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Необхідною умовою ефективної охорони 
раритетної компоненти фіторізноманіття 
України є інформація про поширення й екологію 
місцезростань рідкісних видів. Ми дослідили два 
нових місцезнаходження Tulipa quercetorum Klokov 
& Zoz, статус якого в третьому виданні «Червоної 
книги України» визначено як «вразливий» (Red 
Data Book…, 2009). 

Tulipa quercetorum має східноєвропейський 
(понтичний) ареал, який на рівнинній частині 
України сягає західної межі суцільного поширення 
(Mel’nik, 2000). В екологічному плані це лісовий 
еумезофіт, це но тич но при уро че ний до осе лищ ши
ро ко лис тя них лісів і чагарників.

У «Червоній книзі України» на ве де но близь ко 
ста місцезнаходжень виду, більшість із яких – зі 
схо ду країни. Для Се реднь о го Придніпров’я вка зу
ють ся лише поодинокі локалітети.

У Се реднь о му Придніпров’ї T. quercetorum 
охороняється на території об’єктів при род но
заповідного фон ду, зок ре ма заказників «Драби
нівка», «Довгораківський», «Лучківський», « Бал ка 
Ши ро ка», «Чер во но бе реж жя» «Чорноліський», 
«Тюль пан дібровний», «Білосніжний», пам’ятки 
при ро ди «Хо лод ний Яр» (Bajrak, Stetsjuk, 2005; Pry
rodnozapovidnyi…, 2006; Karpova, Maltsev, Tsvelykh 

et al., 2009; Lozkova, Osipenko, 2014). Деякі місцез
находження цьо го виду ре ко мен ду ють ся для охо
ро ни (Bajrak, Kryvoruchko, 2003). 

В од но му з останніх фло ристич них зве день 
сто сов но Пол тав щи ни – «Кон спекті фло ри 
Полтавської області» (2008) – зазначається, що 
T. quercetorum спо ра дич но трапляється в ши ро ко
лис тя них лісах на вододілах, схи лах ба лок і в до
ли нах річок Сули, Удаю та Псла, зок ре ма в ме жах 
Се реднь о го Придніпров’я. 

У фон дах Пол тавсько го краєзнавчого му зею 
імені В. Кри чевсько го (PW) зберігаються гербарні 
зраз ки T. quercetorum із 13 місцезнаходжень, три 
з яких – у ме жах регіону (Кре мен чуць кий рн: 
околиці с. Крюків, «Бал ка Ши ро ка», сте по вий 
схил, Андрієнко Т.Л., 1993; Ко бе ляць кий рн: 
про ек то ва ний за каз ник «Драбинівка», схи ли 
бал ки, Бай рак О.М., 1993; заповідне уро чи ще 
«Сокільське», ли по воду бо вий за плав ний ліс, Сте
цюк Н.О., 1995).

У контексті збе ре жен ня цьо го рідкісного виду 
ак ту аль ним є по шук його но вих локалітетів із ме
тою їх заповідання й уточ нен ня су час но го ареа лу 
T. quercetorum. Мета цієї статті – ха рак те ристи
ка но вих місцезнаходжень виду в Україні, на 
західній межі його по ши рен ня в ме жах Се реднь о го 
Придніпров’я.
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Подано інформацію про локалітети Tulipa quercetorum Klokov & Zoz в Україні на західній 
межі ареалу – з використанням даних щодо його поширення в Середньому Придніпров’ї 
за результатами оригінальних досліджень, опрацювання літературних і гербарних джерел. 
Відображено екологоценотичні особливості нових місцезростань із цим видом у долині нижньої 
течії р. Сули (Полтавська обл.) та в долині р. Тясмин (Черкаська обл.) на основі виконаних 
описів угруповань. Обидві локальні популяції приурочені до масивів грабоводубового лісу: 
перша має лівобічний онтогенетичний спектр і характеризується значною чисельністю (до 700 
генеративних особин на ділянці 0,3 га), а друга – правобічний онтогенетичний спектр (понад 
50 сенільних особин на площі близько 0,5 га). Підкреслюється необхідність охорони нових 
локалітетів цього рідкісного виду, занесеного до «Червоної книги України» (2009 р.).
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Об’єкти та ме то ди досліджень

Об’єктом на шо го вив чен ня ста ли нові локалітети 
Tulipa quercetorum на території Се реднь о го 
Придніпров’я. Для їх ви яв лен ня й обсте жен ня ми 
засто су ва ли загальноприйняті польові (де таль
номар шрут ний, відбору гер бар них зразків, ре
ког нос ци ру ван ня) та камеральні (оп ра цю ван ня 
літературних дже рел, гер бар них фондів) ме то ди. 
У но вих місцезнаходженнях ми ви ко на ли повні 
геоботанічні опи си. Це но тич ну приуроченість 
виду ха рак те ри зу ва ли на за са дах шко ли Ж. Бра ун
Блан ке (Solomakha, 2008). На зви видів на во дять ся 
за зве ден ням С.Л. Мосякіна та М.М. Фе до рон чу ка 
(Mosyakin & Fedoronchuk, 1999).

Гербарні зраз ки T. quercetorum із ви яв ле них 
місцезнаходжень передані до гербарію Інституту 
ботаніки імені М.Г. Хо лод но го НАН України (KW), 
гербарію Київського національного університету 
імені Та ра са Шев чен ка (KWU) та до фондів Пол
тавсько го краєзнавчого му зею (PW).

Ре зуль та ти досліджень та їх об го во рен ня

У Се реднь о му Придніпров’ї одне з но вих 
місцезнаходжень T. quercetorum нами ви яв ле но 
в Полтавській обл., на західній межі його по ши
рен ня, неподалік від уже відомих знахідок виду в 
лісах ботанічних пам’яток при ро ди «Морозівська 
дача» та «Мгарська дача» (Bajrak, Stetsjuk, 2005). 
Це південна око ли ця м. Луб ни, уро чи ще «Бе рез ня
ки» (кв. 56 приміського лісництва ДП «Лу бенське 
лісове гос по дарст во»). Впер ше інформацію про 
рос ли ни цьо го виду у фазі цвітіння от ри ма но від 
магістранта при род ни чо го фа куль те ту Пол тавсько
го національного педагогічного університету 
імені В.Г. Ко ро лен ка А.В. Со ло дов ни ка в травні 
2012 р. Нами ця популяція обсте же на 29–30 квітня 
2015 р., оцінено її пло щу, віковий спектр і ви ко на
но геоботанічні опи си.

Ло каль на популяція при уро че на до ма си ву ду бо
вогра бо во го лісу на плескатій ділянці схи лу та його 
відвершках різних експозицій. Найбільше осо бин 
T. quercetorum ви яв ле но по над ґрунтовою до ро гою, 
яка тяг неть ся че рез ліс. Де ре востан зімкненістю 0,9 
фор му ють Quercus robur L. (40 %) і Carpinus betulus L. 
(45 %) з участю Tilia cordata Mill., Acer plаtanoides L., 
A. campestre L., Pyrus communis L. Підлісок (0,2) 
утворюють Acer tataricum L., Euonymus europaea L., 
E. verrucosa Scop. У підрості переважають Acer 

plаtanoides та A. campestre, трапляється Fraxinus 
excelsior L. Проективне покриття трав’яного 
ярусу сягає 65–70 %. У ньому домінує Stellaria 
holostea L. Флористичне ядро формують Asarum 
europaeum L., Lamium galeobdolon (L.) L., Glechoma 
hirsuta Waldst. & Kit., Polygonatum multiflorum (L.) 
All., Pulmonaria obscura Dumort., Scrophularia 
nodosa L., Viola mirabilis L., V. odorata L., зрідка 
поширені Alliaria petiolata L. (М. Bieb.) Cavara & 
Grande, Geum urbanum L., Urtica dioca L., Lamium 
purpureum L. та ін. Навесні трав’яний покрив 
представлений синузіями з домінуванням Scilla 
siberica Haw., S. bifolia L., Corydalis solida (L.) Clairv., 
Ficaria verna Huds. aggr., Anemone ranunculoides L. і 
незначною участю Corydalis cava (L.) Schweigg. & 
Koerte, Gagea minima (L.) Ker.Gawl., G. lutea (L.) 
Ker.Gawl. Проективне покриття T. quercetorum в 
угрупованнях становить 1–5 %.

Наявність центральноєвропейських видів у 
флористичному складі лісового масиву (Galeobdolon 
luteum, Scilla bifolia, Corydalis cava) обумовлена 
значною участю в ценозі Carpinus betulus, який 
у регіоні знаходиться на південносхідній межі 
ареалу.

По пу ля ція T. quercetorum у ви яв ле но му ло ка лі
те ті має лі во біч ний он то ге не тич ний спектр і ха
рак те ри зу єть ся знач ною чи сель ністю (до 700 ге
не ра тив них осо бин на 0,3 га (се ред ня кількість 
їх на моніторингових ділянках – до 75 на 1 м2, із 
яких 9 – генеративні)). Рос ли ни в популяції до б ре 
розвинені, успішно розм но жу ють ся насіннєво та 
ве ге та тив но. Мож на стверд жу ва ти, що в оп ти маль
них еко ло гоце но тич них умо вах, навіть на межі 
ареа лу, вид здат ний до підтримання та збільшення 
чисельності. Мож ли во, цьо му сприя ють потепління 
та більш арид ний клімат, що спостерігається впро
довж останніх десятиліть.

За літературними да ни ми та ре зуль та та ми влас них 
досліджень вста нов ле но, що T. quercetorum вхо дить 
до скла ду ти по во го не мо раль но го фло ристич но го 
ядра дібров Лівобережного Придніпров’я і відомий 
із вододільних зо наль них лісостепових дібров. Їхні 
нечисленні, до б ре збережені старовікові ма си ви 
охо ро ня ють ся як ботанічні пам’ятки при ро ди: за
галь но дер жав но го зна чен ня – «Уро чи ще Па ра соць
ке», місцевого – «Морозівська дача» та «Мгарська 
дача» (Bairak, Stetsjk, 2005). Останні два об’єкти 
територіально зна хо дять ся відповідно на північній 
і північносхідній око ли цях м. Луб ни і є од ни ми з 
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найстаріших у складі при род нозаповідної мережі 
Пол тав щи ни. Оче вид но, ділянка, де ми вия ви ли 
но вий локалітет T. quercetorum, у ми ну ло му вхо ди
ла до цілісного лісового ма си ву нав ко ло міста. За 
фло ристич ним скла дом і фітоценотичною струк
ту рою він відображає основні особливості лісових 
фітоценозів за зна че них при род нозаповідних 
об’єктів, а тому потребує заповідання у статусі 
ботанічної пам’ятки при ро ди. У перспективі ми 
розглядаємо вклю чен ня цих об’єктів до скла ду 
регіонального ланд шафт но го пар ку «Лу бенський».

Дру гий локалітет обсте же но нами у квітні 
2015 р. у Чи ги ринсько му рні Черкаської обл., на 
території ботанічного за каз ни ка «Бе ресто ве». Він 
міститься дещо східніше від відомих локалітетів 
виду в урочищі «Хо лод ний Яр», що охороняється 
як ком плекс на пам’ятка при ро ди за галь но дер жав
но го зна чен ня (кв. 49 Богданівського лісництва) 
(Savchenko, Volyk, 2010; Lozkova, Osipenko, 2014), та 
на території ботанічних заказників місцевого зна
чен ня «Тюль пан дібровний» (кв. 17, виділ 13 Кре
се лець ко го лісництва ДП «Кам’янського лісового 
гос по дарст ва») і «Білосніжний» (кв. 17, виділи 2, 11 
цьо го ж лісництва) (Prirodnozapovidnyi…, 2006).

Упер ше цю популяцію T. quercetorum зафіксував 
співробітник відділу при ро ди Чер касько
го краєзнавчого му зею А.М. Тем чен ко, пізніше 
місцезнаходження оха рак те ри зу вав В.П. Во
лик (Derzavnj…, 1992). Зібрані тут гербарні та 
фотографічні матеріали зберігаються у фон дах 
Чер касько го об лас но го краєзнавчого му зею.

Ланд шафт місцевості являє со бою ділянку з роз
ви не ною яруж нобал ко вою сис те мою, вкри ту бай
рач ним ду бо вим лісом із участю інших ши ро ко
лис тя них порід. Популяція T. quercetorum при уро
че на до ду бо вогра бо во го лісу і ви яв ле на за 50–200 
метрів від його краю, на гребені між бал ка ми, де 
про ляг ла лісова до ро га.

Зімкненість де ре воста ну сягає 0,8. Його фор му
ють Quercus robur, Сarpinus betulus, Fraxinus excelsior, 
Tilia cordata, Acer platanoides, A. campestre, Ulmus 
laevis Pall., U. minor Mill. У підліску домінують Acer 
tataricum, Crataegus curvisepala Lindm., Euonymus 
verrucosa. У трав’яному покриві (з про ек тив ним по
крит тям 75 %) переважає Stellaria holostea з участю 
Glechoma hederacea L., Polygonatum multiflora, Poa 
nemoralis L., Dactylis glomerata L., Lamium purpureum, 
Viola hitra L., Asarum europaeum, Alliaria petiolata та 
ін. Також у ньому вагома частка ранньовесняних 

ефемероїдів – Scilla siberica, Corydalis solida, C. cava, 
Ficaria verna, Gagea minima.

Популяція T. quercetorum у даному місце 
знаходженні займає площу близько 0,5 га, 
має правобічний онтогенетичний спектр зі 
значною кількістю сенільних особин. На момент 
дослідження виявлено більше 50 рослин, які вже 
відцвіли. В частині популяції, що прилягає до краю 
лісу, де раніше було багато рослин у фазі квітування 
і відзначалося збільшення їхньої кількості 
(Derzhavnyi …, 1992), нині збереглося лише 5 
сенільних особин. У покриві спостерігаються 
нітрофільні види, що свідчить про порушення 
природного режиму лісового фітоценозу, можливо, 
внаслідок занесення добрив і гербіцидів із 
прилеглого поля. Отже, на пре ве ли кий жаль, ця 
популяція нині виявляє тенденцію до зник нен
ня. Тому для її збе ре жен ня необхідно за бо ро ни ти 
вне сен ня мінеральних до б рив та отрутохімікатів у 
20метровій смузі аг ро це но зу, що прилягає до за
каз ни ка.

За особ ли востя ми фло ристич но го скла ду та 
ценотичної струк ту ри описані місцезнаходження 
T. quercetorum є дещо подібними, од нак ре пре зен ту
ють різні екологічні варіанти дібров (вододільні – 
в пер шо му локалітеті та байрачні – в дру го му). 
Більшість рос лин у обох локалітетах приурочена до 
узбіччя вто ро ва них ґрунтових доріг че рез лісові ма
си ви та відвершків яруж нобал ко вих сис тем.

Українськими ботаніками ви зна че но й син
таксономічну належність уг ру по вань із участю 
T. quercetorum. Зок ре ма, з без гра бо вих дібров 
степової зони Лівобережжя (ба сейн р. Сіверського 
Дінця) опи са но асоціацію Tulipo quercetori-
Quercetum roboris Onyshchenko 2009 (Onyshchenko, 
2009), віднесену до сою зу Scillo sibericae-Quercion 
roboris Onyshchenko 2009 (клас Carpino-Fagetea 
Passarge in Passarge et Hofmann 1968, по ря док 
Fagetalia sylvaticae Pawłowski et al. ex Tüxen 1937). 
Де таль но охарактеризовані лісові уг ру по ван ня з 
доволі знач ною участю T. quercetorum у Чор но
му лісі (Знам’янський рн Кіровоградської обл.) 
(Onyshchenko, Sidenko, 2001), де грабові діброви 
віднесено до того ж кла су двох асоціацій із пе ре
хо да ми між ними (Galeobdolono lutei-Carpinetum 
Shevchik, Bakalyna et V. Solomakha 1996 (по ря док 
Querco-Carpinetalia Moor 1976, союз Carpinion betuli 
Issler 1931) та Stellario holosteae-Aceretum platanoidis 
Bajrak 1996 (по ря док Fagetalia sylvaticae Pawłowski et 



355ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2015, 72(4)

al. ex Tüxen 1937, союз Querco robori-Tilion cordatae 
Solomesch et Laivins in Solomesch et al. 1993)).

Та ким чи ном, досліджені місцезнаходження 
Tulipa quercetorum зна хо дять ся в ма си вах дібров, 
які є ти по ви ми для Лівобережного Лісостепу 
України, вони збе рег ли ся в до ли нах річок Сули 
та Тяс ми ну. Ці локалітети до пов ню ють наші уяв
лен ня про західну межу по ши рен ня виду. Для три
ва ло го збе ре жен ня ви яв ле них на досліджуваній 
території популяцій T. quercetorum необхідно за
бо ро ни ти будьякі руб ки в місцях зростання виду, 
а та кож на їхніх око ли цях на підвищених еле мен
тах рельєфу, – для потенційного їх роз ши рен ня. 
Без по се редньо близь ко до місцезростань виду до
пус ка ють ся лише руб ки пе ре фор му ван ня в на са 
д жен нях Robinia pseudoacacia L., Acer negundo L. та 
інших інтродукованих порід з ме тою відтворення 
при род но го де ре воста ну. Рекреаційне ви ко ристан
ня територій мож ли ве тільки у вигляді екосте жок, 
схо ди ти з маршрутів яких слід за бо ро ни ти.
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Смоляр Н.А., Смаглюк Е.Ю., Соломаха В.А. Новые 
местонахождения Tulipa quercetorum (Liliaceae) в Среднем 
Приднепровье. – Укр. ботан. журн. – 2015. – 72 (4): 
352–356.

Учебнонаучный центр «Институт биологии» Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко 
ул. Владимирская, 64, г. Киев, 01017, Украина

Приведена информация о локалитетах Tulipa querceto-
rum Klokov & Zoz в Украине, на западной границе ареа
ла, с использованием данных по распространению вида 
в Среднем Приднепровье на основании результатов 
оригинальных исследований, обработки литературных 
и гербарных источников. Отображены экологофито
ценотические особенности новых мест произрастания 
T. quercetorum в долине нижнего течения р. Сулы (Пол
тавская обл.) и в долине р. Тясмин (Черкасская обл.) на 
основании описаний сообществ. Обе локальные попу
ляции приурочены к массивам дубовограбового леса.
Первая имеет левосторонний онтогенетический спектр 
и характеризуется значительной численностью и плот
ностью (до 700 генеративных особей на 0,3 га), вторая – 
правосторонний онтогенетический спектр (более 50 
сенильных особей на площади около 0,5 га). Подчерки
вается необходимость охраны новых локалитетов этого 
редкого вида, включенного в Красную книгу Украины 
(2009).

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Tulipa quercetorum, редкий вид, 
местонахождение, охрана, Среднее Приднепровье.

Smolyar N.O., Smaglyuk O.Yu., Solomakha V.A. New 
localities of Tulipa quercetorum (Liliaceae) in the Middle 
Dnipro Area. – Ukr. Bot. J. – 2015. – 72(4): 352–356.

Educational and Scientific Centre «Institute of Biology», 
Taras Shevchenko National University 
64, Volodymyrska Str., Kyiv, 01017, Ukraine

The article provides information about the localities of Tulipa 
quercetorum Klokov & Zoz in Ukraine along the western 
border of its range, using the distribution data from the 
Middle Dnipro Area obtained in the original research as well 
as from published sources and herbarium. The ecological 
peculiarities of the new localities of Tulipa quercetorum in 
the downstream valley of the Sula River (Poltava Region) 
and in the valley of the Tyasmyn River (Cherkasy Region) 
are outlined, based on the descriptions of the vegetation 
in these habitats. Both local populations are associated 
with hornbeamoak forests. The first one has a leftside 
ontogenetic spectrum and is characterized by a large 
abundance and density (up to 700 generative individuals per 
0,3 ha). The second one has rightside ontogenetic spectrum 
(up to 50 senile individuals per 0,5 ha). The need to protect 
new localities of this rare species included into the Red Data 
Book of Ukraine (2009) is highlighted.

K e y   w o r d s: Tulipa quercetorum, rare species, locality, 
protection, Middle Dnipro Area.


