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Primula vulgaris Huds. (Primula acaulis (L.) Hill) (Primulaceae) — рідкісний вид флори рівнинної 
частини України, відомий із Житомирського та Малого Полісся (Житомирська та Хмельницька 
області). Нами вперше виявлені локалітети P. vulgaris на Київському Поліссі (у Здвижівському та 
Луб’янському лісництвах у Бородянському р-ні Київської обл.). Описано географічне поширен-
ня P. vulgaris на Поліссі, місцезростання та сучасний стан популяцій у нових місцезнаходженнях. 
Запропоновано рекомендації щодо охорони P. vulgaris у Здвижівському лісництві.

К л ю ч о в і  с л о в а: Primula vulgaris, рідкісний вид, популяція, ареал, місцезростання, Полісся, 
Україна
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Primula vulgaris Huds. (Primula acaulis (L.) Hill) 
(Primulaceae) — рід кіс ний вид для кіль кох єв ро-
пейських кра їн, за не се ний до Чер во них книг або 
спи сків рід кіс них ви дів фло ри Поль щі, Ні меч чи-
ни, Швей ца рії, Да нії (Landolt, 1970; Red …, 1993; 
Rote…, 1996; Polska …, 2001), і ре гіо наль но рід кіс-
ний вид фло ри рів нин ної час ти ни Ук ра ї ни, вклю-
че ний до ре гіо наль них спи сків рідкісних рос лин 
Жи то мирської та Хмель ни цької об лас тей (Ofitciini 
…, 2012).

По пу ля ції виду в рів нин ній час ти ні Ук ра ї ни ста-
нов лять особ ли вий ін те рес як ре лік то ві. Й.К. Па-
чоський (Pachoskii, 1900) від но сив їх до тре тин них 
ре лік тів, а В. Ша фер (Szafer, 1930) — до гля ці аль них 
ре лік тів, які в пе рі од зле де нінь спус ти ли ся з Кар-
пат на рів ни ну. Primula vulgaris у рів нин ній час ти ні 
Ук ра ї ни була за фік со ва на лише на Жи то мирсь ко-
му та Ма ло му По ліс сі. Під час фло ристич них до-
слі джень, про ве де них у 2014—2015 рр., вид упер ше 
вия ви ли на Ки ївсь ко му По ліс сі.

Primula vulgaris — суб ат лан тич но-се ред зем но-
морський еле мент фло ри Єв ро пи, аре ал яко го 
охо п лює За хід ну, Цен траль ну та Пів ніч ну Єв ро пу, 
аф ри канське уз бе реж жя Се ред зем но го моря, Си-
рійсько-Па лестинські гори вздовж Се ред зем но-
морсь ко го уз бе реж жя, Малу Азію, Ель бурс (рис. 1). 
Єв ро пейські по пу ля ції на ле жать до під ви ду Primula 
vulgaris subsp. vulgaris, азійські — до під ви ду Primula 
vulgaris subsp. sibthorpii (Meusel et al., 1965; Walter, 
Straka, 1973; Hulten, Fries, 1986; Jacquemyn et al., 
2009).

В Єв ро пі P. vulgaris по ши ре на від Ат лан тич но го 
уз бе реж жя Скан ди навсь ко го пів ос т ро ва (Нор ве гія) 
до Се ред зем но мор’я (Ібе рійський, Апен нінський, 
Бал канський пів ос т ро ви та о. Си ци лія). В по мір-
но му поя сі Єв ро пи вид роз по всю дже ний на Бри-
танських ост ро вах та у Фран ції, а на за хід від неї 
тра п ля є ть ся у ви гля ді ок ре мих ізо льо ва них ло ка лі-
те тів (Jacquemyn et al., 2009).

В Ук ра ї ні P. vulgaris по ши ре на пе ре важ но в 
гірських ре гіо нах і є фо но вим ви дом Ук ра їнських 
Кар пат і Кримських гір. Як уже вка зу ва ло ся, в рів-
нин ній час ти ні Ук ра ї ни досі бу ли ві до мі лише ок-
ре мі ізо льо ва ні ло ка лі те ти виду на Ма ло му та Жи-
то мирсь ко му По ліс сі. Впер ше для По ліс ся Primula 
vulgaris на вів О.С. Ро го вич (Rogovich, 1869) з око-
лиць м. По лон но го (те пер Хмель ни цької обл.). 
В.К. Со винський (Sovinskii, 1879) вия вив цей вид 
в око ли цях м. Ко рости ше ва (те пер Жи то мирської 
обл.). В уза галь не них ро бо тах І.І. Шмаль гау зе на 
(1886), В. Мон тре зо ра (Montrezor, 1889), Й.К. Па-
чось ко го (Pachoskii, 1900), ок рім двох уже від зна-
че них ло ка лі те тів, на ве де но міс це зна хо джен ня 
P. vulgaris із око лиць м. Жи то ми ра. В по даль шо му 
зростан ня цьо го виду в око ли цях Жи то ми ра під-
твер джу ва ло ся гер бар ни ми збо ра ми, які збе рі га-
ю ть ся в Інсти ту ті бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (Ко па чевська, 1910; Па нек, 1910; 
Липський, 1922; Мат ківський, 1925; Бар ба рич, 
1953, КW) і в Жи то мирсь ко му крає знав чо му му-
зеї (Соб ке вич, Бур чак — Аб ра мо вич, Кон д ра тюк, 
ZHM) (Juglichek, Orlov, 2001). 
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В.І. Липський (Lipskii,1902) та Й. Па нек (Panek, 
1939) вка зу ва ли на при уро че ність жи то мирської 
по пу ля ції P. vulgaris до за ті не них лі систих міс це-
зростань на гра ніт них ске лях пра во го бе ре га р. Те-
те рів. Ця по пу ля ція збе ре гла ся до на ших днів. Тут, 
у гра бо во му лісі, на схи лах пра во го бе ре га річ ки 
в уро чи щі Го ро ди ще, в 1988 р. було ви яв ле но 350 
осо бин P. vulgaris, а в 2003 р. — 160 (Orlov, 2005). 
Оче вид но, в ми ну ло му ця по пу ля ція була чи-
сель ні шою. Про це свід чить ін фор ма ція, на ве де-
на в ро бо ті В.І. Липсь ко го (1902): «Primula acaulis 
действительно растёт в Волынской губернии в 
окрестностях г. Житомира, и при этом в огромном 
количестве, покрывая весь склон к Тетереву, против 
так называемого «островка». Там я неоднократно 

его собирал». На Жи то мирсь ко му По ліс сі за фік-
со ва но та кож міс це зна хо джен ня P. vulgaris в око-
ли цях с. Лі щин Жи то мирсь ко го р-ну (Фі ло нен ко, 
1946; ZNM) та на Ов ру цько-Сло ве чансь ко му кря жі 
без де таль ної гео гра фіч ної прив’язки (Smyk, 1966).

На те ри то рії Ма ло го По ліс ся, ок рім уже за зна-
че но го ло ка лі те ту P. vulgaris в око ли цях м. По лон-
но го (Rogovich, 1869), було ви яв ле но його міс це-
зна хо джен ня в со сно во му лісі за 2 км на пів ніч від 
м. Ше пе тів ки (Тро иц кий, 1931). Згід но з опи сом 
М.А. Тро ї цько го (Troitskii, 1931), ця по пу ля ція за-
ймає простір зав дов жки бли зько 1 км і 100—150 м 
зав шир шки. Вона бу ла чи сель ні шою по рів ня но з 
по пу ля ці єю на бе ре зі р. Те те ре ва по бли зу Жи то ми-
ра, яку та кож від ві дав ав тор ци то ва ної стат ті.

Рис. 1. Ареал Primula vulgaris (за Hulten, Fries, 1986)

Fig. 1. Area of Primula vulgaris (Hulten, Fries, 1986)
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Ряс ність ше пе тівської по пу ля ції P. vulgaris 
М.А. Тро ї цький ви зна чає як рос ли ну, котра тра п-
ляє ть ся в знач ній кіль кості. Крім опи са но го, в око-
ли цях Ше пе тів ки було ви яв ле но ще де кіль ка «ост-
ро вів» P. vulgaris, які до слі ди ти в той час не вда ло ся 
(Troitskii, 1931).

Нині на пів ніч від Ше пе тів ки ви яв ле но нові міс-
це зна хо джен ня P. vulgaris у 47 кв. Кам’янківського 
ліс ництва та в 60, 61, 63, 73 квар та лах Кли мен то-
ве цько го ліс ництва Ше пе тівсь ко го держ ліс гос пу, 
де вид зростає в ду бо во-со сно во-бе ре зо вих лі сах 
і в еко то нах між ду бо ви ми та віль хо ви ми лі са-
ми (Juglichek, Orlov, 2001). Най біль ша в Кли мен-
то ве цько му ліс ництві по пу ля ція за ймає пло щу 
600 × 400 м. Про ек тив не по крит тя — 2 %, щіль ність 
по пу ля ції — 11—24 осо би ни на 1 м² (Juglichek, 
Orlov, 2001).

Ми впер ше вия ви ли P. vulgaris на Ки ївсь ко-
му По ліс сі у Здви жівсь ко му та Луб’янському ліс-
ництвах у Бо ро дянсь ко му р-ні Ки ївської обл. 
(рис. 2). У Здви жівсь ко му ліс ництві P. vulgaris 
зростає в квар та лах 29, 30, 83 у со сно во-ду бо во му 
лісі ор ля ко во му (Pineto-Quercetum-Pteridiosum) в 
уро чи щі Лядо (рис. 3). Пло ща ло каль ної по пу ля-
ції — бли зько 50 га. Най ви щі по каз ни ки щіль ності 

по пу ля ції має 12 ви діл 33 квар та лу та 25 ви діл З0 
квар та лу (за галь на пло ща — 5,9 га).

Се ред ній вік де ре воста ну — 100 ро ків, се ред ня 
ви со та де рев — 25 м, се ред ній діа метр стов бу рів — 
35 см. Зімк не ність крон — 0,8. Ос но ву де ре воста ну 
ста нов лять Quercus robur L. (0,6) і Рinus sylvestris L. 
(0,3) із участю Betula pendula Roth. і Carpinus 
betulus L.

Збе рег лись ок ре мі де ре ва со сни та дуба, зав ви ш-
ки 30—33 м, з ок руж ністю стов бу рів до 220 см.

Під лі сок роз рі дже ний, ут во ре ний Corylus 
avellana L., Euonymus verrucosus Scop. і Frangula 
alnus L.

У трав’яному по кри ві до мі нує Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn (30 %). Знач на участь Stellaria 
holostea L. (10 %). До скла ду тра воста ну вхо дять та-
кож Anemone nemorosa L., Ajuga reptans L., Asarum 
europaeum L., Betonica officinalis L., Clinopodium 
vulgare L., Corydalis solida (L.) Claіrv., Epipactis 
helleborine (L.) Crantz, Euphorbia cyparissias (L.) 
Clairv., Fragaria vesca L., Galium odoratum (L.) Scop., 
Glechoma hederacea L., Lathyrus niger (L.) Bernh., 
Nеottia nidus-avis (L.) Rich., Viola odorata L.

Primula vulgaris має про ек тив не по крит тя 1—2 %. 
На 1 м² при па дає 7—15 до рос лих і 3—7 юве ніль-

Рис. 2. Географічне поширення Primula vulgaris у рівнинній частині України: 1 — місцезнаходження виду за 
літературними та гербарними даними; 2 — нові локалітети

Fig. 2. Geographical distribution of Primula vulgaris in the lowland part of Ukraine: 1 — localities by literature and herbarium 
data; 2 — new localities
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них рос лин. По пу ля ція є пра во біч ною. Не ве ли ка 
кіль кість юве ніль них осо бин вка зує на не дос тат ню 
ефек тив ність на сін нєво го роз мно жен ня виду на 
схід ній межі ареа лу в Єв ро пі.

За 2 км від опи са но го ще торік іс ну вав ло ка лі тет 
виду в со сно во му лісі в 48 квар та лі Луб’янського 
ліс ництва. Тут на пло щі 1,1 га на вес ні 2014 р. 
зроста ло бли зько 100 до рос лих осо бин P. vulgaris. 
Уна слі док про ве де ної су ціль ної ви руб ки лісу від бу-
ла ся май же пов на елі мі на ція по пу ля ції. На кри хіт-
ній ді лян ці лісу, що ли ши ла ся не вирубaною, збе-
рег ло ся лише п’ять до рос лих осо бин P. vulgaris. На 
жаль, у су час ній Ук ра ї ні тем пи су ціль них ви ру бок 
лі сів пос тій но зроста ють, що за гро жує іс ну ван ню 
рів нин них по пу ля цій P. vulgaris. До того ж, на їх ній 
стан ук рай не га тив но впли ває ви ко пу ван ня рос-
лин, які пе ре са джу ють на при са диб ні ді лян ки та 
про да ють.

Слід за ува жи ти, що в рів нин ній час ти ні Ук ра ї ни 
не має жод но го за каз ни ка для охо ро ни P. vulgaris. 
У зв’язку з цим ак ту аль ним зав дан ням є ство рен-
ня бо та ніч но го за каз ни ка в уро чи щі Лядо у Здви-
жівсь ко му ліс ництві на Ки ївсь ко му По ліс сі.

Гер бар ні зраз ки P. vulgaris, зі бра ні на Ки ївсь ко му 
По ліс сі, пе ре да ні до Гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW) та На-
ціо наль но го бо та ніч но го саду імені М.М. Гришка 
НАН України (KWHA).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Lipskii V.I., 1902. — Flora Kavkaza. Dopolnenie 1. — S.-P. 
— 100 p. [Липский В.И. Флора Кавказа. Допол нение 
1. — СПб.— 1902. — 100 с.].

Montrezor V., 1889. — Zap. Kiev. obshch-va estestvoispy-
tat. — 6, vyp. 2. — P. 177—182 [Монтрезор В. Список 
редких растений, найденных в разных местах Ки-
евской, Подольской и Волынской губерний в 1887, 
1888 и 1889 годах // Зап. Киев. общ-ва естество- 
испытат. — 1889. — 6, вып. 2. — С. 177—182].

Orlov O.O., 2005. — Ridkisni ta znykaiuchi vydy sudynnykh 
roslyn Zhytomyrskoi oblasti. Zhytomyr: vyd-vo «Vo-
lyn». — 295 p. [Орлов О.О. Рідкісні та зникаючі види 
судинних рослин Житомирської області. — Жито-
мир: вид-во «Волинь», 2005. — 295 с.].

Ofitsiini pereliky rehionalno-ridkisnykh roslyn admi-
nistratyvnykh terytorii Ukrainy (dovidkove vydannia). 
Andrienko T.L., Perehrym M.M., 2012. — Kyiv: Alter-
pres. — 148 р. [Офіційні переліки регіонально-рід-
кісних рослин адміністративних територій Украї-
ни (довідкове видання). Укладачі Т.Л. Андрієнко, 
М.М. Перегрим. — К.: Альтерпрес, 2012. — 148 с.].

Pachoskii I.K., 1900. — Tr. S.-Peterburzhskogo obshch-va 
estestvoispytatelei. — T. 27, vyp. 2. — 113 р. [Пачос-
кий И.К. Флора Полесья и прилежащих местностей 
// Тр. С.-Петербургского общ-ва естествоиспытате-
лей.  — 1900. — Т. 27, вып. 2. — 113 с.].

Pachoskii I.K., 1910. — Osnovnye cherty razvitiia flory iugo-
zapadnoi Rossii. — Kherson. — 430 р. [Пачоский И.К. 
Основные черты развития флоры юго-западной 
России. — Херсон, 1910. — 430 с.].

Rogovich A.S., 1869. — Obozrenie semennykh i vysshykh 
sporovykh rastenii, vkhodiashchikh v sostav flory gubernii 
Kievskogo uchebnogo okruga: Volynskoi, Podolskoi, 

Рис 3. Місцезростання Primula 
vulgaris на Київському Поліссі 
(Здвижівське лісництво)

Fig. 3. Habitats of Primula vulgaris 
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Primula vulgaris Huds. (Primula acaulis (L.) Hill) (Primula-
ceae) — редкий вид флоры равнинной части Украины, 
извесный из Житомирского и Малого Полесья (Жи-
томирская и Хмельницкая области). Нами впервые 
выявлены локалитеты P. vulgaris на Киевском Полесье 
(во Здвижевском и Лубянском лесничествах в Боро-
дянском р-не Киевской обл.). Описано географическое 
распространение P. vulgaris в Полесье, местообитания и 
современное состояние популяций в новых местонахож-
дениях. Предложены рекомендации по охране P. vulgaris 
в Здвижевском лесничестве.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Primula vulgaris, редкий вид, 
популяция, ареал, местообитания, Полесье, Украина.

Melnyk V.I., Nesin Yu.D., Shynder O.I. Primula vulgaris 
(Primulaceae), a new species for the flora of Kyiv Polissya. – 
Ukr. Bot. J. – 2015. – 72(3): 241–245. 
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Primula vulgaris Huds. (Primula acaulis (L.) Hill) (Primulace-
ae) is a rare species of the lowland part of Ukraine, known 
from Zhytomyr Polissya and Male Polissya (Zhytomyr and 
Khmelnytskyi Regions). New localities of Primula vulgaris 
from Kyiv Polissya (Zdvyzhivske and Lubyanske forestries, 
Borodyanka District, Kyiv Region) are reported. Geographi-
cal distribution of P. vulgaris in Polissya, habitats and modern 
state of populations in the new sites are described. Recom-
mendations on the protection of P. vulgaris in Zdvyzhivske 
forestry are proposed.

K e y  w o r d s: Primula vulgaris, rare species, population, 
range, habitat, Polissya, Ukraine.


