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Вступ

Pedicularis L. є од ним із так со но міч но склад них ро
дів,  до  яко го  на ле жать  на пів па ра зит ні  рос ли ни  з 
ро ди ни Orobanchaceae Vent. У сві то вій фло рі цей рід 
на лі чує від 600 до 800 ви дів, що рос туть зде біль шо
го в по за тро піч них об лас тях Пів ніч ної пів ку лі — від 
Арк ти ки до Гі ма ла їв, не знач на кіль кість ви дів — у 
Пів ден ній пів ку лі: в Ан дах, від Ко лум бії до Ек ва
до ру. Най біль шим різ но ма ніт тям ви дів цьо го роду 
від зна ча ю ть ся  гори  Цен траль ної  Азії  (Иванинa, 
1981; Wang et al., 2003; Хан, 2012).

У  фло рі  Ук ра ї ни  рід Pedicularis  представ ле ний 
10 ви да ми (Ко тов, 1960; Иванинa, 1981; Mosyakin, 
Fedoronchuk,  1999),  се ред  яких  на  сьо го дні  4 
види  (P. exaltata  Besser,  P. oederi  Vahl, P. sceptrum-
carolinum  L., P. sylvatica  L.)  за не се ні  до  «Чер во ної 
кни ги  Ук ра ї ни»  (2009).  П’ять  ви дів  є  ре гіо наль но 
рід кіс ни ми, а саме P. kaufmannii Pinzger охо ро ня ють 
у  9ти  об лас тях  (Він ни цькій,  Дніп ро пет ровській, 
Ки ївській,  Львівській,  Пол тавській,  Сумській, 
Тер но пільській,  Хар ківській  та  Хмель ни цькій); 
P. palustris L. — та кож у 9ти об лас тях (Він ни цькій, 
За кар патській,  Іва ноФран ківській,  Ки ївській, 
Львівській, Сумській, Хар ківській, Хмель ни цькій та 
Чер ні ве цькій); P. dasystachys Schrenk — у 4х (Дніп
ро пет ровській, До не цькій, Пол тавській, Сумській); 
P. sylvatica  —  у  2х  об лас тях  (За кар патській  та  Іва
ноФран ківській); P. hacquetii охо ро ня є ть ся лише у 
Чер ні ве цькій обл. (Офі цій ні ..., 2012). Не зва жаю чи 
на  та кий  ви со кий  со зо ло гіч ний  ста тус  ви дів  роду, 
де таль но  їх  по ши рен ня  в  ме жах  кра ї ни  фак тич но 
не вив ча ло ся, за ви нят ком чо ти рьох зга да них ви дів 
з «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (2009), а та кож дея ких 
фраг мен тар них  ві до мостей  щодо  роз по всю джен ня 
ін ших ви дів в ок ре мих ре гіо нах.

Тому,  без пе реч но,  не об хід но  уза галь ни ти  ві до
мості щодо по ши рен ня ви дів роду Pedicularis в Ук
ра ї ні.

Матеріалитаметодидосліджень

Хо ро ло гію  ви дів  роду  Pedicularis в  Ук ра ї ні  до слі
джу ва ли  про тя гом  2011—2013  рр.  шля хом  ек спе
ди цій них ви їз дів з ви ко ристан ням мар шрут них та 
на півста ціо нар них  ме то дів,  які  охо пи ли  всі  бо та
ні когео гра фіч ні зони кра ї ни (Іва ноФран ківська, 
За кар патська,  Чер ні ве цька,  Сумська,  Ки ївська, 
Він ни цька,  Рів ненська,  Львівська,  Лу ганська  об
лас ті  та  АР  Крим),  а  та кож  за  гер бар ни ми  і  лі те
ра тур ни ми  ма те ріа ла ми  (Ге лю та  та  ін.,  2001;  Ку
че ревський, 2001; Не чи тай ло та ін., 2002; Чер во на 
кни га  Лу ганської  об лас ті,  2003;  Бай рак,  Сте цюк, 
2005; Та ра сов, 2005; Чер во на кни га Ук ра ї ни, 2009; 
Чер во на  кни га  Дніп ро пет ровської  об лас ті,  2010; 
Чер во на  кни га  До не цької  об лас ті,  2010;  Чор ней 
та  ін.,  2010;  Да ни люк,  2011;  Да ни люк,  Бор су ке
вич, 2011; Бур ла ка, Ка зе мірська, 2012). Кри тич но 
оп ра цьо ва но  ко лек ції  роду  Pedicularis  у гер ба рі ях: 
CHER, CWU, KW,  KWU,  KWHA,  KWHU,  LE,  LW, 
LWS, LWKS, UU, YALT.

Кар то схе ми  по ши рен ня  ви дів  на  те ри то рії  Ук
ра ї ни скла де но з ви ко ристан ням про гра ми DIVA
GIS.  Ко ор ди на ти  міс це зна хо джень  ви дів  роду 
Pedicularis фік су ва ли у при ро ді за до по мо гою пор
та тив но го GPSна ві га то ра «GarmineTrex», а ко ор
ди на ти ло ка лі те тів з гер бар них ма те ріа лів ви зна ча
ли ся про гра мою «Google Earth».

Об сяг  та  но менк ла ту ру  ви дів  роду  Pedicularis 
при ймає мо  від по від но  до  кри тич ної  об роб ки, 
здій сне ної для те ри то рії Ро сії  та су між них дер жав 
(Иванинa, 1981).
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Результатидослідженьтаїхобговорення

Роз гля не мо док лад ні ше аре ал кож но го виду й оха
рак те ри зує мо су час не гео гра фіч не по ши рен ня ви
дів роду Pedicularis в Ук ра ї ні.

Pedicularis dasystachys Schrenk  —  азійськоєв ро
пейський вид, аре ал яко го охо п лює Схід ну Єв ро пу, 
За хід ний Си бір, Се ред ню Азію та Мон го лію (Ко тов, 
1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 1981). Нині в Ук ра ї ні 
вид по ши ре ний умов ним кли ном у ме жах Лі во бе
реж но го Лі состе пу та Сте пу, в ме жах Пол тавської, 
Дніп ро пет ровської, Хар ківської, До не цької та Лу
ганської об лас тей (рис. 1). Тут P. dasystachys пе ре бу
ває на пів ден ноза хід ній межі сво го ареа лу, яка ут
во ре на до ли ною р. Псел до впа дін ня її у р. Дніп ро, 
і далі на пів ден ний схід до ли ною р. Дніп ра до гир ла 
р.  Вов чої,  а  по тім  до ли ною  ос тан ньої  до  її  се ред
ньої  те чії  та  на  схід  до  се ред ньої  те чії  до ли ни  Сі
версь ко го  Дін ця.  Ра ні ше  на во ди ло ся  міс це зна хо
джен ня виду на Пра во бе реж жі Ук ра ї ни в око ли цях 
су час но го  м.  Дніп ро пет ровська  (ліс  Не гре ску ла) 
(Акин фи ев, 1888), од нак за ус ним по ві дом лен ням 
В.  Ма ню ка  цей  ло ка лі тет  втра че но  че рез  роз рос
тан ня міс та й за бу до ву те ри то рії. Мі гра ція виду на 
за хід та пів день, імо вір но, об ме же на по ши рен ням 
його міс цез ростань, за плав них, по мір но за со ле них 
лу ків, та біо ло гіч ним бар’єром — Дніп ром.

Pedicularis exaltata Besser  —  се ред ньо єв ро
пейський  вид,  який  роз по всю дже ний  у  Че хії, 
Сло вач чи ні,  Поль щі,  Бі ло ру сі,  Ру му нії  та  Ук ра ї ні 

(Ко тов,  1960;  Mayer,  1978;  Ива ни на,  1981).  Про
те  ос тан нім  ча сом  за фік со ва ні  сут тє ві  рег ре сив
ні  змі ни  в  ареа лі  виду,  зок ре ма,  він  зник  у  Поль
щі,  а  та кож  зву зи ло ся  його  по ши рен ня  в  Ук ра ї ні 
(Distribution …, 2001; Чер во на кни га Ук ра ї ни, 2009; 
Бур ла ка, Ка зе мірська, 2012). Вза га лі P. exaltata в Ук
ра ї ні ви яв ле ний у чо ти рьох ізо льо ва них міс це зна
хо джен нях,  які  утво рю ють  пів ніч носхід ну  межу 
його  по ши рен ня  (рис.  1)  (Ко тов,  1960;  Чер во на 
кни га Ук ра ї ни, 2009; Чор ней та ін., 2010; Бур ла ка, 
Ка зе мірська, 2012): 1) око ли ці с. Блісто ва Менсь
ко го рну Чер ні гівської обл.; 2) око ли ці с. Сті жок 
по бли зу м. Кре мен ця Тер но пільської обл.; 3) око
ли ці  с.  Спаська  Сто ро жи не цько го  рну  Чер ні ве
цької обл.; 4) гора Гнє тє са у Вер хо винсь ко му рні 
Іва ноФран ківської обл. Щодо ос тан ньо го ло ка лі
те ту виду, то ра ні ше він у лі те ра ту рі не зга ду вав ся, а 
ми його вста нов и ли за збо ром В.І. Чо пи ка, да то ва
ним 29.07.1963 р., який збе рі га є ть ся в KWHA. Про те 
су час ний стан цьо го міс це зна хо джен ня пот ре бує 
до дат ко вих  до слі джень.  Ок ре мо  від зна чи мо,  що 
ос тан ні по шу ки виду на те ри то рії Тер но пільської 
та Чер ні гівської об лас тей не мали ус пі ху (Чер во
на  кни га  Ук ра ї ни,  2009),  і  тому  ми  вва жає мо  ці 
ло ка лі те ти зник ли ми. Та ким чи ном, на те пе ріш
ній час в кра ї ні дос то вір но ві до мо одне міс це зна
хо джен ня P. exaltata та ще одне пот ре бує під твер
джен ня.

Роз гля даю чи  фак то ри,  які  об ме жу ють  по ши
рен ня  виду  на  схід,  ми  схи ляє мо ся  до  дум ки,  що 

Рис. 1. Поширення видів ■ — P. dasystachys ▲ — P. exaltata в Україні
Fig. 1. Distribution of ■ — P. dasystachys ▲ — P. exaltata in Ukraine
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го лов ним  із  них  є  збіль шен ня  кон ти нен таль ності 
клі ма ту. А ос нов на при чи на рег ре сив них змін у по
ши рен ні P. exaltata — зник нен ня  і  транс фор ма ція 
місць іс ну ван ня виду під впли вом ан тро по ген но го 
тис ку — осу шу ван ня та ро зо рю ван ня лук, а та кож 
над мір не ви па сан ня ху до би (Чер во на кни га Ук ра ї
ни, 2009; Бур ла ка, Ка зе мірська, 2012).

Pedicularis hacquetii Graf — гірсь ко цен траль но єв
ро пейський вид, по ши ре ний в Іта лії, Авст рії, Сло
ве нії, Хор ва тії, Поль щі, Сло вач чи ні, Ру му нії та Ук
ра ї ні (Ко тов, 1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 1981). У 
на шій кра ї ні ви яв ле ний у При кар пат ті та Кар па тах 
(Ґор ґа ни,  Сви до вець,  Чор но го ра,  Чив чи ни,  Мар
ма роські  Аль пи)  (Да ни люк,  2011)  —  це  най більш 
схід ний  фраг мент  ареа лу  виду.  Ад мі ніст ра тив но 
він  в  Ук ра ї ні  за фік со ва ний  у  ме жах  Іва ноФран
ківської,  За кар патської  та  Чер ні ве цької  об лас тей 
(рис. 2). Роз по всю джен ня виду лі мі тує його ву зька 
еко ло гіч на  ам п лі ту да  та  об ме же ність  по ши рен ня 
ви со ко гір них лук.

Pedicularis kaufmannii Pinzger  —  схід но єв ро
пейськоза хід но си бірський  вид,  по ши ре ний  у 
При бал ти ці,  Схід ній  Єв ро пі,  Пе ред кав каз зі,  За
хід но му  Си бі ру  та  Се ред ній  Азії  (Пів ніч ний  Ка
захстан)  (Ко тов,  1960;  Mayer,  1978;  Ива ни на, 
1981).  На  пів ніч ній  межі  ареа лу  виду  за фік со ва ні 
рег ре сив ні  змі ни:  він  вва жа є ть ся  зник лим  у  Лит
ві та Лат вії (Крас ная …, 2005; Red …, 2007). В Ук
ра ї ні  ви яв ле ний  на  пів ден ноза хід ній  межі  ареа

лу. P. kaufmannii по ши ре ний тут умов ною сму гою, 
біль ша час ти на якої зна хо дить ся в ме жах фак тич но 
всі єї  лі состе по вої  зони,  а  та кож  знач ною  пло щею 
охо п лює лі во бе реж ну час ти ну сте по вої зони, за ви
нят ком  смуг  тип ча ко воко ви ло вих  та  по ли но во
зла ко вих сте пів (рис. 2). Од нак ві до мий ві до крем
ле ний ло ка лі тет для Жи то мирсь ко го По ліс ся (око
ли ці м. Ко рости ше ва). Ад мі ніст ра тив но це Тер но
пільська, Хмель ни цька, Він ни цька, Жи то мирська, 
Ки ївська,  Чер каська,  Одеська,  Кі ро во градська, 
Дніп ро пет ровська,  Чер ні гівська,  Сумська,  Пол
тавська,  За по рі зька,  Хар ківська,  До не цька  та  Лу
ганська об лас ті.

Роз по всю джен ня  виду  в  Ук ра ї ні,  ймо вір но,  об
ме же не  по ши рен ням  су хо діль них  ос теп не них  лу
ків, справж ніх  і луч них сте пів. За зна чи мо, що ос
тан нім ча сом дея кі міс це зна хо джен ня P. kaufmannii 
у  пів ден ній  час ти ні  його  по ши рен ня  в  Ук ра ї ні  не 
під твер джу ю ть ся,  що  пов’язано  з  ан тро по ген ною 
транс фор ма ці єю або пов ним зни щен ням біо то пів, 
де зростає вид.

Pedicularis oederi Vahl — диз’юнктивний  арк то
аль пійський  вид,  по ши ре ний  в  арк тич ній  час ти ні 
Єв ра зії  та  Пів ніч ної  Аме ри ки,  а  та кож  на  ви со
ко гір’ях  Єв ро пи  й  Азії  (Ко тов,  1960;  Mayer,  1978; 
Ива ни на,  1981).  Для  Ук ра ї ни  на во див ся  лише  на 
те ри то рії  Кар пат  (Чер во на  кни га  Ук ра ї ни,  1996, 
2009;  Kobiv,  Nesteruk,  2001)  з  ма си вів  Чор но го
ра  (вер ши ни  Го вер ла,  Бре скул,  ПіпІван,  уро чи
ще Кізі Уло ги та ін.) і Мар ма рось ко го (г. ПіпІван 

Рис. 2. Поширення видів ▲ — P. hacquetii ● — P. kaufmannii в Україні
Fig. 2. Distribution of ▲ — P. hacquetii ● — P. kaufmannii in Ukraine
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Мар ма роський). На сьо го дні тут ві до ма лише одна 
по пу ля ція в Іва ноФран ківській обл. у Чор но го рі, 
на ви со ті 1600—2000 м н.р.м., у ма си ві гір Бре бе не
скулМун чел (уро чи ще Кізі Уло ги та по бли зу вер
ши ни  г.  Бре бе не скул  біля  ви то ку  дже рел)  (Kobiv, 
Nesteruk,  2001;  Чер во на  кни га  Ук ра ї ни,  2009), 
інші  міс це зна хо джен ня  вва жа ю ть ся  втра че ни ми 
(рис.  3).  Ра зом  з  тим  ми  вия ви ли  гер бар ний  зра
зок  P. oederi з  г.  Гу тин,  зі бра ний  С.С.  Хар ке ви чем 
21.07.1962 р., який збе рі га є ть ся у KWHA та ра ні ше 
не ци ту вав ся в лі те ра ту рі. Су час ний стан цьо го ло
ка лі те ту пот ре бує до дат ко вих до слі джень.

Зро зу мі ло, що роз по всю джен ня виду об ме же не 
по ши рен ням спе ци фіч них ви со ко гір них бо лот них 
уг ру по вань. Згід но з «Чер во ною кни гою Ук ра ї ни» 
(2009) пос ту по ве ви ми ран ня виду зу мов ле не як ан
тро по ген ним впли вом (особ ли во ви па сан ням), так 
і при род ни ми чин ни ка ми, пов’язаними з біо ло гіч
ни ми  особ ли востя ми  P. oederi,  зок ре ма  його  ни
зькою на сін нє вою про дук тив ністю.

Pedicularis palustris L.— го ларк тич ний вид, аре
ал  яко го  охо п лює  бо ре аль ну,  по мір ну  та  част ко во 
суб тро піч ну  зони,  Пів ніч ну  Аме ри ку  та  Єв ра зію 
(Ко тов,  1960;  Mayer,  1978;  Ива ни на,  1981).  В  Ук
ра ї ні вид зна хо дить ся на пів ден ній межі сво го по
ши рен ня,  в  ад мі ніст ра тив них  ме жах  Во линської, 
Рів ненської, Львівської, Тер но пільської, Хмель ни
цької,  Іва ноФран ківської,  Чер ні ве цької,  Жи то
мирської,  Ки ївської,  Чер каської,  Ми ко ла ївської, 
Чер ні гівської,  Сумської  та  Хар ківської  об лас тей 

(рис.  3).  Мож на  про вес ти  умов ну  су ціль ну  лі нію 
по ши рен ня  P. palustris  у  кра ї ні:  Чер ні ве цька  обл., 
Ви жни цький  рн,  с.  Ви жни ця  —  Іва ноФран
ківська  обл.,  Сня тинський  рн,  с.  Вовч ків ці  — 
Хмель ни цька  обл.,  Кам’янецьПо дільський  рн, 
с.  Ро гоз на  —  Він ни цька  обл.,  Жме ринський  рн, 
с.  Но во се ли ця  —  Жи то мирська  обл.,  Ба ра
нівський рн, c. Мар’янівка — Ки ївська обл., Обу
хівський  рн,  с.  Під гір ці  —  Чер ні гівська  обл.,  Іч
нянський  рн,  с.  Виш нев ка  —  Сумська  обл.,  Ко
но топський  рн,  с.  Оза ри чі  —  Сумська  обл.,  Глу
хівський рн, с. Пе ре мо га — Хар ківська обл., Дер га
чівський рн, смт Со ло ни ців ка — Хар ківська обл., 
Но во во до ла зький рн, с. Бор ки, с. Ро кит не — Змі
ївський рн, с. Во дя не — Ізюмський рн, с. Ко ма
рів ка  —  м.  Куп’янськ  та  далі  на  пів ніч  до ли ною 
р. Ос ко лу на те ри то рію Ро сії. Крім того, на пів день 
від  с.  Під гір ці  Обу хівсь ко го  рну  Ки ївської  обл.  у 
сис те мі  р.  Дніп ро  ві до мі  три  ізо льо ва ні  міс це зна
хо джен ня виду  (Чер каська обл., око ли ці м. Смі ла 
та око ли ці м. Чи ги рин; Ми ко ла ївська обл.; Сні гу
рівський рн, око ли ці м. Сні гу рів ка).

Роз по всю джен ня виду в Ук ра ї ні об ме жу є ть ся по
ши рен ням  бо лот них  уг ру по вань,  що  фор му ю ть ся 
в умо вах пос тій но го зво ло жен ня на торф’янистих 
ґрун тах  і  торф’яниках.  Ско ро чен ня  ареа лу  виду  в 
Ук ра ї ні спос те рі га є ть ся як на слі док ан тро по ген ної 
транс фор ма ції або пов но го зни щен ня еко систем у 
ре зуль та ті осу шу ван ня, ви до бу ван ня тор фу, за галь
но го зни жен ня рів ня ґрун то вих вод.

Рис. 3. Поширення видів ▲ — P. oederi; ● — P. palustris в Україні
Fig. 3. Distribution of ▲ — P. oederi; ● — P. palustris in Ukraine
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Pedicularis sceptrum-carolinum L.—  єв ра зійський 
вид,  який  по ши ре ний  на  Скан ди навсь ко му  пві,  у 
Цен траль ній та Схід ній Єв ро пі, За хід но му та Схід
но му  Си бі ру,  Цен траль ній  Азії  (го ри  Мон го лії  та 
Ки таю),  на  Да ле ко му  Схо ді  і  Японських  ост ро вах 
(Ко тов, 1960; Mayer, 1978; Ива ни на, 1981). В Ук ра
ї ні вид зна хо дить ся на пів ден носхід ній межі ареа
лу, його ло ка лі те ти ві до мі з Во линської, Львівської, 
Рів ненської, Тер но пільської, Хмель ни цької, Іва но
Фран ківської, Чер ні ве цької, Жи то мирської, Він ни
цької, Ки ївської, Чер ні гівської та Сумської об лас тей. 
Межа по ши рен ня P. sceptrum-carolinum у кра ї ні про
хо дить  умов ною  лі ні єю:  від  польськоук ра їн сько
го  кор до ну  по бли зу  с.  Бо бер ка  Тур ківсь ко го  рну 
Львівської  обл.  (Atlas  …,  2001)  —  Львівська  обл., 
Сам бірський рн, с. Ве ли ка Бі ли на — Іва ноФран
ківська  обл.,  Над вір нянський  рн,  с.  Чор ні  Ос ла
ви — Чер ні ве цька обл., по до ли ні р. Прут від с. Кло
кіч ка Кіц мансь ко го рну до м. Но во се ли ця — Чер ні
ве цька обл., Хо тинський рн, с. За ро жа ни — м. Він
ни ця — м. Жи то мир — Ки ївська обл., Киє воСвя то
шинський рн, м. Бо яр ка — м. Київ — Ки ївська обл., 
м. Бро ва ри — Чер ні гівська обл., Боб ро ви цький рн, 
с.  Сви до вець  —  Сумська  обл.,  Ко но топський  рн, 
с. Сар нав щи на — Сумська обл., м. Ле бе дин — і далі 
на те ри то рію Ро сійської Фе де ра ції  (рис. 4). Про те, 
згід но з «Чер во ною кни гою Ук ра ї ни» (2009), знач на 
кіль кість міс це зна хо джень виду в Пра во бе реж но му 
Лі состе пу та по бли зу пів ден ної межі Єв ро пейської 
ши ро ко лис тя ної об лас ті втра че на, а за галь на межа 

його ареа лу по части по су ну ла ся на пів ніч до 200—
300  км.  Тому  най ближ чим  ча сом  не об хід но  про
вес ти  ін вен та ри за цію  всіх  ло ка лі те тів  P. sceptrum-
carolinum в Ук ра ї ні та ви зна чи ти су час ну межу його 
по ши рен ня.

При род ним  фак то ром,  що  об ме жує  роз по всю
джен ня  виду  в  Ук ра ї ні,  є  від нос но  ву зьке  по ши
рен ня  ни зин них  (ев троф них)  та  пе ре хід них  (ме
зо троф них) бо літ. Од нак ви зна чаль ним чин ни ком 
для  су час но го  іс ну ван ня  виду  є  сту пінь  ан тро по
ген но го  впли ву  (осу шен ня  та  ос во єн ня  бо літ)  на 
при род ні біо то пи, в яких він бере участь.

Pedicularis sibthorpii Boiss. — кримськокав
казькома ло азійський  вид,  роз по всю джен ня  яко
го  пов’язане  з  гірсь ки ми  сис те ма ми  вка за них  ре
гіо нів  (Ко тов,  1960;  Mayer,  1978;  Ива ни на,  1981). 
На  те ри то рії  Ук ра ї ни  в  ме жах  Гірсь ко го  Кри му 
ви яв ле но один  із фраг мен тів ареа лу виду (рис. 5). 
Тут P. sibthorpii до во лі по ши ре ний на яй лах  і  їх ніх 
трав’янистих схи лах, вище сму ги лі сів, – від м. Сі
ме їз на за хо ді до с. Во рон Меж рі ченської сіль ра ди 
Су дакської міськ ра ди на схо ді.

Фак то ра ми,  що  лі мі ту ють  роз по всю джен ня 
виду, є його від нос но ву зька еко ло гіч на ам п лі ту да 
та об ме же ність по ши рен ня яйл.

Pedicularis sylvatica L. —  го ларк тич ний  вид,  ос
нов на  су ціль на  час ти на  ареа лу  яко го  при уро че на 
до  те ри то рії,  що  простя га є ть ся  від  Ат лан тич но го 
й  Се ред зем но морсь ко го  уз бе реж  та  Скан ди на вії 
до  ба сей нів  пра вих  при ток  верх ньої  та  се ред ньої 

Рис. 4. Поширення виду ● — P. sceptrum-carolinum L. в Україні
Fig. 4. Distribution of ● P. sceptrum-carolinum L. in Ukraine
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те чії  Дніп ра,  вер хів’я  ба сей ну  Дніст ра  і  ба сей нів 
при ток  ниж ньої  те чії  Ду наю  (Ко тов,  1960;  Mayer, 
1978;  Ива ни на,  1981;  Крас ная  …,  2005).  Не що
дав но  з’явилися  ві до мості  щодо  при род них  по
оди но ких  ло ка лі те тів  виду  в  Пів ніч ній  Аме ри ці 
(Ка на да,  о.  Нью фа унд ленд)  та  Пів ніч ній  Аф ри
ці  (Ма рок ко)  (http://tropicos.org/Name/29204135; 
http://ww2.bgbm.org/EuroPlusMed/PTaxon
Detail.asp?NameCache=Pedicularis%20sylvatica&
PTRefFk=7200000).  В  Ук ра ї ні  P. sylvatica по ши ре
ний  у  Роз точ чіОпіл лі,  При кар пат ті  та  Кар па тах, 
та кож  ві до мі  по оди но кі  ізо льо ва ні  його  міс це
зна хо джен ня  на  Во линсь ко му  По ліс сі  (рис.  6). 
Ад мі ніст ра тив но  це  Во линська,  Жи то мирська, 
Львівська,  Іва ноФран ківська,  Тер но пільська  та 
За кар патська об лас ті. Крім того, в KW збе рі га єть
ся  гер бар ний  зра зок  з  Жи то мирсь ко го  По ліс ся 
(Жи то мирська  обл.,  Ко рости шівський  рн,  при
близ но  200  м  пів ніч ні ше  с.  Ку ле шів ка,  ве ре со
ви ще.  24.06.2006,  Д.  Яку шен ко),  ви зна че ний  як 
P. sylvatica. Це під твер дже но О.О. Ка га лом (Notae 
critіcae, 10.01.2014). Але ми пе ре ви зна чи ли ці рос
ли ни як P. palustris  (Notae critіcae, 20.01.2014), ос
кіль ки  вони  ма ють  дво ло па те ву  ча шеч ку  з  над рі
за нозуб части ми ло па тя ми та верх ню губу ві ноч ка 
з  дво ма  зуб ця ми,  що  є  ді аг ностич ни ми  оз на ка ми 
саме цьо го виду.

На ве де на кар то схе ма (рис. 6) сут тє во до пов нює 
ві до мості щодо по ши рен ня виду в кра ї ні по рів ня но 

з кар то схе мою з «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» (2009), 
а та кож част ко во під твер джує тезу К.М. Да ни люк 
(2011)  про  не об хід ність  об го во рен ня  до ціль ності 
вне сен ня P. sylvaticaв нові ре дак ції цьо го ви дан ня.
Вра хо вую чи  ос нов ні  при чи ни  змі ни  чи сель ності 
по пу ля цій виду (ву зька еко ло гоце но тич на ам п лі
ту да, від сут ність еко то пів від по від но го типу, змі на 
гід ро ло гіч но го ре жи му й осу шен ня бо літ) (Чер во
на  кни га  Ук ра ї ни,  2009),  ло гіч ні ше  за без пе чи ти 
P. sylvatica осе лищ ною  охо ро ною.  Од нак  поки  на 
за ко но дав чо му  рів ні  це  пи тан ня  не  вре гу льо ва не, 
вва жає мо, що вид не об хід но за ли ши ти на сто рін
ках «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни».

Pedicularis verticillata L. —  арк тоаль пійський 
вид, по ши ре ний у Єв ра зії (Скан ди на вія, За хід на  і 
Схід на Єв ро па, За хід ний і Схід ний Си бір, Арк тич
на Єв ро па, Мон го лія, Гі ма лаї, Да ле кий Схід, Пів
ніч ний  Ки тай  і  Япо нія)  та  Пів ніч ній  Аме ри ці  (на 
пів день до 55° півн. ши ро ти)  (Ко тов, 1960; Mayer, 
1978;  Ива ни на,  1981).  В  Ук ра ї ні  іс нує  фраг мент 
ареа лу виду у ви со ко гір’ї Кар пат (Чор но го ра, Сви
до вець та Мар ма роські Аль пи)  (рис. 6). Ад мі ніст
ра тив но  це  Іва ноФран ківська  та  За кар патська 
об лас ті. Тут вид зростає в зоні суб аль пійських лук. 
Нині в Ук ра ї ні ві до мо бли зько 10 його ло ка лі те тів.

Фак то ра ми, що лі мі ту ють роз по всю джен ня виду, 
є його ву зька еко ло гіч на ам п лі ту да та об ме же ність 
по ши рен ня ви со ко гір них лук.

Рис. 5. Поширення виду ● — P. sibthorpii Boiss. в Україні
Fig. 5. Distribution of ●  — P. sibthorpii Boiss. in Ukraine
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Висновки

За  ре зуль та та ми  до слі джень  нами  уза галь не но  ві
до мості щодо по ши рен ня 10 ви дів роду Pedicularis 
фло ри Ук ра ї ни, оха рак те ри зо ва но за галь ний аре ал 
й  опи са но  особ ли вості  роз по всю джен ня  кож но го 
виду на те ри то рії кра ї ни. Вста нов ле но, що 6 ви дів 
роду Pedicularis пе ре бу ва ють на межі сво го су ціль
но го по ши рен ня в Ук ра ї ні, а реш та ві до мі з ізо льо
ва них фраг мен тів. Від зна че но тен ден цію до ско ро
чен ня ареа лів ви дів у ме жах кра ї ни, що пов’язано 
з  ви ра же ною  сте но топ ністю  біль шості  ви дів  роду, 
які  представ ле ні  в  ук ра їнській  фло рі,  та  знач ним 
ан тро по ген ним  впли вом  на  їхні  при род ні  міс це
зростан ня, аж до пов но го руй ну ван ня та зни щен ня.

Най біль шу  кон цен тра цію  ви дів  ви яв ле но  у  ви
со ко гір’ї  Кар пат,  де  з  ма си ву  Чор но го ра  ві до мо  4 
види роду Pedicularis, по 3 види — з Мар ма рось ко го 
ма си ву  Кар пат,  вер хів’їв  ба сей ну  Дніст ра,  дея ких 
ра йо нів Во ли ноПо дільської та пів ден ноза хід них 
ра йо нів  Пів ден но ро сійської  ви со чин.  Про те  в  за
хід ній і пів ден ній час ти нах cте по вої зони Ук ра ї ни 
рід  Pedicularis  май же  не  ре пре зен то ва ний.  Та кий 
роз по діл  по яс нює мо  за леж ністю  ви дів  від  рів ня 
океа ніч ності  клі ма ту,  а  та кож  різ но ма ніт тям  при
род них ланд шаф тів.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИДОВ РОДА PEDICULARIS 
(OROBANCHACEAE) В УКРАИНЕ

Анализируется хорология 10 видов рода Pedicularis L. флоры 
Украины.  Рассматривается  ареал  каждого  вида  и  особен
ности  его  географического  распространения  в  стране.  На 
территории  Украины  проведены  условные  линии  границ 
распространения 6 видов.
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DISTRIBUTION OF SPECIES OF THE GENUS 
PEDICULARIS (OROBANCHACEAE) IN UKRAINE

Chorology of 10 species of Pedicularis L. in the Ukrainian flora 
is  analyzed  and  generalized.  The  ranges  of  each  species  and 
descriptions of geographical distribution in Ukraine are provided. 
For  6  species,  their  distribution  boundaries  in  Ukraine  are 
delineated.
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