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ГЕОГРАФІЧНЕ ПОШИРЕННЯ, УМОВИ МІСЦЕЗРОСТАНЬ І СТАН ПОПУЛЯЦІЙ GOODYERA 
REPENS (ORCHIDACEAE) В УКРАЇНІ

Мельник В.І. Географічне поширення, умови місцезростань і стан популяцій Goodyera repens 
(Orchidaceae) в Україні. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 364—373.

Вивчено географічне поширення, умови місцезростань і сучасний стан популяцій рідкісного, 
занесеного до «Червоної книги України» (2009), виду Goodyera repens (L.) R. Br. (Orchidaceae). 
В Україні він трапляється у північній рівнинній частині, переважно на Поліській низовині, 
в Карпатах і горах Криму. В північній частині лісостепової зони відзначено лише чотири 
локалітети виду. Всього в Україні виявлено 89 локалітетів G. repens, у тому числі 39 на Поліссі, 
чотири — в Лісостепу, 25 — у Карпатах, 21 — у горах Криму. В Україні G. repens зростає 
здебільшого у хвойних лісах:  у  ялинових  і  ялицевих  лісах  Карпат,  у  ялинових  і  соснових  
лісах  Полісся, у соснових —  із Pinus pallasiana D. Don. — лісах Кримських гір і в зеленомохових 
парцелах хвойно-широколистяних лісів. Структура популяцій G. repens в Україні залежить від 
ступеня антропогенних впливів на її місцезростання. Гомеостатичні популяції з повночленними 
спектрами онтогенетичних станів домінують у непорушених антропогенною діяльністю 
локалітетах. Антропогенні чинники (вирубки, осушувальні меліорації, пожежі) призводять 
до зміни вікової структури та повної елімінації популяцій. Водночас G. repens формує 
обширні гомеостатичні популяції в ялинових і соснових культурфітоценозах. Запропоновано 
рекомендації щодо поліпшення охорони популяцій G. repens в Україні. 

К л ю ч о в і    с л о в а: Goodyera repens, ареал, місцезростання, популяція, охорона, Україна
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Вступ

Goodyera repens (L.) R. Br. (Orchidaceae) — рід кіс-
ний вид фло ри Ук ра ї ни, за не се ний до «Чер во ної 
кни ги Ук ра ї ни» (Red Data Book …, 2009), а та кож 
до Чер во них книг або Чер во них спи сків Бол га-
рії, Ні меч чи ни, Угор щи ни, Швей ца рії, Шве ції та 
Єв ро пейсько го Чер во но го спи ску су дин них рос-
лин (Chervena…, 1984; Landoldt, 1991; Rödlistade…, 
1995; Rote…, 1996; Király, 2007; European…, 2011). 
Цей вид не дос татньо вив че ний у хо ро ло гіч но му 
та еко ло го-це но тич но му ас пек тах, що уск лад нює 
його ефек тив ну охо ро ну. Про тя гом ос тан ніх 25 ро-
ків ми до слі джу ва ли гео гра фіч не по ши рен ня, умо-
ви міс цез ростань і стан по пу ля цій G. repens в Ук ра-
ї ні.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Гео гра фіч не по ши рен ня виду ми вив ча ли за лі те ра-
тур ни ми да ни ми, ре зуль та та ми ек спе ди цій них до-
слі джень і ма те ріа ла ми гер ба рі їв (KW, KWHA, KWU, 
LW, CHER, LWS, YALT, LUM, LE, Рів ненсько го 
крає знав чо го му зею). Фі то це но тич ні опи си та ви-
ді лен ня асо ціа цій ми здій сню ва ли за ме то ди кою, 
при йня тою у Схід ній Єв ро пі (Rabotnov, 1978). Під 

час польо вих до слі джень для кож ної по пу ля ції ме-
то дом ви бір ко во го від бо ру за кла да ли від од ні єї до 
15 ді ля нок роз мі ром 1 м² (за леж но від об ся гів ло-
каль них по пу ля цій), на яких під ра хо ву ва ли за-
галь ну кіль кість осо бин і кіль кість осо бин кож ної 
гру пи. Як по каз ник щіль ності ви зна ча ли се ред нє 
ариф ме тич не всіх ді ля нок.

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

Goodyera repens — го ларк тич ний вид, ево лю цій но 
та еко ло гіч но пов’язаний із лі со ви ми фор ма ція ми 
тем но хвой ної тай ги. Ос нов на час ти на його ареа лу 
охо п лює тай го ві ре гіо ни Єв ра зії від Фен но скан дії 
до пів ден ної час ти ни Да ле ко го Схо ду, Са ха лі ну та 
о-ва Хок кай до (Япо нія). Ок ре мі ек ск ла ви ареа лу 
виду є в Аль пах, на Бал ка нах, у Кар па тах та Кри му, 
в Ма лій Азії, на Кав ка зі, в го рах Іра ну, Се редньої 
Азії, За хід но го Ки таю, в Гі ма ла ях, у Східній Азії 
(Ко рея, Япо нія) та в Пів ніч ній Аме ри ці (Tolmachev, 
1954; Prochazka, Velisek, 1983; Hultеn, Fries, 1986). 

Й.К. Па чоський (Paczoskij, 1897), зва жаю чи на 
п’ять ві до мих на той час міс це зна хо джень G. repens 
в Ук ра ї ні, а та кож з ог ля ду на лі те ра тур ні та гер-
бар ні дані, зі бра ні в Ук ра ї ні, вка зу вав, що пів ден-
на межа ви ду на Cхідноєвропейській рів ни ні про-
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хо дить че рез Во линську та Чер ні гівську гу бер нії. 
Ос кіль ки від то ді G. repens не була ви яв ле на в Бі ло-
русько му По ліс сі, Н.В. Коз ловська та В.І. Парфьо-
нов (Kozlovskaja, Parfenov, 1972) ді йшли ви снов ку, 
що пів ден на межа по ши рен ня виду «відсту пи ла» 
на пів ніч і про хо дить у Пе ред по ліс сі по лі нії Бі ло-
везька Пуща — Зель ва — озе ро Гать — Столб ці — 
Ва лер’яни — Уреч чя — Боб руйськ — Чи ри ков і 
збі га єть ся з пів ніч ною ме жею гра бо во-ду бо во-тем-
но хвой них лі сів. У на шій по пе ред ній пуб лі ка ції 
(Melnyk, 1991) ми на ве ли хо ро ло гіч ні дані, які не 
під твер джу ва ли ви кла де ну вище точ ку зору. За час, 
що ми нув від то ді, наші знан ня про гео гра фіч не по-
ши рен ня G. repens в Ук ра ї ні знач но по пов ни ли ся, 
ос кіль ки з’явилися нові зна хід ки.

На во ди мо ві до мості про гео гра фіч не по ши рен-
ня G. repens в Ук ра ї ні за лі те ра тур ни ми та гер бар ни-
ми да ни ми, а та кож за ма те ріа ла ми влас них до слі-

джень. На Ук ра їнсько му По ліс сі цей вид за фік со-
ва ний в око ли цях сіл Вер ба та Овад не Во ло ди мир-
Во линсько го р-ну (Paczoskij, 1897) (рисунок), на 
око ли ці с. Рос тань Шацько го р-ну (Мель ник, 1978, 
LWS), у 52-му квар та лі Клі тицько го ліс ництва Ка-
мінь-Ка ширсько го р-ну (Шев чик, 1986, KWU) Во-
линської обл., в око ли цях сіл Зуль ня і Руд ня Дуб-
ро вицько го р-ну (Barbarych, 1955, KW), на те ри то-
рії Рів ненсько го при род но го за по від ни ка — Бі ло-
озерська ді лян ка — Бі ло озерське ліс ництво, кв. 9, 
ви діл 4 (Ан д рі єн ко, Пряд ко, 2004, KW; Го лов ко, 
Яку шен ко, 2009, KW), Муль чицьке ліс ництво, кв. 
70 (Го лов ко, Яку шен ко, 2009, KW), у Во ло ди ми-
рецько му р-ні та на ді лян ці Пе ре бро ди в Пів ніч-
но му ліс ництві в Ро кит нівсько му р-ні (Andrijenko, 
Prjadko, Onyschenko, 2006), в Кос тян ти нівсько му 
ліс ництві (Protopopova, 1987); у лі со во му ма си ві між 
се ла ми Лю би ко ви чі Сар ненсько го р-ну та Бе реж-

По ши рен ня Goodyera repens (за E. Hultén, M. Fries (1986)) в Ук ра ї ні: 1 — імо вір но, зник лі міс це зна хо джен ня, 2 — іс-
ную чі міс це зна хо джен ня

Distribution of Goodyera repens (by E. Hultén, M. Fries (1986)) in Ukraine: 1 — apparently extinct localities, 2 — current 
localities 

—1
—2
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ки Дуб ро вицько го р-ну, в Сар ненсько му ліс ництві 
Сар ненсько го р-ну (Melnyk et al., 2010), в око ли-
цях с. Губ ків Бе рез нівсько го р-ну (Protopopova, 
1987), в око ли цях смт Де реж но (Ан то но ва, 1991, 
Рів ненський крає знав чий му зей), у 26-му квар та-
лі Кос то пільсько го та 2-му квар та лі Ма щансько го 
ліс ництв Кос то пільсько го р-ну (Melnyk, 1988), в 
око ли цях с. Хо тин (Panek, 1939), в око ли цях с. Лю-
бо мирськ Рів ненсько го р-ну (Melnyk et al., 2010), в 
Но воставсько му ліс ництві Кле вансько го ліс гос пу 
Рів ненсько го р-ну (Ан то но ва, 1991, Рів ненський 
крає знав чий му зей) Рів ненської обл. (Melnyk et al., 
2010), в око ли цях м. Ко рости ше ва (Sovinskij, 1878), 
у Се ле зівсько му ліс ництві По лісько го дер жав но го 
за по від ни ка в Жи то мирській обл. (По по вич, 1984; 
Bumar, 2001, KW), в уро чи щі Бу ре нів ка в Чор но-
бильсько му р-ні Ки ївської обл. (Пет ров, 2005, KW).

На Лі во бе реж но му По ліс сі ло ка лі те ти G. repens 
за фік со ва ні в око ли цях м. Чер ні го ва (Бор щов, 
1854; Fomin, Bordzilovs’kyi, 1950, KW), в око ли цях 
с. Кре ха їв Ко зе лецько го р-ну (Peregrym et al., 2010), 
в око ли цях с. Крас не Чер ні гівсько го р-ну (Lukash, 
2001), в уро чи щі Чон ка в Ріп кинсько му ліс ництві 
Ріп кинсько го р-ну (Prjadko, 1982), в око ли цях 
с. Шес та ки в Нов го род-Сі версько му р-ні Чер ні-
гівської обл., в Ста ро гутсько му ліс ництві (кв. 94), 
в На ціо наль но му при род но му пар ку «Дес нянсько-
Ста ро гутський» у Се ре ди но-Будсько му р-ні та в за-
каз ни ку «Тру ди щанський» у Тру ди щансько му ліс-
ництві (кв. 109) Шост кинсько го р-ну Сумської обл. 
(Panczenko, Rak, 2007).

На Ма ло му По ліс сі G. repens за фік со ва на в 
уро чи щі Фоль ва рецький ліс в око ли цях м. Бро-
ди (Motyka, 1937; Motyka, 1947; Batochenko, 2001; 
LW), с. Бор ду ля ки (Motyka, 1937, LW) і в с. Дін ків-
ці Бро дівсько го р-ну, в око ли цях м. Буська (LWS, 
1862), в око ли цях сіл Ко за ки (Motyka, 1937, LW), 
Ми ту лин (Бу ха ло, 1956, LWS) та Но во сіл ки Зо ло-
чівсько го р-ну Львівської обл. (Бу ха ло, 1956, LW), 
у Не ми рівсько му лісі, с. Гаї-Лев’ятинські (Ба то-
чен ко, 1990, LW, 1992, Рів ненський крає знав чий 
му зей), в око ли цях с. Лев’ятин і в уро чи щі Кіш-
ка в око ли цях сіл Сріб не Ра ди ви лівсько го р-ну 
(Batochenko, 1998, 2001) та Май дан Дуб нівсько-
го р-ну (Melnyk, 2000), а та кож у Мос тицько му ліс-
ництві (кв. 32), що в Ост розько му р-ні (Ді дух, 1991, 
KW) Рів ненської обл.

Поза ме жа ми По ліс ся у ХІХ — пер шій по ло ви-
ні ХХ сто  літ тя були за фік со ва ні ок ре мі ло ка лі те ти 
виду на за хо ді По дільської ви со чи ни — в око ли-

цях с. Го ло ско біля м. Льво ва (Lobarzewski, 1854, 
LWS) і с. Жо ло би Кре ме нецько го р-ну Тер но-
пільської обл. (Мас ко, 1936, LUM).

Для Роз точ чя на во ди ло ся міс це зна хо джен ня 
G. repens в око лицях с. Ряс не Яво рівсько го р-ну 
Львівської обл. (Lobarzewski, 1860, 1861, LWS).

У ХІХ ст. G. repens була ви яв ле на в око ли цях 
м. Хар ко ва (Pawłowicz, KW).

Goodyera repens — рід кіс ний вид у гірських ре гіо-
нах Ук ра ї ни. В Ук ра їнських Кар па тах він за фік со-
ва ний в око ли цях с. Ста ря ва (Zapałowicz, 1906) в 
уро чи щі Стражська до ли на та в око ли цях с. Стра-
ше ви чі (Turczyński, 1881, LWS) Ста ро сам бірсько-
го р-ну, в око ли цях смт Мор шин (Kostyniuk, 
Wieczorek, 1937, LW; Бум ба, 1959, LW); в око ли цях 
м. Ско ле (Odincova et al., 2010; Ла зеб на, 1973, LW; 
Та шев та ін., 2006, LW) і в око ли цях с. Кор чин Ско-
лівсько го р-ну (Lobarzewski, 1856, LW), у На ціо-
наль но му при род но му пар ку «Ско лівські Бес ки ди» 
(Во ро бйов, 2000, KW) у Львівській обл., на г. Ве-
ли кий Лаз у До линсько му р-ні (Фо ти нюк, 1936, 
LWS), у за каз ни ку «Кли ва» в Де ля тинсько му лі со-
ком бі на ті у Над вір нянсько му р-ні (Stojko, 1980), на 
г. Хом’як (Zapałowicz, 1906), на г. Ми гу ра, в око ли-
цях с. Іл лям ня (Мель ни чук, 1949, LWS), на г. Гро-
фа, в око ли цях с. Ос мо ло да (Бер ко, 1965, LWS), на 
г. Ма та нів над р. Лім ни ця; на г. До бон ган ка; між го-
ра ми Браш ко вець і Гро пи нець; по між го рою Яйце 
Пе ре гінське та річ кою Мо ло да (Wołoszczak, 1894) у 
Рож ня тинсько му р-ні, в уро чи щі Княж-Двір в око-
ли цях с. Верх нє Ко ло мийсько го р-ну (Wróblewski, 
1915, LW), в око ли цях с. Ку куль, що по бли зу Чор-
но гір ки, в Над вір нянсько му р-ні (Wróblewski, 1908) 
Іва но-Фран ківської обл.; в око ли цях смт Тур’я Ре-
ме та Пе ре чинсько го р-ну (Fodor, 1974), в уро чи-
щі Ла зе щи на, в око ли цях смт Яси ня (Иго ши на, 
1948, LE), в уро чи щі Бу ко дар (1952, KW), на г. Год-
рів у око ли цях с. Луга (Хар ке вич, 1946, KWS), на 
г. П’єтрос (Popov, 1949) у Ра хівсько му р-ні За кар-
патської обл.; на г. Ліс нич ка в око ли цях с. До ліш-
ній Ше піт (Го ро хо ва, 1955, CHER; Turlaj, Litvinenko, 
2012), на г. Том на тик у око ли цях того ж села (Го-
ро хо ва, 1955, CHER; Вай на гій, 1969, LWS; Turlaj, 
Litvinenko, 2012), в уро чи щі За араш, на хреб ті Чіо-
хель та (Со ло до ва, 1961, СHER) у Ви жницько му 
р-ні, в око ли цях смт Крас но ільськ (Ла зеб на, 1972, 
LWS) і с. Гі ло че (Ва ра хатський, 1949, LW) Сто ро-
жи нецько го р-ну, на г. Ве ли кий Ка мінь на хреб ті 
Чор ний Діл в око ли цях с. Пер ка лаб, в око ли цях 
с. Се ля тин Се ля тинсько го ліс ництва (кв. 33, ви діл 
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12) у Пу тильсько му р-ні (Го ро хо ва, Ан д ру си шин, 
1973, CHER) Чер ні вецької обл.

У Гірсько му Кри му G. repens за фік со ва на пе ре-
важ но на пів ден но му схи лі Го лов ної гря ди. Її ло-
ка лі те ти ви яв ле ні на Гур зуфсько му сід лі (Кор же-
невський, 1985, YALT) на пе ре ва лі Ди п ла (Кор же-
невський, 1980, YALT), Пен ді кюль, у го рах над Ял-
тою (Івань ков, Стан ков, 1916, YALT), у со сно во му 
лісі ви ще Крас но знам’янки (Уса че ва, 1977, YALT), 
по бли зу с. Луз лар, що роз ки ну ло ся над Ял тою 
(Гра бовський, Вульф, 1914, YALT), біля залишок 
фортеці Ісар в око ли цях Ялти (Юн ге, 1905, YALT; 
Гра бовський, Вульф, 1914, YALT), кру тий, по кри тий 
лі сом бе рег р. Бар би ла (Ді міт рі єв, Стан ков, 1899, 
YALT), Гур зуфський ам фі те атр (Кор же невський, 
Ко сих, 1977, YALT), по здовж ній хре бет, кар’єр 
«Крас но кам’янка» (Кор же невський, Ко сих, 1977, 
YALT), хре бет по між хреб та ми Іо граф і Ки зил-Кая 
(Лукс, 1971, YALT), Кримський при род ний за по від-
ник по бли зу м. Алуш ти (По плавська, 1927, YALT), 
за по від ник на пів ніч но му схи лі Ба бу ган (уще ли-
на Яман-Де ре) (Сєр ко ва, По пов, 1961, YALT), біля 
рус ла р. Учан-Су (Івань ков, Стан ков, 1914, YALT), 
по бли зу Козь мо-Дем’янівського мо насти ря (Wulf, 
1930), між Бу шу єм і Козь мо-Дем’янівським мо-
насти рем (Wulf, 1930), на нижньо му пла то Ча тир-
Да гу, по бли зу Бім ба ли-Ко би (Wulf, 1930), на пів-
ніч но му схи лі г. Ура га (Wulf, 1930), під Кугу-Узень 
(Wulf, 1930), у Лі ва дійсько му ліс ництві (кв. 38) Ял-
тинсько го гірсько-лі со во го при род но го за по від-
ни ка (Ді дух, 1974, KW). В.М. Го лу бєв і Г.В. Ру сі на 
(Golubev, Rusina, 1985) вия ви ли єди не міс це зна хо-
джен ня G. repens на пів ніч но му мак ро схи лі Го лов-
ної гря ди на пів ніч ний схід від с. Мно го річ чя.

За весь пе рі од бо та ніч них до слі джень в Ук ра ї ні 
за фік со ва но 89 ло ка лі те тів G. repens (рис. 1), у тому 
чис лі 39 – в Ук ра їнсько му По ліс сі та чо ти ри – в рів-
нин ній час ти ні Ук ра ї ни поза ме жа ми По ліс ся, на 
те ри то рії, яку умов но мож на від нести до Лі состе-
пу. Для око лиць м. Хар ко ва G. repens на во ди лась у 
ХІХ ст. До на шо го часу, ймо вір но, не збе рег ли ся 
ло ка лі те ти виду з око лиць Льво ва та Яво рівсько-
го р-ну Львівської обл. У рів нин ній час ти ні за ме-
жа ми По ліс ся G. repens вос тан нє гер ба ри зу ва ли в 
Кре ме нецьких го рах на Тер но піль щи ні. Всі ці міс-
це зна хо джен ня, оче вид но, зник ли, й су час не гео-
гра фіч не по ши рен ня виду в рів нин ній час ти ні об-
ме же не По ліс сям. Ос кіль ки цілу низ ку ло ка лі те тів 
(у Во ло ди мир-Во линсько му р-ні на Во ли ні, в око-
ли цях міст Ко рости шев, Київ і Чер ні гів) ви яв ле но 

ще у ХІХ ст., то, оче вид но, їх уже не має. На яв ність 
32 ло ка лі те тів виду, зна йде них пі сля 1950 р., дає 
підста ви ствер джу ва ти, що су час на пів ден на межа 
по ши рен ня виду на Схід но-Єв ро пейській рів ни ні 
збі га єть ся з пів ден ною ме жею По ліс ся.

В Ук ра їнських Кар па тах за фік со ва но 25 міс це-
зна хо джень G. repens, зок ре ма 14 – до 1950 р., в го-
рах Кри му — 21 ло ка лі тет, із яких 11 — до 1950 р.

Вид Goodyera repens це но тич но пов’язаний пе ре-
важ но з тем но хвой ни ми уг ру по ван ня ми і зростає 
зде біль шо го в яли но вих і яли це вих лі сах, а в ре-
гіо нах, де такі лі си від сут ні, — в со сно вих лі сах 
(Tolmachev, 1954). При цьо му вид на ле жить до ти-
по вих бріо фі лів, що при уро че ні до зе ле но мо хо вих 
пар цел у лі со вих це но зах. Оче вид но, це пов’язано з 
оп ти маль ним для G. repens ре жи мом зво ло жен ня в 
та ких пар це лах.

В Ук ра їнських Кар па тах, у гірсько му ма си-
ві Чор но го ра, G. repens зростає у ви гля ді кур тин у 
яли но вих лі сах ра зом із Blechnum spicant (L.) Roth., 
Soldanella montana Willd., Lycopodium annotinum L. 
та ін ши ми тра ва ми се ред зе ле них мо хів, зок ре-
ма Dicranum scoparium Hedw. і Hyloconium splendens 
(Hedw.) W.P. Schimp (Sobko, 1989). 

На Бу ко ви ні G. repens ви яв ле но у тем но хвой-
них лі сах асо ціа цій Abieto (alba) — Piceetum (abietis) 
piloselosum (cymosum) і Abieto (albae) — Piceetum 
(abietis) equisetosum (sylvaticae). В обох уг ру по ван-
нях G. repens зростає у ви гля ді ло каль них кур тин 
на мо хо вих по душ ках (Turlaj, Litvinenko, 2012). У 
гірських лі сах Кри му, де від сут ні тем но хвой ні ліси, 
цей вид при уро че ний до со сно вих си ну зій бу ко во-
со сно вих лі сів (Wulf, 1930; Golubev, Rusina, 1985). 

В Ук ра їнсько му По ліс сі, де на тем но хвой ні уг-
ру по ван ня при па дає лише 2000 га (0,05 % по кри-
тої лі са ми пло щі), міс цез ростан ня G. repens ра ні ше 
були за фік со ва ні в со сно вих лі сах. Так, у По лісько-
му за по від ни ку та в про ек то ва но му Дніп ровсько-
му на ціо наль но му пар ку по пу ля ція при уро че на до 
асо ціа цій Pinetum myrtilloso-uliginoso-hylocomiosum 
і Pinetum cladinoso-hylocomiosum (Prjadko, 1982; 
Bumar, 1989). 

У со сно вих лі сах ви яв ле ні міс цез ростан ня 
G. repens на Ма ло му По ліс сі. В Не ми рівсько му 
лісі (у Ра ди ви лівсько му держ ліс гос пі Рів ненської 
обл.) цей вид є у скла ді асо ціа ції Pinetum-myrtilloso-
hylocomiosum. Пер ший ярус де ре воста ну ут во ре-
ний Pinus sylvestris L. Його се ред ній вік — 70 ро ків, 
се ред ня зімк не ність крон — 0,8. По де ку ди де ре-
востан до сить роз рі дже ний. У під рос ті, крім Pinus 
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sylvestris, тра п ляють ся Carpinus betulus L., Quercus 
robur L. і Q. rubra L. Підлісок сфор мо ва ний Frangula 
alnus Mill., Sorbus aucuparia L., Padus serotina (Ehrh.) 
Borkh. У трав’яно-ча гар ни ко во му яру сі до мі нує 
Vaccinium myrtillus L. (70 %). До його скла ду вхо-
дять Chimаphіla umbellatа (L.) Barton, Chаmaecytisus 
ruthenicus (Fisch. ex Woł.) Klask., Dryopteris filix-
mas (L.) Schott, Fragaria vesca L., Festuca ovina L., 
Orthilia secunda (L.) House, Pyrola rotundifolia L., 
Rubus caesius L., R. hirtus Waldst. & Kit., R. idaeus L., 
Trientalis europaea L., Vaccinium vitis-idaea L. і рід-
кіс ні бо ре аль ні види — Lycopodium annotinum L., 
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C. Mart., 
Moneses uniflora (L.) A. Gray та G. repens, який при-
уро че ний до зе ле но мо хо вих си ну зій со с-но во го 
лісу, ут во ре них Politrichum commune Hedw. і Ptilium 
сrista-castrensis (Hedw.) De Not.

В ост рів них ялин ни ках По ліс ся ви яв ле ні ло-
ка лі те ти G. repens у до ли ні р. Зам чисько в око ли-
цях м. Кос то по ля Рів ненської обл.: у 120-річ них 
яли но вих лі сах у Ма щансько му ліс ництві (5 кв., 
пло ща — 1 га) та в Кос то пільсько му ліс ництві (26 
кв., пло ща — 4 га). Де ре воста ни ви со ко бо ні тет ні, 
зімк не ність крон — 0,8, се ред ня ви со та де рев — 
33 м. До скла ду де ре воста нів, ок рім еди фі ка то ра, 
вхо дять Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pendula 
Roth., Carpinus betulus, Pinus sylvestris. У під ліс ку 
тра п ляють ся Corylus avellana L., Daphne mezereum L., 
Sorbus aucuparia. У трав’яно-ча гар нич ко во му яру-
сі, про ек тив не по крит тя яко го — 80 %, до мі ну-
ють Maianthemum bifolium (L.) F.W. Shmidt і Oxalis 
acetosella L., зроста ють та кож Anemone nemorosa L., 
Actaea spicata L., Circaea alpina L., Gymnocarpium 
dryopteris (L.) Newman, Huperzia selago, Lycopodium 
annotinum, Pyrola rotundifolia, Trientalis europaea, 
Calluna vulgaris (L.) Hull., Vaccinium myrtillus, V. vitis-
idaea. Мо хо вий по крив ут во ре ний Pleurosium 
shreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.

Goodyera repens зростає і в со сно вих пар це лах гра-
бо во-со сно вих лі сів, що при ля га ють до ост рів но го 
ялин ни ка в Кос то пільсько му ліс ництві та за йма ють 
близько 40 га. Де ре востан двох’я рус ний. Пер ший 
ярус ут во ре ний Pinus sylvestris, дру гий — Carpinus 
betulus. До скла ду де ре воста ну вхо дять та кож 
Quercus robur, Pyrus communis L., Fraxinus excelsior L. 
Під лі сок сфор мо ва ний Corylus avellana та Euonymus 
europaea L. У трав’яно-ча гар нич ко во му яру сі до-
мі нує Oxalis acetosella, тра п ляють ся Ajuga repens L., 
Anemone nemorosa, Astrаgalus glycyphуllos L., Betonica 
officinalis L., Fragaria vesca, Hypericum perforatum L., 

Lembotropis nigricans (L.) Griseb., Maianthemum 
bifolium, Melampyrum pratense L., Trientalis europaea, 
Vaccinium myrtillus, Viola mirabilis L. Мо хо вий по-
крив ут во ре ний Pleurosium schreberi.

Кіль ка міс це зна хо джень G. repens в Ук ра ї ні при-
уро че ні до лі со вих куль тур фі то це но зів. У верх ній 
час ти ні ме жи річ чя Го ринь—Случ вид зростає на 
двох пі ща них гри вах, ут во ре них дю на ми. Ці гря-
ди простя га ють ся на 10 км із пів но чі на пів день, 
від с. Бе реж ки Дуб ро вицько го р-ну до с. Лю би-
мо ви чі Сар ненсько го р-ну Рів ненської обл., па ра-
лель но за ліз ни ці та шосе. Пі ща ні дюни за са дже ні 
куль ту ра ми со сни 50—60-річ но го віку. G. repens 
зростає по між дю на ми на зни же них ді лян ках рель-
є фу в 6-му квар та лі Сар ненсько го ліс ництва. Лі-
со ве уг ру по ван ня на ле жить до асо ціа ції Pinetum 
(sylvestris)-Vaccinioso (myrtilli)-hylocomiosum. Де ре-
востан мо но до мі нант ний. Се ред ній діа метр де-
рев — 35 см, се ред ня ви со та — 21 м. У під ліс ку ви-
яв ле ні Frangula alnus, Sambucus racemosa L., Sorbus 
aucuparia. Під ріст представ ле ний Pinus sylvestris і 
Quercus robur. Трав’яно-ча гар нич ко вий ярус фло-
ристич но ба га тий, роз рі дже ний. Про ек тив не по-
крит тя — 60 % (до мі нант — Vaccinium myrtillus). До 
його скла ду вхо дять та кож Asparagus officinalis L., 
Betonica officinalis L., Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth, Chimaphila umbellata (L.) W. Barton, Dactylis 
glomerata L., Dianthus pseudoserotinus Błocki, 
Eremogone saxatilis (L.) Ikonn., Euphorbia cyparisias L., 
Gypsophila paniculata L., Hieracium pilosella L., 
Hypericum perforatum L., Jurinea cyanoides (L.) 
Rchb., Linaria genistifolia (L.) Mill., Silene eugeniae, 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Poa annua L., 
Polypodium vulgare, Pteridium aquilinum L., Pyrola 
rotundifolia L., Rumex acetosella L., Scrophularia 
nodosa L., Hylotelephium maximum (L.) Holub, Thymus 
serpyllum L., Veronica officinalis L. Мо хо вий по крив 
ут во ре ний Pleurozium schreberi. Goodyera repens при-
уро че на до зе ле но мо хо вих пар цел.

У ста рих яли но во-со сно вих куль тур фі то це-
но зах ви яв ле ні міс цез ростан ня G. repens на Лі во-
бе реж но му По ліс сі на те ри то рії На ціо наль но го 
при род но го пар ку «Дес нянсько-Ста ро гутський» 
у Сумській обл. Їх ній де ре востан двох’я рус ний, 
зав ви шки — 30—33 м; вік де рев — 110 ро ків. Пер-
ший ярус ут во ре ний Pinus sylvestris, дру гий — Picea 
abies (L.) H. Karst. До скла ду де ре воста ну вхо дять 
та кож по оди но кі де ре ва Acer platanoides L., Quercus 
robur, Tilia cordata Mill., Ulmus glabra Huds. Під лі-
сок сфор мо ва ний Corylus avellana. У трав’яно-ча-
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гар нич ко во му яру сі до мі ну ють Vaccinium myrtillus 
і Carex digitata L. У його скла ді — Aegopodium 
podagraria L., Carex pilosa Scop., Chelidonium majus L., 
Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs, Geranium 
robertianum, Mercurialis perennis L., Mycelis muralis L., 
Orthilia secunda (L.) House, Stellaria holostea L., 
Pteridium aquilinum, Rubus saxatilis L. До б ре роз ви-
не ний мо хо вий по крив, про ек тив не по крит тя яко-
го — 30—60 %. Його фор му ють Pleurozium shreberi, 
Dicranum polysetum Hedw., Hyloconium spledens 
(Hedw.) Schimp., Rhodobryum roseum (Hedw.) Limpr.

Goodyera repens при уро че на пе ре важ но до чор ни-
це во-зе ле но мо хо вих пар цел, що свід чить про оп-
ти маль ні умо ви для роз ви тку її осо бин у мо хо во му 
по кри ві (Panchenko, Rak, 2007).

Goodyera repens — мо ду ляр ний ор га нізм. У та-
ких ор га ніз мів, на від мі ну від уні тар них, із зи го ти 
роз ви ва єть ся пев на оди ни ця бу до ви (мо дуль), яка 
по ро джує нові мо ду лі, кот рі на га ду ють пер вин ний 
мо дуль. У ви щих рос лин мо ду лем є лис ток із па-
зуш ною брунь кою та ді лян ка стеб ла, тоб то па гін. 
На від мі ну від біль шості ін ших мо дуль них рос лин, 
мо ду лі G. repens чіт ко мор фо ло гіч но роз різ няють ся 
за рів нем он то ге не тич но го роз ви тку й до б ре ві до-
соб ле ні один від од но го в над зем ній сфе рі.

H. Ziegenspeck (1936) ви ді ляє чо ти ри ета пи в он-
то ге не зі G. repens. На во ди мо ко рот ку ха рак те ристи-
ку кож но го ві ко во го ста ну. Юве ніль ні рос ли ни (j) 
скла да ють ся із двох не до роз ви не них лист ків; три-
ва лість ста ну — до п’яти ро ків; ім ма тур ні рос ли-
ни (i) ма ють ор то троп ний па гін із 3—5 лист ка ми, 
три ва лість пе ріо ду — до шес ти ро ків; у вір гі ніль них 
рос лин (v) (за тер мі но ло гі єю H. Ziegenspeck, «до-
рос лі ве ге та тив ні») ро зет ка з 5—8 до б ре роз ви не ни-
ми лист ка ми, три ва лість пе ріо ду — 7 і біль ше ро ків; 
у ге не ра тив них рос лин ро зет ка ут во ре на 5—8 лист-
ка ми, квіт ко нос не стеб ло з 3—5 стеб ло ви ми лист-
ка ми; три ва лість пе ріо ду — до 20 ро ків. 

На во ди мо ві до мості про стан по пу ля цій G. repens 
у різ них час ти нах її ареа лу в Ук ра ї ні. За на ши ми 
да ни ми (Melnyk, 1991; Melnyk et al., 2010), у Кос-
то пільсько му та Ма щансько му ліс ництвах Кос то-
пільсько го держ ліс гос пу Рів ненської обл. у до ли ні 
р. Зам чисько на Во линсько му По ліс сі чи сель ність 
і щіль ність по пу ля цій G. repens дещо різ нить ся в 
яли но вих і гра бо во-со сно вих лі сах. Щіль ність по-
пу ля цій — 30—90 різ но ві ко вих осо бин на 1 м2 у 
яли но вих і 20—70 осо бин — у гра бо во-со сно вих 
лі сах. Не ве ли ка пло ща, яку за йма ють яли но ві ліси 
(1,5 га в 26 кв. Кос то пільсько го ліс ництва та 4,0 га 

в 5 кв. Ма щансько го ліс ництва), об ме жує тут по-
ши рен ня по пу ля цій G. repens. Пло ща гра бо во-со-
сно вих лі сів у 26 кв. Кос то пільсько го ліс ництва, 
що при ля га ють до ялин ни ка, знач но біль ша. Тут 
G. repens тра п ля єть ся май же на 20 га, од нак її ло-
ку си іс тот но мен ші, ніж у ялин ни ках, і при уро че-
ні ви ключ но до зе ле но мо хо вих си ну зій. За га лом у 
до ли ні р. Зам чисько в око ли цях м. Кос то по ля по-
пу ля ція G. repens за ймає пло щу близько 25 га. У її 
скла ді — май же 5000 різ но ві ко вих осо бин.

Знач но біль шою за пло щею є по пу ля ція G. repens 
у лі со вих куль ту рах Pinus sylvestris L. у Сар ненсько-
му ліс ництві між се ла ми Бе реж ки Дуб ро вицько-
го р-ну та Лю би ко ви чі Сар ненсько го р-ну. Ця по-
пу ля ція сфор мо ва на дво ма ве ли ки ми ло ку са ми на 
0,3 та 0,2 га і чи сель ни ми кур ти на ми (2—20 м2), 
які мо за їч но по ши ре ні на пло щі близько 10 км2. 
На 1 м2 при па дає 40—210 різ но ві ко вих осо бин. 
Чи сель ність по пу ля ції — де сят ки ти сяч осо бин 
(Melnyk et al., 2010). 

Знач но мен шою є ло каль на по пу ля ція G. repens 
у 40 кв. Лю бо мирсько го ліс ництва Рів ненсько го 
держ ліс гос пу Рів ненської обл. Тут у ду бо во-со сно-
во му лісі ор ля ко во му ви яв ле но дві не ве ли кі кур ти-
ни G. repens, які за йма ють пло щу 3 м2 і представ ле-
ні 12-ма квіт ко нос ни ми рос ли на ми (Melnyk et al., 
2010). 

У По лісько му при род но му за по від ни ку, за да ни-
ми Г.П. Бу мар (Bumar, 2001), у 1987 р. на ра хо ву ва-
ло ся 72 осо би ни, а від 1994 до 1996 р. їх чи сель ність 
змен ши ла ся із 46 до 4 осо бин.

У Рів ненсько му при род но му за по від ни ку чи-
сель ність G. repens — 400—450 осо бин (Andrijenko 
et al., 2006).

Най біль шою на Лі во бе реж но му По ліс сі є по-
пу ля ція G. repens у На ціо наль но му при род но му 
пар ку «Дес нянсько-Ста ро гутський», за галь на чи-
сель ність якої ста но вить 170000 рос лин на 18,4 га, 
щіль ність по пу ля ції — 30—140 осо бин на 1 м2 

(Panchenko, Rak, 2007). Еко ло го-це но тич ний оп-
ти мум при па дає на чор ни це во-зе ле но мо хо ві пар-
це ли.

В ін ших міс це зна хо джен нях на Лі во бе реж но му 
По ліс сі ло каль ні по пу ля ції G. repens ма ють дуже 
низькі по каз ни ки чи сель ності та щіль ності. Так, 
по пу ля ція в уро чи щі Бір, по бли зу с. Крас не Чер-
ні гівсько го р-ну Чер ні гівської обл., представ ле на 
лише од ні єю кур ти ною, діа метр якої ста но вить 
30 см у блюд це по діб но му зни жен ні со сно во го 
лісу зе ле но мо хо во го (Lukash, 2001). По пу ля ція у 
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при род но му со сно во му лісі в око ли цях с. Кре ха їв 
Ко зе лецько го р-ну Чер ні гівської обл. за ймає пло-
щу 1 м2; сфор мо ва на вона 120-ма осо би на ми, 12 
із яких ге не ра тив ні (Peregrym et al., 2010). На Ма-
ло му По ліс сі най біль шою за пло щею є по пу ля ція 
G. repens в уро чи щі Киш ка, по бли зу с. Сріб не Ра ди-
ви лівсько го р-ну Рів ненської обл. — 34 га. Од нак 
щіль ність по пу ля цій над зви чай но низька — 1—2 
осо би ни на 1 м2 (Batochenko, 1998, 2001). У Не-
ми рівсько му лісі на пло щі близько 2 га ви яв ле но 
350 осо бин, се ред яких 44 кві тую чих (Batochenko, 
2001). В уро чи щі Фаль ва рецький ліс, що по бли зу 
м. Бро ди на Львів щи ні, є дві кур ти ни G. repens. Їхня 
за галь на пло ща — 0,9 м2. В од ній із них — 53 квіт-
ко нос них па го ни. В ок ру зі с. Діт ків ці Бро дівсько-
го р-ну Львівської обл. на пло щі 0,29 га зна йде но 
по над 600 квіт ко нос них па го нів; щіль ність по пу ля-
ції — 33—71 до рос ла осо би на на 1 м2 (Batochenko, 
2001).

У лі те ра ту рі є ві до мості про су час ний стан по-
пу ля цій G. repens у двох ло ка лі те тах в Ук ра їнських 
Кар па тах. На хреб ті Зе ле мін у Ско лівських Бес ки-
дах, по бли зу м. Ско ле Львівської обл., її клон на ра-
хо ву вав 192 ге не ра тив них па го нів і 2720 ве ге та тив-
них у 2006 р. та 52 ге не ра тив них і 1155 ве ге та тив них 
у 2007 p. (Odincova et al., 2010).

Ло каль на по пу ля ція G. repens на пів ніч но му схи-
лі г. Ліс нич ка в око ли цях с. Ше піт у Ви жницько му 
р-ні на Бу ко ви ні при уро че на до яли це во-яли но-
во го лісу, де роз мі ще на у ви гля ді ло каль них кур-
тин різ них роз мі рів — від 0,02 до 1,6 м2. У скла ді 
по пу ля цій пе ре ва жа ють осо би ни до ге не ра тив-
них ві ко вих ста нів; ге не ра тив ні по оди но кі (Turlaj, 
Litvinenko, 2012). 

Ві до мості про стан кримських по пу ля цій виду 
об ме же ні по ві дом лен ня ми В.М. Го лу бє ва та 
Г.В. Ру сі ної (Golubev, Rusina, 1985) про єди ну ло-
каль ну по пу ля цію G. repens на пів ніч но му схи лі Го-
лов ної гря ди Кримських гір, що біля се ли ща Мно-
го річ чя, у скла ді якої — 55 осо бин, зок ре ма три 
ге не ра тив ні. Вос тан нє G. repens гер ба ри зу ва ла ся в 
Кри му В.В. Кор же невським у 1985 р. в око ли цях 
Гур зу фа (YALT). 

Ана ліз ста ну по пу ля цій G. repens в Ук ра ї ні свід-
чить, що біль шість із них від зна ча ють ся вкрай 
низьки ми по каз ни ка ми чи сель ності та щіль ності, 
що ста вить під за гро зу їхнє іс ну ван ня. У зв’язку з 
цим не спри ят ли ві еко ло гіч ні фак то ри й ан тро по-
ген ний вплив на по пу ля цію є над зви чай но не без-
печ ни ми. Так, у По лісько му при род но му за по від-

ни ку внас лі док по су хи один по пу ля цій ний ло кус 
G. repens ут ра че ний (Bumar, 1989). Лі со ві по же жі та 
роз чи щен ня лісу від бу ре ло му при зве ли до елі мі на-
ції по пу ля цій виду на Ма ло му По ліс сі, на око ли ці 
с. Лев’ятин Ра ди ви лівсько го р-ну Рів ненської обл. 
(Batochenko, 2001). На стан по пу ля цій виду не га-
тив но впли ва ють ви руб ки хвой них лі сів і їхнє за-
мі щен ня ши ро ко лис тя ни ми лі са ми (Melnyk, 1991; 
Odincova et al., 2010; Turlaj, Litvinenko, 2012). 

Па ра лель но з де гра да ці єю од них по пу ля цій в 
Ук ра ї ні від бу ва єть ся фор му ван ня і роз ви ток ін ших 
по пу ля цій G. repens. До та ких на ле жать дві най-
біль ші за пло щею та чи сель ністю осо бин по ліські 
по пу ля ції виду в Сар ненсько му ліс ництві Рів-
ненської обл. та в На ціо наль но му при род но му пар-
ку «Дес нянсько-Ста ро гутський» на Сум щи ні. Їхня 
при уро че ність до со сно вих і со сно во-яли но вих 
лі со вих куль тур фі то це но зів свід чить про їх ній мо-
ло дий вік. Пі ща ні дюни в ме жи річ чі Го ринь—Случ 
у Сар ненсько му р-ні Рів ненської обл. до Другої 
світової вій ни були не за ліс не ни ми (Tutkovskyj, 
1931). Їхнє за ліс нен ня по ча ло ся в 50-х ро ках ми-
ну ло го сто літ тя. У наш час у 60-річ но му лі со во-
му куль тур фі то це но зі сфор му вав ся мік ро клі мат, 
спри ят ли вий для рос ту та роз ви тку лі со вих бо ре-
аль них ви дів. 

На сін ня G. repens є най дріб ні шим се ред на сін ня 
всіх рос лин (ва га од ні єї на сі ни ни — 0,000002 гра-
ма) (Silvertown, 1986). Зав дя ки цьо му вид має здат-
ність по ши рю ва ти ся на знач ні від да лі. Пот ра п ляю-
чи в лі со ві куль тур фі то це но зи хвой них по рід, ді ас-
по ри G. repens зна хо дять там над зви чай но спри ят-
ли ві умо ви для сво го рос ту та роз ви тку. На яв ність 
гус то го мо хо во го по кри ву, який пос тій но ут ри мує 
во ло гу на по верх ні ґрун ту, та від сут ність зімк не-
но го трав’яного по кри ву спри яють ін тен сив но му 
фор му ван ню це но по пу ля цій виду в но вих ло ка лі-
те тах. Оче вид но, в ґрун ті та ких міс цез ростань на-
яв ні гри би Ceratobasidium cornigerum (Bourdot) D.P. 
Rogers і Rhizoctonia goodyera-repentis Costantin et 
L.M. Dufour, без яких не мож ли вий ріст і роз ви ток 
на сін ня та схо дів G. repens. 

По діб ні ди на міч ні тенденції власти ві по пу ля-
ціям у єв ро пейській час ти ні ареа лу за га лом. Рег-
ре сив ні змі ни хо ро ло гії виду ха рак тер ні для всі єї 
Єв ро пи. Так, зник ла чи сель на по пу ля ція виду в 
Ор лицьких го рах у Че хії (Prochazka, Velisek, 1983). 
По пу ля ція виду зник ла та кож із око лиць м. Шо-
прон в Угор щи ні (Czapody, 1982) та м. Бран ден бург 
у Ні меч чи ні (Hamel, Walter, 1986). Ве ли ку за гро зу 
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для по пу ля цій G. repens у Єв ро пі ста нов лять ви руб-
ки хвой них лі сів і за мі щен ня їх ши ро ко лис тя ними. 
В пів ніч но-схід ній час ти ні Ма ке до нії (Гре ція) 
G. repens ви па дає з рос лин но го по кри ву внас лі док 
за мі щен ня со сно вих лі сів бу ко ви ми (Tsiftsis et al., 
2012). Вод но час у Ні дер лан дах і Поль щі G. repens 
про ни кає в лі со ві куль тур фі то це но зи та фор мує там 
стій кі по пу ля ції (Walther, 1982; Grzyl et al., 2013). 

В Ук ра ї ні G. repens охо ро ня єть ся в Кар патсько-
му біо сфер но му за по від ни ку, в при род них за по-
від ни ках «Ґор ґа ни», «Кримський», «По ліський», 
«Рів ненський», Ял тинський гірсько-лі со вий, у 
на ціо наль них при род них пар ках «Ви жницький», 
«Дер мансько-Ост розький», «Дес нянсько-Ста ро-
гутський», «Кар патський», «Пів ніч не По діл ля», 
«Ско лівські Бес ки ди», «Шацький», у за каз ни ку 
«Пру ди щанський» на Сум щи ні, в за каз ни ку «Кли-
ва» в Іва но-Фран ківській обл., у за по від них лі со вих 
уро чи щах «Ві ко ві яли но ві на са джен ня» та «Яли но-
ві на са джен ня». Кон че пот ріб но взя ти під охо ро ну 
одну з най біль ших по пу ля цій G. repens у ме жи річ чі 
Го ринь—Случ у Сар ненсько му р-ні на Рів нен щи ні.

Ви снов ки

За весь пе рі од бо та ніч них до слі джень в Ук ра ї ні за-
фік со ва но 89 ло ка лі те тів Goodyera repens, у тому 
чис лі 39 – на По ліс сі, 4 — в Лі состе пу, 25 — у Кар-
па тах та 21 — у го рах Кри му.

Ос кіль ки на те ри то рії Лі состе пу G. repens вос-
тан нє реєст ру вав ся в Кре ме нецьких го рах до Дру-
гої сві то вої вій ни, є підста ви вва жа ти, що су час на 
пів ден на межа по ши рен ня виду на Схід но-Єв ро-
пейській рів ни ні збі га єть ся з пів ден ною ме жею 
По ліс ся.

Ево лю цій но та це но тич но G. repens пов’язана з 
тем но хвой ни ми лі са ми, од нак зростає і в світ ло-
хвой них. В Ук ра їнських Кар па тах вона тра п ля-
єть ся в яли но вих і яли це вих лі сах, на По ліс сі — в 
яли но вих і со сно вих, у Кри му — в со сно вих лі сах, а 
та кож у зе ле но мо хо вих пар це лах хвой но-ши ро ко-
лис тя них лі сів.

В ан тро по ген но не по ру ше них міс цез ростан нях 
G. repens фор мує го меоста тич ні по пу ля ції з пов но-
член ни ми спек тра ми он то ге не тич них ста нів.

Ви руб ки лі сів, осу шу валь ні ме ліо ра ції та лі со ві 
по же жі при зво дять до по ру шен ня ві ко вої струк-
ту ри та пов ної елі мі на ції по пу ля цій. Вод но час 
G. repens фор мує ве ли кі го меоста тич ні по пу ля ції в 
лі со вих куль тур фі то це но зах, які пот ре бу ють охо-
ро ни. 

Ви слов лює мо подяку за до по мо гу в оп ра цю ван-
ні гер бар них ма те ріа лів д-ру біол. наук Н.О. Баг ри-
ко вій (Ні кітський бо та ніч ний сад), канд. біол. наук 
Н.М. Си чак (Інсти тут еко ло гії Кар пат НАН Ук ра-
ї ни), канд. біол. наук С.В. Гуц ма ну (Рів ненський дер-
жав ний гу ма ні тар ний уні вер си тет), канд. біол. наук 
В.В. Лої та канд. біол. наук О.І. Шин де ру (На ціо наль-
ний бо та ніч ний сад іме ні М.М. Гриш ка НАН Ук ра ї-
ни).
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Мельник В.И. Географическое распространение, условия 
местообитаний и состояние популяций Goodyera repens 
(Orchidaceae) в Украине. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 
364—373.
Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины 
ул. Тимирязевская, 1, г. Киев, 01014, Украина

Изучено географическое распространение, условия ме-
стообитаний и современное состояние популяций ред-
кого, занесенного в Красную книгу Украины (2009) вида 
Goodyera repens (L.) R. Br. (Orchidaceae). В Украине он 
встречается на севере равнинной части, преимущественно 
на Полесской низменности, в Карпатах и горах Крыма. В 
северной части лесостепной зоны отмечено только четыре 
его локалитета. Всего в Украине найдено 89 локалитетов 
G. repens, в том числе 38 — на Полесье, 4 — в Лесостепи, 
25 — в Карпатах и 21 — в горах Крыма. В Украине G. repens 
произрастает преимущественно в хвойных лесах: в еловых 
и пихтовых лесах Карпат, в еловых и сосновых Полесья, в 
сосновых лесах из Pinus pallasiana D. Don. Крымских гор 
и в зеленомоховых парцелах хвойно-широколиственных 
лесов. Структура популяций G. repens в Украине зависит 
от степени антропогенного влияния на их местообитания. 
Гомеостатические популяции с полночленными спектра-
ми онтогенетических состояний доминируют в антропо-
генно ненарушенных местообитаниях. Антропогенные 
факторы (вырубки, осушительные мелиорации, пожары) 
приводят к нарушению возрастной структуры и полной 
элиминации популяций. В то же время G. repens формиру-
ет обширные гомеостатические популяции в еловых и сос-
новых культурфитоценозах. Предложены рекомендации 
по улучшению охраны популяций вида в Украине.
К л ю ч е в ы е   с л о в а: Goodyera repens, ареал, 
местообитания, популяция, охрана, Украина.

Melnyk V.I. Geographical distribution, habitats and modern 
state of populations of Goodyera repens (Orchidaceae) in 
Ukraine. — Ukr. Bot. J. — 2015 — 72(4): 364—373.
M.M. Gryshko National Botanical Garden, National 
Academy of Sciences of Ukraine 
1, Tymyriazevska Str., 01014, Kyiv, Ukraine
Geographical distribution, ecological and coenotic conditions of 
habitats and modern state of populations of Goodyera repens (L.) 
R. Br. (Orchidaceae), a rare species included in the Red Data 
Book of Ukraine, were studied. This species in Ukraine occurs 
in the northern lowland part, mainly in Polissya, Carpathians 
and Crimean Mountains. In northern part of the Forest-Steppe 
zone G. repens has been found only in four localities. In all, in 
Ukraine G. repens is known from 89 localities, including 39 — 
from Polissya, 4 — from Forest-Steppe zone, 25 — from the 
Carpathian Mountains, 21 localities from Crimea. In Ukraine 
G. repens grows mainly in coniferous forests: in spruce and fir 
forests in the Ukrainian Carpathians, in spruce and Scotch pine 
forests in Ukrainian Polissya, in Crimean pine (Pinus pallasiana) 
forests in the Crimean mountains and in green moss synusias of 
coniferous-deciduous forests. The structure of G. repens popu-
lations depends on anthropogenic influence on habitats. Ho-
meostatic populations with complete ontogenetic states prevail 
in anthropogenically undisturbed habitats. The anthropogenic 
factors (cutting, drainage, fire) cause destruction of age struc-
ture and entire elimination of populations. Occasionally G. re-
pens forms large homeostatic populations in silvicultural spruce 
and Scotch pine forests. Proposals to impove protection of the 
G. repens populations in Ukraine are given.
K e y   w o r d s: Goodyera repens, habitat, population, 
protection, Ukraine.


