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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ

Фізіологія, анатомія, біохімія, клітинна та 
молекулярна біологія рослин

Вступ

Популяцію визначають як сукупність особин, що
вільно схрещуються, із загальним генофондом
(Dobzhansky, 1970). Частоти генів, навіть за умов
вільного схрещування, можуть стохастично мі
нятися в популяції від покоління до покоління,а
колизмінюєтьсячисельністьпопуляції,тоцеєне
минучим. В інсуляризованій популяції не вся су
купністьрослинможебратиучастьупередачігенів
наступномупоколінню(Динаміка…,2004).

Важливезначенняувідтвореннігенофондупо
пуляції має система схрещування. Для більшості
видів хвойних характерна змішана система схре
щуваннязперевагоюперехресногозапиленнянад
самозапиленням.Наявністьостанньогоєосновою
інбридингу, насамперед за рахунок самозапилен
ня рослин, яке в популяціях окремих видів хвой
нихможедосягати30—40%(Lewandowski,2000)і
навітьбільше(Коршиковтаін.,2012).Цестворює
передумовидлязмінигенетичногорізноманіттяв
наступних поколіннях популяцій через можливе

перетворення слабополіморфних локусів на мо
номорфні. Найбільші втрати генного різноманіт
тя загрожують популяціям, які зазнають впливу
локальних пожеж, випасу худоби, а останнім ча
сом—іглобальногопотепління(Ledigetal.,2002).
Хоча,яксвідчатьрезультатиокремихдосліджень,
розріджування та фрагментація лісів не завжди
спричиняють генетичні втрати через дію ранньо
го природного добору проти інбредних ембріонів
(O’Connel et al., 2006). Загалом назріла проблема
розробкитеоріїприродноговідновленнядоміную
чих видів деревних рослин у лісових екосистемах
післярізнихкатастроф(Санников,1991).

Pinus sylvestris var. cretacea Kalenicz. у Доне
цькій обл. нещадно винищувалася протягом ба
гатьох десятиліть, доки не створили заповідник
«Крейдовафлора».Довведеннярежимузаповідан
нянеконтрольованавирубкаP. sylvestrisvar.cretacea
впродовж ХIХ і ХХ століть призвела до значної
фрагментаціїїїізольованоїпопуляції.Відмоменту
заповіданняпочалосяїїактивнеприродневіднов
лення на цій території. Темпи його доволі висо
кі—від9до16ганарік.Нацейчасплоща,зайнята
в заповіднику P. sylvestris var. cretacea, перевищує
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400га,щовтричібільшепорівняноз1988р.Най
менше вона поширюється на ділянках ґрунту зі
значним гумусовим горизонтом, де вже сформо
ваніполідомінантністеповіугруповання.Упопу
ляціїP. sylvestrisvar.cretaceaмозаїчнотрапляються
старідерева,вікякихсягає130років,атакождере
васередньогоймолодоговіку,останніхнайбільше
(Лиманський,2012).Томуєможливістьпростежи
тидинамікугенетичноїструктурипопуляціївїїріз
новіковихгрупах.Унативнихпопуляціяхдеревних
рослин, що не зазнавали катастрофічного впливу
природнихчиантропогеннихфакторів,зробитице
непросто,оскількипіднаметомвіковихдереввід
новленнятрапляєтьсязрідка ітількиутакзваних
«вікнах». Вони утворюються після вітровалів або
локальних пожеж. Загалом катастрофічний вплив
можепризвестинелишедозниженняефективної
чисельності,айдоскороченнягенофондупопуля
ції (Динаміка…, 2004). Для вивчення популяцій
ної структури хвойних пропонують окремі фени,
індекси та розрахункові показники морфоознак
(Видякин,2001).Хочабільшістьізних,якправи
ло, генетично детерміновані, однак не мають чіт
ких розбіжностей, або дискретності, що створює
труднощі у використанні цих ознакмаркерів під
часдослідженняпопуляційноїструктури(Корши
ковта ін.,2010).Дляцьогоблизько50роківпро
дуктивнозастосовуютьмоногенніознаки,зокрема
алозими(Динаміка…,2004).

Мета роботи — визначення генетичної мінли
востітаїїдинамікиувіковихгрупахдеревпопуля
ціїP. sylvestrisvar.cretacea,щовідновлюєтьсяуза
повіднику«Крейдовафлора».

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Нормальнінепошкодженішишкизбирализдерев,
що досягли генеративної фази розвитку. Дерева
поділилинатривіковікатегорії:молоді(15—30ро
ків),середні(40—60років),атакожстарі(приблиз
носторічнідереватастарші)впопуляціїP. sylvestris
var. cretacea заповідника «Крейдова флора». Кіль
кістьдеревутрьохвіковихгрупах,задіянихудослі
дженнях,варіювалавід38до47,усього125дерев.Із
кожногознихзбиралинеменше5шишок.

ГенетичнийполіморфізмP. sylvestrisvar.cretacea
досліджували, використовуючи як молекуляр
ногенетичні маркери ізоферменти 9 ферментних
систем:алкогольдегідрогенази(ADH),глутаматок
салоацетаттрансамінази (GOT), діафорази (DIA),
глутаматдегідрогенази (GDH), малатдегідрогена
зи (MDH), кислої фосфатази (ACP), лейцинамі
нопептидази (LAP), супероксиддисмутази (SOD),
форміатдегідрогенази (FDH). В електрофоретич
номуаналізіферментів,якийпроводилиу7,5%му
поліакриламідному гелі, використовували ендо
сперми7—8насінинізкожногодерева.Методика
екстракціїферментів, їхелектрофоретичногороз
ділення, гістохімічного забарвлення ізоферментів

Таблиця 1. Кількість алелів, частота предомінантного алеля, середні полокусні значення гетерозиготності й індексу фіксації Райта 
поліморфних локусів у популяції P. sylvestris var. cretacea заповідника «Крейдова флора»

Ферментнасистема Локус

Загальнавибірка

кількістьалелів
частотапредомі
нантногоалеля

(1.0)

середня
гетерозиготність

індекс
фіксації

РайтанаявнаH
О

очікуванаH
Е

Алкогольдегідрогеназа
Adh1 3 0,880 0,168 0,215 0,219

Adh2 4 0,924 0,152 0,143 0,063

Глутаматдегідрогеназа Gdh 2 0,524 0,416 0,483 0,139

Глутаматоксалоацетаттрансаміназа

Got1 2 0,992 0,016 0,016 0,000

Got2 3 0,640 0,472 0,466 0,013

Got3 2 0,724 0,328 0,400 0,180

Діафораза

Dia1 4 0,760 0,312 0,370 0,157

Dia2 3 0,920 0,112 0,150 0,253

Dia4 3 0,952 0,080 0,092 0,130

Кислафосфатаза Acp 4 0,688 0,472 0,464 0,017

Лейцинамінопептидаза
Lap1 3 0,944 0,112 0,107 0,047

Lap2 4 0,964 0,072 0,070 0,029

Малатдегідрогеназа
Mdh2 3 0,936 0,112 0,122 0,082

Mdh3 2 0,700 0,520 0,420 0,238

Форміатдегідрогеназа Fdh 4 0,888 0,128 0,202 0,366

Супероксиддисмутаза Sod4 3 0,960 0,080 0,077 0,039
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нагелевихпластинах,номенклатуралокусівйале
лівдетальновикладенавнашійпопереднійпублі
кації,присвяченійдослідженнямпопуляційноге
нетичної мінливості P. sylvestris var. cretacea (Кор
шиковтаін.,2005).

Задопомогоюелектрофорезувизначеноалелі19
алозимних локусів, які використовували для роз
рахунку частот алелів і генотипів, показників ге
нетичногополіморфізму,коефіцієнтівFстатистик
Райта і Gстатистик Нея, генетичної дистанції за
М.Неєм(Nei,1972;Гончаренкотаін.,1993;Алту
хов, 2003) у різновікових групах дерев. Гетероген
ністьчастоталелів і генотипівутрьохгрупахоці
нювали за стандартним χ2тестом (Животовский,
1991).

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

У популяції P. sylvestris var. cretacea в заповіднику
виявлено52алелі19алозимнихлокусів,ізякихтри
локуси—Sod1,Sod2іSod3—булимономорф
ними. Найбільше алельне різноманіття (чотири
алелі)відзначеновп’ятилокусів:Fdh,Lap2,Dia1,
AcpіAdh2,анайменше(дваалелі)—утрьохлоку
сів—Got1,GdhіMdh3(табл.1).

У різновікових групах дерев P. sylvestris var.
cretaceaвиявленовід40до46алелів.Частотапре
домінантногоалеля(1,0),якийтрапляєтьсявпопу
ляціяхізчастотою≥0,500,увсіхвибіркахізавсіма
16 поліморфними локусами була більшою 0,500.
Високим рівнем мінливості відзначилися чоти
ри локуси — Gdh, Got2, Acp і Mdh3, за якими
наявна гетерозиготність становила 0,416—0,520.
Ще два локуси — Dia1, Got3 — мали значення
Н

0
=0,312—0,328.Низькийрівеньгетерозиготності

характернийдлятрьохлокусів—Got1,Lap2,Dia
4.Зашістьмалокусамивстановленонадлишокге
терозиготвід1,3до23,8%,азадев’ятьма—їхній
дефіцит,якийсягав8,2—36,6%.

У молодих і середньовікових дерев популяції
P. sylvestris var. cretacea генетична структура була
близькою до врівноваженої, оскільки тільки за
двома з 16 поліморфних локусів виявлено досто
вірне відхилення фактичного розподілу геноти
пів від теоретично очікуваного, згідно із законом
Харді—Вайнберга(табл.2).Меншврівноваженою
виявилася генетична структура групи старих де
рев,детакихлокусівбулочотири.Загаломподіб
ний розподіл генотипів характерний для популя
ційP. sylvestrisL.вукраїнськійчастиніареалуцього
виду(Коршиковтаін.,2005).

Порівняння трьох різновікових груп дерев 
P. sylvestrisvar.cretaceaпоказалосуттєвуалельнуге
терогенністьзаχ2тестомзачотирмалокусами(Dia
1, Dia2, Got3, Adh1), а генотипову — за двома
(Dia1,Dia2).Такийрівеньвідмінностейзвичай
нийдляприроднихпопуляційP. sylvestris (Корши
ковтаін.,2005).

Часткаполіморфнихлокусівурізновіковихгру
пахP. sylvestris var.cretaceaбулависокою—73,7—
84,2%(табл.3).Найменшукількістьалелівналокус
відзначеновмолодихдерев,щона15%менше,ніж
усередньовікових.Рівеньнаявноїгетерозиготності
бувтакожнайменшимумолодихрослин—0,172,
анайвищим—устарих(0,195),щовідповіднона

Таблиця 2. Достовірні відмінності фактичного розподілу 
генотипів від теоретично очікуваного, згідно із законом Харді—
Вайнберга, за поліморфними локусами у вибірок різновікових 
дерев популяції P. sylvestris var. cretacea заповідника «Крейдова 
флора»

Локус
Дерева

молоді середньовікові старі

Gdh n.s. 4,3(1)* n.s.

Fdh n.s. 48,9(3)*** 3,9(1)*

Dia1 n.s. n.s. 5,1(1)*

Dia2 n.s. n.s. 34,1(3)***

Dia4 n.s. n.s. 20,2(3)***

Mdh2 8,5(3)* n.s. n.s.

Acp 15,2(6)* n.s. n.s.

Примітки:вдужкахвказаноступіньсвободи.Достовірні
відмінності:*—P<0,05,**—P<0,01,***—P<0,001.n.s.—
відмінностінесуттєві. 

Таблиця 3.Значення основних показників генетичного поліморфізму для різновікових вибірок P. sylvestris var. cretacea з популяції 
заповідника «Крейдова флора»

Віковівибірки
рослинупопуляції

Часткаполіморфних
локусів,

P
99

Середнякількість
алелівналокус,

A

Середнягетерозиготність,
M±m

Індексфіксації
Райта,

F
очікувана,

H
Е

наявна,
H

0

Молоді 0,737 2,105 0,184±0,012 0,172±0,012 0,065

Середні 0,842 2,421 0,204±0,013 0,192±0,013 0,059

Старі 0,842 2,263 0,199±0,012 0,195±0,012 0,020

Усередньому 0,789 2,737 0,200±0,007 0,187±0,007 0,065
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13,4%більше.Вусіхвибіркахнаявнагетерозигот
ністьбуламеншоювідочікуваноїна2,0—6,5%.

За коефіцієнтом F
IS

 для популяції P. sylvestris
var. cretacea в заповіднику характерний дефіцит
гетерозигот: у середньому 3,4 %, найбільший — у
старихдерев(4,9%).Підрозділеністьрізновікових
групдеревпопуляціїбуланизькою—F

ST
=0,012,

G
ST

=0,014,як ідиференціація.Коефіцієнтгене
тичної дистанції Нея (D

N
) становив 0,006—0,007.

Малі генетичні дистанції свідчать, що відновлен
няP. sylvestrisvar.cretaceaвідбуваєтьсявдосліджу
ваних локалітетах за рахунок насіння невеликої
кількості дерев. За часткою поліморфних локусів
і середньою кількістю алелів на локус популяція
P. sylvestris var. cretacea в заповіднику «Крейдова
флора»маловідрізняласявідпопуляційцьоговиду
вНаціональномуприродномупарку«Святігори».
Однак за рівнем гетерозиготності останні попу
ляції, які краще збереглися, переважали. Наявна
гетерозиготність у старих дерев у популяціях На
ціонального парку варіювала від 0,196 до 0,228, а
очікувана—від0,217до0,235.Дляцихпопуляцій
такожхарактернанестачагетерозигот(F

IS
=0,021)

(Коршиков,Тунда,2004).Низькоюбулайгенетич
надистанціяміжтрьоманевеликимипопуляціями
вНаціональномупарку(D

N
=0,011)(Коршиковта

ін.,2004).Згіднозконцепцією«екотоп—спадкова
форма»P. sylvestrisvar.cretaceaможнарозглядатияк
наслідоклокальноїгенетичноїадаптаціїP. sylvestris
до умов зростання на крейдяних відкладах (Кор
шиковтаін.,2004).

Численніпублікаціїсвідчатьпронетиповістьге
нетичнихзмінупопуляціяххвойних,щовідновлю
ютьсяпісляприроднихабоантропогеннихкатак
лізмів.Так,популяціїPinus ponderosaDougl.уцен
тральнійчастиніштатуКолорадо(США)відроджу
валися,значноюмірою,мозаїчно,щопризводило
догенетичноїгетерогенностіякумежахпопуляції,
такіміждеревамирізноговіку(Hamricketal.,1989).
УпопуляціїP. sylvestrisгрупидерев80—100річного
та300—400річноговікумаливідмінностівгетеро
зиготності.Вищугетерозиготністьнайстарішоїві
ковоїгрупидеревпояснюютьдієюприродногодо
бору,якийвиступаєвролірегулятора,щостримує
процесгомозиготизаціїгенівунаслідокінбридингу
тагенетичноїдеградаціївиду(Tigerstedtetal.,1982).
Водночасгенетичнаструктурашестимаргінальних
популяційPicea glauca(Moench.)Voss.усубарктич
ному районі Канади мало залежала від віку дерев
(Tremblay,Simon,1989).УPicea engelmanniiEngelm.

уштатіКолорадо(США)встановленорозбіжності
в частотах алелів не тільки між популяціями, а й
між групами дерев однієї популяції, а також між
деревамирізноговіку.Дляцьоговидухарактерний
невисокий рівень наявної гетерозиготності (Н

О
 =

0,126) та нестача гетерозигот (коефіцієнт інбри
дингу=0,154).Прицьомудиференціаціянарівні
мікромісцезростаньзакритеріємF

ST
булабільшою,

ніжміжрізнимиоселищами(Shea,1990).Середня
наявна гетерозиготність 250річних дерев попу
ляціїLarix polonicaRacib. і значномолодшогопо
коління практично не відрізняються (відповідно
0,189 і 0,187) (Lewandowski et al., 1991). У вікових
і молодих дерев популяції P. sylvestris фактичний
розподіл генотипів відбувався згідно із законом
Харді—Вайнберга, а в зародків насіння відзначе
ні істотні відхилення, пов’язані з надлишком го
мозигот(Yazdanietal.,1985).Дефіцитгетерозигот
зафіксованийузародківнасіннязпопуляціїLarix 
laricona (DuRoi)K.KochуштатіОнтаріо (США)
тайоговідсутністьудорослихдерев.Вважають,що
устарихпопуляціяхцьоговидудомінуютьдерева,
яківирослизнасіннявідперехресногозапилення,
а інбредні особини елімінували на ранніх стадіях
життєвогоциклу(Knowlesetal.,1987).Увидів,що
запилюютьсяперехресно,звікомзафіксованозни
ження ступеня інбредної депресії. Це може пояс
нюватися фактором гомозиготації шкідливих му
тацій(Husband,Schemske,1996).Зниженийрівень
генетичного різноманіття та підвищена міжпопу
ляційна диференціація мають бути закономірним
еволюційним наслідком для невеликих ізольова
нихпопуляційхвойних(Nieblingetal.,1990).

Найменший рівень гетерозиготності в молодих
дерев самосіву популяції P. sylvestris var. cretacea
можнапояснитинизькоючисельністюстарихде
рев і їхніммозаїчнимрозміщеннямузаповіднику
«Крейдова флора». Це створює нерівномірність у
розповсюдженніпилкуйможебутипричиноюса
мозапилювання рослин. Дещо знижений рівень
гетерозиготності, особливо в молодих рослин,
можесвідчитипроте,щовонивирослизнасіння,
сформованого в ході самозапилення рослин. Так,
ступінь запилювання пилком сусідніх рослин за
лежить від збігання термінів цвітіння, швидкості
танапрямкувітру,а такожвідстаніміждеревами.
Показано,щозасприятливихумовсусідніросли
ни від клонамаркера P. sylvestris отримують 31 %
пилку,якийзапліднюєїхнінасіннєвібруньки,ана
відстані40мчасткатакогопилкулише5%(Rudin
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et al., 1981). Відсутність повної синхронності цві
тінняміжсусіднімидеревамиPseudotsuga menzieczii
(Mirb.) Franco, як потенційними партнерами для
схрещування, знижує ступінь перехресного схре
щування. За межами 30метрової зони від джере
лапилкуйогонадтомало(Erickson,Adams,1989).
Поодинокірослиниформуютьменшенасіння,ніж
рослинизпопуляцій,однаківнихуспішновідбу
ваєтьсяперехреснезапиленняівониможутьвисту
патиякдифузніелементиабомісткизперенесення
генів між локальними популяціями (Levin, 1995).
НаприкладіпопуляційGleditsa triacanthosL.уКан
засі(США)показано,щочастотапотокугенівміж
різновіковимигрупамидеревєневисокою,атакож
міжрослинамиврокизвеликоюврожайністюпло
дівпорівнянозмалопродуктивнимироками.При
цьому інтенсивність перенесення пилку, залежно
відфізичноївідстаніміждеревами,виявиласядо
сить слабкою. У домінуючих особин рівень фер
тильності пилку залежить від їхніх біометричних
характеристик(Schnabel,Hamric,1995).

Природневідновленняєдомінуючимспособом
поновленнялісовихресурсівуШвеції.Встановле
но,щобагатосіянцівP. sylvestris,яківирослибіля
репродуктивно активних дерев, не походять від
них. Тільки 25 % сіянців на відстані 5 м були на
щадками такого дерева (Yazdani, Lindgren, 1992).
Пилок хвойних може розлітатися на дуже значні
відстані (> 50 км), з чим пов’язують низьку гене
тичну диференціацію їхніх популяцій, хоча це не
виключаємікрогеографічноїдиференціації(Mitton
et al., 1989). У кожному поколінні популяцій ба
гаторічних рослин формується колосальна кіль
кість насіння, а в популяціях виживає обмежена
чисельністьсіянців.Так,заприродноговідновлен
няна1галісузасіваєтьсядо2млннасіння,зякого
додорослогостанурозвиваєтьсяменше1000осо
бин(Динамика…,2004).Виходячизцього,можна
спрогнозувати, що рівень гетерозиготності моло
догосамосівуP. sylvestrisvar.cretaceaвзаповіднику
«Крейдовафлора»підвищитьсявнаслідокприрод
ної елімінації менш конкурентних особин у про
цесірозвиткурослинізменшенняїхньоївідносної
чисельності.

Упродовж1990—2010рр.узаповідникусталося
25пожежназагальнійплощі180,7га,втомучислі
виникалийверховіпожежі,якізнищилиP. sylvestris
var.cretaceaна35,3га(Лиманский,2011).Пожежі
небезпечні для локальних ізольованих популяцій,
оскільки можуть спричинити зміни в їхній гене

тичній структурі через селективну загибель менш
стійких генотипів, зокрема невеликих дерев (Ди
намика…, 2004). Наприклад, молоді дерева само
відновлення Pinus pallasiana D. Don. на згарищах
у Гірському Криму відрізнялися за генетичною
структурою порівняно з віковими деревами при
родних популяцій, де було локалізовано згарище
(Коршиков,Красноштан,2010).Хочаєдумка,що
низовіпожежіпосилюютьтенденціюформування
нормальнихпопуляційP. sylvestris,зокреманаПів
нічномуУралі,оскількибезпожежпопуляціївтра
чаютькогортупідросту(Мартиненко,2002).Існує
гіпотезапророльпожеж,якііншихлокальнихеко
логічнихкатастроф,умікроеволюції.Цімеханізми
можутьреалізовуватисячерезімпульснупірогенну
стабільністьбореальнихсосняків.Прицьомупід
вищуєтьсястійкістьрослиндопосухи,заморозків
і розвивається пейноморфізм (Санников, 1991).
Для рослин P. sylvestris var. cretacea в заповіднику
«Крейдовафлора»пожежінеєтимфактором,що
сприятимевідтвореннюпопуляційноїструктури.

Теперішня популяція P. sylvestris var. cretacea
в заповіднику суттєво відрізняється від тієї, яка
буланепорушенимклімаксовимлісомупопередні
епохи.Селективнівирубкикращихзафенотипом
особин,щовідбувалисязаостанністоліття,могли
призвестидонезворотноїзмінигенотипногоскла
ду популяції P. sylvestris var. cretacea. Але, як свід
чать наші дослідження, цього значною мірою не
сталося,оскількипопуляціїP. sylvestrisvar.cretacea
в заповіднику та Національному парку за рівнем
генетичної мінливості не мають істотних відхи
лень. У популяціях хвойних, що скорочуються,
справді знижується алельне різноманіття, але це
незавждиспричиняєсуттєвезменшеннясередньої
гетерозиготності (Savolainen, Kärkkäinen, 1992;
Ledig,Hodgskiss, JacobCervantes,2002;O’Connell,
Mosseler, Rajora, 2006). Виходячи з необхідності
розробкитеоріїприродноговідновленнядеревних
рослин, особливо в степовій зоні, P. sylvestris var.
cretaceaвзаповіднику«Крейдовафлора»можеста
типолігономдляподібнихдосліджень.

Ви снов ки

Назаповіднійтериторії«Крейдовафлора»щоріч
но активно відновлюється й поширюється, за ра
хунок самосіву, популяція P. sylvestris var. cretacea,
якадовведенняохоронногостатусузазнавалака
тастрофічного антропогенного пресу. Домінуючі
в популяції молоді рослини за рівнем генетичної
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мінливості дещо поступаються більш віковим де
ревам.ЗагаломгенетичнерізноманіттяP. sylvestris
var.cretaceaв заповідникуменше,ніжупопуляції
Національногоприродногопарку«Святігори».Як
урізновіковихгрупах (до30,60 і100років), так і
загалом генетична структура популяції P. sylvestris
var.cretacea у заповіднику«Крейдовафлора»бли
зькадоврівноваженої.
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯИЗМЕНЧИВОСТЬВВОЗРАСТНЫХ
ГРУППАХПОПУЛЯЦИИPINUS SYLVESTRIS
VAR.CRETACEA(PINACEAE)НАЗАПОВЕДНОЙ
ТЕРРИТОРИИ«МЕЛОВАЯФЛОРА»

Проведены исследования с использованием 19 аллозим
ных локусов генетической изменчивости трех разновоз
растных групп деревьев (до 30, 60 и 100 лет) в популяции
Pinus sylvestris var. cretacea Kalenicz. заповедника «Меловая
флора». Установлено, что молодые растения (до 30 лет)
имеют наименьшее среднее количество аллелей, уровень
наблюдаемойиожидаемойгетерозиготностипосравнению
со средневозрастными и старыми деревьями. В целом по
уровню генетической изменчивости популяция P. sylvestris
var.cretaceaвзаповеднике«Меловаяфлора»(H

О
=0,187иH

Е


=0,200)несколькоуступаетпопуляцииизНационального
природногопарка«Святыегоры»,котораятакженаходится
насевереДонецкойобласти.

К л ю ч е в ы е  с л о в а:Pinussylvestrisvar.cretacea, 
аллозимный полиморфизм, разновозрастные группы растений, 
популяция, заповедник «Меловая флора».

I.I. Korshikov1, Ya.G. Milchevskaya1, L.O. Kalafat1, 
S.V. Lymanskyi2, G.O. Pasternak1

1DonetskBotanicalGarden,NationalAcademyofSciencesof
Ukraine
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GENETICVARIATIONOFAGEGROUPSIN
PINUS SYLVESTRIS VAR.CRETACEA (PINACEAE)
POPULATIONINTHE«KREIDOVAFLORA»
PROTECTEDAREA

Using19isozymeloci,weinvestigatedgeneticvariationofthree
differentagegroups(under30,60,and100years)withinPinus 
sylvestris var.cretacea Kalenicz.populationinthe«KreidovaFlo
ra»protectedarea.Young(upto30years)plantswerefoundto
havethelowestmeannumberofallelesandlevelsoftheobserved
andexpectedheterozygositiescomparedtothoseofmediumage
andoldtrees.Ingeneral,thelevelofgeneticvariationofP. sylves-
tris var.cretacea populationinthe«KreidovaFlora»issomewhat
lower(H

O
=0.187andH

E
=0.200)thanthatof thepopulationin

the «Svyati Hory» Nature Reserve which is also located in the
northofDonetskRegion.

K e y  w o r d s:Pinussylvestris var.cretacea, isozyme 
polymorphism, different age groups of plants, population, «Kreidova 
Flora» Reserve.


