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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Флористичні знахідки

Темнокора береза Betula obscura Kotula ex Fiek
(incl. B. kotulae Zaverucha) занесена до «Червоної
книги України» з наданням їй природоохоронної
категорії«рідкіснийвид»(Kagalo,2009).Таксоно
мічний статус беріз, позбавлених білого пігменту
– бетуліну, не зовсім зрозумілий і обговорювався
вбагатьохпрацях, зоглядомякихможнаознайо
митися у статті О.К. Скворцова (Skvortsov, 1986),
присвяченій саме цій проблемі. Згадаємо також
іпрацюБ.В.Заверухи(Zaverukha,1964)тайогож
статтю зі співавторами (Zaverukha et al., 1986), де
розглядається статус двох вищезгаданих темноко
рихвидів–B. kotulae таB. obscura.Минебудемо
переказуватиціпраці,азупинимосялишенатому,
щостановить інтересдлянашогокороткогопові
домлення,асаменаспіввідношенніцихдвохвидів.

Базуючись на описі B. obscura, Б.В. Заверуха
(Zaverukha,1964)таБ.В.Заверухазіспівавторами

(Zaverukha etal.,1986)доходятьвисновку,щоцей
вид близький до B. pubescens Ehrh., а переважна
більшість польських і українських зразків темно
корихберізмаєбутивіднесенадоB. kotulae –ок
ремого виду, близького до B. pendula Roth. Од
нак О.К. Скворцов (Skvortsov, 1986), спираючись
на характеристики польських гербарних матеріа
лів,деодинзізразківєтиповим,дійшовзовсімін
шого висновку: B. obscura є частиною комплексу
B. pendula, а отже, немає підстав для зміни назви
B. obscura KotulaexFiekнаB. kotulae Zaverucha.Це
означає,щодруганазвамаєрозглядатисяяксино
німдопершої.Зазначимо,щоприбічникомтако
го ж номенклатурного рішення є і М.М. Цвєльов
(Tsvelev, 2002). Ми приєднуємося до цієї думки,
оскількивонапідкріпленадетальниманалізомна
явної інформації із залученням необхідних зраз
ків.Мабуть,саметомуйу«ЧервонійкнизіУкра
їни» B. kotulae не розглядається (Kagalo, 2009) як
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окремий вид. Зауважимо, що й сама B. obscura не
завжди сприймається у статусі самостійного виду,
а приймається як синонім до B. × aurata Borkh.
або ж як внутрішньовидовий таксон B. pendula 
(The Catalogue of Life – http://www.catalogueoflife.
org/col/search/all/key/Betula+obscura/match/1;
The Plant List – http://www.theplantlist.org/tpl1.1/
record/kew21534; Govaerts, 1996; Olšavská, 2006).
Однак в описах і хромосомних числах B. obscura 
та B. × aurata існують досить великі розбіжності
(Ashburner,McAlliser,2013),щосвідчитьненако
ристьсинонімізаціїцихвидів.Уданомукороткому
повідомленніавторинепретендуютьнавирішення
питаннящодостатусуB. obscura і зважаютьнате,
щозазначенийвидвключенодо«Червоноїкниги
України», яка є державним документом, а тому й
наводятьновуінформаціюпроньогосамепідцією
назвою.

Betula obscura поширена спорадично, пооди
нокими екземплярами або невеликими групами
особин. На території України вона трапляєть
ся здебільшого в західних регіонах і наводить
ся для Вінницької, Волинської, Житомирської,
Закарпатської, ІваноФранківської, Київської,
Львівської,Рівненської,ТернопільськоїтаХмель
ницької областей (Zaverukha, 1964; Kagalo, 2009).
У листопаді 2011 р. у Поташнянському лісництві
Київськоїобл.(напівнічнийзахідвідс.Поташня
Бородянськогорну)однимізавторівцьогопові
домлення(В.П.Гелютою)буловиявленоневелику
прогалину з вісьмома деревами даного виду, одне
з яких – пошкоджене. Дерева різновікові, при
близноможутьбутиоціненіяк20–40річні.Вони
зростають на сірому лісовому супіщаному ґрун
ті. В межах цього локалітету також трапляються
й інші деревні рослини – Pinus sylvestris L., Betula 
pendula, B. pubescens і Carpinus betulus L. Під їхнім
шатромзареєстрованіPteridium pinetorum C.N.Page
etR.R.Mill,Melampyrum nemorosum L., Polygonatum 
odoratum (Mill.) Druce, Elytrigia repens (L.) Nevski, 
Festuca ovina L. тощо. Дане місцезростання
B. obscura,атакожісамірослинипроілюстровано
(як B. kotulae) на вебсайті «Плантаріум» (http://
www.plantarium.ru/page/view/item/6574.html). За
уважимо,щознайденіособинизаформоюлистків
(див. фото на 4 стор. обкладинки) повністю від
повідаютьтомуматеріалу,якийнаведеноБ.В.За
верухоюзіспівавторами(Zaverukha etal.,1986)як
B. kotulae.

Додамо, що зростання B. obscura компактною
групою вже саме по собі є цікавим фактом, адже
переважнотрапляютьсялишепоодинокі їїособи
ни.Порядізданимлокалітетоммизнайшлищедва
види,занесенідо«ЧервоноїкнигиУкраїни»,якіма
ютьстатусзникаючих,–плаунDiphasiastrum zeilleri
(Rouy) Holub (http://www.plantarium.ru/page/view/
item/13337.html) і гриб Sparassis crispa (Wulfen) Fr.
Ділянка лісу, де були зареєстровані зазначені рід
кісні види, протягом 2012–2014 рр. тричі відвіду
валася авторами. Негативні зміни в популяціях
B. obscuraіD. zeilleri неспостерігалися.Однак,щоб
відповідний квартал лісу не потрапив під вирубу
вання і з метою подальшого збереження вказаних
вищетрьохрідкіснихвидів,необхідновзятицюді
лянкупідохоронущонайменшенамісцевомурівні.

Ав то ри ви слов лю ють щиру по дя ку В.Б. Су хо мли-
ну за тех ніч ну під трим ку ви їз дів до за хід ної час ти-
ни Ки їв щи ни, де й було зна йде но опи са не осе ли ще 
B.obscura.
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На территории Поташнянского лесничества Киевской
области было обнаружено несколько особей Betula ob-
scura KotulaexFiek–вида,занесенногов«Краснуюкни
гуУкраины».Рядомсданнымлокалитетомтакжеотме
чены Diphasiastrum zeilleri(Rouy)HolubиSparassis crispa
(Wulfen) Fr. – виды, которые в Украине имеют статус
исчезающих. Исходя из этого, предлагается установить
длясоответствующегокварталауказанноголесничества
природоохранныйстатусобъектаместногозначения.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Красная книга Украины,Betula
kotulae,Diphasiastrumzeilleri,Sparassiscrispa,Киевская 
область, Украина.

Tarieiev A.S.1, Heluta V.P.2 A new record of Betula 
obscura (Betulaceae) from Central Polissya of Ukraine.–
Ukr.Bot.J.–2015.–72(2):144–146.
1TarasShevchenkoKyivNationalUniversity
2M.G.KholodnyInstituteofBotany,NationalAcademyof
SciencesofUkraine,Kyiv

Agroupofeight treesofBetula obscura KotulaexFiekwas
found on the territory of Potashnya Forestry, Kyiv Region,
Ukraine. This darkbark birch is listed in the Red Data
BookofUkraine.TwootherspeciesendangeredinUkraine,
Diphasiastrum zeilleri (Rouy) Holub and Sparassis crispa
(Wulfen)Fr.,werealsorecordedclosetothislocality.Onthis
basis, it isproposedtoestablishforthecorrespondingforest
quartertheconservationstatusofasiteoflocalimportance.

K e y  w o r d s:Red Data Book of Ukraine,Betulakotulae,
Diphasiastrumzeilleri,Sparassiscrispa,Kyiv Region, 
Ukraine.
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Умонографіїнаведенахарактеристикаботанічноціннихприроднозаповіднихтериторій,якімають
транснаціональнезначення.Длякожноїзнихподанахарактеристикарослинногопокриву.Акцентовано
увагунанаявністьсозофітів,созологічноціннихрослиннихугруповань,атакожугрупованьтаекосистем
щомаютьвисокуекологічнуцінністьіпідлягаютьзбереженнювідповіднодоEECHabitatDirective.

Видання розраховане на наукових співробітників, викладачів, студентів, працівників природоохоронних 
установ і всіх, хто цікавиться природою Полісся.

НОВІ ВИДАННЯ



Український
Ботанічний
Журнал

У
К

РА
ЇН

С
Ь

К
И

Й
 Б

О
ТА

Н
ІЧ

Н
И

Й
 Ж

У
Р

Н
А

Л

ISSN 0372-4123

УКРАИНСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
UKRAINIAN BOTANICAL JOURNAL ТОМ 72 • №2 / 2015

ТО
М

 7
2 

• №
2 

/ 
20

15

Індекс 74498

Betula obscura: а – верхівка гілки з листками, б – частина стовбура на висоті людського 
зросту (див. с. 144–146 ) Фото В.П. Гелюти

Betula obscura: а – the tip of a branch with leaves, б – part of the trunk at the height of human 
growth (see p. 144–146) Photo: V.P. Heluta




