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Обґрунтовується  створення  екомережі  в  лісостеповій  зоні  України.  Запропоновано  виділити 
тут 52 ключові території національного та 78 — регіонального рівнів. Наводиться їхня загальна 
характеристика  за  типологічними  і  ценотичними  ознаками  та  кількісний  склад  раритетних 
угруповань.  За  результатами  досліджень  автори  визначили  основні  загрози  раритетним 
фітоценозам на виділених ключових територіях регіону, які віднесли до трьох груп — фізичне 
знищення, зміна середовища і забруднення. У першій групі провідними загрозами є вирубування, 
заліснення,  перевипасання,  пожежі  та  цілеспрямоване  випалювання,  розорювання,  розробка 
кар’єрів, рекреація й урбанізація. У другій групі чинників переважають фрагментація екотопів 
і  модифікація  місцезростань,  у  третій  —  забруднення  біологічне  та  комунальне.  Встановлені 
також факти загроз природного характеру. У статті наводяться приклади стосовно їхнього впливу 
на раритетні фітоценози. Автори вважають, що втілення ідеї екомережі мінімізує джерела загроз 
для  раритетного  фітоценорізноманіття,  запустить  природні  процеси  їхнього  відновлення  та 
стабілізації.

К л ю ч о в і  с л о в а: екомережа, ключова територія, раритетний фітоценоз, загрози, Лісостеп
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Вступ

Збе ре жен ня та від нов лен ня при род ної рос лин ності 
в лі состе по вій зоні Ук ра ї ни є над зви чай но ак ту аль-
ною про бле мою. Це своє рід ний в аг рар но му пла ні 
при род но-еко ло гіч ний  ре гі он  Ук ра ї ни,  де  про яв-
ля єть ся  іс тот ний  дис ба ланс  між  сільсько гос по-
дарськи ми  угід дя ми  та  при род ною  рос лин ністю, 
що  зу мов лює  її  над мір ну  фраг мен та цію.  Іс ную ча 
сис те ма збе ре жен ня біо різ но ма ніт тя на су час но му 
ета пі не спро мож на розв’язати про бле му дис ба лан-
су, який де да лі по глиб лю єть ся (Popovych, Vasylenko, 
2009).  Ра зом  з  тим  рос лин ність  лі состе по вої  зони 
все  ще  від зна ча єть ся  ба га тим  і  різ но ма ніт ним  фі-
то це но фон дом, яко му власти вий ви со кий сту пінь 
на ціо наль ної  та  ре гіо наль ної  ра ри тет ності.  Так, 
лише у ре гіо ні тра п ляють ся уг ру по ван ня 62 асо ціа-
цій (7,8 % ра ри тет но го фі то це но фон ду), за не се них 
до «Зе ле ної кни ги Ук ра ї ни» (Zelena knyha Ukrainy, 
2009).  Із  них  54  асо ціа ції  є  лі со ви ми  (на прик-
лад,  Carpineto (betuli)—Quercetum (roboris) caricosum 
(rhizinae), C.—Q. scopoliosum (carniolicae), Quercetum 
(roboris) cornoso (maris)—caricosum (brevicollis), Tilieto 

(argenteae)—Quercetum (petraeae) melicosum (pilosae) 
та  ін.)  і  8  —  сте по ви ми  (Seslerietum (heufleranae) 
caricosum (humilis), S. brachypodiosum (pennatae) та 
ін.).  Тому  ство рен ня  та  за без пе чен ня  функ ціо ну-
ван ня  еко ме ре жі  є  од ним  із  шля хів  розв’язання 
про бле ми  і ви зна чаль ним чин ни ком впро ва джен-
ня  еко ло гіч ної  па ра диг ми  при ро до ко ристу ван ня 
з  від нов лен ня  та  збе ре жен ня  при род но го  кар ка су 
цьо го ре гіо ну. 

За  ре зуль та та ми  ана лі зу  фон до вих  ма те ріа лів  і 
влас них до слі джень для про ек то ва ної на ціо наль ної 
еко ме ре жі  об ґрун то ва но  ви ді лен ня  52  клю чо вих 
те ри то рій на ціо наль но го рів ня (КТНР) та 78 — ре-
гіо наль но го рів ня (КТРР), про ана лі зо ва но сту пінь 
при род ності їх ніх ланд шаф тів, стан рос лин но го по-
кри ву та ра ри тет но го фі то це но фон ду (Ustymenko, 
Dubyna, 2014). Ба зо ви ми прин ци па ми їх ви ді лен ня 
були пер вин ність ко рін них еко систем, їхня ре пре-
зен та тив ність і різ но ма ніт ність, на яв ність ра ри тет-
ної  скла до вої,  за по від ність  тощо.  Ви ді ле ні  те ри-
то рії  на ле жать  до  біо тич них  (із  біорізноманіттям, 
значно  вищим  за  фонове  регіону),  гід ро біо ло гіч-
них  (великі  за  площею  водойми,  болотні  масиви, 
ділянки прибережно-водної рослинності), при род-
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но-ланд шафт них  (збережені  ділянки  природних 
ландшафтів) ти пів (Schelyag-Sosonko et al., 2004)  і 
є різ ни ми за роз мі ра ми, фор мою кон ту ру, ти па ми 
те ри то рі аль ної ці ліс ності. Їх ній рос лин ний по крив 
та кож різ но ма ніт ний і представ ле ний зо наль ни ми 
ти па ми рос лин ності. Для клю чо вих те ри то рій (КТ) 
ха рак тер ні  ви со ка  роз ма ї тість  еко систем  із  ви со-
ким сту пе нем збе ре же ності при род них ком плек сів. 
На біль шості та ких те ри то рій при род но-за по від ні 
об’єкти різ них ка те го рій і ран гів час то ста нов лять 
ва го мий від со ток їх ніх площ (49,2 % КТНР і 21,3 % 
КТРР) (Ustymenko, Dubyna, 2014).

На  ви ді ле них  КТ  до слі джен ня ми  вста нов ле-
на  знач на  кіль кість  ра ри тет них  уг ру по вань,  за не-
се них  до  «Зе ле ної  кни ги  Ук ра ї ни»  (Zelena  knyha 
Ukrainy,  2009).  Ра ри тет ний  фі то це но фонд  КТНР 
на лі чує 156 асо ціа цій 32 фор ма цій, або 19,5 % від 
ра ри тет но го фі то це но фон ду Ук ра ї ни, а КТРР, від-
по від но, — 95 асо ціа цій 27 фор ма цій (11,9 %). Ок-
рім того, на ви ді ле них те ри то рі ях ви яв ле ні 83 нові 
асо ціа ції,  які  слід  за нести  до  наступ но го  ви дан ня 
«Зе ле ної  кни ги  Ук ра ї ни».  До слі джен ня  рос лин-
ності  на  КТ  лі состе по вої  зони  по ка за ло,  що  нині 
ще  іс нує мож ли вість від нов лен ня тут зв’язків між 
при род ни ми яд ра ми. 

За цих обста вин ве ли ко го зна чен ня на бу ває збе-
ре жен ня не лише при род них еко систем, а й ра ри-
тет них фі то це но зів у ре гіо ні, що за знав руй нів но-
го ан тро по ген но го впли ву, який має тен ден цію до 
по си лен ня. Тому особ ли во ак ту аль ним зав дан ням 
стає  ви яв лен ня  ти пів  за гроз  ра ри тет но му  фі то це-
но різ но ма ніт тю, їх оцін ка та ви зна чен ня ме жо вих 
рів нів  ан тро по ген но го  пре су.  По ліп шен ня  ста ну 
ра ри тет но го фі то це но різ но ма ніт тя те ри то рії до слі-
джень мож ли ве лише за умо ви чіт ко го ана лі зу всіх 
чин ни ків  не га тив но го  ха рак те ру,  які  впли ва ють 
на ньо го і мо жуть пе ре ви щи ти по ро го ві рів ні його 
функ ціо ну ван ня  в  при род но му  ре жи мі.  Ра ри тет ні 
уг ру по ван ня  є  еко ло гіч но  враз ли ви ми  при род ни-
ми ком плек са ми, ос кіль ки від зна ча ють ся низькою 
здат ністю про тистоя ти уш ко джу валь ним впли вам. 
Біль шість із них змі ню ють ся під тис ком зов ніш ніх 
фак то рів.  На слід ком  та ко го  впли ву  є  роз ба лан су-
ван ня  ме ха ніз мів  фор му ван ня  струк тур но-функ-
ціо наль них ха рак те ристик з еле мен та ми не зво рот-
ності  про це сів,  їхньо го  спро щен ня,  дес та бі лі за ції 
та де гра да ції. Тому втра та здат ності функ ціо ну ва ти 
за власти вим для них ре жи мом є вкрай не ба жа ним 
яви щем. Уже на по чат ко вих ета пах роз ви тку це су-
про во джу єть ся  зни жен ням  по каз ни ків  ви до во го 

ба гатст ва,  біо про дук цій них  ха рак те ристик,  знач-
ним  під ви щен ням  ри зи ку  струк тур них  де гра да цій 
цих уг ру по вань (ско ро чен ня кіль кості ви дів аж до 
елі мі на ції  зі  скла ду  уг ру по вань,  знач ні  ко ли ван-
ня  по каз ни ків  чи сель ності,  біо ма си  та  представ-
ле ності  ок ре мих  ви дів,  на сам пе ред  ра ри тет них, 
тощо). 

Ме тою на шої ро бо ти є з’ясування й оцін ка ос-
нов них за гроз для ра ри тет ної фі то це но різ но ма ніт-
ності клю чо вих те ри то рій Лі состе пу Ук ра ї ни.

Об’єкти та ме то ди до слі джен ня

Ви ко на на ро бо та ґрун ту єть ся на кри тич но уза галь-
не них фак тич них ма те ріа лах, які: 1) опуб лі ко ва но в 
нау ко вих пра цях (мо но гра фі ях, збір ни ках, стат тях) 
та  фон до вих  ма те ріа лах  (нау ко ві  зві ти),  2)  зі бра ні 
ав то ра ми під час польо вих до слі джень рос лин ності 
Лі состе пу  Ук ра ї ни.  Ми  засто со ву ва ли  за галь но-
при йня ті  польо ві  (мар шрут ний,  гео бо та ніч но го 
опи су  клю чо вої  те ри то рії,  со зо ло гіч но го  ана лі зу) 
та ка ме раль ні ме то ди.

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

Тер мін  «за гро за»  оз на чає  поя ву  пев них  умов  тех-
ніч но го,  при род но го,  еко но міч но го  або  со ці аль-
но го ха рак те ру, за яких мо жуть ви ник ну ти про гно-
зо ва ні,  але  не  кон трольо ва ні  не ба жа ні  та  не спри-
ят ли ві  по дії  та  про це си,  що  мо жуть  за шко ди ти 
здо ров’ю лю дей і тва рин, спри чи ни ти ма те рі аль ні 
збит ки, зруй ну ва ти при род не дов кіл ля. Дже ре лом 
за гроз  мо жуть  бути  будь-яка  гос по дарська  ді яль-
ність або стан дов кіл ля, здат ні при звести до їх реа-
лі за ції та поя ви в нав ко лишньо му се ре до ви щі уш-
ко джу валь них чин ни ків. Чис лен ні, не без печ ні для 
нав ко лишньо го  при род но го  се ре до ви ща  фак то ри 
по ді ляють ся  на  еко ло гіч ні  (зу мов ле ні  при чи на-
ми  при род но го  ха рак те ру),  со ці аль но-еко но міч ні 
(со ці аль ні,  еко но міч ні,  пси хо ло гіч ні  чин ни ки)  й 
ан тро по ген ні  (на слід ки  гос по дарської  ді яль ності 
лю ди ни)  (Deili,  2002;  Dudkin,  Yena,  Korzhniev  еt 
al.,  2003;  Ekomerezha  stepovoi  zony, 2013).  За гроз-
ли ви ми  для  ра ри тет но го  фі то це но різ но ма ніт тя  є 
змі ни, спри чи не ні різ ни ми спо со ба ми, як при род-
но го ха рак те ру, так і ан тро по ген ної ді яль ності, що 
ви хо дять за межі здат ності жи вої ма те рії до швид-
ко го са мо від нов лен ня. За ре зуль та та ми до слі джень 
вста нов ле ні  ос нов ні  за гро зи  ра ри тет ним  фі то це-
но зам на ви ді ле них КТ ре гіо ну, які ми від нес ли до 
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трьох груп — фі зич не зни щен ня, змі на при род них се
ре до вищ та їхнє за бруд нен ня. 

У пер шій гру пі про від ни ми є: 
1.  Ру бан ня. Внас лі док  ви бір ко вих  ру бок  у  при-

род них  ра ри тет них  фі то це но зах  ос тан ні  транс-
фор му ють ся  в  по хід ні  фі то це но зи  зі  змі не ною 
струк ту рою де ре воста ну. Так, ви ру бу ван ня з де ре-
воста ну  Quercus robur  L.  при зве ло  до  роз ба лан су-
ван ня як ві ко вої, так і це но тич ної струк ту ри лі сів, 
змен шен ня  їхньої  про дук тив ності,  пос лаб лен ня 
біо ло гіч ної стій кості як до шкід ни ків, так і до клі-
ма тич них  ка так ліз мів.  Ав то ра ми  вста нов ле но,  що 
уг ру по ван ня  Carpineto (betuli)—Quercetum (roboris) 
hederosum (helicis) та Carpineto (betuli)—Quercetum 
(roboris) scopoliosum (carniolicae) на  По діл лі транс-
фор му ють ся  в  дов го три ва ло по хід ні  Carpinetum 
(betuli) hederosum (helicis) і  Carpineto (betuli)—
Fraxinetum (exelsioris) scopoliosum (carniolicae).  Ве-
ли ких  втрат  ра ри тет ним  лі со вим  уг ру по ван ням, 
пе ре важ но  зви чай но ду бо вим  лі сам  із  до мі ну ван-
ням Hedera helix L., зав да ли ви бір ко ві руб ки. У фі-
то це но зах кла сів асо ціа цій Querceta (roboris) swidosa 
(sanguineae), Querceto (petraeae)—Quercetа (roboris) 
swidosa (sanguineae), Fraxineto (excelsioris)—Quercetа 
(roboris) swidosа (sanguineae)  ви бір ко ві  руб ки  при-
зве ли до ос віт лен ня де ре воста ну (зімк ну тість крон 
0,5—0,6)  і  як  на слі док  —  до  роз рос тан ня  під ліс ку 
(0,6), що спри чи ни ло при гні чен ня, а в ок ре мих ви-
пад ках — ви па дан ня трав’яного по кри ву.

2. За ліс нен ня. Внас лі док за ліс нен ня сте по вих фі-
то це но зів, на яких час то ство рю ють ся лі со ві куль-
ту ри  з  або ри ген них  і  не або ри ген них  ви дів,  від бу-
ва єть ся де гра да ція зо наль них уг ру по вань. На прик-
лад, у При дніст ров’ї на міс ці сте по вих уг ру по вань 
фор ма цій  Caricetа humilis, Stipetа capillatae, Stipetа 
pennatae прак ти ку ють  по сад ки  лі со вих  куль тур  як 
зви чай но ду бо вих, так із со сен зви чай ної, чор ної та 
кримської. Не га тив ний вплив штуч но го лі со роз ве-
ден ня  на  сте по ві  фі то це но зи  до б ре  ілюст рує  стан 
ра ри тет них уг ру по вань з участю ви дів роду Stipа L. 
у При дніст ров’ї, на міс ці яких ство ре ні лі со ві куль-
ту ри со сни. Нині со сно ві на са джен ня представ ле ні 
се редньо ві ко ви ми  де ре воста на ми  різ них  зімк ну-
тості і про дук тив ності (за леж но від якості здій сне-
них  лі со гос по дарських  за хо дів).  З  роз ви тком  со с- 
но вих на са джень і ча гар ни ків, що сфор му ва ли ся в 
між ряд дях, ство рю ють ся оче вид ні умо ви, не спри-
ят ли ві для ви дів роду Stipа. Представ ни ки роду те-

пер  тра п ляють ся  лише  роз рі дже ни ми  фраг мен та-
ми  у  «вік нах»  де ре воста ну  лі со куль тур.  Зви чай но, 
на да лі  де гра ду ва ти муть  за лиш ки  цих  уг ру по вань, 
що за вер шить ся в на са джен нях ві ком 70—80 ро ків 
пов ним  зник нен ням  вка за но го  типу  фі то це но зів 
(Stoiko, Milkina, Yashchenko et al., 1998).

3.  Пе ре ви па сан ня.  Такі  за гро зи  спос те рі га ють ся 
в ра ри тет них сте по вих фі то це но зах по бли зу на се-
ле них пунк тів. Цей фак тор спри чи нює від да лен ня 
уг ру по вань від сво го при род но го ста ну, його про-
дук тив ності,  зни жен ня  ви до во го  ба гатст ва,  а  міс-
ця ми — й еро зію ґрун то во го по кри ву. Па со вищ на 
де гра да ція  сте по вих  уг ру по вань  у  ре гіо ні  ха рак те-
ри зу єть ся  чо тир ма  сук це сій ни ми  ста дія ми:  пер-
вин ні  (при род ні)  до мі нан ти  (Carex humilis Leyss., 
Sesleria heufleriana Schur, Stipa capillata L.), вто рин ні 
(па со вищ ні) до мі нан ти (Bothriochloa ischaemum (L.) 
Keng, Festuca valesiaca Gaud., Koeleria cristatae (L.) 
Pers.),  ти по ві  види  (па ті єн ти)  па со вищ  (Cynodon 
dactylon  (L.)  Pers.,  Nepeta cataria  L.,  Centaurea 
jacea L.,  C. rhenana  Boreau,  Potentilla pilosa Willd.) 
та  зби ті  па со ви ща  (Anisantha tectorum  (L.)  Nevski, 
Potentilla argentea L., види ро дів Artemisia L., Cirsium 
Mill., Thymus L.). Уна слі док цьо го на сте по вих ді-
лян ках спос те рі га єть ся ве ли ка стро ка тість. Ви яв ле-
но па ск валь ну транс фор ма цію фі то це но зів Cariceta 
humilis, Seslerieta heuflerianae на  при дніст ровській 
час ти ні  По діл ля.  За га лом  під  впли вом  ви па сан ня 
змі ню єть ся  фі то це но тич на  струк ту ра  сте пів.  Так, 
зрос ла  пло ща  уг ру по вань  фор ма цій  Bothriochloeta 
ischaemi, Festuceta valesiacae, Koelerieta cristatae за 
ра ху нок  змен шен ня ло ка лі те тів ра ри тет них  фі то-
це но зів, пе ре ду сім ут во ре них ви да ми роду Stipa. З 
при пи нен ням  дії  зо внішньо го  чин ни ка  спос те рі-
га ють ся від нов ле ні сук це сії сте по вих фі то це но зів, 
зок ре ма  уг ру по вань  Stipeta сapillatae (в  умо вах  ре-
жи му за по ві дан ня). З чет вер то го року при пи нен ня 
ви па сан ня  пер вин ний  до мі нант  Stipa capillata  по-
чи нає  ви тіс ня ти  вто рин ні  до мі нан ти.  До слі джен-
ня ми змін ві ко вої струк ту ри ло каль них по пу ля цій 
ок ре мих до мі нан тів сте по вих уг ру по вань ре гіо ну в 
різ них еко то пах, а та кож вив чен ням ре про дук тив-
ної здат ності по пу ля цій Stipa capillata, S. pulcherrima 
С. Koch, S. tirsa Steven вста нов ле но, що з 21 по пу-
ля ції  лише  чо ти ри  ма ють  пов ностан ний  ві ко вий 
спектр. У струк ту рі ін ших по пу ля цій від сут ні суб-
се ніль ні,  се ніль ні  та  пе ре ва жа ють  вір гі ніль ні  осо-
би ни, що свід чить про їх ній ін ва зій ний тип і де му-
та цій ний ха рак тер ди на мі ки сте по вої рос лин ності 
(Stoiko, Milkina, Yashchenko et al., 1998).
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4.  По же жі, ці ле спря мо ва не ви па лю ван ня.  Час ті-
ше це від бу ва єть ся по бли зу на се ле них пунк тів, де 
сис те ма тич но ви па лю ють тра востій сте по вих схи-
лів із ра ри тет ни ми уг ру по ван ня ми Cariceta humilis, 
Seslerieta heufleranae, Stipeta capillataе. Це  при зво-
дить  до  пос ту по во го  за рос тан ня  їх ніх  ло ка лі те тів 
ча гар ни ка ми ро дів Crataegus L., Rosa L., Rhamnus L. 
тощо. З ча сом фор му ють ся нові фі то це но зи, які є 
від нос но стій ки ми та три ва ли ми. На та ких те ри то-
рі ях  змі ню ють ся  то по гра фія  рель є фу,  ба лан со вий 
роз по діл  опа дів  на  по верх не вий  і  під зем ний  стік, 
по си лю єть ся ви па ро ву ван ня. Як на слі док — втра та 
при род но го різ но ма ніт тя, тоб то спро щен ня струк-
ту ри, вуль га ри за ція біо ти та по гір шен ня умов іс ну-
ван ня сте по вих ви дів. У по даль шо му дія чин ни ків 
це но ге не зу  кон сер ву єть ся,  отож  від тво рен ня  сте-
по вих  фі то це но зів,  зок ре ма  ра ри тет них,  прак тич-
но уне мож лив лю єть ся.

Най більш  по же жо не без печ ни ми  се ред  лі со вої 
ра ри тет ної  рос лин ності  в  ре гіо ні  є  со сно ві  ліси 
ялів це ві  на  бо ро вих  піс ках  у  лег ко дос туп ній  час-
ти ні  до ли ни  р.  Псел  (Га дяцький  р-н  Пол тавської 
обл.).  Їхня  враз ли вість  зу мов ле на  мо но до мі нант-
ним  скла дом  со сно во го  де ре воста ну,  ялів це во го 
під ліс ку,  мо хо во-ли шай ни ко вим  і  зла ко вим  по-
кри вом.  У  літ ній  пе рі од  по жеж на  не без пе ка  для 
цих лі сів по си лю єть ся не ре гульо ва ним рек реа цій-
ним ви ко ристан ням те ри то рії та по ру шен ням про-
ти по жеж них пра вил по ве дін ки, що спри чи нює ло-
каль ні по же жі.

5.  Ро зо рю ван ня. Аг рар не  пе ре тво рен ня  знач ної 
час ти ни  сте по вих  еко систем  ре гіо ну  при зве ло  до 
мас штаб но го  по ру шен ня  їхньої  фі то це но тич ної 
струк ту ри, руй ну ван ня, фраг мен та ції та зде біль шо-
го — до пов но го їх зни щен ня. Від аг рар но го пе ре-
тво рен ня за зна ли руй ну ван ня на сам пе ред ра ри тет-
ні лі со ві фі то це но зи. На За кар пат ті (Бе ре гівський 
р-н), на міс ці особ ли во рід кіс них для Ук ра ї ни сріб-
лясто ли по вих  і  сріб лясто ли по во-скель но ду бо вих 
лі сів, нині функ ціо ну ють ви но град ни ки.

6.  Роз роб ка кар’єрів.  Цей  фак тор  по зна ча єть-
ся  на  ра ри тет них  уг ру по ван нях  як без по се редньо 
(фі зич но),  так  і  опо се ред ко ва но.  Фі зич ний  вплив 
при зво дить  до  пов ної  транс фор ма ції  ло ка лі те тів 
сте по вих ра ри тет них уг ру по вань, зни щен ня ра ри-
тет них уг ру по вань бу ко вих лі сів на По діл лі (тут це 
пов’язано з ви до бут ком вап ня ків і крей ди), скель-
но ду бо вих  і  сріб лясто ли по вих  лі сів  у  За кар пат ті 
(ви до бу ток  гли ни,  кош тов них  ме та лів).  Спос те рі-
га єть ся й опо се ред ко ва ний вплив на ра ри тет ні уг-

ру по ван ня че рез ви не сен ня з гли би ни на по верх ню 
хі міч них еле мен тів і спо лук, які були там ста бі лі зо-
ва ні, а на по верх ні пе ре бу ва ють у не рів но важ но му 
ста ні у ви гля ді по віт ря них ви ки дів, рід ких ски дів і 
твер дих  від хо дів.  Знач на  їх  час ти на  че рез  ґрун ти, 
воду  та  по віт ря  за лу ча єть ся  до  лан цю гів  біо хі міч-
но го об мі ну біо ти, сут тє во пе ре тво рюю чи їх і зни-
жую чи  стій кість  біль шості  фі то це но тич них  ком-
плек сів (пе ре важ но сте по вих і вод них).

7. Рек реа ція й ур ба ні за ція. Ці чин ни ки зу мов лю-
ють знач но мен ший не га тив ний вплив на рос лин-
ність ре гіо ну і ма ють ло каль ний ха рак тер. На прик-
лад,  на в ко ло  м.  Кам’янця-По дільсько го  (Хмель-
ницька обл.), зок ре ма по ряд чи в лі со вих ма си вах, 
де є ра ри тет ні уг ру по ван ня зви чай но ду бо вих лі сів 
з Hedera helix L., роз гор та єть ся бу дів ництво ко лек-
тив них  са дів.  У  ду бо вих  лі сах  із  до мі ну ван ням  у 
тра востої Allium ursinum L. та під ліс ку Cornus mas L. 
спос те рі га єть ся як пло щин не, так і лі ній не рек реа-
цій не на ван та жен ня.

У гру пі чин ни ків «змі на се ре до вищ» пе ре ва жа ють 
такі:

8.  Фраг мен та ція еко то пів. Нині  вва жа єть ся,  що 
по ру шен ня  ці ліс ності  і  єд ності  еко систем,  пе ре д- 
у сім  ав то троф но го  фо то син те зу валь но го  ком по-
нен та  біо сфе ри,  під  впли вом  різ них  форм  ді яль-
ності лю ди ни, є най біль шою за гро зою, яка на бли-
жає  до  еко ка таст ро фи  і  вже  пе ре ви щує  зна чен ня 
збід нен ня ге но фон ду (Sheliah-Sosonko, 1999). Цей 
про цес  —  ре зуль тат  фраг мен та ції  рос лин но го  по-
кри ву,  що  від бу ва єть ся  внас лі док  його  зни щен ня, 
ви снаж ли во го ви ко ристан ня, за ги бе лі від умов іс-
ну ван ня, дії не га тив них фак то рів тощо. Змен шен-
ня  пло щі  рос лин них  уг ру по вань  спри чи нює  їхню 
за леж ність  від  еко ло гіч них  чин ни ків,  що,  в  свою 
чер гу, зни жує їхню здат ність під три му ва ти свій го-
меостаз, зу мов лює іс тот ні кіль кіс ні та якіс ні змі ни 
в  це но тич ній  струк ту рі.  Усе  це  впли ну ло  й  на  за-
галь ний  стан  ра ри тет них  фі то це но зів.  За  од но го 
й  того  ж  сту пе ня  зо внішньо го  тис ку  гло баль них  і 
ре гіо наль них  не га тив них  чин ни ків  більш  фраг-
мен то ва ний  рос лин ний  по крив  за знає  від чут ні-
шо го впли ву, ніж менш фраг мен то ва ний, ос кіль ки 
пло ща  не га тив но го  ото чен ня  зростає  про пор цій-
но  фраг мен то ва ності.  Най біль ше  стра ж да ють  від 
фраг мен та ції  ра ри тет ні  фі то це но зи,  адже  еко ло-
гіч ні фак то ри, від яких за ле жать про я ви біо ло гіч-
но го  по тен ціа лу  ра ри тет но го  виду  чи  спе ци фі ки 
фі то це но тич ної  бу до ви  ра ри тет них  уг ру по вань  і 
їх ніх мо за їк, ві ді гра ють ви рі шаль ну роль. За та кої 
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еко систем ної  ав то ном ності  й  ізольо ва ності  па ра-
мет ри  еда фо то пу  менш  ста біль ні,  мен ше  про яв-
ля єть ся еко ло гіч но зу мов ле на по ве дін ка ви дів-це-
но зо у тво рю ва чів, що за без пе чу ва ла при род ну ста-
біль ність ра ри тет них фі то це но зів  (Stoiko, Milkina, 
Yashchenko  et  al.,  1998).  Саме  то му  фраг мен та ція 
рос лин ності є вкрай не без печ ною для ра ри тет них 
уг ру по вань. До «мо за їч ності», що скла ла ся внас лі-
док ос во єн ня лю ди ною знач ної час ти ни рос лин но-
го по кри ву, до да єть ся ще й та обста ви на, що з уці-
лі лої  рос лин ності  об’єктом  сві до мої  охо ро ни  стає 
лише  пев на  час ти на  ра ри тет но го  фі то це но фон ду. 
Отже, по ру шу ють ся зв’язки, які ево лю цій но скла-
ли ся  між  фі то це но систе ма ми,  все ре ди ні  них  та  з 
ін ши ми при род ни ми об’єктами.

У  лі состе по вій  зоні  найф раг мен то ва ні ши ми  є 
ліси на При дніп ровській ни зо ви ні. На жаль, нині 
во ни  май же  від сут ні.  Ос нов ні  їхні  ма си ви  збе рег-
ли ся на По дільсько-При дніп ровській  і Се редньо-
руській  ви со чи нах,  у  до ли нах  рі чок  і  на  під ви ще-
них ді лян ках по ряд з ними. Зде біль шо го це ма си ви 
пло щею  до  од но го-двох  ти сяч  гек та рів,  від да ле-
ні  один  від  од но го  на  кіль ка  де сят ків  кі ло мет рів. 
Представ ле ні  вони  уг ру по ван ня ми  суб фор ма-
цій  Carpineto (betuli)—Querceta (roboris), Querceeta 
(roboris),  Querceto (petraeae)—Querceta (roboris), 
а  на  дру гих  те ра сах  —  Querceto (roboris)—Pineta 
(sylvestris).  Най біль шо го  впли ву  від  фраг мен та-
ції  за зна ли  лі со ві  ра ри тет ні  уг ру по ван ня  пів дня 
ре гіо ну,  зок ре ма  зви чай но ду бо ві,  скель но ду бо ві 
та  скель но ду бо во-зви чай но ду бо ві  ліси  ки зи ло-
ві,  у  під ліс ку  яких  роз ши рю ють  свою  участь  Acer 
negundo L., Euonymus europaea L., E. verrucosa Scop., 
Sambucus nigra  L.,  Swida sanguinea  (L.)  Opiz,  види 
ро ду Crataegus L. Трав’яний по крив ру де ра лі зу єть ся 
за ра ху нок ви дів Urtica dioica L., Impatiens parviflora 
DC.,  Geum urbanum  L.,  Poa nemoralis L.,  Galium 
aparine L., Chelidonium majus L. Сте по ві еко систе ми 
май же від сут ні, вони збе рег ли ся лише на кру тос хи-
лах і при род но-за по від них об’єктах. Тому най біль-
ша  кон цен тра ція  ра ри тет них  уг ру по вань  у  ре гіо ні 
спос те рі га єть ся у ба сей нах рі чок, де ще є від нос но 
ве ли кі  ма си ви  при род ної  рос лин ності  з  ви со ким 
сту пе нем фі то це но різ но ма ніт ності.

9.  Мо ди фі ка ція міс цез ростань.  Це  яви ще  ха рак-
тер не для во дойм. Змі ни, що від бу ва ють ся внас лі-
док за бруд нен ня води і по єд на но го з ним ан тро по-
ген но го  ев тро фу ван ня  во дойм,  ха рак те ри зу ють ся 
ви па дан ням  з  еко ло го-це но тич них  ря дів  уг ру-
по вань,  ут во ре них  ра ри тет ни ми  ви да ми  рос лин 
(Salvinietа natantis, Utricularieta minoris, Aldrovandeta 

vesiculosae, Marsileeta quadrifoliae)  і  роз ви тком  на 
їхньо му міс ці уг ру по вань ши ро кої еко ло гіч ної ам-
п лі ту ди. Ра зом з тим у та ких умо вах дея кі з ра ри тет-
них уг ру по вань (Trapeta natantis) в ок ре мих во дой-
мах (За кар пат тя), на во до схо ви щах Дніп ровсько го 
кас ка ду  гід ро елек тростан цій  ма ють  тен ден цію  до 
роз ши рен ня ареа лу.

10.  У  гру пі  фак то рів  «за бруд нен ня»,  що  ха рак-
те ри зу ють ся  ло каль ним  по ши рен ням,  пе ре ва жає 
за бруд нен ня біо ло гіч не.  Ви со кий  рі вень  ан тро по-
ген но го  ви ко ристан ня  ре сур сів  КТ  ре гіо ну  зу мо-
вив гли бо ку си нан тро пі за цію рос лин но го по кри ву, 
зок ре ма  ра ри тет них  уг ру по вань.  Це  спри чи ни ло 
зростан ня  фі то різ но ма ніт ності  ад вен тив них  ви дів 
і  їхньої чи сель ності з ви со ким сту пе нем на ту ра лі-
за ції, по си лен ня стій кості їх по пу ля цій і тен ден цію 
до збіль шен ня площ, ущіль нен ня ареа лу за ра ху нок 
роз ши рен ня спек тра міс цез ростань, а та кож  ін су-
ля ри за цію по пу ля цій або ри ген них ви дів і їхнє при-
гні чен ня  ін ва зій ни ми  ви да ми.  Ос тан ні  не без печ-
ні  для  ра ри тет них  фі то це но зів,  ос кіль ки  не  лише 
швид ко роз се ляють ся в ан тро по ген но по ру ше ні уг-
ру по ван ня, а й ста ють там до мі нан та ми, ви тіс няю-
чи  інші  ви ди,  на ту ра лі зу ють ся  в  при род них  еко-
то пах.  Дея кі  з  них  (Acer negundo, Elodea canadensis 
Michx., Impatiens parviflora, Impatiens glandulifera 
Royele, Bidens frondosa L., Parthenocissus Planch. spp. 
тощо) уже ши ро ко роз се ли ли ся, інші від зна ча ють-
ся тен ден ці єю до збіль шен ня площ.

11.  Ло каль не  по ши рен ня  в  ре гіо ні  має  за бруд
нен ня ко му наль не (по бу то ве сміт тя,  зва ли ща). На-
прик лад,  на  За кар патській  ни зо ви ні,  в  дав ніх  ма-
гіст раль них  ме ліо ра тив них  ка на лах  з  по віль ною 
те чі єю,  по бли зу  на се ле них  пунк тів,  у  міс цях  ло-
ка лі за ції ра ри тет них фі то це но зів на по верх ні води 
спос те рі га єть ся скуп чен ня по бу то во го сміт тя.

12.  Вста нов ле ні  фак ти  за гроз  при род но го ха рак
те ру. Це на сам пе ред силь ва ти за ція сте по вих ді ля-
нок  із ра ри тет ни ми фі то це но за ми Caricetа humilis, 
Stipetа capillatae, Stipetа pennatae тощо. Це пов’язано 
з при пи нен ням та кої фор ми ан тро по ген но го впли-
ву на них, як ви ко шу ван ня чи ви па сан ня, що по ру-
ши ло  ус та ле ний  хід  сук це сій,  їхню  спря мо ва ність 
і спри яло транс фор ма ції цих фі то це но зів у ча гар-
ни ко ві та лі со ві уг ру по ван ня. Тем пи силь ва ти за ції 
різ ні: на сте по вих ді лян ках біля сті ни лісу (при род-
но го  по хо джен ня  чи  лі со вих  куль тур,  на віть  з  не-
або ри ген них ви дів) або у при ча гар ни ко вих сму гах 
вони  ви со кі,  на  від да ле них  ді лян ках  —  по віль ні. 
Нині  та кі  ді лян ки  пе ре бу ва ють  на  різ них сук це-
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сій них ста ді ях фор му ван ня фа не ро фіт ної рос лин-
ності — від ло ка лі те тів із не знач ною кіль кістю мо-
ло дих де рев і ча гар ни ків до гус тих за рос тей ча гар-
ни ків з по оди но ки ми де ре ва ми чи мо ло до го лісу. 

Уна слі док  зле де нін ня  крон  де рев, що  ста ло-
ся  в  2000  р.,  пост ра ж да ли  ра ри тет ні  уг ру по ван-
ня  Querceto (petraeae)—Querceta (roboris),  Querceta 
(petraeae)  cornosa (maris)  і  Querceta (roboris) cornosa 
(maris) пів дня Лі состе пу. На  їхньо му міс ці фор му-
ють ся ліси, склад ні ші за струк ту рою де ре воста нів: 
Acereto (campestris)—Querceto (petraeae)—Querceta 
(roboris), Acereto (campestris)—Querceta (petraeae) 
cornosa (maris) і  Acereto (campestris)—Querceta 
(roboris) cornosa (maris).

У  зв’язку  по те п лін ням  клі ма ту  спос те рі га ють ся 
сук це сій ні  про це си  в  сріб лясто ли по во-скель но ду-
бо вих  лі сах,  які  за  ос тан ні  40  ро ків,  від  часу  їх  ос-
танньо го  до слі джен ня  в  ре гіо ні  (Stoiko,  1972),  сут-
тє во змі ни ли це но тич ну струк ту ру. За цей пе рі од з 
де ре воста ну дея ких їх ніх ма си вів ви пав, а в ін ших — 
змен шує  свою  чи сель ність  Quercus petraea (Matt.) 
Liebl. Tilia argentea Desf. ex DC. за та ких спри ят ли-
вих для неї клі ма тич них умов сфор му ва ла чис ті уг-
ру по ван ня, де вона до б ре від нов лю єть ся, роз ши рює 
пло щі, про ни кає в нав ко лиш ні уг ру по ван ня. 

На  те ри то рі ях  ПЗФ,  де  пе ре ва жа ють  трав’яні 
типи ор га ні за ції рос лин ності, спос те рі га ють ся ре-
зер ват ні  сук це сії.  З’ясовано,  що  про це си  «за глиб-
лен ня» фі то систем у ста дію «роз ла ду» та зни жен ня 
їхньої  ор га ні зо ва ності,  які  від бу ва ють ся  на  су час-
но му  ета пі  ав то ге не зу,  зу мов ле ні  не аде к ват ністю 
ре гу ля цій них  за хо дів.  Стри му ва ти  ре зер ват ні  змі-
ни  в  трав’яних  фі то це но зах  од ним  лише  ви ко шу-
ван ням не мож ли во (Tkachenko, 2004). На прик лад, 
у  за по від но му  ма си ві  «До ли на  нар ци сів»  (Кар-
патський біосферний заповідник) у ре зуль та ті не-
ре гу ляр но го  або  не дос татньо го  ви ко шу ван ня  тра-
востою в ра ри тет них луч них уг ру по ван нях із до мі-
ну ван ням  Narcissus angustifolius Curt.  збіль шу єть ся 
чи сель ність ви дів різ но трав’я. Спос те рі га єть ся їхнє 
до мі ну ван ня, на сам пе ред це Filipendula denudatа (J. 
& C. Presl) Fritsch, Sanguisorba officinalis L., Betonica 
officinalis L. При пи нен ня  ви ко шу ван ня  тра востою 
цих лук, зок ре ма в при ча гар ни ко вих сму гах, спри-
яло роз ши рен ню площ ча гар ни ко вої рос лин ності, 
пе ре важ но  тер ня ків  (Pruneta spinosae)  (на  під ви-
щен нях) і верб ня ків із Salix cinerea L. — у зни жен-
нях. При пи нен ня  струк тур но го  роз ви тку  за по від-
них  фі то систем  у  на прям ку  клі мак со вої  ста дії  са-
мо роз ви тку мож ли ве лише за умо ви пе ріо дич но го 

ви ко шу ван ня  за  пев ною  тех но ло гіч ною  схе мою 
ком плекс но го ре гу лю ван ня та ре на ту ра лі за ції при-
род них умов, що по ряд із ви ко шу ван ням пе ред ба-
чає і ви па сан ня, пали, об ме жен ня роз ростання ку-
щів тощо. 

Ви снов ки

Вста нов ле но, що біль шість з ви яв ле них за гроз ра-
ри тет но му  фі то це но різ но ма ніт тю  на  ви ді ле них 
клю чо вих те ри то рі ях ха рак тер ні для всьо го ре гіо ну. 
Не знач на  їхня  кіль кість  має  вузько ре гіо наль ний 
ха рак тер (роз роб лен ня кар’єрів) або впли ває в ме-
жах пев но го типу еко систем (руб ки лісу, біо тич не 
за бруд нен ня). Особ ли во слід від зна чи ти, що фраг-
мен та ція  еко систем,  ур ба ні за ція  та  рек реа ція,  які 
за  сво єю  сут ністю  є  ло каль ни ми,  на бу ва ють  нині 
знач но го роз ма ху і мо жуть роз гля да ти ся як ши ро-
ко мас штаб ні.

Прин ци по ва  ін но ва цій ність  ме то до ло гії  еко ме-
ре жі по ля гає в од но час ній від мо ві від охо рон ної ка-
те го рич ності і жорст ко го об ме жен ня гос по дарської 
ді яль ності, то таль ної просто ро вої ек спан сії та іг но-
ру ван ня  при род них  чин ни ків  роз ви тку  сус пільст ва 
(Ekomerezha stepovoi zony..., 2013). Вті лен ня ідеї еко-
ме ре жі  про я вить ся  в  мі ні мі за ції  дже рел  за гроз  для 
рос лин но го по кри ву, ак ти ві за ції при род них про це-
сів  від нов лен ня  та  ста бі лі за ції  еко систем  на  ін шій 
ос но ві  —  ре на ту ра лі за ції,  збе ре жен ня  при род них 
еко систем,  оп ти мі за ції  сус піль но-еко но міч них  за-
хо дів.

Та ким чи ном, ство рен ня та функ ціо ну ван ня ре-
гіо наль ної і на ціо наль ної еко ме реж спри яти му ють 
охо ро ні  та  збе ре жен ню  при род них  і  від нов лен-
ню  по ру ше них  еко систем,  на сам пе ред  ра ри тет ної 
скла до вої фі тост ро ми. Це дасть змо гу вий ти на но-
вий рі вень охо ро ни ра ри тет ної ком по нен ти ре гіо-
наль ної фло ри та рос лин ності, оп ти мі зує еко ло гіч-
ну си туа цію в ре гіо ні, а отже, по ліп шить при род не 
се ре до ви ще жит тя лю ди ни.
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Обосновывается  создание  экосети  в  лесостепной  зоне 
Украины. Для этого региона предложено выделить 52 клю-
чевые  территории  национального  и  78  —  регионального 
уровней.  Приводится  их  общая  характеристика  по  типо-
логическим и ценотическим признакам и количественный 
состав раритетных сообществ. По результатам исследова-
ний авторы установили основные угрозы раритетным фи-
тоценозам на выделенных ключевых территориях региона, 
которые  отнесли  к  трем  группам:  физическое  уничтоже-
ние, изменение среды и загрязнения. В первой группе ве-
дущими являются рубки, залеснение, перевыпас, пожары 
и целенаправленное выжигание, распахивание, разработ-
ка карьеров, рекреация и урбанизация. Во второй группе 
негативных  факторов  преобладают  фрагментация  эко-
топов  и  модификация  местопроизрастаний,  в  третьей  — 
биологическое и коммунальное загрязнение. Установлены 
и факторы угроз естественного характера. В статье приво-
дятся примеры их влияния на раритетные фитоценозы Ле-
состепи Украины. Воплощение идеи экосети проявится в 
минимизации источников угроз для раритетного фитоце-
норазнообразия, станет началом естественных процессов 
их возобновления и стабилизации.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: экосеть, ключевая территория, 
раритетный фитоценоз, угрозы, Лесостепь.

Dubyna D.V., Ustymenko P.M. Кey areas of perspective 
ecological network in ForestSteppe of Ukraine: the main 
threats to rare phytocenodiversity. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 
72(4): 303—309.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine

2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

The authors justify creation of an ecological network in the For-
est-Steppe  zone  of  Ukraine.  For  this  region,  it  is  proposed  to 
allocate 52 key areas at the national level and 78 key areas at the 
regional  level. Their general characteristics by  typological and 
coenotic  features  and  quantitative  composition  of  rare  groups 
are  provided.  According  to  the  research,  the  main  threats  to 
rare phytocenoses on the selected key areas of the region were 
identified. These threats were divided into three groups: physical 
destruction, environmental changes and pollution.  In  the  first 
group the leading factors are cutting, afforestation, overgrazing, 
fires and purposeful burning, plowing, quarrying, recreation and 
urbanization; in the second group – fragmentation of ecotypes 
and modification of habitats; in the third group – biological and 
municipal  pollution.  There  are  also  threats  of  natural  charac-
ter. The article presents examples of their impact on rare plant 
communities  (phytocenoses).  It  is  concluded  that  implemen-
tation  of  the  ecological  network  can  minimize  threats  to  the 
rare phytocenoses and contribute  to natural processes of  their 
recovery and stabilization.

K e y  w o r d s: ecological network, key area, rare 
phytocenoses, threats, Forest-Steppe.
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Уг ру по ван ня кла су Bidentetea tripartitae Tüxen et al. 
ex von Rochow 1951 ві ді гра ють важ ли ву роль у від-
тво рен ні по ру ше них еко систем і здій сню ють пря-
мий  або  опо се ред ко ва ний  вплив  на  фор му ван ня 
при бе реж ної при род ної рос лин ності. Вони ма ють 
ви со ку  пос тій ність  фло ристич но го  скла ду,  що  зу-
мов ле но  впли вом  вод но го  се ре до ви ща,  яке  ство-
рює  оп ти маль ні,  але  вод но час  спе ци фіч ні,  внас-
лі док  ко ли ван ня  рів ня  води,  умо ви  для  роз ви тку 
од но річ них  те ро фі тів.  Їхні  уг ру по ван ня  час то  є 
пус ко вим ме ха ніз мом май бут ніх сук це сій них про-
це сів, які ви зна ча ють ди на мі ку рос лин ності та ре-
сурс ний по тен ці ал міс цез ростань.

Для  ви яв лен ня  цьо го  по тен ціа лу,  а  та кож 
з’ясування  іс ную чих  і  про гно зо ва них  май бут ніх 
змін у це но зах важ ли вою є еко ло го-це но тич на ха-
рак те ристи ка  уг ру по вань  до слі джу ва но го  кла су. 
Досі во на за ли ша ла ся ма ло вив че ною.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Назви  ви дів  по да но  від по від но  до  «Оп ре де ли те ля 
…, 1999» (Opredelitel vysshikh rasteniy Ukrainy, 1999).

Еко ло го-це но тич ні  до слі джен ня  ми  про во ди-
ли про тя гом 2004—2014 рр. з ви ко ристан ням тра-
ди цій них  гео бо та ніч них  ме то дів  (Barkman,  1989; 

Mirkin  et  al.,  2002). Мар шрут ним  спо со бом  охо-
пи ли ос нов ні міс цез ростан ня ви дів у ме жах до ли-
ни вздовж пра во го та лі во го бе ре гів Дніп ра, по чи-
наю чи від м. Киє ва до м. Кре мен чу ка (Пол тавська 
обл.).  Збір  польо вих  да них  та  їхню  ка ме раль ну 
об роб ку  ви ко ну ва ли  за  ме то дом  Бра ун-Блан ке 
(Braun-Blanquet,  1964).  Здій сни ли  300  гео бо та ніч-
них  опи сів.  Впо ряд ку ван ня  гео бо та ніч но го  ма те-
ріа лу про во ди ло ся шля хом ство рен ня бази да них у 
фор ма ті TURBOVEG 2.79  (Hennekens, Schaminée, 
2001)  та  їх  об роб ки  з  ви ко ристан ням  про грам но-
го па ке ту JUICE 7.0.83 (Tichý, 2002). Ді аг ностич ні 
види син так со нів ви зна ча ли  від по від но до зна чень 
кое фі ці єн та phi (Willner et al., 2002). На зви син так-
со нів на ве де ні згід но з пра ви ла ми третьо го ви дан ня 
Між на род но го ко дек су фі то со ціо ло гіч ної но менк-
ла ту ри (ICPN) (Weber, Moravec, Theurillat, 2000). 

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

Ценофло ра  кла су  Bidentetea tripartitae  на лі чує  138 
ви дів,  які  на ле жать  до  105  ро дів  і  43  ро дин.  У  ін-
ших  ав то рів  клас  ха рак те ри зу єть ся  мен шим  фло-
ристич ним скла дом, який ко ли ва єть ся у ме жах від 
22 до 97 ви дів, а та кож ро дин ним ба гатст вом — від 
10  до  20  ро дин  (Levon,  1996;  Osypenko,  Shevchyk, 
2001;  Dubyna  et  al.,  2002).  Най біль шою  кіль кістю 
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СИНТАКСОНОМІЯ КЛАСУ BIDENTETEA TRIPARTITAE ДОЛИНИ ДНІПРА  
(В МЕЖАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ)

Махиня  Л.М.  Синтаксономія класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу 
України). — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 310—324.

У статті наведена синтаксономія класу Bidentetea tripartitae Tüxen et al. ex von Rochow 1951 з долини 
Дніпра, яка має шість асоціацій, що належать до двох союзів (Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika 
et Hadač 1940 і Chenopodion rubri (Tüxen 1960) Hilbig et Jage 1972) та одного порядку — Bidentetalia 
tripartitae  Br.-Bl.  et  R.  Tx.  ex  Klika  et  Hadač  1944.  Основними  факторами,  котрі  обумовлюють 
їхній  розподіл  у  долині,  є  відмінності  рельєфу,  ґрунтового  покриву  та  гідрологічного  режиму. 
Флористичний склад налічує 138 видів, які належать до 105 родів і 43 родин. Діагностичними 
видами  класу  є  Lythrum salicaria  L., Rorippa palustris (L.)  Besser, Bidens cernua L., B. frondosa  L., 
B. tripartita  L., Polygonum hydropiper  L., P. persicaria  L. Високою  константністю  відзначаються 
Bidens frondosa, B. tripartita, Polygonum hydropiper. Середній рівень константності характерний для 
Bidens cernua, B. connata Muhl. ex Willd. та Juncus bufonius L. Найнижчий — властивий Myosoton 
aquaticum  (L.)  Moench  і  діагностичним  видам  інших  класів,  зокрема  Potentilla anserina  L. 
(Plantaginetea majoris), Lycopus europaeus L. (Phragmito-Magno-Сaricetea), Agrostis canina L. (Molinio-
Arrhenatheretea), Atriplex prostrata DC. (Stellarietea mediae).

К л ю ч о в і  с л о в а: синтаксономія, еколого-ценотична характеристика, прибережно-водна 
рослинність, долина Дніпра, Bidentetea tripartitae
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се ред представ ни ків ценофло ри кла су щодо різ них 
тро фіч них еле мен тів ґрун ту від зна ча ли ся ге мі кар-
бо на то фо би (62 %), се мі ев тро фи (56 %), суб аци до-
фі ли (54 %) та ніт ро фі ли (51 %). Се ред ня кіль кість 
ней тро фі лів — 36 %, ге мі ніт ро фі лів — 33 %, ев тро-
фів  —  29  %,  акар бо на то фі лів  —  28  %.  Най мен ше 
ви яв ле но  еуніт ро фі лів  (10  %),  ме зо тро фів  (10  %), 
аци до фі лів (9 %), кар бо на то фо бів (7 %), суб ані тро-
фі лів (5 %), суб глі ко тро фів (4 %) та ге мі кар бо на то-
фі лів (3 %). По оди но ко тра п ляють ся пе ра ци до фі ли 
(1 %), се міо лі го тро фи (1 %) та ме зо фі ли (1 %).

Щодо  гео гра фіч но го  спек тра  фло ри,  то  біль ша 
кіль кість  представ ни ків  кла су  на ле жить  до  плю-
ри зо наль ної (30 %), бо рео-ме ри діо наль ної (27 %), 
бо рео-суб ме ри діо наль ної  (17  %)  зо наль них  хо ро-
ло гіч них груп, мен шу кіль кість ви дів ма ють тем пе-
рат но-ме ри діо наль на (10 %), тем пе рат но-суб ме ри-
діо наль на (9 %), суб ме ри діо наль на (3,6 %) і арк то-
суб ме ри діо наль на (1,4 %) гру пи, най мен шу — арк-
то-ме ри діо наль на (1 %) та бо рео-тем пе рат на (1 %) 
гру пи. 

Представ ни ки  кла су  на ле жать  пе ре важ но  до 
цир кум по ляр ної (32 %), ге мі кос мо по літ ної (22 %) 
та євро-азійської  груп (16 %). Ок ре мі види від но-
сять ся до євро-пів ніч но аме ри канської (6,1 %), єв-
ро пейської (6 %), кос мо по літ ної (6 %), древньо се-
ре дзем но морської  (5,5%),  євро-си бірської  (2  %), 
при чор но морської (1,5 %), євро-за хід носи бірської 
(1,5  %),  єв ро пейсько-се ред зем но морської  (1,4  %) 
хо ро ло гіч них груп.

За  гра ді єн том  океа ніч ності-кон ти нен таль ності 
біль шість  ви дів  кла су  є  ін ди фе рент ни ми  (80  %)  й 
лише ок ре мі — ев ри кон ти нен таль ни ми (8 %), ев-
рио кеа ніч ни ми  (7  %)  та  ев кон ти нен таль ни ми 
(5 %).

Син так со но міч на схе ма Bidentetea tripartitae до ли
ни Се редньо го Дніп ра (в ме жах Лі состе пу Ук ра ї ни)

Bidentetea tripartitae  Tüxen  et  al.  ex  von  Rochow 
1951

  Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et  
Hadač 1944

      Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et 
  Hadač 1940
         Bidentetum frondoso-connatae ass. nova hoc. loco
   Junco bufonii-Bidentetum connatae (Timmer-

mann 1993) Passarge 1996
    Bidentetum tripartitae Miljan 1933
      Bidenti tripartitae-Polygonetum hydropiperis 

(Miljan 1933) Lohmeyer in R. Tx. 1950 

    Bidentetum cernuae Slavnić 1951
     Chenopodion rubri (Tüxen 1960) Hilbig et 
Jage 1972
    Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae Poli 

et J. Tüxen 1960 corr. Gutermann et Mucina 1993. 
Клас  Bidentetea tripartitae  об’єднує  уг ру по ван-

ня  гіг ро фі тів,  що  фор му ють ся  на  ніт ри фі ко ва них 
або  сла бо ніт ри фі ко ва них,  пе ре зво ло же них  і  си-
рих міс цез ростан нях по бе ре гах рі чок, по бли зу во-
достіч них  ка нав,  на  при бе реж них  час ти нах  бо літ, 
а  та кож  на  по ни жен нях  ґрун тів,  що  пе ріо дич но 
за то п лю ють ся.  Особ ли вістю  кла су  є  ви со ка  пос-
тій ність  фло ристич но го  скла ду.  А.Р.  Ішбір дін  зі 
співавторами  по яс нюють  це  ста бі лі зую чою  дією 
вод но го  се ре до ви ща  (Ishbirdin  et  al.,  2005).  Клас 
вклю чає один по ря док (Bidentetalia tripartitae) та два 
сою зи — Bidention tripartitae і Chenopodion rubri. Ді-
аг ностич ни ми ви да ми кла су є Lythrum salicaria L., 
Rorippa palustris (L.)  Besser, Bidens cernua L., 
B. frondosa L., B. tripartita L., Polygonum hydropiper L. 
і P. persicaria L.

Пло щі уг ру по вань син так со ну від 2004 по 2014 р. 
ма ють тен ден цію до ско ро чен ня. Про від ни ми фак-
то ра ми за гроз є за бруд нен ня за участю B. frondosa, 
а  та кож  змі на  гід ро ре жи му  та  руй ну ван ня  при бе-
реж них ді ля нок. У верх ній час ти ні до ли ни Дніп ра 
від зна ча ють ся най мен ші ма си ви уг ру по вань, чому 
спри яє  та кож  по си ле ний  ан тро по ген ний  тиск 
(одам бу ван ня,  став ко бу дів ництво,  штуч не  за то п-
лен ня, за бу до ва при бе реж них те ри то рій). Се ред ня 
та ниж ня час ти ни Дніп ра ха рак те ри зу ють ся ма си-
ва ми уг ру по вань, при уро че них до за плав них ді ля-
нок  при ток  Дніп ра  (річ ки  Тяс мин,  Су пой,  Рось, 
Зо ло то нош ка,  Кро пив на).  У  ниж ній  час ти ні  його 
до ли ни уг ру по ван ня за йма ють най біль ші пло щі, на 
що впли ває на яв ність ост ро вів (Динь ка, Ка лан та їв, 
Ша ла май, Стрі лецький та ін.).

По ря док Bidentetalia tripartitae має  два  сою зи  й 
об’єднує  уг ру по ван ня  при бе реж них  ді ля нок  во-
дойм,  а  та кож  за бо ло че них  міс цез ростань  і  но во-
ут во ре них  ді ля нок  міл ко вод дя.  Ді аг ностич ні  види 
по ряд ку від по ві да ють ді аг ностич ним ви дам кла су.

Союз  Bidention tripartitae вклю чає  це но зи  се-
редньо ви со ко трав них  по віт ря но-вод них  ви дів, 
пріс но вод них,  сла бо-  про точ них  або  не про точ-
них  во дойм  із  по мір ним  ко ли ван ням  рів ня  води 
під  час  ве ге та ції  та  при бе реж них  ді ля нок,  які  в 
літньо-осін ній  пе рі од  за ли ша ють ся  без  по верх не-
во го під то п лен ня. Він на лі чує ві сім асо ціа цій. Ді аг-
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ностич ни ми ви да ми сою зу є Bidens cernua, Lycopus 
europaeus L. і Polygonum hydropiper. 

Союз  Chenopodion rubri об’єднує  уг ру по ван ня, 
при уро че ні  до  бе ре гів  во дойм  із  на нос ни ми  пі-
ща ни ми  ґрун та ми.  Має  одну  асо ціа цію.  Його  ді-
аг ностич ни ми  ви да ми  є  Chenopodium album  L. і 
Ch. rubrum L.

Асо ціа ція  Bidentetum frondosoconnatae ass. nova 
hoc. loco (табл. 1). Ді аг ностич ни ми ви да ми є Bidens 
frondosa і B. connata.

Но менк ла тур ний  тип  (holotypus):  опис  №6 
(табл. 1) Ки ївська обл., Бо рис пільський р-н, с. Про- 
 ців, прибережна ділянка оз. Кошарище (50014 08´´п. 
ш. 300 47 10´´ с. д.), 15.09.2006. Л.М. Ма хи ня.

Це но тич на  ха рак те ристи ка:  за галь не  про ек тив-
не  по крит тя  тра востою  80—100  %;  B. frondosa  — 
70—80  %,  B. connata  —  50—55  %,  J. bufonius  — 
1—5  %.  Склад  фло ри  від зна ча єть ся  се ред нім  ви-
до вим ба гатст вом і на лі чує 53 види. Для ньо го ха-
рак тер ні пе ре важ но представ ни ки кла су Bidentetea 
tripartitae,  тра п ляють ся  ді аг ностич ні  види  кла сів 
Alnetea glutinosae (Alnus glutinosa Gaertn.), Phragmito-
Magno-Сaricetea (Lycopus europaeus). Кіль кість ви дів 
у опи сах ко ли ва єть ся в ме жах 8—13.

Си не ко ло гія:  уг ру по ван ня  при уро че ні  до  ді ля-
нок, що ма ють змін ний гід ро ре жим під час ве ге та-
ції з му листо-пі ща ни ми сла бо за дер но ва ни ми ґрун-
та ми. Ха рак тер ні для при бе реж них ді ля нок ма лих 
рі чок  (Пав лів ка,  Ір дин ка),  озер  (Бак ла жан не), 
штуч них во дойм, ка на лів, кар’єрів тор фо роз ро бок 
(Ір динські бо ло та), за плав них лі сів (уг ру по ван ня з 
A. glutinosa) та ді ля нок бо ло тистих лук.

Син мор фо ло гія:  уг ру по ван ня  дво під’ярусні,  їх 
утво рю ють  види  з  ши ро кою  еко ло гіч ною  ам п лі-
ту дою.  Пер ший  під’ярус  (50—120  см)  фор му ють 
Bidens cernua, B. connata, B. frondosa, Polygonum 
hydropiper, Lycopus europaeus, Leersia oryzoides (L.) 
Sw., Chenopodium album L.,  Mentha spicata L., 
Equisetum sylvaticum L.; дру гий (10—45 см) фор му-
ють Carex acuta L., Plantago major L., Juncus bufonius. 
Це но зи ма ють ви гляд ок ре мих ло ка лі те тів.

Син ди на мі ка: за по чат ко ву ють еко ло го-це но тич-
ні ряди при бе реж но-вод ної рос лин ності, їх змі ню-
ють  уг ру по ван ня  луч ної  (Molinio-Arrhenatheretea), 
рід ше — ру де раль ної (Stellarietea mediae, Plantagineta 
majoris) рос лин ності.

Син хо ро ло гія: це но зи тра п ляють ся у верх ній час-
ти ні Ка нівсько го та ниж ній Кре мен чуцько го во до-
схо вищ і спо ра дич но на Ір динських бо ло тах.

Асо ціа ція Junco bufoniiBidentetum connatae 
(табл.  2).  Ді аг ностич ні  види  —  Bidens connata, 
Juncus bufonius.

Це но тич на  ха рак те ристи ка:  за галь не  про ек тив-
не  по крит тя  тра востою  80—100  %:  B. connata  — 
50—55  %,  J. bufonius  —  5—10  %.  Фло ристич ний 
склад  ви різ ня єть ся  ба гатст вом  і  на лі чує  67  ви дів. 
Його  фор му ють  пе ре важ но  представ ни ки  кла су 
Bidentetea tripartitae, тра п ляють ся ді аг ностич ні види 
кла сів Alnetea glutinosae (Alnus glutinosa) і Phragmito-
Magno-Сaricetea (Lycopus europaeus). Кіль кість ви дів 
у опи сах 9—13. 

Си не ко ло гія:  уг ру по ван ня  при уро че ні  до  пе ри-
фе рій них  ді ля нок  бо літ  (Ір динські,  Тяс минські), 
вільш ня ко вих  лі сів,  що  від зна ча ють ся  пос тій ним 
і  змін ним  гід ро ре жи мом  уп ро довж  ве ге та ції  з  му-
листи ми  та  тор фо ви ми  ґрун та ми.  Час ті ше  тра п-
ляють ся  на  зни же них  ді лян ках  бо ло тистих  лук  із 
се зон ним по верх не вим під то п лен ням (р. Ір дин ка).

Син мор фо ло гія:  уг ру по ван ня  двох’ярусні,  їх 
утво рю ють види з ши ро кою еко ло гіч ною ам п лі ту-
дою. Пер ший ярус (10—20 м) фор мує Alnus glutinosa. 
Дру гий ярус ут во ре ний дво ма під’ярусами: пер ший 
(40—95  см)  фор му ють  Bidens cernua, B. tripartita, 
B. connata, B. frondosa, Polygonum hydropiper, Carex 
acuta, Lycopus europaeus, Urtica dioica L., Cicuta 
virosa L., Butomus umbellatus L., Lythrum virgatum L., 
Equisetum palustre L.; дру гий (10—45 см) — Ranunculus 
reptans L., Juncus bufonius, Glehoma hederacea L., 
Myosotis palustris L., Lysimachia nummularia L. Це но-
зи  по ши ре ні  не рів но мір но.  Час ті ше  тра п ляють ся 
рід ко або спо ра дич но.

Син ди на мі ка:  уг ру по ван ня  за по чат ко ву ють  сук-
це сій ні  ряди  рос лин ності.  Це но зи  змі ню ють ся 
уг ру по ван ня ми  луч ної  (Molinio-Arrhenatheretea), 
за плав но лі со вої  (Alnetea glutinosae),  бо лот ної 
(Phragmito-Magno-Сaricetea)  або  ру де раль ної 
(Stellarietea mediae, Plantagineta majoris)  рос лин-
ності.

Син хо ро ло гія: уг ру по ван ня по ши ре ні зде біль шо-
го у верх ній час ти ні Ка нівсько го та ниж ній час ти ні 
Кре мен чуцько го  во до схо вищ.  Роз по ді ле ні  пе ре-
важ но  на  лі во му  бе ре зі  рус ла  Дніп ра,  про те  ок ре-
мі осе ред ки тра п ляють ся й на пра во му (Ір динські 
бо ло та). 

Асо ціа ція Bidentetum tripartitae (табл.  3);  її  ді-
аг ностич ні  види  —  Bidens tripartita, Polygonum 
hydropiper і Potentilla anserina L. 
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Таблиця 1. Ценотична характеристика Bidentetum frondosoconnatae ass. nova hoc. loco

Проективне покриття, % 100 80 60 55 60 70 80 70 70 80 70 45 60

П
ос

ті
йн

іс
ть

Кількість видів 13 12 10 9 12 12 11 11 11 8 11 9 10

Номер опису авторський 271 191 194 91 189 178 180 84 76 83 87 64 78

Номер опису табличний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

D. s. ass.  Bidentetum frondoso-connatae
Bidens frondosa 5 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1 r V
Bidens connata 2 2 2 r 3 4 4 2 3 2 3 2 3 V

D. s. Bidention tripartitae = Bidentetalia tripartitae= Bidentetea tripartitae
Juncus bufonius · 1 · r r · · 1 1 · r · r III
Polygonum hydropiper · 2 · 2 1 + 1 r 2 · · · · III
Bidens cernua · · · · 1 · · · r · · · · I
Bidens tripartita · · · · · · · · · · · · r I

 Інші види 
Lycopus europaeus 1 · 1 1 r · · r · 1 · 2 r IV
Urtica dioica · r · 1 · r r · 2 · r · r III

Carex acuta · · · · · 1 1 · 2 · · 2 2 II

Alnus glutinosa · · · · · · · + + + + · + II
Leersia oryzoides · · · 2 · 1 · 3 · 3 · · · II
Thelypteris palustris · · · · r · · · r 2 · · 1 II
Equisetum palustre · · · r · r 1 · · · 1 · · II
Mentha aquatica · · · · · · · r · r r r · II
Calystegia sepium · · · · · · · r · · 3 r · II
Galium aparine · · · · · r 2 · · · · · 1 II
Plantago major · 1 · · 1 · · · · · · 1 · II
Cicuta virosa · · · · · · · r r · · · r II
Chenopodium album 1 1 · · r · · · · · · · · II
Alisma plantago- aquatica · · · · r · r · · · · · · I
Ranunculus repens · · r · · · · · · · · r · I
Senecio vulgaris · · · · · · 1 r · · · · · I
Solanum dulcamara · · r · · · · · · · 2 · · I
Agrostis canina · 2 1 · · · · · · · · · · I
Lysimachia nummularia · · · · · r 1 · · · · · · I
Xanthium albinum r · · · · · · · · · · · · I
Polygonum persicaria · 1 · 1 · · · · · · · · · I
Myosotis palustris · 1 · · r · · · · · · · · I
Acer negundo · · + · · · · · · · · · · I
Solanum nigrum · · · · · r · · · · · · · I
Salix triandra · · · · + · · · · · · · · I
Sagittaria sagittifolia · · · · · · · · 1 · · · · I
Lythrum salicaria r · · · · · · · · · · · · I
Epilobium palustre · · · r · · · · · · · · · I
Phragmites australis · · · · · · · · · · · + · I
Lysimachia vulgaris · · r · · · · · · · · · · I
Typha latifolia · · · · r · · · · · · · · I
Butomus umbellatus   · · · · · · · r · · · · I
Glechoma hederacea · · · · · 1 · · · · · · · I

П р и м і т к а. Крім того, поодиноко зазначені: Oenothera biennis (271), Daucus carota (271), Calamagrostis epigeios (271), 
Artemisia vulgaris (271), Erigeron canadensis (271), Equisetum sylvaticum (271), Verbascum phlomoides (271), Mentha spicata 
(191,194), Conium maculatum (180), Agrostis stolonifera (178), Stachys palustris (87), Lythrum virgatum (87), Rubus caesius (87), 
Vaccinium myrtillus (84), Urtica urens (83).
Місцезнаходження: 271  –  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н,  с.  Кийлов,  прибережна  ділянка  р.  Павлівка 
(27.08.2009); 191 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, розорана ділянка біля штучного ставка (15.09.2006); 
194  –  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н,  с.  Проців,  окраїна  заплавного  лісу  (15.09.2006);  91  –  Полтавська  обл., 
м.  Кременчук,  острів  Уступ,  регіональний  ландшафтний  парк  «Кременчуцькі  плавні»  (23.08.2010);  189  – 
Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Черкаси, прибережна ділянка Кременчуцького водосховища (15.09.2006); 178 – 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, прибережна ділянка оз. Кошарище (15.09.2006); 180 – Черкаська обл., 
Золотоніський р-н, с. Дмитрівка, прибережна ділянка р. Супій (23.08.2008); 84 – Черкаська обл., Черкаський р-н, 
с.  Свидівок,  прибережна  ділянка  р.  Ірдинка  (17.09.2006);  76  –  Полтавська  обл.,  Кременчуцький  р-н,  с.  Чечелеве, 
заплавний  ліс  (21.08.2010);  83  –  Полтавська  обл.,  м.  Кременчук,  острів  Динька,  регіональний  ландшафтний  парк 
«Кременчуцькі  плавні»  (23.08.2010);  87  –  Полтавська  обл.,  Кременчуцький  р-н,  заплава  між  селами  Чечелеве  та 
Маламівка  (21.08.2010);  64  –  Полтавська  обл.,  м.  Кременчук,  острів  Стрілецький,  регіональний  ландшафтний 
парк «Кременчуцькі плавні»  (23.08.2010); 78 – Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Маламівка, заплавна лука 
(21.08.2010).
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Таблиця 2. Ценотична характеристика Junco bufoniiBidentetum connatae

Проективне покриття, % 70 70 70 80 80 60 60 70 70 60 100 61 80 70 60 45 50 80 55

 П
ос

ті
йн

іс
ть

Кількість видів 12 12 11 11 9 12 12 11 11 10 13 12 12 11 10 9 9 8 9

Номер опису авторський 176 178 90 180 275 82 189 76 87 78 271 86 191 84 194 64 65 83 91

Номер опису табличний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
D. s. ass.  Junco bufonii–Bidentetum connatae

Bidens connata 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 r V
Juncus bufonius 2 2 1 1 2 1 r 1 r r 1 1 1 1 1 r 1 1 r V

D. s. Bidention tripartitae 
Polygonum hydropiper 1 2 1 1 · · 1 2 · · · 2 2 r · · · · 2 III
Bidens cernua 1 · · · · · 1 r · · · · · · · · · · · I

 D. s. Bidentetalia tripartitae = Bidentetea tripartitae 
Bidens frondosa · 2 · 2 · · 2 2 1 r 5 · 3 2 3 1 · 2 3 IV
Bidens tripartita · · · · · · · · · r · r · · · · · · · I
Polygonum persicaria · · · · · · · · · · · · 1 · · · · · 1 I

 Інші види
Lycopus europaeus r · 1 · 1 1 r · · r 1 r · r 1 2 r 1 1 IV
Urtica dioica 1 r r r · 2 · 2 r r · · r · · · · · 1 IV
Carex acuta · 1 2 1 · 1 · 2 · 2 · 1 · · · 2 3 · · III
Alnus glutinosa · · · · · + · + + + · + · + · · · + · II
Alisma plantago-aquatica · · · r · · r · · · · · · · · · · · · II
Leersia oryzoides · 1 1 · 1 · · · · · · · · 3 · · · 3 2 II
Thelypteris palustris · · r · · 2 r r · 1 · · · · · · · 2 · II
Galium aparine 1 r · 2 · · · · · 1 · · · · · · · · · II
Equisetum palustre · r r 1 · · · · 1 · · · · · · · · · r II
Mentha aquatica · · · · · · · · r · · 1 · r · r · r · I
Phragmites australis · · · · r 2 · · · · · · · · · + · · · I
Plantago major · · · · · · 1 · · · · · 1 · · 1 r · · I
Ranunculus repens · · · · · · · · · · · · · · r r · · · I
Cicuta virosa · · · · · r · r · r · · · r · · · · · I
Lysimachia vulgaris · · · · · r · · · · · · · · r · · · · I
Senecio vulgaris r · · 1 · · · · · · · · · r · · · · · I
Epilobium palustre · · · · r · · · · · · · · · · · r · r I
Lythrum salicaria · · · · · · · · · · r · · · · · · · · I
Sium latifolium · · r · r · · · · · · · · · · · · · · I
Calystegia sepium r · · · · · · · 3 · · · · r · r · · · I
Sagittaria sagittifolia · · 1 · · r · 1 · · · · · · · · · · · I
Solanum dulcamara · · · · · · · · 2 · · · · · r · · · · I
Agrostis canina r · · · · · · · · · · · 2 · 1 · · · · I
Lysimachia nummularia · r · 1 · · · · · · · · · · · · · · · I
Salix triandra · · · · · · + · · · · · · · · · · · · I
Solanum nigrum r r · · · · · · · · · · · · · · · · · I
Xanthium albinum · · · · · · · · · · r · · · · · · · · I
Chenopodium album · · · · · · r · · · 1 · 1 · · · · · · I
Acer negundo · · · · + · · · · · · · · · + · · · · I
Myosotis palustris · · · · · · r · · · · · 1 · · · · · · I
Typha latifolia 2 · · · · · r · · · · · · · · · · · · I
Butomus umbellatus · · · · · 1 · r · ·   · · · · · · · · I
Glechoma hederacea · 1 · · r · · · · · · · · · · · · · · I

П р и м і т к а. Крім того, поодиноко зазначені: Oenothera biennis (271), Daucus carota (271), Calamagrostis epigeios (271), Artemisia 
vulgaris (271), Frangula alnus (275), Erigeron canadensis (271), Equisetum sylvaticum (271, 275), Verbascum phlomoides (271), Rorippa 
amphibia (194), Mentha spicata (191,194), Conium maculatum (180), Agrostis stolonifera (176,178), Scutellaria galericulata (90), Stachys 
palustris (87), Lythrum virgatum (87), Symphytum officinale (86), Rumex acetosella (86), Rubus caesius (86,87), Ranunculus reptans 
(86), Eleocharis acicularis (86), Vaccinium myrtillus (84), Geum urbanum (82), Urtica urens (83), Salix caprea (65), Rumex acetosa (65), 
Quercus robur (65), Amorpha fruticosa (65).
Місцезнаходження:  176  –  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н,  с.  Проців,  територія  заплавного  лісу  (15.09.2006);  178  – 
Київська  обл.,  Бориспільський  р-н,  с.  Проців,  прибережна  ділянка  оз.  Кошарище  (15.09.2006);  90  –  Полтавська  обл., 
Кременчуцький р-н, заплавний ліс між селами Маламівка і Чечелеве (21.08.2010); 180 – Черкаська обл., Золотоніський р-н, 
с.  Дмитрівка,  прибережна  ділянка  р.  Супій  (23.08.2008);  275  –  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н,  с.  Проців,  прибережна 
ділянка штучної водойми (27.08.2009); 82 – Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Маламівка, заплавний ліс (21.08.2010); 
189  –  Черкаська  обл.,  Черкаський  р-н,  м.  Черкаси,  прибережна  ділянка  Кременчуцького  водосховища  (15.09.2006);  76  – 
Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Чечелеве, заплавний ліс (21.08.2010); 87 – Полтавська обл., Кременчуцький р-н, заплава 
між с. Чечелеве та Маламівка (21.08.2010); 78 – Полтавська обл., Кременчуцький р-н, с. Маламівка, заплавна лука (21.08.2010); 
271  –  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н,  с.  Кийлов,  прибережна  ділянка  р.  Павлівка  (27.08.2009);  86  –  Черкаська  обл., 
Черкаський  р-н,  с.  Будище,  прибережна  ділянка  штучної  водойми  (17.09.2006);  191  –  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н, 
с. Проців, розорана ділянка біля штучного ставка (15.09.2006); 84 – Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Свидівок, прибережна 
ділянка  р.  Ірдинка  (17.09.2006);  194  –  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н,  с.  Проців,  окраїна  заплавного  лісу  біля  штучної 
водойми (15.09.2006); 64 – Полтавська обл., м. Кременчук, острів Стрілецький, регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі 
плавні» (15.09.2006); 65 – Полтавська обл., м. Кременчук, острів Шаламай, регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі 
плавні»  23.08.2010);  83  –  Полтавська  обл.,  м.  Кременчук,  острів  Динька,  регіональний  ландшафтний  парк  «Кременчуцькі 
плавні» (23.08.2010); 91 – Полтавська обл., м. Кременчук, острів Уступ, регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» 
(23.08.2010).
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Це но тич на ха рак те ристи ка: за галь не про ек тив не 
по крит тя тра востою 80—100 %; Potentilla anserina — 
60—70  %,  Bidens tripartita  —  45—50  %,  Polygonum 
hydropiper  —  10—15  %.  Фло ристич ний  склад  від-
зна ча єть ся ба гатст вом і на лі чує 68 ви дів. Його фор-
му ють  пе ре важ но  представ ни ки  кла су  Bidentetea 
tripartitae,  тра п ляють ся  та кож  ді аг ностич ні  види 
кла су Salicetea purpureae (Salix triandra L.). Кіль кість 
ви дів у опи сах ко ли ва єть ся в ме жах 10—15. 

Си не ко ло гія: це но зи при уро че ні до ді ля нок, які 
на  по чат ку  вес ни  пов ністю  за ли ва ють ся  во дою,  а 
вліт ку  —  пе ре си ха ють;  ґрун ти  —  му листо-пі ща ні, 
сла бо за дер но ва ні, зрід ка — пі ща ні. Ха рак тер ні для 
при бе реж них ді ля нок ма лих рі чок (Кро пив на, Ір-
динь ка, Пав лів ка, Ірк лій), кар’єрів тор фо роз ро бок 
(Ір динські та Тяс минські бо ло та), озер (Бак ла жан-
не,  Ко ша ри ще),  ста риць,  ру ка вів,  став ків,  бе ре гів 
во до схо вищ,  зни же них  ді ля нок  бо ло тистих  лук  із 
се зон ним  по верх не вим  під то п лен ням,  за плав них 
лі сів,  зни же них  те ри то рій  із  си нан троп ною  рос-
лин ністю.

Син мор фо ло гія:  уг ру по ван ня  дво під’ярусні,  їх 
утво рю ють  види  з  ши ро кою  еко ло гіч ною  ам п лі-
ту дою.  Пер ший  під’ярус  (60—120  см)  фор му ють 
Bidens tripartita, B. frondosa, Polygonum hydropiper, 
Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Agrostis canina L., 
Leontodon autumnalis L., Filipendula ulmaria L; дру гий 
(10—45  см)  —  Potentilla anserina, Rorippa palustris, 
Lysimachia nummularia. Бу до ва це но зів рів но мір но-
гру по ва.

Син ди на мі ка:  це но зи  за по чат ко ву ють  сук це сій-
ні ряди. Вони змі ню ють ся уг ру по ван ня ми час ті ше 
ру де раль ної  (Stellarietea mediae),  рід ше  —  луч ної 
(Molinio-Arrhenatheretea)  та  бо лот ної  (Phragmito-
Magno-Сaricetea) рос лин ності.

Син хо ро ло гія: у до ли ні Дніп ра має се ред ній сту-
пінь  по ши рен ня,  ос нов ні  ма си ви  зо се ре дже ні  на 
лі во му бе ре зі, зок ре ма у верх ній і ниж ній час ти нах 
Кре мен чуцько го та Ка нівсько го во до схо вищ. 

Асо ціа ція Bidenti tripartitaePolygonetum 
hydropiperis  (табл.  4).  Ді аг ностич ни ми  ви да ми  є 
Bidens tripartita та Polygonum hydropiper.

Це но тич на  ха рак те ристи ка:  за галь не  про ек-
тив не  по крит тя  тра востою  —  80—100  %;  Bidens 
tripartita — 20—30 %, P. hydropiper — 45—50 %. Фло-
ристич не ба гатст во ви різ ня єть ся най біль шою кіль-
кістю представ ни ків і на лі чує 91 вид. На від мі ну від 
усіх ін ших асо ціа цій, у це но зах знач но біль ше видів 
си нан троп ної  та  луч ної  рос лин ності.  Для  неї  ха-
рак тер ні на сам пе ред представ ни ки кла су Bidentetea 

tripartitae,  тра п ляють ся  та кож  ді аг ностич ні  види 
кла сів Phragmito-Magno-Сaricetea (Stachys palustris), 
Salicetea purpureae (Salix triandra). Кіль кість ви дів у 
опи сах ко ли ва єть ся в ме жах 11—18.

Си не ко ло гія:  на  від мі ну  від  по пе ред ніх  це но зи 
час ті ше за йма ють пло щі, які від зна ча ють ся три ва-
лим пе ріо дом за то п лен ня про тя гом ве ге та ції з му-
листи ми, му листо-пі ща ни ми та сла бо за дер но ва ни-
ми ґрун та ми. Тра п ляють ся на при бе реж них ді лян-
ках при ток Дніп ра (Віль шан ка, Ко зин ка, Боб ри ця, 
Го рі хів ка, Кри ва Руда), озер (Си то ве, Бак ла жан не), 
штуч них во дойм, бе ре гах во до схо вищ, те ри то рій із 
си нан троп ною рос лин ністю (оба біч сте жок, до ріг, 
пус ти рів), на зни же них ді лян ках бо ло тистих лук зі 
змін ним гід ро ре жи мом.

Син мор фо ло гія:  уг ру по ван ня  дво під’ярусні,  їх 
утво рю ють види, що ма ють ши ро ку еко ло гіч ну ам-
п лі ту ду. Пер ший під’ярус (50—100 см) представ ле-
ний Bidens tripartita, B. frondosa, Polygonum hydropiper, 
Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Eupatorium 
cannabinum L.  і Rumex confertus Willd.  Дру гий  (5—
45 см) утво рю ють Plantago major, Potentilla anserina, 
Leersia oryzoides, Myosotis palustris, Rorippa palustris, 
Veronica anagallis-aquatica L., Lysimachia nummularia. 
За бу до вою це но зи рів но мір но-гру по ві.

Син ди на мі ка:  це но зи  за по чат ко ву ють  сук це-
сій ні  ряди.  Час ті ше  вони  змі ню ють ся  уг ру по ван-
ня ми  луч ної  (Molinio-Arrhenatheretea),  а  та кож  за-
плав но-лі со вої  (Salicetea purpureae),  рід ше  —  бо-
лот ної  (Phragmito-Magno-Сaricetea)  та  ру де раль ної 
(Stellarietea mediae) рос лин ності.

Син хо ро ло гія:  най по ши ре ні ша  в  до ли ні,  охо п-
лює верх ню, се ред ню та ниж ню час ти ни в ос нов-
но му лі вих бе ре гів Кре мен чуцько го та Ка нівсько го 
во до схо вищ. Тра п ля єть ся і на пра во му бе ре зі во до-
схо вищ, час ті ше на по ни жен нях.

Асо ціа ція Bidentetum cernuae  (табл.  5).  Ді аг-
ностич ним ви дом є Bidens cernua.

Це но тич на  ха рак те ристи ка:  за галь не  про ек-
тив не  по крит тя  тра востою  80—90(100)  %;  Bidens 
cernua — 50—55 %. Уг ру по вання ви різ ня ють ся ба-
гатст вом ценофлори, яка на лі чує 61 вид. Для неї ха-
рак тер ні пе ре важ но представ ни ки кла су Bidentetea 
tripartitae,  тра п ляють ся  та кож  ді аг ностич ні  види 
кла су  Phragmito-Magno-Сaricetea (зок ре ма Stachys 
palustris і Lycopus europaeus). Кіль кість ви дів у опи-
сах ко ли ва єть ся в ме жах 9—15. 

Си не ко ло гія:  це но зи  при уро че ні  до  ді ля нок  із 
му листо-пі ща ни ми  ґрун та ми,  які  пов ністю  за ли-
ті  во дою  про тя гом  усьо го  пе ріо ду  ве ге та ції.  Тра п-
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Таблиця. 3. Ценотична характеристика Bidentetum tripartitae

Проективне покриття, % 80 95 35 65 95 50 60 100 80 100 90 95 80 100 60

П
ос

ті
йн

іс
ть

Кількість видів 15 13 14 13 12 10 15 14 14 13 13 12 11 11 11
Номер опису авторський 118 154 108 131 155 195 126 145 196 165 205 152 207 143 172
Номер опису табличний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D. s. ass. Bidentetum tripartitae 
Bidens tripartita 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 V
Polygonum hydropiper r 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 V
Potentilla anserina 1 r  2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 4 1 1 V

  D. s. Bidention tripartitae = Bidentetalia tripartitae= Bidentetea tripartitae 
Bidens frondosa 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 r 2 · 2 V
Rorippa palustris · · 1 1 1 1 1 2 1 1 · · · · · III
Bidens cernua · · 1 r · 1 · · · 1 · · · · · I
Lythrum salicaria · · · 1 r r · · · · · · · · · I

Інші види
Lycopus europaeus · 1 · · 2 r · r 1 · 2 1 2 r 1 IV
Agrostis canina · 1 2 · · 2 · 4 1 2 · 2 r 4 3 IV
Ranunculus sceleratus · · 1 1 · 1 · · 1 · · · · 2 · II
Plantago major 2 · 1 · · · 2 · 2 2 1 · · · · II
Carex acuta · · · · · r · · · · 1 2 1 r · II
Scutellaria galericulata · · · · · · · 1 · · · r 2 · II
Ptarmica cartilaginea · · · · 2 · · r · 2 r 1 · · · II
Xanthium albinum · · · · · r · · · r · · · · 1 II
Leontodon autumnalis · r · · r r · 1 · r · · · · · II
Mentha spicata · · · · · · · 2 · · r 2 · · 1 II
Equisetum palustre · r · · r · · · · · r · · · 1 I
Salix triandra · · · · · · · · · · · · · · · I
Inula britannica · · r · · · 1 · · r · · · · · I
Polygonum persicaria · · 1 · · · · · · · · · · 1 · I
Ranunculus repens · 1 · · r · · r 2 · · · · · · I
Achillea submillеfolium · · · r · · · r · · · · · · · I
Galium aparine · · · 1 · · · · · · · · 1 r · I
Gratiola officinalis · · · · r · · · 1 · · · · · · I
Mentha aquatica · 2 · 1 · · · · · 1 · · · · · I
Phragmites australis · · · · · · · · · · · · · · · I
Senecio vulgaris · · · · · · · · · · · · · 2 · I
Urtica dioica 2 · r · · · · · · · · · · · · I
Vicia cracсa · · · · · · · · · · · · · · · I
Ambrosia artemisiifolia r · · · · · · · · · · · · · · I
Juncus bufonius · · · · · · · · 2 2 · · · · · I
Lysimachia nummularia · · · · · · · · 1 · r · · · · I
Lysimachia vulgaris · · · · · · · · · · 1 · · · · I
Trifolium repens · · · · · · · · · r · · · · 1 I
Veronica longifolia · · r · · · · · · · · · 1 · · I
Calamagrostis epigeios · · · · · · · 2 · · · · · · · I
Eupatorium cannabinum 1 · r · · · r · · · · · · · · I
Chenopodium album · · · · · · 2 · · · · · · · · I
Glechoma hederacea r · · · · · · · · · · · · · · I
Leersia oryzoides · · · · 2 · · · · · · · · · · I
Myosotis palustris · r · · · · · · r · · 1 · · · I
Rumex aquaticus · · r · · · r · · · · · · · · I
Sambucus nigra + · + · · · · · · · · · · · · I
Tanacetum vulgare · · · r · · r · · · · · · · · I
Agrostis stolonifera · r · · r · · · · · · r · · · I

П  р  и  м  і  т  к  а.  Крім  того,  поодиноко  відзначені:  Veronica anagallis-aquatica (205), Potentilla erecta (195), Filipendula 
ulmaria (195), Campanula glomerata (195), Schoenoplectus lacustris (172), Odontites vulgaris (172), Cirsium setosum (131), 
Althaea officinalis (131), Tragopogon borystenicus (108), Echinochloa crus-galli (152), Capsella bursa-pastoris (126), Atriplex 
prostrata (126, 143), Polygonum aviculare (131), Juncus capitatus (207), Humulus lupulus (118), Arctium lappa (126), Setaria 
glauca (131), Verbascum phlomoides (118), Eleocharis acicularis (126, 145), Chelidonium majus (118), Alisma plantago-aquatica 
(196), Rumex acetosa (118), Epilobium palustre (118).
Місцезнаходження: 118 – Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, прибережна ділянка озера, що утворилося після 
торфорозробки (17.09.2005); 154 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, р. Павлівка, заплавна  лука (15.09.2006); 
108  –  Черкаська  обл.,  Чигиринський  р-н,  с.  Медведівка,  долина  р.  Тясмин  (11.08.2007);  131  –  Черкаська  обл., 
Черкаський р-н, с. Свидівок, прибережна ділянка р. Ірдинька (17.09.2006); 155 – Черкаська обл., Канівський р-н,  
с. Сушки, р. Горіхівка, заплавна лука (15.09.2006); 195 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, прибережна 
ділянка оз. Кошарище (16.09.2006);126 – Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Іркліїв, прибережна ділянка р. Ірклій 
(17.09.2006); 145 – Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Кропивна, прибережна  ділянка р. Кропивна (15.09.2006); 196 – 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, прибережна ділянка оз. Чорненьке (16.09.2006); 165 – Київська обл., 
Переяслав-Хмельницький  р-н,  м.  Переяслав-Хмельницький,  долина  р.  Трубіж  (15.09.2006);  205  –  Київська  обл., 
Бориспільський р-н, с. Проців, берег р. Павлівка (20.08.2008); 152 – Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Велика 
Андрусівка, заплавна лука (15.09.2006); 207 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, прибережна територія між  
р. Павлівка і оз. Кошарище (15.09.2006); 143 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Кийлов, р. Павлівка, заплавна 
лука (15.09.2006); 172 – Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Дмитрівка, заплавна лука р. Супій (15.09.2006).
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Таблиця 4. Ценотична характеристика Bidenti tripartitaePolygonetum hydropiperis

Проективне покриття, % 75 70 90 100 90 80 60 80 100 100 80 85 95 70 60 80 80

 П
ос

ті
йн

іс
ть

Кількість видів 17 14 14 17 15 14 13 13 18 17 16 13 13 11 17 17 16

Номер опису авторський 96 94 111 299 114 278 112 279 236 251 243 249 259 220 228 286 295

Номер опису табличний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

 D. s. ass. Bidenti tripartitae-Polygonetum hydropiperis 

Bidens tripartita 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 r r r V

Polygonum hydropiper 2 2 2 1 2 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 2 V

  D. s. Bidention tripartitae

Lycopus europaeus · · r 1 r · · · 1 · 2 2 · 2 · 1 1 III

Bidens cernua 2 2 2 · 3 · 2 · · · · · · · · · · II

 D. s. Bidentetalia tripartitae= Bidentetea tripartitae 

Bidens frondosa 2 2 2 4 r 3 2 2 2 · 2 2 1 2 2 4 r V

Rorippa palustris · · 1 · · · · · · · · · · 2 · · 1 I

 Інші види

Plantago major · · 1 r · 1 · · 2 r 2 2 2 2 · · 2 III

Lythrum salicaria r 1 · 1 · 1 2 · · r · · · · · · 1 III

Leersia oryzoides 1 1 2 2 1 · · · 2 r · · · 2 · · · III

Carex acuta 2 2 · 2 · · · · · · · · 2 · 1 1 1 III

Xanthium albinum · · · r r · · · r · r r · · · · r II

Potentilla anserina 1 · 1 r · · · 2 2 r · · · · · · · II

Phragmites australis · · · r 1 · 1 · · 2 · 1 · · · · · II

Myosotis palustris · · 1 r 1 · · · · · · 1 · r · · · II

Rumex aquaticus 1 1 · r · · · · · r · · · r · · · II

Eupatorium cannabinum r 1 · · · · r · r ·   · · · · · · II

Urtica dioica 1 1 · · · 1 · 2 · · · · · · · · · II

Sonchus palustris · · · · · r · r · r · · · · · r ·  II

Scutellaria galericulata · · · r · 2 · · · · · · 1 · · r · II

Epilobium palustre r · r · · · r · · · · · · · · 1 · II

Setaria glauca · · · · · · · · · 4 · r · · 1 r · II

Juncus bufonius · · 1 · · · · · · · 2 r 1 · · · · II

Odontites vulgaris · · · · · · · 2 · · 1 r · · · · · I

Polygonum persicaria · · · · · · 1 · · · · · 1 1 · · · I

Solanum nigrum · r · · · · · · · · · · · · 1 · r I

Typha angustifolia · · · · · · · · 2 · · · · · · · 3 I

Lysimachia vulgaris r · · · · · · · r r · · · · · · · I

Polygonum aviculare · r · · · · · · · r · · · · · 1 · I

Erigeron canadensis · · · 1 · · · · · · · · · · 2 r · I

Oenothera biennis r · · · r · · · · · · r · · · · · I

Stenactis annua · · · · · 2 · · · · · · · · 1 r · I

Typha latifolia · · · · · · · · · · · · · · · r 3 I

Amorpha fruticosa · r · · · · · · · + · · · · · · · I

Agrostis canina · · · · · · · · · · r · · · · · · I

Chenopodium album · · · · · · · · r · · · · · 1 · · I

Leontodon autumnalis · · · · · · · · · · · · 1 · · · r I

Ranunculus repens · · · · · · · · · r · · r · · · · I

Calamagrostis epigeios r · r · · · · · · · · · · · · · · I

Alisma plantago- aquatica · · · 2 r · · · · · · · · · · · · I

Ptarmica cartilaginea · · · · · · · · · · r · · r · · · I

Inula britannica · · · · · 1 1 · · · · · · · · · · I

Achillea submillefolium · · · · · r · · r · · · · · · · · I

Artemisia vulgaris · · · · · · · · r · r · · · · · · I

Lysimachia nummularia · · · · · 1 · 1 · · · · · · · · · I
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Проективне покриття, % 75 70 90 100 90 80 60 80 100 100 80 85 95 70 60 80 80

 П
ос

ті
йн

іс
ть

Кількість видів 17 14 14 17 15 14 13 13 18 17 16 13 13 11 17 17 16

Номер опису авторський 96 94 111 299 114 278 112 279 236 251 243 249 259 220 228 286 295

Номер опису табличний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Mentha aquatica · · 1 r · · · · · · · · · · · · · I

Stachys palustris · · · · · · 1 · · · · r · · · · · I

Taraxacum officinale · · · · · · · · · · · · r · · r · I

Arctium lappa · · · · · · · · · · · · · · · r · I

Ambrosia artemisiifolia · · · · · · · · · · · · · · · · 1 I

Acer negundo · · · · · · · · · · · · · · · · + I

Poa annua · · · · · · · · · · · r · · · · · I

Ranunculus acris · · · · · · · · · · · · · · · r · I

Mentha spicata · · · · 1 · · · · · · · · · · · · I

Salix triandra · · · · · · · · + · · · · · · · · I

Urtica urens · · · · · · · · r · · · · · · · · I

П р и м і т к а. Крім того, поодиноко відзначені: Populus tremula (295), Acorus calamus (251, 259), Zizania aquatica (251, 
259), Rumex thyrsiflorus (243), Potentilla argentea (236), Poa pratensis (228), Lemna minor (237), Daucus carota (228), Cichorium 
intybus (236), Veronica anagallis-aquatica (243), Filipendula ulmaria (279), Vicia cracсa (228), Prunella vulgaris (278,  279),  
Galium palustre (278), Cirsium setosum (228), Equisetum arvense (228), Crepis ramosissima (228), Atriplex prostrata (228), 
Veronica longifolia (243), Juncus capitatus (243, 114), Carduus crispus (96), Berteroa incana (112), Humulus lupulus (94), Elytrigia 
repens (279), Peucedanum palustre (114), Glechoma hederacea (286), Agrostis stolonifera (112, 114), Symphytum officinale (96), 
Rumex acetosella (96, 114), Sagittaria sagittifolia (114), Galium aparine (279), Alnus glutinosa (279), Salix caprea (295).

Місцезнаходження: 96 – Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, прибережна ділянка озера, що утворилося після 
торфорозробки  (22.08.2006);  94  –  Черкаська  обл.,  Черкаський  р-н,  с.  Свидівок,  прибережна  ділянка  р.  Ірдинька 
(22.08.2006); 111 – Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, прибережна ділянка р. Ірдинька (22.08.2006); 299 – 
Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Павлівка, заплавна лука (22.08.2011); 114 – Черкаська обл., Черкаський р-н, 
с. Мошни, прибережна ділянка р. Вільшанка (22.08.2006); 278 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, заплавна 
лука (27.09.2009); 112 – Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Хацьки, долина р. Тясмин (22.08.2009); 279 – Київська обл., 
Бориспільський  р-н,  с.  Проців,  окраїна  вільшняка  (27.09.2009);  236  –  Черкаська  обл.,  м.  Сміла,  берег  р.  Тясмин 
(10.08.2008);  251  –  Черкаська  обл.,  Золотоніський  р-н,  с.  Дмитрівка,  прибережна  ділянка  р.  Супій  (23.08.2008); 
243 – Київська обл., м. Київ, о. Муромець, узбережжя стариці (29.09.2010); 249 – Черкаська обл., Золотоніський р-н,  
с.  Коробівка,  заплава  Кременчуцького  водосховища  (23.08.2008);  259  –  Черкаська  обл.,  Золотоніський  р-н, 
с.  Дмитрівка,  прибережна  ділянка  р.  Супій  (23.08.2008);  220  –  Київська  обл.,  м.  Київ,  о.  Муромець,  узбережжя 
р. Десенка (18.09.2007); 228 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Вишеньки, берег оз. Баклажанне (18.08.2007); 
286 – Кіровоградська обл., Світловодський р-н, с. Велика Скельова, Цибульська затока Кременчуцького водосховища 
(22.08.2011); 295 – Полтавська обл., м. Кременчук, о. Шаламай (22.08.2011).

Таблиця 5. Ценотична характеристика Bidentetum cernuae

Проективне покриття, % 65 90 90 85 90 60 90 80 60 90 100 85 70 100 90

П
ос

ті
йн

іс
ть

Кількість видів 11 15 15 14 14 13 11 10 10 9 15 15 14 14 14

Номер опису авторський 95 114 132 109 128 117 142 102 144 41 130 133 94 100 111

Номер опису табличний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 D. s. ass. Bidentetum cernuae 

Bidens cernua 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 V

D. s. Bidention tripartitae = Bidentetalia tripartitae= Bidentetea tripartitae

Bidens tripartita 2 2 · · 2 · 2 2 r 2 1 2 3 3 3 V

Polygonum hydropiper · 2 1 3 · 1 2 · · 1 3 2 2 · 2 IV

Polygonum persicaria · · 2 · · · 2 · 2 · 1 · · · · II

Bidens frondosa 1 r 2 2 1 2 · 1 · 3 2 2 2 3 2 V

Інші види

Lycopus europaeus · r 2 2 1 · · 1 r r 1 · · 2 r IV

Carex acuta 1 · 2 r 3 1 · 2 2 · r 2 2 · · IV

Plantago major · · 1 · 1 · · r · 1 2 · · · 1 II

Rumex aquaticus · · · r · r · r · · · · 1 r · II

Продовження таблиці 4 
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Проективне покриття, % 65 90 90 85 90 60 90 80 60 90 100 85 70 100 90

П
ос

ті
йн

іс
ть

Кількість видів 11 15 15 14 14 13 11 10 10 9 15 15 14 14 14

Номер опису авторський 95 114 132 109 128 117 142 102 144 41 130 133 94 100 111

Номер опису табличний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Phragmites australis · 1 2 · 2 · · 1 · · · · · 1 · II

Leersia oryzoides · 1 2 · · · · · · · · 2 1 · 2 II

Lythrum salicaria · · 1 · · 2 · · r · · 2 1 · · II

Calamagrostis epigeios · · · · · r · 2 · · · · · r r II

Eupatorium cannabinum · · · · · 1 · 1 · · · · 1 r · II

Rorippa palustris · · · 1 1 · · · · · 2 · · · 1 II

Agrostis canina · · · · · · 2 · 1 2 1 · · · · II

Humulus lupulus · · · · r 2 · · · · · r r · · II

Potentilla anserina · · · · · · r · 1 · 2 · · · 1 II

Myosotis palustris · 1 · 1 · · · · · · r · · · 1 II

Eleocharis acicularis · · · 1 1 · r · r · · · · · · II

Urtica dioica · · · · · · · · · 1 · · 1 2 · I

Epilobium palustre · · · · · r · · · · · r · · r I

Mentha aquatica · · · · r · r · · · · · · · 1 I

Oenothera biennis · r r · · · · · · · · · · r · I

Lysimachia vulgaris · · · · · · r · r · · · · r · I

Alisma plantago- aquatica · r · 1 r · · · · · · · · · · I

Agrostis stolonifera · 1 · r r · · · · · · · · · · I

Calystegia sepium 1 · · r · · · · · · · 2 · · · I

Sium latifolium · · 1 r · · · · · · · · · · · I

Polygonum aviculare · · · · · · · · · · 1 · r · · I

Arctium lappa r · · · · · · · · r · · · · · I

Juncus bufonius · · · · · · · · · · · · · · 1 I

Xanthium albinum · r · · · · · · · · · · · · · I

Equisetum palustre · · · · · · r · · · · · · · · I

Inula britannica · · · · · · · · · · r · · · · I

Mentha spicata · 1 · · · · · · · · · · · · · I

Ambrosia artemisiifolia · · · · · · · · · · · · · r · I

Betula pendula · · · · · + · · · · · · · · · I

Ranunculus sceleratus · · 1 · · · · · · · · · · · · I

Rumex acetosella · 1 · · · · · · · · · · · · · I

Sambucus nigra · · · · · + · · · · · · · · · I

Solanum nigrum · · · · · · · · · · · · r · · I

Stachys palustris · · · 1 · · · · · · · · · · · I

П р и м і т к а. Крім того, поодиноко відзначені: Crepis ramosissima (133), Chamerion angustifolium (133), Atriplex prostrata 
(142), Veronica longifolia (133), Typha angustifolia (100, 117), Juncus capitatus (114), Sonchus palustris (95), Artemisia vulgaris 
(95), Verbascum phlomoides (133), Peucedanum palustre (114), Glechoma hederacea (100), Acer negundo (130), Chelidonium 
majus (95), Senecio vulgaris (133), Sagittaria sagittifolia (114, 128), Urtica urens (95), Galium aparine (128), Amorpha fruticosa 
(94).

Місцезнаходження: 95 – Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, болотисті луки (22.08.2006); 114 – Черкаська обл., 
Черкаський р-н, с. Мошни, прибережна ділянка р. Вільшанка (22.08.2006); 132 – Черкаська обл., Черкаський р-н, 
с. Закревки, прибережна ділянка озера (22.08.2006); 109 – Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, болотистий 
ліс  (22.08.2006);  128  –  Черкаська  обл.,  Чигиринський  р-н,  с.  Думанці,  долина  р.  Тясмин  (17.09.2006);  117  – 
Черкаська  обл.,  Черкаський  р-н,  с.  Свидівок,  болотиста  лука  (22.08.2006);  142  –  Київська  обл.,  Обухівський  р-н, 
с. Козин, прибережна ділянка р. Козинка (15.09.2006); 102 – Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, прибережна 
ділянка р. Вільшанка (22.08.2006); 144 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, знижена підтоплена ділянка 
луки  біля  оз.  Чорненьке  (15.09.2006);  41  –  Черкаська  обл.,  Золотоніський  р-н,  с.  Кропивна,  прибережна  ділянка 
р. Кропивна (20.08.2010); 130 – Полтавська обл., Глобинський р-н, с. Проценки, прибережна ділянка р. Крива Руда 
(17.09.2006); 133 – Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Матвіївка, прибережна ділянка р. Супій (17.09.2006); 94 – 
Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Свидівок, прибережна ділянка р.  Ірдинька  (22.08.2006); 100 – Черкаська обл., 
Черкаський р-н, с. Будище, заплавна лука (22.08.2006); 111 – Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Будище, прибережна 
ділянка р. Ірдинка (22.08.2006).

Продовження таблиці 5 
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ляють ся на при бе реж них ді лян ках при ток (Су пою, 
Зо ло то нош ки, Кро пив ної, Пав лів ки, Тру бі жу, Ірк-
лію,  Го рі хів ки,  Кри вої  Руди),  струм ків,  штуч них 
во дойм, зни же них ді лян ках бо ло тистих лук.

Син мор фо ло гія:  уг ру по ван ня  дво під’ярусні. 
Пер ший  під’ярус  (40—100  см)  сфор мо ва ний 
Bidens cernua, B. tripartita, B. frondosa, Polygonum 
hydropiper, Lycopus europaeus, Lythrum salicaria, Carex 
acuta, Leersia oryzoides, Phragmites australis (Cav.)
Steud.,  Eupatorium cannabinum,  Rumex acetosella L., 
R. aquaticus L., Peucedanum palustre (L.) Moench. Дру-
гий — (7—35см) утво рю ють Eleocharis acicularis (L.) 
Roem. & Schult., Potentilla anserina, Juncus capitatus 
Weigel, Myosotis palustris.  Це но зи  фор му ють  вузькі 
сму ги або ок ре мі осе ред ки. Їхня бу до ва гру по ва. 

Син ди на мі ка: уг ру по ван ня  за по чат ко ву ють  сук-
це сій ні ряди. Їх змі ню ють це но зи луч ної (Molinio-
Arrhenatheretea),  бо лот ної  (Phragmito-Magno-
Сaricetea) або ру де раль ної  (Stellarietea mediae) рос-
лин ності.

Син хо ро ло гія: на до слі джу ва ній те ри то рії внас лі-
док над мір но го ан тро по ген но го впли ву уг ру по ван-
ня має не знач не по ши рен ня, тра п ля єть ся пе ре важ-
но на лі во му бе ре зі рус ла Дніп ра, ок ре мі осе ред ки 
є  й  на  пра во му  бе ре зі  (Ір динські  бо ло та,  за пла ва 
р. Тяс мин). 

Асо ціа ція Bidenti frondosaeAtriplicetum prostratae 
(табл. 6). Ді аг ностич ні види Bidens frondosa, Atriplex 
prostrata DC.

Це но тич на  ха рак те ристи ка:  за галь не  про ек тив-
не  по крит тя  тра востою  80—100  %;  B. frondosa  — 
55—60  %,  Atriplex prostrata  1—5  %.  Фло ристич ний 
склад  на лі чує  54  види.  Його  фор му ють  пе ре важ-
но  представ ни ки  кла су  Bidentetea tripartitae,  тра п-
ляють ся ді аг ностич ні види кла су Phragmito-Magno-
Сaricetea (Lycopus europaeus). Кіль кість ви дів у опи-
сах ко ли ва єть ся в ме жах 10—13. 

Си не ко ло гія:  уг ру по ван ня  при уро че ні  до  ді ля-
нок,  які  від зна ча ють ся  змін ним  гід ро ре жи мом 
про тя гом ве ге та ції, до б ре ви три му ють три ва лу від-
сут ність во ло ги, роз ви ва ють ся на сла бо за дер но ва-
них ґрун тах. Ха рак тер ні для при бе реж них ді ля нок 
ма лих рі чок (Ко зин ка, Боб ри ця, Су пій), озер (Бак-
ла жан не,  Си то ве),  став ків,  штуч них  во дойм,  бе-
ре гів во до схо ви ща, ме ліо ра тив них ка на лів, ка нав, 
рек реа цій них ді ля нок (о-в Му ро мець), те ри то рій із 
си нан троп ною рос лин ністю (уз біч чя сте жок, до ріг, 
пус ти рі, око ли ці сіл).

Син мор фо ло гія:  уг ру по ван ня  дво під’ярусні;  їх 
фор му ють  види  з  ши ро кою  еко ло гіч ною  ам п лі-

ту дою.  Пер ший  під’ярус  (80—150  см)  утво рю ють 
Bidens tripartita, B. frondosa, Xanthium albinum (Widder) 
Scholz  &  Sukopp, Inula britannica L., Chenopodium 
album, Ch. rubrum, Atriplex prostratа, Agrostis canina, 
Stenactis annua Nees, Erigeron canadensis L., Ptarmica 
cartilaginea Ledeb., Galium palustre L.; дру гий  (10—
75 см) — Potentilla anserina, Rorippa palustris, Mentha 
spicata, Plantago major, Ranunculus reptans, R. acris L., 
Scutellaria galericulata L., Polygonum aviculare L. Це-
но зи  утво рю ють  су ціль ні  за рос ті  або  роз рі дже ні 
сму ги,  роз по ді ле ні  рів но мір но  по  всій  те ри то рії, 
особ ли во  в  міс цях  із  над мір ним  ан тро по ген ним 
тис ком. 

Син ди на мі ка:  це но зи  мо жуть  змі ню ва ти ся  уг-
ру по ван ня ми  луч ної  (Molinio-Arrhenatheretea)  рос-
лин ності.

Син хо ро ло гія:  роз по ді ле на  рів но мір но  по  всій 
те ри то рії.

В асо ціа ції Bidentetum frondoso-connatae ви со кою 
вірністю  від зна ча ють ся  такі  ви ди:  Bidens connata 
(phi — 58,5), Mentha spicata (phi — 30),   B.  frondosa 
(phi  —  27,5);  в  Junco bufonii-Bidentetum connatae — 
B. connata (phi — 58,5), Juncus bufonius (phi — 45,3), 
Cicuta virosa (phi — 39,9), Urtica dioica (phi — 39,8); 
в Bidentetum tripartitae — Leontodon autumnalis 
(phi  —  35,6),  B. tripartita (phi  —  34,8),  Filipendula 
vulgaris (phi — 28,4); в Bidenti tripartitae-Polygonetum 
hydropiperis — Plantago major (phi  —  56,6),  Veronica 
anagallis-aquatica (phi  —  43,5),  Rorippa palustris 
(phi  —  40),  Bidens tripartita (phi  —  30,4),  Polygonum 
hydropiper (phi  —  25,4);  в  Bidentetum cernuae — 
B. cernua (phi — 46,6), Eupatorium cannabinum (phi — 
37,9),  J. capitatus (phi  —  29,3); Bidenti frondosae-
Atriplicetum prostratae — Scutellaria galericulata (phi — 
56,5), Stenactis annua (phi — 46,6), Erigeron canadensis 
(phi — 44,1) (табл. 7).

Ви снов ки

Уг ру по ван ня  Bidentetea tripartitae  в  до ли ні  Дніп ра 
(в ме жах Лі состе пу Ук ра ї ни) представ ле ні шість ма 
асо ціа ція ми,  які  на ле жать  до  двох  сою зів,  од но го 
по ряд ку  та  од но го  кла су.  Ос нов ни ми  фак то ра ми, 
що  ви зна ча ють  їх ній  роз по діл  у  до ли ні,  є  від мін-
ності рель є фу, ґрун то во го по кри ву та гід ро ло гіч но-
го ре жи му. 

Ви со кою  констант ністю  ха рак те ри зу ють ся 
Bidens frondosa, B. tripartita, Polygonum hydropiper. 
Се ред 138 ви дів, які сформували фло ристич не ба-
гатст во  кла су  Bidentetea tripartitae  за  від но шен ням 
до  пот реб  у  тро фіч них  еле мен тах  ґрун ту,  най біль-
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Таблиця 6. Ценотична характеристика Bidenti frondosaeAtriplicetum prostratae

Проективне покриття, % 100 95 60 70 80 100 90 80 60 95 90 95 80

П
ос

ті
йн

іс
ть

Кількість видів 12 13 12 10 15 15 13 12 12 11 11 12 10

Номер опису авторський 39 154 146 42 196 145 151 207 172 155 148 152 54

Номер опису табличний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 D. s. ass.  Bidenti frondosae-Atriplicetum prostratae

Bidens frondosa 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 1 r r V
Atriplex prostrata 1 r 1 r r r 2 1 r r 2 r r V

D. s. Chenopodion rubri 
Chenopodium rubrum . r . . r 1 . . . . . . . I
Chenopodium album . r r . . r 1 . . . . . . II

D. s. Bidentetalia tripartitae= Bidentetea tripartitae
Bidens tripartita 2 3 r 2 2 2 r 2 1 3 2 2 r V
Lycopus europaeus 2 1 2 1 1 r 2 2 1 2 2 1 . V

Інші види
Potentilla anserina . r . . 2 2 . 4 1 2 2 2 3 IV
Agrostis canina . 1 2 . 1 4 . r 3 . 2 2 . IV
Rorippa palustris . . . . 1 2 1 . . 1 1 . 2 III
Polygonum hydropiper . 2 . . 2 1 . . 2 . . 2 . II
Ranunculus sceleratus . . 1 1 1 . . . . . . . 1 II
Plantago major r . . r 2 . . . . . . . 3 II
Carex acuta . . . . . . . 1 . . . 2 . II
Scutellaria galericulata . . 2 . . 1 2 r . . 2 . . II
Ptarmica cartilaginea . . r . . r . . . 2 r 1 . II
Xanthium albinum . . r . . . 1 . 1 . . . . II
Leontodon autumnalis . r . . . 1 . . . r . . . II
Mentha spicata . . . . . 2 . 1 1 . . 2 . II
Equisetum palustre . r . . . . . . 1 r . . . I
Salix triandra + . . . . . . . . . . . . I
Inula britannica . . r r . . 1 . . . . . . I
Polygonum persicaria 1 . . . . . . . . . . . 2 I
Ranunculus repens . 1 . . 2 r 2 . . r . . . I
Achillea submillefolium . . . . . r . . . . . . . I
Galium aparine . . . . . . 2 1 . . . . . I
Gratiola officinalis . . . r 1 . . . . r . . . I
Mentha aquatica . 2 . . . . . . . . . . . I
Phragmites australis r . . 1 . . . . . . . . . I
Urtica dioica r . . 2 . . . . . . . . . I
Vicia cracсa . . . . . . . . . . r . . I
Ambrosia artemisiifolia 1 . . r . . . . . . . . . I
Juncus bufonius . . . . 2 . . . . . . . . I
Lysimachia nummularia . . . . 1 . 2 . . . . . . I
Lysimachia vulgaris . . . . . . r . . . . . r I
Trifolium repens . . . . . . . . 1 . . . . I
Veronica longifolia . . r . . . . 1 . . . . . I
Calamagrostis epigeios . . . . . 2 . . . . . . . I
Leersia oryzoides . . . . . . . . . 2 . . . I
Myosotis palustris . r . . r . . . . . . 1 . I
Tanacetum vulgare . . . . . . r . . . . . . I

П р и м і т к а. Крім того, поодиноко зазначені: Schoenoplectus lacustris (172), Odontites vulgaris (172), Quercus robur (54), 
Polygonum amphibium (39), Pinus sylvestris (54), Echinochloa crus-galli (151, 152), Polygonum aviculare (54), Juncus capitatus 
(207), Arctium lappa (39), Oenothera biennis (146), Erigeron canadensis (146, 148), Acer negundo (148), Eleocharis acicularis 
(145), Alisma plantago-aquatica (196), Lythrum salicaria (39).
Місцезростання: 39  –  Черкаська  обл.,  Золотоніський  р-н,  с.  Кропивна,  прибережна  ділянка  р.  Кропивна  з 
синантропною рослинністю (20.08.2010); 154 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, заплавна лука  (15.  09.2006); 
146  –  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н,  с.  Проців,  прибережна  порушена  ділянка  штучної  водойми  (15.  09.2006); 
42  –  Черкаська  обл.,  Золотоніський  р-н,  с.  Коробівка,  прибережна  ділянка  з  синантропною  рослинністю 
(20.08.2010); 196 – Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, прибережна ділянка оз. Чорненьке (16.09.2006); 
145  –  Черкаська  обл.,  Золотоніський  р-н,  с.  Кропивна,  прибережна  ділянка  р.  Кропивна  (15.09.2006);  151  – 
Київська  обл.,  Бориспільський  р-н,  с.  Проців,  прибережна  ділянка  штучно  створеного  ставка  (18.09.2006);  207  – 
Київська обл., Бориспільський р-н, с. Проців, прибережна територія між р. Павлівка і оз. Кошарище (15.09.2006); 
172 – Черкаська обл., Золотоніський р-н, с. Дмитрівка, заплавна лука р. Супій (15.09.2006); 155– Черкаська обл., 
Канівський  р-н,  с.  Сушки,  р.  Горіхівка,  заплавна  лука  (15.09.2006);  148  –  Київська  обл.,  Бориспільський  р-н, 
с.  Проців,  ділянка  з  синантропною  рослинністю  (17.09.2006);  152  –  Кіровоградська  обл.,  Світловодський  р-н, 
с. Велика Андрусівка, заплавна лука (15.09.2006); 52 – Полтавська обл., м. Кременчук, острів Фантазія, регіональний 
ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» (23.08.2010).
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Таблиця 7. Синоптична таблиця союзів асоціацій класу Bidentetea tripartitae долини Дніпра (в межах Лісостепу України) 
(на основі коефіцієнта phi)

Номер синтаксону 1 2 3 4 5 6

Кількість описів 16 20 21 21 20 12

Bidentetum frondosoconnatae 

Bidens connata 58,5 41,5  —  —  —  —

Chenopodium album 35  —  —  —  — 11,8

Mentha spicata 30  — 3,6  — 4,4  —

Bidens frondosa 27,5  — 6,7 6,7  — 24,1

Equisetum sylvaticum 25,5 5,5  —  —  —  —

Junco bufoniiBidentetum connatae 

Juncus bufonius 17,3 45,3  — 2,7  —  —

Cicuta virosa 9,4 39,9  —  —  —  —

Urtica dioica  — 39,8 8,5  —  —  —

Alnus glutinosa 23,2 34,7  —  —  —  —

Carex acuta  — 30,4  —  — 25,7 11,9

Butomus umbellatus  — 29,1  —  — 4,2  —

Lythrum virgatum  — 29,1  —  —  —  —

Equisetum palustre  — 28,3 13,6  —  — 4,3

Bidentetum tripartitae 

Leontodon autumnalis  —  — 35,6 7,7  —  —

Bidens tripartita  —  — 34,8 30,4 16,4 19,4

Filipendula ulmaria  —  — 28,4  —  —  —

Potentilla anserina  —  — 25,1 29,7  — 10,1

Bidenti tripartitaePolygonetum hydropiperis 

Plantago major  —  — 8,5 56,6  —  —

Veronica anagallis-aquatica 0,9  —  — 43,5  —  —

Rorippa palustris  —  — 15 40  —  —

Polygonum hydropiper  —  —  — 25,4 4,9 4,9

Bidentetum cernuae 

Bidens cernua  —  —  — 4 46,6  —

Eupatorium cannabinum  —  — 6,7  — 37,9  —

Juncus capitatus  —  —  — 3,7 29,3  —

Rumex acetosella  — 4,2  —  — 29,1  —

Peucedanum palustre  —  —  —  — 29,1  —

Lythrum salicaria  —  —  —  — 27,2 18,5

Rumex aquaticus  —  — 4,5 4,5 26,8  —

Bidenti frondosaeAtriplicetum prostratae

Scutellaria galericulata  —  —  —  —  — 56,5

Stenactis annua  —  —  —  —  — 46,6

Erigeron canadensis 11,3  —  —  —  — 44,1

Inula britannica  —  —  — 14,8  — 40,8

Ptarmica cartilaginea  —  — 4,9 10,8  — 33,1

Atriplex prostrata  —  — 11,3 4,5  — 31,6

Xanthium albinum  —  —  — 11,4  — 29,2

Polygonum aviculare  —  —  — 21,2  — 27,5

Galium palustris  —  —  —  —  — 26,5

Ranunculus acris  —  —  —  —  — 26,5

П р и м і т к а: Номерами позначені асоціації: 1 – Bidentetum frondosoconnatae, 2  –  Junco bufoniiBidentetum connatae,  
3 – Bidentetum tripartitae, 4 – Bidenti tripartitaePolygonetum hydropiperis, 5 – Bidentetum cernuae, 6 – Bidenti frondosae
Atriplicetum prostratae. 
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ша кіль кість ге мі кар бо на то фо бів (62 %), що на ле-
жать до плю ри зо наль ної (30 %) та цир кум по ляр ної 
(33 %) хо ро ло гіч них груп і є ін ди фе рент ни ми (80 %) 
за  гра ді єн том  океанічноcті—кон ти нен таль ності. 
По оди но ко  тра п ляють ся  пе ра ци до фі ли  (1  %),  се-
міо лі го тро фи (1 %) і ме зо фі ли (1 %), які на ле жать 
до арк то-ме ри діо наль ної (1 %), бо рео-тем пе рат ної 
(1 %) і євро-за хід но си бірської (1,5 %) хо ро ло гіч них 
груп. Най мен ше за гра ді єн том океа ніч ності—кон-
ти нен таль ності  представ ле ні  ев кон ти нен таль ні 
гру пи (5 %). 

Про ве де ні  до слі джен ня  вка зу ють  на  не об хід-
ність  з’ясування  син так со но мії  ін ших  уг ру по вань 
кла сів,  представ ле них  од но річ ни ка ми,  для  ви зна-
чен ня  їхньої  ролі  в  но во ут во ре них  еко систе мах, 
зок ре ма  штуч них  во до схо вищах.  На  це  й  бу дуть 
спря мо ва ні наші по даль ші до слі джен ня.
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Рекомендує до друку Надійшла 15.06.2015 р.
Я.П. Дідух
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Махиня Л.М. Синтаксономия класса Bidentetea tripartitae 
долины Днепра (в пределах Лесостепи Украины). — Укр. 
ботан. журн. — 2015. — 72(4): 310—324.

Национальный медицинский университет имени     
А. А.Богомольца

 ул. Пушкинская, 22, г. Киев, 01601, Украина

В  статье  приведена  синтаксономия  класса  Bidentetea 
tripartitae Tüxen et al. ex von Rochow 1951 долины Днеп-
ра, которая включает шесть ассоциаций, относящихся к 
одному порядку (Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et R. Tx. ex 
Klika  et  Hadač  1944)  и  двум  союзам  (Bidention tripartitae 
Nordhagen ex Klika et Hadač 1940, Chenopodion rubri (Tüxen 
1960) Hilbig et Jage 1972). Основными факторами, опре-
деляющими их распределение в пойме, являются отли-
чия  рельефа,  почвенного  покрова  и  гидрологического 
режима. Ценофлора класса насчитывает 138 видов, ко-
торые принадлежат к 105 родам и 43 семействам. Диаг-
ностические виды класса — Lythrum salicaria L., Rorippa 
palustris (L.) Besser, B. cernua L., B. frondosa L., B. tripar-
tita  L., Polygonum hydropiper  L., P. persicaria  L. Высокой 
константностью  отличаются  B. frondosa, B. tripartita и 
P. hydropiper. Средний  уровень  константности  харак-
терен  для  B. cernua, B. connata Muhl.  ex  Willd. и Juncus 
bufonius L. Низкий — присущий Myosoton aquaticum (L.) 
Moench  и  диагностическим  видам  других  классов,  в 
частности  Potentilla anserina  L. (Plantaginetea majoris), 
Lycopus europaeus L. (Phragmito-Magno-Сaricetea), Agrostis 
canina L. (Molinio-Arrhenatheretea) и Atriplex prostrata DC. 
(Stellarietea mediae).

К л ю ч е в ы е   с л о в а: синтаксономия, эколого-
ценотическая характеристика, прибрежно-водная 
растительность, долина Днепра, Bidentetea tripartitae 

Makhynya L.M. The syntaxonomy of the class Bidentetea 
tripartitae of the Dnipro River valley (within ForestSteppe of 
Ukraine). — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(4): 310—324.

O.O. Bogomolets National Medical University 

22, Pushkinska Str., Kyiv, 01601, Ukraine

The article describes syntaxonomy of the class Bidentetea tri-
partitae Tüxen et al. ex von Rochow 1951 in the valley of the 
Dnipro  River,  which  includes  six  associations  of  one  order, 
Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et R. Tx. ex Klika et Hadač 1944, 
and  two unions, Bidention tripartitae Nordhagen ex Klika et 
Hadač  1940  and  Chenopodion rubri  (Tüxen  1960)  Hilbig  et 
Jage  1972.  The  main  factors  determining  their  distribution 
within the valley are differences in relief, soil and hydrological 
regime. Cenoflora of the class includes 138 species that belong 
to 105 genera and 43 families. Diagnostic species of the class 
are: Lythrum salicaria L., Rorippa palustris (L.) Besser, Bidens 
cernua L., B. frondosa L., B. tripartita L., Polygonum hydrop-
iper L., and P. persicaria L. High constancy is specific to spe-
cies Bidens frondosa, B. tripartita, and Polygonum hydropiper. 
Its average level is typical for the species B. cernua, B. connata 
Muhl. ex Willd. and Juncus bufonius L. Low level  is charac-
teristic  for Myosoton aquaticum  (L.) Moench and diagnostic 
species of other classes, in particular Potentilla anserina (Plan-
taginetea majoris), Lycopus europaeus L. (Phragmito-Magno-
Saricetea), Agrostis canina L. (Molinio-Arrhenatheretea), Atri-
plex prostrata DC. (Stellarietea mediae).

K e y   w o r d s: syntaxonomy, ecological-coenotic 
characteristic, coastal-aquatic vegetation, valley of the 
Dnipro River, Bidentetea tripartitae

Чопик В.І., Федорончук М.М. Флора Українських Карпат. – Тернопіль: ТзОВ «Тернограф», 2015. – 712 с.

«Флора Українських Карпат» є повним зведенням видового складу судинних рослин цієї території, 
що за суттю і формою можна розглядати як друге видання «Визначника рослин Українських Карпат» 
(1977). Новим у цій праці є збільшення видового складу на 520 таксономічних найменувань. Таким 
чином, флора Українських Карпат нараховує 2532 види спонтанної флори, а також найбільш важливі 
культивовані  види.  Наведено  їхню  географічну,  екологічну,  фітосозологічну  характеристики  та 
сучасну номенклатуру. Подається латинська абетка, а також транслітерація українських і латинських 
вимовлень.  Це  важливо,  оскільки  нині  у  вишах  не  викладають  основи  латинської  мови,  і  студенти 
вимовляють латинські назви на англійський манер, що утруднює розуміння, про яку саме рослину 
йдеться.  Вперше  в  українській  і  колишній  союзній  (за  деякими  винятками)  науковій  ботанічній 
літературі подано наголоси на назвах усіх таксонів, що уніфікує та стандартизує їх з європейськими 
мовами. Необхідність видання «Флори …» на сучасному рівні диктується ще й тим, що наявні сьогодні 
«Флора України» (1937– 1964), російськомовний «Определитель высших растений Украины» (1987), 
«Визначник рослин Українських Карпат» (1977) фахово та морально застаріли і стали бібліографічними 
раритетами. Праця ілюстрована габітуальними й аналітичними малюнками. 

Для науковців (систематиків, флористів, екологів, спеціалістів з охорони природи), працівників 
лісового та сільського господарств, викладачів вишів, фармацевтів, туристів, студентів біологічних, 
сільськогосподарських і лісівничих спеціальностей. 

НОВІ ВИДАННЯ
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ТИПИ ТАКСОНІВ РОДУ ACONITUM (RANUNCULACEAE), ОПИСАНИХ ІЗ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Зиман С.М., Шиян Н.М., Булах О.В. Типи таксонів роду Aconitum (Ranunculaceae), описаних із 
території України. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 325—333.

Наведено анотований список типових зразків 48 таксонів роду Aconitum (Ranunculaceae), описаних 
із території України. Для кожного таксона вказані: базионім, номенклатурна цитата, типовий 
зразок із зазначенням його категорії згідно з протологом (голо-, ізо-, лекто-, син-, паратип та 
ін.)  і місця його зберігання (гербарії). Всього виділено 74 типових зразки з колекцій JE, HAL, 
HBG, Р, KW, KRAM, LE, LW, з них: 4 голотипи, 15 лектотипів, 2  ізолектотипи, 1  іконотип, 19 
синтипів, 11 паратипів і 22 автентики. Лектотипи обрані для Aconitum besserianum Andrz. emend. 
Wissjul.,  A. fallacinum  Błocki  ex  Kneuck.,  A. thyraicum  Błocki  ex  Kneuck., A. odontandrum  Wissjul., 
A. paniculatum Lam. var. podolicum Zapał., A. anthora L. var. tenuifolium Rogow. та ін.

К л ю ч о в і  с л о в а: тип виду, голотип, ізотип, лектотип, синтип, паратип, автентичні зразки, 
Aconitum, Ranunculaceae, гербарії JE, HAL, HBG, Р, KW, KRAM, LE, LW

© С.М. ЗИМАН, Н.М. ШИЯН, О.В. БУЛАХ, 2015

Опрацювання  родини  Ranunculaceae  Juss.  для 
новітнього  видання  «Флори  України»  засвідчило, 
що  до  її  складу  на  сьогодні  входить  165  видів 
із  26  родів.  Пошуки  таксономічної  інформації 
та  дослідження  гербарних  матеріалів  виявили 
існування в межах родини низки видів, різновидів 
і форм, описаних з України, які випали з поля зору 
сучасної  таксономічної  літератури  та  потребували 
з’ясування  їхнього  місця  в  теперішній  системі 
Ranunculaceae.  Досі  для  них  не  було  здійснено 
типіфікації,  що  уск лад ню ва ло  розуміння  об ся гу 
та  меж  цих  таксонів.  Уза галь нив ши  інформацію 
з  цього  питання  для  ро ди ни  Ranunculaceae  фло ри 
України, ми підготували декілька публікацій. Пер-
ша з них при свя че на роду Aconitum L.

Представ ни ки Aconitum є морфологічно пластич-
ни ми,  тому  на  практиці  існують  значні  про бле ми 
з  діагностикою  видів,  розумінням  об ся гу  тих  чи 
інших таксонів і видової самостійності низ ки з них 
(Zyman S.M., 1985; Zyman S.M., Bulakh O.V., 2011). 
До те пер не сформулювалася загальна дум ка щодо 
кількості  видів  Aconitum  української  фло ри.  Так, 

О.Д. Вісюліна у фун да мен таль но му виданні «Фло-
ра України» (Visyulina, 1953) на во дить 17 видів цьо-
го роду, ряд з яких описані нею впер ше. T.G. Tutin 
у «Flora Europaea» (Tutin, 1993) вказує тільки чо ти-
ри види з низ кою підвидів і гібридів для території 
України, а М.М. Цвє льов у «Фло ре Вос точ ной Ев-
ро пы» (Tsvelev N.N., 2001) — 24 види. За на ши ми 
да ни ми (Zyman S.M., Bulakh O.V., 2011), в Україні 
наявні 19 видів Aconitum, з яких A. besserianum Andrz. 
emend.  Wissjul.,  A. jacquinii  Rchb.,  A. lasiocarpum 
(Rchb.) Gayer,  A. pseudanthora Błocki ex Pacz. занесені 
до  «Червоної  кни ги  України»  (2009)  (Red  Data 
Book,  2009).  У  процесі  кри ти ко-таксономічного 
оп ра цю ван ня  Aconitum ми  вия ви ли  48  таксонів 
ви до во го  та  внутрішньовидового  рангів,  опи са-
них  з  території  нашої  країни.  Ниж че  на во ди мо 
відомості  з  їх  типіфікації  за  Міжнародним  ко дек-
сом  но менк ла ту ри  во до рос тей,  грибів  і  рос лин 
(Melbourne Code, http://www.iapt-taxon.org/nomen/
main.php). Так со ни подані за абет кою, за по треби 
у  квад рат них  дуж ках  вка за на  його  прий ня та  на зва 
згідно  з  су час ною  но менк ла ту рою.  Для  кож но го 
з  таксонів  на ве де но  но менк ла тур ний  тип  із  ци-
ту ван ням  за  про то ло гом,  усі  відомі  автентичні 
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матеріали  різних  категорій  (holo-,  iso-,  lecto-, 
neo-,  syn-,  paratypus,  specimina  authentica  тощо)  із 
пов ним  ци ту ван ням  оригіналу  тексту  гербарної 
ети кет ки  та  за зна чен ням  авторів,  які  їх  виділили. 
В  дуж ках  міститься  інформація  про  но мер  (бар-
код)  гербарної  колекції,  де  зберігаються  зраз ки, 
або  відомості  про  місцезнаходження  автентиків. 
За  необхідності  інформація  супроводжується 
приміткою до таксона.

ACONITUM L.
1. Aconitum anthora L. α. [var.] tenuifolium Rogow. 

1869, Обо зре ние...: 12.
За про то ло гом: «Раст. око ло Пи ря ти на и м. Кар-

лов ки,  Конст.  уез да;  око ло  Тур чи нец  и  Са та но ва, 
Проск. уез да, найд. А.Л. Ан д р жи ев ским».

Lectotypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus):  «Око ло  Пи ря ти на  ме ж ду  кус тар ни ка-
ми [нат... т.л.] 26 ав густа в году 1840. А. Ро го вич», 
KW  000115225  (N.  Shiyan  &  О.  Bulakh,  02.07.2015, 
in herb.).

2. Aconitum anthora L. β. [var.] falcatum Rogow. 
1869, Обо зре ние...: 12.

За про то ло гом: «Око ло м. Кар лов ки, Жа бок ри ча, 
Мир го род. уез да, Бе лочь, м. Ка мен ки, Оль гон. уез-
да и Три полья».

Lectotypus  (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «По доль.  губ.,  Ольг.  уез да  око ло 
м.  Ка мян ки  в  лесу.  5  ав густа  1857  г.  А.  Ро го вич», 
KW  000115232  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  25.06.2015, 
in herb.).

Syntypi  (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  hic 
designatus):  «По доль.  губ.,  Ольг.  уез да  око ло 
сел.  Бе ло чи  в  лесу.  2  авг.  1854  года.  А.  Ро го вич», 
KW  000115231  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  25.06.2015, 
in herb.); «По доль. губ., Конст. уез да око ло м. Кар-
лов ки ме ж ду кус тар ни ка ми. 9 ав густа 1854 г. А. Ро-
го вич», KW 000115229, KW 000115230 (N. Shiyan & 
O. Bulakh, 25.06.2015, in herb.); «Три полье. От Тра-
ут фет те ра.  цв.  ав густ»,  KW  000115228  (N.  Shiyan 
&  O.  Bulakh,  25.06.2015,  in  herb.);  «По доль.  губ., 
Хор. уезд. око ло села Жа бок ри чи в лесу. 10 ав густа 
185[5]  г.  А.  Ро го вич»,  KW  000115227  (N.  Shiyan  & 
O. Bulakh, 25.06.2015, in herb.).

П  р  и  м  і   т   к   а.   На  за галь ній  об кла дин ці  зраз ків 
цьо го  різ но ви ду  в  ко лек ції  А.  Ро го ви ча  зазначено  ру-
кою  ко лек то ра:  «Aconitum anthora  L.  β.  foliorum  lacinius 
angustifolius».  За  лек то тип  об ра но  зра зок,  який  до б ре 
збе ріг ся,  від по ві дає  опи су  та  ви зна че ний  О.  Ві сю лі ною 
як Aconitum eulophum Rchb., так само як по да ний у тексті 
про то ло гу А. Ро го ви чем си но нім до цьо го так со на. 

3. Aconitum anthora L. γ. [var.] lanceolatum Rogow. 
1869, Обо зре ние...: 12.

За про то ло гом: «Око ло м. Кар лов ки».
Holotypus  (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 

hic  designatus):  «По доль.  губ.,  Конст.  уез да  око ло 
м. Кар лов ки в роще. 9 августа 1854 г. А. Рогович», 
KW  000115226  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  25.06.2015, 
in herb.).

П  р  и  м  і   т   к   а.   В  гербарії  А.  Роговича  зразок 
KW  000115226  зберігається  в  загальній  паперовій 
обкладинці, на якій вказано: «Aconitum nemorosum B.M.», 
так само, як синонім до цього таксона, поданий автором 
у протолозі.

4. Aconitum anthora L. var. polychromum Wołoszcz., 
in herb.

Sp. authent. (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus):  «Aconitum anthora L.  var.  polychromum 
Woł.  (test  Wołoszczak  =  pl.  hybrida)  [Ziboii]  (ad 
confinei Marmarosicom) Bucovina. 24 sierp. 1905. D. 
Wołoszczak»,  LW  060623  (N.  Shiyan,  25.07.2015,  in 
herb.).

5. Aconitum besserianum Andrz. emend. Wissjul. 1949, 
Ботан. журн. АН УРСР, 6, 2: 57, fig. 1.; A. besseranum 
Andrz. 1860, Тр. комисс. Киев. учебн. округа, 4, 1: 5 
(Исчисл. раст. Подольск. губ. 1).

За протологом:  «…in  nemore  inter  Satanow  et 
Oleniszczew a 1823 et 1851 ipse legi».

Lectotypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus): «A. vulparia β cynoctonum ?  fl. albo. [etc] 
Tarnoruda [18]20», «A. besserianum Andrz. 25.II.1948. 
О. Вісюліна», KW 000115067 (N. Shiyan, O. Kagalo & 
O. Bulakh, 17.06.2015, in herb.).

Paratypus (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  hic 
designatus):  «Подольск.  губ.  Про скур.  уез да  окол. 
м.  Са та но ва  в  лесу.  6  июля  1858  г.  А.  Ро го вич», 
KW  000115080  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  18.06.2015, 
in herb.).

Sp. authent. (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus):  [зразок  без  етикетки],  «A. besserianum 
Andrz.  25.II.1948.  О.  Вісюліна»,  KW  00011506 
(N. Shiyan & O. Bulakh, 12.05.2015, in herb.); «По дол. 
губ., Балт. уез да, око ло сел. Выль ша нец в за рос лях 
[…].  2  ав густа  1857  г.  А.  Ро го вич»,  «A. besserianum 
Andrz.  28.II.1948.  О.  Вісюліна»,  KW  000115067 
(N. Shiyan & O. Bulakh, 12.05.2015, in herb.).

П  р  и  м  і   т   к   а.  Досліджуючи рід Aconitum, О. Ві-
сюліна  звернула  увагу  на  декілька  таксонів,  які,  на  її 
думку, були незаслужено забуті. Се ред них A. besserianum, 
ко рот ко  опи са ний  А.  Андржієвським  в  «Ис чис ле нии 
рас те ний По доль ской гу бер нии и смеж ных с нею мест» 
(1860)  за  ек зем п ля ра ми  рос лин,  зібраних  в  око ли цях 
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м.  Сатанів  та  м.  Оле ни ще ве  (те пер  —  с.  Го ле ни ще ве 
Че ме ро вець ко го  р-ну  Хмельницької  обл.).  Виз наю чи 
таксономічну  самостійність  A. besserianum,  О.  Вісюліна 
у  своїй  роботі  1949  р.  (Visiulina,  1949)  подає  роз ши-
ре ний  опис  виду,  зберігаючи  його  об сяг  у  розумінні 
А.  Анджієвського.  В  тексті  про то ло гу  вона  на во дить 
перелік specimina examinata («УРСР. Тернопільська обл., 
Підволочиський  р-н,  с.  Тар но ру да  (Анджієвський!); 
Кам’янець-Подільська  обл.,  біля  м.  Са та но ва  (Ро го-
вич!);  біля  с.  За вал ля  (Ро го вич!)»),  в  яко му  відсутні 
зраз ки,  вказані  в  пер вин но му  описі.  Ймовірно,  на  мо-
мент  дослідження  вони  були  втрачені.  Тому  в  процесі 
лектотипіфікації  ми  уваж но  дослідили  матеріали,  які 
слу гу ва ли О. Вісюліній для опи су виду, про що свідчать 
но тат ки,  залишені  на  гер бар них  ар ку шах.  За  лек то-
тип  об ра но  зра зок  із  колекції  В.  Бес се ра  —  вся  рос-
ли на  в  стані  квітування.  Ймовірно,  що  KW  00011506  з 
відповідною детермінантою О. Вісюліної є дуб ле том лек-
то ти пу,  але  че рез  відсутність  ети кет ки  ми  розглядаємо 
його як specimina authentica.  Інші автентичні матеріали 
віднайдені нами в колекції А. Ро го ви ча.

6. Aconitum cammarum Jacq. var. janoviense Zapał. 
1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 216.

За про то ло гом:  «Jaryna  koło  Janowa  (Król),  na 
wschód od Medyki w dębinie (Kotula)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

7. Aconitum cammarum Jacq. var. subleopoliense 
Zapał. 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 216.

За протологом:  «Zubra  pod  Lwowem,  z  dopiskiem 
«in silvis rarissime» (Błocki)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

8. [Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka] 
Aconitum napellus L. emend. Skalický var. czarnohorense 
Zapał. 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 227.

За протологом: «W Górach Pokutcko Marmaroskich, 
szczególnie na Czarnej Horze i w Alpach Rodneńskich 
w  krainie  kosodrzewu  często,  najwyżej  tam  2010  — 
2030 m, tu 2010 — 2200 m; liczne okazy z Czarnej Hory 
i z Pietrosu w Alpach Rodneńskich (Zapałowicz)».

Lectotypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus):  «Góry  Pokutcko-Marmaroskie,  Pietrosu 
(A. napellus  L.  emend.  Skalický  var.  czarnohorense 
Zapał.),  18.VIII.1880,  leg.  H.  Zapałowicz», 
KRAM  246853,  in  Mitka,  2000,  pro  holotypus; 
isolectotypus:  KRAM  246854,  in  Mitka,  2000,  pro 
isotypus.

9. [Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka] 
Aconitum napellus L. emend. Skalický var. czarnohorense 
Zapał. f. glabratum Zapał.,  1908,  Consp.  Flor.  Gal. 
Crit. 2: 228.

За протологом:  «Ihrowiszcze  (Zipser),  Howerla 
(Witwicki),  Pietrosu  na  Piatra  alba  (Zapałowicz), 
Dorna Watra na Bukowinie (Rehman)».

Lectotypus (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «Aconitum tauricum  Wulf.,  pod 
szczytem Wysokiej (Ihrowiszcze) w okol. rz. Łomnicy, 
27.VII.1889,  E.  Wołoszczak  (A. napellus  L.  emend. 
Skalický  var.  czarnohorense  Zapał.  f.  glabratum  rev. 
Zapałowicz)»,  KRAM  132281,  in  Mitka,  2003,  pro 
holotypus.

10. [Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka] 
Aconitum napellus L. emend. Skalický var. czarnohorense 
Zapał. f. hoverlanum Zapał.,  1908,  Consp.  Flor.  Gal. 
Crit. 2: 228.

За протологом: «Howerla i z innego szczytu w Carnej 
Horze (Wołoszczak)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM. 

11. [? Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka] 
Aconitum napellus L. emend. Skalický var. lomnicense 
Zapał. 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 229.

За протологом:  «W  Karpatach  Wschodnich:  nad 
Łomnicą  «przy  stawie  Grofy»  (Wołoszczak),  więc  już 
dość nizko, mniej więcej w dziedzinie górskiej».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

12. [Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka] 
Aconitum napellus L. emend. Skalický var. czarnohorense 
Zapał. f. minimum Zapał., 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 
2: 228.

За протологом: «Na Czarnej Horze: Pop Iwan koło 
2000 m (Zapałowicz)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

13. [Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka] 
Aconitum napellus L. emend. Skalický var. czarnohorense 
Zapał. f. subincisum Zapał.,  1908,  Consp.  Flor.  Gal. 
Crit. 2: 228.

За протологом: «Ukiernia w Karpatach na górnem 
porzeczu Łomnicy (Wołoszczak)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

14. [Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka] 
Aconitum napellus L. emend. Skalický var. czarnohorense 
Zapał.  f. tenuisectum Zapał.,  1908,  Consp.  Flor.  Gal. 
Crit. 2: 228.

За протологом:  «Dział  mięzdy  Howerlą  a 
Pietroszem, blizko drugiego na skałkach jurajskich koło 
1550 m (Zapałowicz)».

Lectotypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus):  «(Aconitum napellus  L.  emend.  Skalický 
var.  czarnohorense  Zapał.  f.  tenuisectum,  det.  H. 
Zapałowicz),  Cz.  Hora,  Pietrosz,  5.VIII.1906,  H. 
Zapałowicz»,  KRAM  132298,  in  Mitka,  2003,  pro 
holotypus.
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15. [Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka] 
Aconitum napellus L. emend. Skalický var. czarnohorense 
Zapał. f. turculense Zapał.,  1908,  Consp.  Flor.  Gal. 
Crit. 2: 228.

За протологом:  «W  krainie  kosodrzewu  Czarnej 
Hory pod Turkułem (Zapałowicz)».

Holotypus (Mitka, 2003): «Aconitum napellus L. em. 
Skalický,  Czarna  Hora,  2.VIII.1880,  H.  Zapałowicz 
(var.  czarnohorense  f.  turculense,  rev.  H.  Zapałowicz», 
KRAM 132278.

16. [? Aconitum × czarnohorense (Zapał.) Mitka] 
Aconitum napellus L. emend. Skalický var. czarnohorense 
Zapał. f. zeleminum Zapał.,  1908,  Consp.  Flor.  Gal. 
Crit. 2: 228.

За протологом:  «Karpaty  na  południe  od  Skolego: 
Zelemin, Wysoka-Ihrowiszcze (Wołoszczak)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.
17. [Aconitum degenii Gáyer] Aconitum paniculatum 

Lam. var. czeremossicum Zapał.,  1908,  Consp.  Flor. 
Gal. Crit. 2: 220.

За протологом: «W Karpatach Pokuckich: w dolinie 
Czeremosza Czarnego bardzo często i mniej więcej od 
Borkuta po górne źródłowiska … (Zapałowicz)».

Lectotypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus): «Albin na Czarnym Czeremoszem w lesie 
na  moczarze;  5.VII.1875,  leg.  A.  Śleńdziński  (var. 
czeremossicum, rev. H. Zapałowicz)», KRAM 132231, in 
Mitka, 2000, pro holotypus.

18. [Aconitum degenii Gáyer] Aconitum paniculatum 
Lam. var. paniculatum f. latiusculum Zapał.,  1908, 
Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 220. 

За протологом:  «Podłuty  nad  Łomnicą,  kilka 
okazów (Wołoszczak)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

19. [Aconitum degenii Gáyer] Aconitum paniculatum 
Lam. var. paniculatum f. tenuifissum Zapał.,  1908, 
Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 220. 

За протологом: «Pod Czarną Horą tu i owdzie: nad 
Czeremoszem  Cz[arnym]  powyżej  ujścia  Dzembronii 
(Zapałowicz)».

Holotypus (Mitka,  2003):  «Czeremosz  powyżej 
ujścia  Dzembronii;  11.VII.1880,  leg.  H.  Zapałowicz 
(fo. tenuifissum, det. H. Zapałowicz)», KRAM 132226.

20. [Aconitum degenii Gáyer] Aconitum paniculatum 
Lam. var. perkalabense Zapał., 1908, Consp. Flor. Gal. 
Crit. 2: 220. 

За протологом:  «Najchętniej  widocznie  na 
gruncie  wapnistym  lub  skałach  wapennych:  Stoubej 
w  hryniawie,  nad  Percałabem  (górnym  Czeremoszem 

Białym) Czarny Dił nad Percałabem na skale wapiennej 
(Wołoszczak).  Trojaga  tuż  pod  szczytem  1920  m  na 
andezycie, Piatra rei w Alpach Rodneńskich u stóp skał 
wapiennych 1300 — 1380 m (Zapałowicz)».

Lectotypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus): «Piatra rei. Alpy Rodn., exemplarum cum 
infloresc.  ramose  formam  transitoriam;  15.VIII.1907, 
leg.  H.  Zapałowicz»,  KRAM  132248,  in  Mitka,  2003, 
pro holotypus.

21. Aconitum eulophum Rchb. var. blockii Zapał., 
1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 208.

За протологом:  «Saparycha  nad  Romanowem 
Siołem  w  Zbarazkiem  (Ślińdziński),  Okno  w 
Skałackiem, Antonów w Czortkowskiem, Boryszkowce 
w Borszczowskiem (Ślińdziński)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

22. [Aconitum firmum Rchb.] Aconitum napellus L. 
emend. Skalický var. babiegurense Zapał. f. babiegurense 
Zapał., 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 226.

За протологом: «W krainie kosodrzewu Babiej Góry 
w Kościólkach 1565 m i t. d., wyjątkowo nad potokami 
nieraz bardzo nizko, np. nad Markowym Potokiem 725 
m  (Zapałowicz);  także  na  szczyci  1725  m  (Bobek); 
Kuźnice  w  Zakopanem  (Jabłoński).  Okaz  z  Carnej 
Hory (Rehman) bez żadnej wątpliwości tu należy».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM. 

23. [Aconitum firmum Rchb.] Aconitum napellus L. 
emend. Skalický var. subtatrense Zapał. f. grofense 
Zapał., 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 225.

За протологом: «W Karpatach nad Łomnicą: p. Ko- 
tełec pod Grofą (Wołoszczak)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM. 

24. [? Aconitum firmum Rchb.] Aconitum napellus L. 
emend. Skalický var. swidovense Zapał.  1908,  Consp. 
Flor. Gal. Crit. 2: 227.

За протологом:  «Na  półn.  —  zachód  od  Czarnej 
Hory  w  Górach  Swidowskich:  Dragobrat,  Bliźnica 
1700 m i t. d. (Zapałowicz)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

25. [? Aconitum firmum Rchb.] Aconitum napellus L. 
emend. Skalický var. swidovense Zapał. f. subvestitum 
Zapał. 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 227.

За протологом:  «Szpyci  w  Czarnej  Horze 
(Śleńdziński)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM. 

26. [Aconitum × hebegynum DC.] Aconitum 
paniculatum Lam. var. intermedium Zapał. 1908, Consp 
Fl. Galic. Crit., 2: 221.
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За протологом: «Plaj między Mołodą a Jajcem nad 
Łomnicą,  Tomnatek  w  Polemey  Popowiezowskiej, 
Jabłonica  na  Przesmyku  Tatarskim  (Wołoszczak); 
Jawornik  koło  Mikuliczyna  (Rehman),  Bystrzec  pod 
Czarną Horą (Śleńdziński)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

27. [Aconitum × hebegynum DC.] Aconitum 
paniculatum Lam. var. prutense Zapał., 1908, Consp Fl. 
Galic. Crit., 2: 221.

За протологом: «Ludwikówka koło Doliny (Błocki), 
Jawornik  koło  Mikuliczyna  (Rehman),  Worochta 
nad  Prutem,  nad  p.  Paradczynem  w  tejże  okolicy 
(Wołoszczak)».

Syntypi  (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  hic 
designatus): «Aconitum paniculatum Lam. Na lące przy 
Prucie,  poniżej  Worochty.  17  VIII  1888.  B.  Błocki», 
LW 059884, LW 060463 (N. Shiyan, 25.07.2015). 

28. [Aconitum × hebegynum DC.] Aconitum 
paniculatum Lam. var. prutense Zapał. f. lobatum Zapał. 
1908, Consp Fl. Galic. Crit., 2: 221.

За протологом:  «Worochta  nad  p.  Paradczynem 
(Wołoszczak)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

29. [Aconitum × hebegynum DC.] Aconitum 
paniculatum Lam. var. prutense Zapał. f. subintermedium 
Zapał. 1908, Consp Fl. Galic. Crit., 2: 221.

За протологом: «Nad p. Paradczynem (Wołoszczak)».
Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

30. Aconitum jacquinii Rchb. var. czywczynense 
Zapał., 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 207. 

За протологом: «Czywczyn od wschodu, Ciarcann, 
dalej w Alpach Rodneńskich: Piatra  rei 1300 m  i  t. d. 
(Zapałowicz)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

31. [Aconitum lasiocarpum ssp. kotulae (Pawł.) 
Starmühl. et Mitka] Aconitum paniculatum Lam. var. 
podolicum  Zapał. f. latilobum Zapał.  1908,  Consp  Fl. 
Galic. Crit., 2: 222.

За протологом: «Żukocin na Podolu Kołomyjskiem, 
nadto na głębokiem Podolu «w Skałackiem: Kamionki, 
w gęstwinie leśnej» (Śleńdziński)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM. 

32. [Aconitum lasiocarpum ssp. kotulae (Pawł.) 
Starmühl. et Mitka] Aconitum paniculatum Lam. var. 
podolicum Zapał. 1908, Consp Fl. Galic. Crit., 2: 221.

За протологом:  «Między  Dobrowódką  Wielką  na 
Podolu  Kołomyjskiem,  dalej:  Chocimierz-Żuków  na 
granicy powiatu horodeńskiego (Śleńdziński)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

33. Aconitum lasiostomum Rchb. ex Besser,  1822, 
Enum. Pl. Volh.: 69.

За протологом: «Podolicum». 
Lectotypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 

designatus): «A. lasiostomum Rch. [Rchb.] A. ochroleuco 
simillimum, diff. froctis pubest. calcare subspiralis quum 
in isto fructus glaber, calc. arcuatum sit» KW 000033526 
(N. Shiyan & O. Bulakh, 12.05.2015, in herb.).

Syntypus  (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  hic 
designatus):  «A. lasiostomum Rch.  [Rchb.]  Horto 
culta. […lto] major, [mimis] villosa. Florus pallidosis», 
«A. altissimum.  5.III.1817  [Dorpat]  […ri  …lanre] 
rariosen. [Herbis verset…]!», KW 00011557 (N. Shiyan 
& O. Bulakh, 12.05.2015, in herb.).

П р и м і  т  к  а.  За лектотип обрано зразок В. Бессера, 
він  сам  визначив  його  як  A. lasiostomum Rchb.  і  навів 
детальний опис виду на етикетці як у протолозі. Оскільки 
віднайдено  первинний  матеріал  цього  таксона,  то  дія 
процитованого  у  «Флоре  Восточной  Европы»  неотипу 
(«Калужская обл. (prope urbem Medyn in Gubernio Kaluga 
lectum)»), має бути відмінена.

34.  Aconitum leucanthum Andrz. ex Rogow.  1869, 
Обозрение…: 298, nom. nud.

За протологом:  «Ме ж ду  кус тар ни ка ми  око ло 
Ста ви ла».

Sp. authent. (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «Aconitum pallidum  Rchbh.  [Rchb.] 
floris Lycoctomi[formis] minimi albi! in pratis humidis. 
Ставище.  Андрж[иевский]»,  «Тип.  A.  leucanthum 
Andrz. 28.II.1948. О. Вісюліна», KW 000033525.

35. [Aconytum lycoctonum L.]  Aconitum lundum 
Panz., in herb.

Sp. authent.  (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «Aconitum lundum  mihi  ab  [amiciff.] 
Reichenb.  e.  A. vulparia  conicus  [proxi.  fl.  norineb.] 
[18]26. Panzer», KW 000115153.

36. [Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.] Aconitum 
fallacinum Błocki ex Kneuck. 1895,  Allgem.  Bot. 
Zeitschr. 1: 117.

За протологом:  «Gebüsche  und  Holzschläge  in 
Ostgalizien,  spiradisch.  Bisher  von  mir  beobachtet  in 
Wulka  und  Bartatow  bei  Lemberg,  in  Dubienko  bei 
Monasterzyska und bei Zloczow».

Lectotypus (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «Bartatów  (bei  Lemberg)  —  auf 
Holzschläge  —  […dilch.].  1883.  B.  Błocki», 
JE 00017827 (K. Victor (JE), 2012, pro typus in herb.: 
http://plants.jstor.org/stable/history/10.5555/al.ap.
specimen.je00017827). 
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Syntypi (K.  Victor  ex  S.  Ziman,  N.  Shiyan  & 
O. Bulakh, hic designatus): «Galicia orientalis: Bartatów 
bei Lemberg. 1884. В. Błocki», JE 00017829 (K. Victor 
(JE),  2012,  pro  syntypus  in  herb.:  http://herbarium.
univie.ac.at/database/detail.php?ID=305313); 
«Bartatów  pr.  Leopolinum  (Galiciae)  —  in  dumetis. 
1893.  В.  Błocki»,  JE 00018561  (K.  Victor  (JE), 
2012,  pro  syntypus  in  herb.:  http://plants.jstor.org/
stable/history/10.5555/al.ap.specimen.je00018561); 
«Bartatów  pr.  Leopolinum (Galiciae)  — in  silvis 
[caedn..]. 05 VI 1894. В. Błocki», LW 069821 (T. Fos-
tiak (LW), 03.07.2015, pro typus in herb.).

Syntypus (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  hic 
designatus):  «Galicia:  Dubienko  pr.  Monasterzyska. 
1891. В. Błocki», JE 00017830, (K. Victor (JE), 2012, 
in herb.: http://herbarium.univie.ac.at/database/detail.
php?ID=305314).

Sp. authent. (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus): «Galicia orientalis: In silvis pr. Leopolim. 
08.1894.  В.  Błocki»,  HAL  0117457  (B.  Heuchert 
(HAL),  2012,  pro  typus  in  herb.:  http://herbarium.
univie.ac.at/database/detail.php?ID=324120). 

П  р  и  м  і   т   к   а.   За  лектотип  обрано  один  із 
синтипів,  дані  етикетки  якого  повністю  відповідають 
протологу. Зразок HAL 0117457 не може розглядатися як 
тип  цього  таксона,  оскільки  точно  не  зазначене  місце 
збору, як в описі. У Гербарії Львівського національного 
університету  імені  Івана  Франка  (LW)  зберігається 
низка  зразків,  зібраних  Є.  Волощаком  у  1896  р.  та 
Б. Блоцьким — у 1908, 1912 р. із locus classicus («Bartatów 
pr.  Leopolinum…»,  LW  060388,  LW  060391,  LW  060395, 
LW 060400, LW 060402).

37. [Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.] Aconitum 
miodoboryensis Błocki, in herb.

Sp. authent. (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus):  «Aconitum miodoboryensis mihi.  (Floris 
lutei). Okno pr. Grzymaiłó (Galicie orientali) in rupibus 
cale.  dumot.  «Ostra  Skałka».  29.06.1914.  B.  Błocki», 
LW 060357. 

38. [Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.] Aconitum 
thyraicum Błocki ex Kneuck. 1895,  Allgem.  Bot. 
Zeitschr. 1: 59. 

За протологом:  «In  Gebüschen  an  steilen  felsigen 
Uferabhängen  des  Dniester  zwischen  Horodnica 
und  Zaleszczyki  in  S.O.  Galizien  in  Gesellschaft  von 
Helleborus purpurescens W.K., Hieracium thyraicum mihi 
und  Sesleria Heuffleriana  Schur,  sowie  in  Gebüschen 
auf  Kalkanhöhen  in  Krzywczyce  bei  Lemberg,  in 
Gesellschaft von Senecio umbrosum W.K.».

Lectotypus (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «Horodnica  pr.  Horodenka  (Galiciae 
orientali-australis) in rupas praemptas saxosas tyrae — in 

dumetis. VII 1891. B. Błocki», LW 060253, LW 060254; 
isolectotypus  (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  hic 
designatus): LW 060250.

П  р  и  м  т   к   а.   Зразки  та  їхні  дублети  зібрані 
Б. Блоцьким із locus classicus упродовж 1894—1897, 1900, 
1913,  1914  років  зберігаються  в  гербаріях  Львівського 
національного університету імені Івана Франка (LW s.n., 
LW 060248, LW 060249, LW 060251, LW 060252, LW 060255, 
LW 060256, LW 128220), Паризького природничого музею 
(P 02818160:  https://science.mnhn.fr/institution/mnhn/
collection/p/item/p02818160), Гамбурзького університету 
(HBG 508762:  http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.
specimen.hbg508762). 

39. Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. f. obtu
sidentatum Simonk. ex Gáyer.  1909,  Magyar  Bot. 
Lapok, 8, 10—12: 315.

За протологом:  Описаний  з  околиць  м.  Хуста 
(Закарпатська обл.).

Sp. authent. (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic designatus): «F. Schultz, Herbarium normale, nov. 
ser.,  cent.  22.  №  2108.  Aconitum septentrionale  Koell. 
Spic.  In  fruticetis  prope  Huszt.  Marmaros.  Hungaria. 
Junio  1884.  L.  Vágner»,  JE  00017690,  JE  00017691, 
(K. Victor (JE) 2012, pro typus in herb.: http://plants.
jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.je00017690, 
http://plants.jstor.org/stable/history/10.5555/al.ap.
specimen.je00017691) 

Sp. authent. (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus):  «In  silvis  subalpinis  pr.  Huszt  comitatus 
Marmaros [s.d.] L. Vágner cum Janka», JE 00017688, 
JE 00017689 (K. Victor (JE) 2012, pro typus in herb.: 
http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.specimen.
je00017688,  http://plants.jstor.org/stable/10.5555/
al.ap.specimen.je00017689).

Sp. authent. (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «In  schattigen  Berglehnen  der 
maramarosser  Waelder,  in  Ungarn.  Junio  18… 
L.  Vágner»  JE 00017686,  JE  00017687  (K.  Victor 
(JE)  2012,  pro  typus  in  herb.:  http://plants.jstor.org/
stable/10.5555/al.ap.specimen.je00017686, 

http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.
specimen.je00017687).

Sp. authent. (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «Flora  de  Máramaros.  Aconitum 
septentrionale Bmg. A. lycoctonum b. Caeruleum Wahlb. 
An  Waldraendern  im  körösmezöer  Theiszthale.  Juni 
1877. L. Vágner», JE 00017685 (K. Victor (JE) 2012, pro 
typus  in  herb.:  http://plants.jstor.org/stable/10.5555/
al.ap.specimen.je00017685). 

П  р  и  м  і   т   к   а.  Оскільки протолог цього таксона 
нами  дотепер  не  знайдено,  то  його  типіфікація  є 
незавершеною.
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40.  Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.  var. 
dissectiffolium Zapał., 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 
212. 

За протологом:  «Bartatów  koło  Lwowa  (Błocki), 
Iwanowce w Kołomyjskiem (Śleńdziński)».

? Syntypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus):  «Bartatów  pr.  Leopolinum  (Galiciae)  in 
silvis [cae…]. 1888. B. Błocki», LW 060379 (N. Shiyan, 
25.07.2015 in herb.).

41.  Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.  var. 
hosteanum Shur f. czywczynense Zapał.,  1908,  Consp. 
Flor. Gal. Crit. 2: 213. 

За протологом:  «W  krainie  kosodrzewu  na  skałach 
wapiennych: Czywczyn (Wołoszczak), Popadia 1460 m, 
łostun 1400—1515 m (Zapałowicz)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

42. Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.  var. 
leopoliensis Zapał., 1908, Consp. Flor. Gal. Crit. 2: 213. 

За протологом: «Dublany pod Lwowem «w lesie na 
pagórku» (Paczoski) hic flores pulchre coerulei; Rudniki 
pod  Podhajcami  na  górze  «Baba»  (Śleńdziński),  stąd 
okaz  «z  gęstwiny  lasu  grabowego»  niklejszy,  foliis 
caulinis  mediis  reniformi  subrotundis,  przedstawia 
widocznie formę przejściową; Bukówna w Tłumackiem 
(Bieniasz)».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

43. Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb. var. 
parvicassum Zapał.,  1908,  Consp.  Flor.  Gal.  Crit.  2: 
212. 

За протологом:  «Tustanowice  w  Drohobyckiem 
(Tyniecki),  Dubienko  koło  Monasterzysk  (Błocki),  tu 
bardzo typowo».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

44. [Aconitum moldavicum Hacq. ex Rchb.] Aconitum 
septentrionale Koelle var. carpaticum DC.,  1818,  Syst. 
Nat. 1: 370.

За протологом:  «…β  in  Galliziá  (Bess.),  et  in 
Carpathis frequenter (Wahl.)».

Iconotypus (Warncke,  1964):  «Reichenbach,  Ill. 
spec. Acon. (1827), tab. 57.  A.  vulparia β cynoctonum 
Reichenb. [by Warncke (1964): «A. moldavicum Hacq. 
pro syn.»]».

45. Aconitum nemorosum  M. Bieb. ex Rchb.  1820, 
Monogr.  Acon.:  71;  id.  1819,  Uebers.  Aconitum  16, 
nom. nudum.

За протологом:  «Hab.  ad  Caucasum,  in  Ucrainia 
Marsch. Biebersteini! in Sibiriae reg. Altaic. Pallas!».

Lectotypus: знаходиться  в  гербарії  LE  (Tzvelev, 
2001).

? Syntypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus): «Aconitum nemorosum MB. Ex Ucrainia», 
KW  000115152  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  18.06.2015, 
in herb.). 

П р и м і  т  к  а.  Г.Г.Л. Рейхенбах у виданні 1820 р. про 
вивчені  зразки  пише  детальніше:  «…in  nemoribus  prope 
Charkow  in  Ucraina:  Marschall a Bieberstain!  in  Caucaso 
Pallas  in  Collibus  graminosis  inter  Bar-naoul  et  Zmeof: 
Patrin,  teste DeCand.». Серед зразків колекції В. Бессера 
виявлено  екземпляр  цього  виду  зі  зборів  М.  фон 
Біберштейна,  етикетка  до  якого  відповідає  вказаному 
вище  тексту  і  який,  імовірно,  є  синтипом  Aconitum 
nemorosum. 

46.  Aconitum odontandrum Wissjul.  1939,  Журн. 
Ін-ту  ботан.  АН  УРСР,  21—22:  253,  fig.  1b,  c,  d, 
«odonandrum».

За протологом: «Київська обл.: коло с. Дзвінкової 
(!); коло с. Бобриця, в заростях кущів на болоті при 
р. Ірпень (!); коло с. Михалино, в лісовому яру (!); 
коло с. Борщагівка, по краю болота (!); низинка в 
сосновому лісі за Святошином (!)».

Lectotypus (S. Ziman, N. Shiyan & O. Bulakh, hic 
designatus):  «В  кустарниковых  зарослях  на  болоте 
при реке Ирпень близ села Бобрица. 30 июля 1916 
года. Ю.Н. Семенкевич», KW 000062657 (N. Shiyan 
& O. Bulakh, 18.06.2015, in herb.).

Syntypi  (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  hic 
designatus):  «Herbarium  J.  Siemienkiewiczii.  Plantae 
circa Kioviam collectae. В сосновом лесу близ деревни 
Звонковая. 9 августа 1916 года. Ю.Н. Семенкевич», 
«Aconitum variegatum Koch.  (?)  Окр.  Киева  близ 
дер.  Звонковая.  В  соснов[ом]  лесу.  9  VIII  1916», 
KW  000062656  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  18.06.2015, 
in  herb.);  «Herbarium  J.  Siemienkiewiczii.  Plantae 
circa Kioviam collectae. Ок рест ности г. Кие ва. Близ 
дер.  Звон ко вая  Ва сил ьков.  у.  В  сосновом  лесу. 
9  VIII  1916  г.  Ю.Н.  Семенкевич»,  KW  000062652, 
KW  000062653  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  18.06.2015, 
in  herb.);  «Київ.  Низинка  в  сосновому  лісі  за 
Святошином.  8  VIII  1921.  Зеров  і  Оксіюк», 
KW  000062660  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  18.06.2015, 
in  herb.);  «Aconitum  (storkeanum  Rechb.)  ?  Киевск. 
губ. и у. Михалино в лесистом овраге. 4 VIII 1901. 
А. Ракочи», KW 000062655 (N. Shiyan & O. Bulakh, 
18.06.2015,  in  herb.);  «Aconitum stoerkeanum  R[chb.] 
29 авг. 1880. Борщаговка, на краю болота (Киевская 
губерния) [В. Липский], KW 000040741 (N. Shiyan 
& O. Bulakh, 18.06.2015, in herb.).

Sp. authent.  (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «Aconitum  storkeanum  Rechb.  Свя-
то ши но,  сосн.  бор.  225  квар тал.  13  VIII  1917. 
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В.  Хма лад зе»,  «Aconitum  storkeanum (A. napelus × 
A. variegatum)  Свя то ши но,  сосн.  бор.  225  квар-
тал.  13  VIII  1917.  В.  Х[ма лад зе]»,  KW  000062654 
(N. Shiyan & O. Bulakh, 18.06.2015, in herb.). 

П р и м і  т  к  а.  Для зразка KW 000040741 використа-
на іменна етикетка І. Шмальгаузена, хоча збір належить 
В. Липському, рукою якого написано текст.

47.  [Aconitum pseudanthora (Błocki ex Pacz.) 
Wissjul.] Aconitum eulophum Rchb. var. pseudanthora 
Błocki ex Pacz., 1927, Fl. Polska, 3: 21.

За протологом:  «Rosie,  po  wertepach  gipsowych, 
po  wzgorzach  wapiennych  i  w  zaroslach  na  polskiem 
Podolu».

Тип, імовірно, зберігається в гербарії KRAM.

48. Aconitum rogowiczii Wissjul. 1949, Ботан. журн. 
АН УРСР, 6, 2: 59, рис. 2.

За протологом: «Czernigowskaja gub. Rogowicz. In 
Herb. Inst. Bot. Ac. Sc. Ucr. SSR conservatur».

Holotypus  «Gub. Tschernig. [18]40. Herb. A. Rogow.», 
«A. rogowiczii  Wissjul.  12.III.1948.  О.  Вісюліна», 
KW 000033526 (O. Bulakh & M. Shevera, 24.04.2001, 
in  herb.  pro  lectotypus;  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
22.06.2015, in herb. pro holotypus).

Paratypi (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «Aconitum lycoctomum  L.  forma 
c.  Кременец.  26.VI.[18]85.  [И.]  Шмальгаузен», 
KW  000040747  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  22.06.2015, 
in  herb.);  «Aconitum lycoctomum  L.  ochroleuca. 
На  лесном  лугу  близ  Проскурова.  9.VII.[18]82. 
[И.]  Шмальгаузен»,  KW  000040748  (N.  Shiyan  & 
O. Bulakh, 22.06.2015, in herb.); «Aconitum lasiostomum 
Rechb. У  лісах  біля  сс.  Моросовки  і  Краснопілля 
Слов’янського району Сталінської обл. 16.VI.1939. 
Ф. Гринь і Д. Доброчаєва», KW 000062669 (N. Shiyan 
&  O.  Bulakh,  22.06.2015,  in  herb.);  «Aconitum 
lycoctomum  L.  Артемівська  (Бахмутська)  округа, 
окол. ст. Часів  Яр, ліс «Темний». 1.VIII.1928. P. Oksijuk», 
KW 000062693, KW 000062694 (N. Shiyan & O. Bulakh, 
22.06.2015,  in  herb.);  «Aconitum lycoctomum  L.  fam. 
Ranunculaceae. Kosin [g…un] de Kieff distr de Kaniff 
[…ty  ambraqis  x  humide  …]  5  Août  1856  [там  само 
Août  1888]  […]  de  Montrésor»,  KW  000062672, 
KW  000062675,  KW  000062676,  KW  000062677, 
KW 000062678 (N. Shiyan & O. Bulakh, 22.06.2015, in 
herb.); «Aconitum lycoctomum L. Рыбница на Днестре. 
23.VI.1882.  [И.]  Шмальгаузен»,  KW  000040751 
(N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  22.06.2015,  in  herb.); 
«Aconitum lycoctomum  L.  Бессарабия.  Корнешты. 

28.VI.1887. В. Липский», KW 000040750 (N. Shiyan 
& O. Bulakh, 22.06.2015, in herb.).

Sp. authent. (S.  Ziman,  N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
hic  designatus):  «ochroleuca.  В  лесу  у  речки  за  дер. 
Сухая  Рыбница.  28.VI.1882.  [И.  Шмальгаузен]», 
KW  000040751  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  22.06.2015, 
in  herb.);  «Бессарабия,  Хотинский  уезд,  околица. 
27  июля  1857  г.  К.  [Ельсат]»,  KW  000115079 
(N. Shiyan & O. Bulakh, 12.05.2015, in herb.); «Флора 
Харьковской губ. № 305. Aconitum lasiostomum Rechb. 
Окр. г. Харькова, полянки, в кустарнике. 8.VI.1916. 
М. Котов», KW 000062680 (N. Shiyan & O. Bulakh, 
22.06.2015,  in  herb.);  «Флора  Харьковской  губ. 
№ 284 [et № 288]. Aconitum lasiostomum Rechb. Окр. 
г.  Харькова,  полянки  в  лесу.  12.VII.1916.  М.  Ко-
тов», KW 000062670, KW 000062671, KW 000062684 
(N.  Shiyan  &  O.  Bulakh,  22.06.2015,  in  herb.); 
«Aconitum lasiostomum Rechb. Харь ков ская (До нец-
кая) губ. Изюм ский окр. г. Сла вянск, х. Ма ка ти хин. 
Леса  по  бал ке  Ма ка ти хе.  5.VII.1923.  Е.  Лаврен-
ко»,  KW  000062668  (N.  Shiyan  &  O.  Bulakh, 
22.06.2015,  in  herb.);  «Aconitum lasiostomum Rechb. 
Leg.  Наливайко»,  «Aconitum lycoctomum  L.  №  212. 
[зацв…  …]  в  кустах  […]  дачи  Ру да ко ва  на  […]. 
24  июня  1891.  Гербарий  А.  Нал.»,  KW  000062697 
(N. Shiyan & O. Bulakh, 22.06.2015, in herb.).

П  р  и  м  і   т   к   а.   Автентичні  матеріали,  як  ті,  що 
зазначені  в  протолозі  як  вивчені  зраз ки  («УРСР.  Тер-
но піль ська  об ласть:  Кре ме нець  (Шмаль гау зен!); 
Кам’янець-Подільська  обл.:  біля  Про ску ро ва,  на 
лісовому  лузі  (Шмаль гау зен!);  Чернігівська  обл.  (Ро-
го вич!);  Сталінська  обл.:  Слав’янський  р-н,  в  лісі  біля 
сс.  Мо ро сов ки  і  Краснопілля  (Гринь  і  Доброчаєва!); 
Артемівський  р-н,  біля  ст.  Часів  Яр  (Оксіюк!);  біля 
с. Котрухівка (Ро го вич!); Київська обл.: Чер каський р-н, 
м.  Сміла  (!);  Київський  р-н,  околиці  с.  Козина  (Мон-
тре зор!).  Мол давська  АРСР:  біля  Рибниці  на  Дністрі 
(Шмаль гау зен!), Кор не шти (Шмаль гау зен!, Ліпський!)), 
так і ті, які слу гу ва ли для опи су, але не занесені до ньо го, 
віднайдені нами май же в пов но му обсязі. Всі вони ма ють 
відповідну детермінанту з ви зна чен ням О.Д. Вісюліної за 
27.II, 12.III та 8.IV 1948 р. Зва жаю чи на весь досліджений 
матеріал,  зра зок  KW  000033526,  який  відповідає  да ним 
про то ло гу,  про ци то ва ним  щодо  типу,  ви ок рем ле но го 
ав то ром  се ред  інших  specimina  examinata  в  латинській 
частині опи су, ми розглядаємо як го ло тип, а не лек то тип, 
як за зна ча ло ся раніше in herb. Про ци то ва ний у «Фло ре 
Вос точ ной  Ев ро пы»  як  тип  зра зок  без  вказівки  місця 
зберігання  («Чер ни гов ская  губ.,  Мглин ский  у.,  око ло 
сел. Мо ло ды ков, в лесу, 26 VI 1954 [імовірно, ма лось на 
увазі 1854] А. Ро го вич» (Tzvelev, 2010)) не відповідає жод-
но му з про ци то ва них у протолозі, тому він не може роз-
гля да ти ся як тип, а його ста тус потребує уточ нен ня. 
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Ав то ри ви слов лю ють щиру по дя ку чл.-кор. НАН 
України, д-ру біол. наук, проф. С. Мосякіну та канд. 
біол. наук О. Ка га лу за цінні по ра ди та рекомендації, 
надані під час підготовки ру ко пи су статті, а та-
кож працівникам Гербарію Львівського національного 
університету імені Івана Фран ка (LW): ку ра то ру 
Т. Хміль і співробітникам М. Се ник і Т. Фос тя ку за 
до по мо гу в роботі з фон да ми та надання сканів ти-
по вих зразків.
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Зиман  С.Н.,  Шиян  Н.Н.,  Булах  Е.В.  Типы таксонов 
рода Aconitum (Ranunculaceae), описанных с территории 
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Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

Приведен  аннотированный  список  типовых  образцов 
48  таксонов  рода  Aconitum  (Ranunculaceae),  описанных 
с  территории  Украины.  Для  каждого  таксона  указаны: 
базионим,  номенклатурная  цитата,  типовой  образец  с 
уточнением его категории согласно протологу (голо-,  изо-, 
лекто-,  син-,  паратип  и  др.)  и  место  хранения  (герба-
рий).  Всего  выделено  74  типовых  образца  из  коллек-
ций JE, HAL, HBG, Р, KW, KRAM, LE, LW, из них 4 го-
лотипа, 15 лектотипов, 2 изолектотипа, 1 иконотип, 19 
синтипов, 11 паратипов и 22 автентика. Лектотипы из-
браны  для  Aconitum besserianum  Andrz.  emend.  Wissjul., 
A. fallacinum  Błocki  ex  Kneuck.,  A. thyraicum  Błocki  ex 
Kneuck., A. odontandrum Wissjul., A. paniculatum Lam. var. 
podolicum Zapał., A. anthora L. var. tenuifolium Rogow. и др.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: тип вида, голотип, изотип, 
лектотип, синтип, паратип, аутентичные образцы, 
Aconitum, Ranunculaceae, гербарии JE, HAL, HBG, Р, KW, 
KRAM, LE, LW.

Ziman S.N., Shyian N.N., Bulakh E.V. Types of the taxa of 
genus Aconitum (Ranunculaceae) described from Ukraine. — 
Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(4): 325—333.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Science of Ukraine

2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

The annotated list of the type specimens of 48 taxa of the ge-
nus Aconitum (Ranunculaceae) described from Ukraine is giv-
en. The following data for each taxa are provided: basionym, 
original  nomenclatural  citation;  type  specimen(s)  with  cat-
egory indicated according to protologues (holo-, iso-, lecto-, 
 syn-, paratypes, etc.); herbarium(a) at which the speciemen(s) 
is(are) deposited. In total 74 type specimens were found in the 
collections JE, HAL, HBG, Р, KW, KRAM, LE, LW, includ-
ing 4 holotypes, 15 lectotypes, 2 isolectotypes, 1 iconotypus, 
19 syntypes, 11 paratypes and 22 sp. authent. Lectotypes were 
designated  for  Aconitum besserianum  Andrz.  emend.  Wiss-
jul., A. fallacinum Błocki ex Kneuck., A. thyraicum Błocki ex 
Kneuck., A. odontandrum Wissjul., A. paniculatum Lam. var. 
podolicum Zapał., A. anthora L. var. tenuifolium Rogow., etc.

K e y   w o r d s: species type, holotype, isotype, lectotype, 
syntype, paratype, original materials, Aconitum, 
Ranunculaceae, herbaria JE, HAL, HBG, Р, KW, KRAM, LE, 
LW.
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GERANIUM PURPUREUM (GERANIACEAE) — НОВИЙ ВИД АДВЕНТИВНИХ РОСЛИН У ФЛОРІ 
РІВНИННОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ

Шевера М.В., Маєкова Я., Заліберова М., Протопопова В.В., Андрик Є.Й. Geranium purpureum 
(Geraniaceae) — новий вид адвентивних рослин у флорі рівнинної частини України. — Укр. ботан. 
журн. — 2015. — 72 (4): 334—339.

Повідомляється про знахідку нового для рівнинної частини України виду адвентивних рослин 
Geranium purpureum Vill.  (Geraniaceae).  Вид  таксономічно  дуже  близький  до  G. robertianum L.; 
його  основні  відмінні  ознаки  —  забарвлення  стебла  червоне  по  всій  довжині,  більш  товсті 
й менш розсічені листки з притиснутими волосками з обох боків, пелюстки у 1,5 раза більші 
за чашолистки, рожеві, близько 10 мм завдовжки, жовті пиляки, чашечка 5–9 мм завдовжки, 
опушена короткими (до 0,5 мм) волосками або гола, трикутно-яйцеподібні чашолистки, стулки 
плодів із товстішими поперечними зморшками та інші. Рослини (понад 100 особин) виявлені 
на залізничних станціях у селищі Батьове Берегівського р-ну та м. Ужгороді Закарпатської обл. 
Наведені  коротка  морфологічна  характеристика  виду,  відомості  щодо  його  географічного 
поширення та еколого-ценотичної приуроченості.

К л ю ч о в і  с л о в а: Geranium purpureum, адвентивний вид, флористична знахідка, залізниця, 
Закарпаття, Україна

© М.В. ШЕВЕРА, Я. МАЄКОВА, М. ЗАЛІБЕРОВА, 
В.В. ПРОТОПОПОВА, Є.Й. АНДРИК, 2015

Вступ 

Під час між на род ної ук ра їнсько-сло вацької нау ко-
вої ек спе ди ції з вив чен ня ін ва зій них рос лин на за-
ліз ни цях при кор дон ня Ук ра ї ни та Сло вач чи ни, що 
від бу ла ся  в  трав ні  2015  р.,  ав то ра ми  по ві дом лен-
ня  зна йде но  в  За кар пат ті  Geranium purpureum  Vill. 
(Geraniaceae) (рис. 1, а, б) — но вий для фло ри рів-
нин ної час ти ни Ук ра ї ни вид ад вен тив них рос лин.

Об’єкт та ме то ди до слі джень

Об’єкт  до слі джен ня  —  G. purpureum.  В  ос но ву  ро-
бо ти  по кла де но  по рів няль ний  мор фо ло го-гео гра-
фіч ний ме тод до слі джен ня. Вивчення поширення 
виду  в  Закарпатті  про во ди ло ся  мар шрут ним  спо-
со бом. На во дять ся фітоценотич ні опи си за участю 
виду. На зви ви дів рос лин по да но за S.L. Mosyakin, 
M.M. Fedoronchuk (1999). Оп рацьо ва но ма те ріа ли 
гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (KW). 

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

У  фло ристич них  зве ден нях  (Shmalhausen,  1895; 
Tsyrina,  1953;  Stankov,  Taliev,  1957;  Dobrochayeva, 
1965, 1987; Chernova, 1972; Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999;  Golubyev,  2008;  Yena,  2012)  G. purpureum  для 
фло ри  Ук ра ї ни  на во дить ся  з  Кри му  як  або ри ген-
ний.  Має  се ред зем но морське  по хо джен ня  (Pyšek 
et  al.,  2012),  при родно  рос те  в  Гірсько му  Кри му, 
на  Кер ченсько му  і  Тар хан кутсько му  пів ос т ро вах 
(Chernova,  1972;  Tzvelev,  1996)  на  ске лях,  оси пах, 
кам’янистих  і  пі ща них  схи лах,  у  лі сах  і  се ред  ча-
гар ни ків (Stankov, Taliev, 1957; Dobrochayeva, 1965, 
1987; Chernova, 1972; Kasyanchuk, 2010), на ґрун тах 
з pH 5 (Golubyev, 2008), у скла ді Querco-Fagetea Br.-Bl. 
et Vlieger in Vlieger 1937, Vaccinio-Piceetea Br.-Bl.  in 
Br.-Bl.  et  al.  1939, Festuco-Brometea  Br.-Bl.  et  Tx.  in 
Br.-Bl. 1949 (Kasyanchuk, 2010). 

В  ін ших ре гіо нах Ук ра ї ни, зок ре ма в За кар пат-
ті (рис. 2), куди він пот ра пив, імо вір но, із За хід ної 
Єв ро пи, без пе реч но, на ле жить до ви дів ад вен тив-
них рос лин. 
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Рис. 1. Geranium purpureum: a — загальний вигляд (фото Я. Маєкової), б — квітка (фото Є.Й. Андрик)

Fig. 1. Geranium purpureum: a — general view (photo by J. Májeková), б — flower (photo by E.J. Andrik)

Рис. 2. Поширення 
Geranium purpureum на     
Закарпатті

Fig. 2. Distribution of 
Geranium purpureum in 
Transcarpathia

а б
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Пер ший  зі  зна йде них  ло ка лі те тів  G. purpureum 
за фік со ва но на за ліз нич ній стан ції се ли ща Батьо-
ве Бе ре гівсько го р-ну За кар патської обл. (Я. Має-
ко ва,  М.  За лі бе ро ва,  В.В.  Про то по по ва,  Є.Й.  Ан-
дрик,  М.В.  Ше ве ра,  18.05.2015;  SAV, KW,  Гер-
ба рій  За кар патсько го  угорсько го  інсти ту ту  іме ні 
Фе рен ца  Ра ко ці  ІІ).  По пу ля цію  виду  ви яв ле но 
між  дво ма  ко лія ми  на  пло щі  при близ но  80  м² 
(48º21´55˝ пн. ш.; 22º22´46˝ сх. д.); вона скла да єть-
ся з по над 100 ек зем п ля рів рос лин у ста ні цві тін-
ня  та  ве ге та ції.  Про ек тив не  по крит тя  ста но вить 
30—35 %. На ді лян ці, де до мі нує G. рurpureum, та-
кож  від зна че но  Ambrosia artemisiifolia  L., Anisantha 
tectorum  (L.)  Nevski, Arrhenatherum elatius  (L.)  J. 
Presl & C. Presl, Centaurea sр., Convolvulus arvensis L., 
Fallopia convolvulus  (L.)  A.  Löve,  Galium aparine  L., 
Hordeum murinum  L.,  Pastinaca sativa  L.,  Senecio 
vulgaris L., Vicia angustifolia Reichard., V. grandiflora 
Scop., V. hirsuta (L.) S.F. Gray, Viola arvensis Murray.

Другий  локалітет  виду  виявлено  на  залізниці 
м.  Уж го род  (48°37′26″  пн.  ш.;  22°17′42″  сх.  д.) 
(Є.Й.  Ан д рик,  М.В.  Ше ве ра,  23.05.2015;  KW).  Тут 
мік ро по пу ля ція на лі чувала дещо біль ше осо бин (по-
над  150)  і  скла да ла ся  з  кіль кох  груп,  за ймала  пло-
щу  близько  100  м2.  За галь не  про ек тив не  по крит-
тя — 20 %, з них близько 10 % за ймав G. purpureum. 
Тут  зна йде но  та кож  Ambrosia artemisiifolia, Anisantha 
sterilis  (L.)  Nevski,  A. tectorum,  Arenaria serpyllifolia  L., 
Arrhenatherum elatius,  Bromus squarrosus  L., 
Calamagrostis epigejos (L.) Roth, Chenopodium album L., 
Conyza canadensis  (L.)  Cronq.,  Crepis setosa  Hall.  f., 
Fallopia convolvulus, Fraxinus pennsylvanica  Marshall, 
Galium aparine,  Hordeum murinum  L.,  Linaria vulgaris 
Mill., Lolium perenne L., Medicago lupulina L., Pastinaca 

sativa,  Picris hieracioides  L.,  Pimpinella saxifraga  L., 
Plantago lanceolata  L.,  Poa compressa  L.,  Polygonum 
aviculare L. agg., Senecio viscosus L., Sonchus oleraceus L., 
Taraxacum officinale Wigg. agg., Tragopogon dubius Scop., 
Torilis arvensis (Huds.) Link., Triticum aestivum L. 

Зна хід ки G. purpureum лише у двох міс цях За кар-
пат тя  і  від нос но  не ве ли ка  кіль кість  осо бин  свід-
чать,  що  за не сен ня  виду  від бу ло ся  кіль ка  ро ків 
тому, ймо вір но, з ван та жа ми, з те ри то рії Сло вач чи-
ни, де він ос тан ні ми ро ка ми по ши рю єть ся і ви яв-
ле ний ви ключ но на за ліз нич них стан ці ях і шля хах 
спо лу чень (Eliáš, 2011; Jehlík et al., 2013; Zaliberová, 
Májeková, 2014). Най ближ чий до зна йде но го нами 
в  Ук ра ї ні  ло ка лі тет  —  за ліз нич на  стан ція  Чєр на-
над-Ті сов (Jehlík et al., 2013).

Вид  на ле жить  до  сек ції  Robertium (Picard)  Rouy 
et  Fouc. підроду Robertium (Picard)  Rouy; дуже 
близький до G. robertianum L., у скла ді яко го його 
час то роз гля да ють у різ но му ста ту сі. Geranium рur-
pureum  від G. robertianum від різ ня єть ся  пе ре ду сім 
жов ти ми  пи ля ка ми,  бли ску чи ми,  товсту ва ти ми  й 
менш роз сі че ни ми лист ка ми, дріб ні ши ми квіт ка ми 
та ха рак те ром їхньо го опу шен ня (рис. 3), бу до вою 
пло дів (таблиця) тощо (Dobrochayeva, 1987; Tzvelev, 
1996; Eliáš, 2011). Різ нить ся він та кож чис лом хро-
мо сом: у G. robertianum — 2n = 64, у G. рurpureum — 
32 (Löve, Kjelloqvist, 1974; Tzvelev, 1996; Eliáš, 2011).

Є.Г. Боб ров (Bobrov, 1949) роз гля дає G. рurpureum 
як  різ но вид ність  G. robertianum  і  за зна чає,  що  не 
має дос тат ніх підстав від но си ти рос ли ни, ви зна че-
ні як G. рurpureum, до ок ре мо го виду, ос кіль ки від-
мін ності між ними не чіт кі й, до того ж, ха рак те ри-
зу ють ся пе ре хо да ми, зде біль шо го сто сов но бу до ви 
пло ду  (Tsyrina,  1953).  Дея кі  до слід ни ки  (Nyman, 

Рис.  3.  Порівняння  квіток 
Geranium purpureum (а)  та 
G. robertianum (б) (за Yeo, 1973)

Fig.  3.  Comparison  of  flowers 
of  Geranium purpureum (а)  and 
G. robertianum (б)  (after  Yeo, 
1973)

а б
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1878; Shmalhausen, 1895) на да ють йому ста тус під-
ви ду: G. robertianum subsp. purpureum (Vill.) Nyman. 
Біль шість  ук ра їнських,  ро сійських  (Grossheym, 
1949,  1963;  Tsyrina,  1953;  Stankov,  Taliev,  1957; 
Dobrochayeva, 1965, 1987; Chernova, 1972; Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999; Golubyev, 2008; Yena, 2012) і за-
ру біж них  бо та ні ків  (Webb,  Ferguson,  1968;  Walter, 
1998;  Tofts,  2004;  Růžička, Koblížek,  2009;  Eliáš, 
2011; Medvecka et al., 2012; Pyšek et al., 2012; Jehlík 
et al., 2013; Zaliberová, Májeková, 2014 та інші) роз-
гля да ють його як са мостій ний вид. 

Ви знаю чи G. purpureum за са мостій ний вид, дея-
кі анг лійські бо та ні ки ви ді ля ють у його ме жах два 
під ви ди:  ти по вий  G. purpureum  subsp.  purpureum  і 
G. purpureum  subsp.  forsteri  (Will.)  H.G.  Baker,  при-
уро че ний  до  пі ща них  дюн  Бри та нії  (Baker,  1955, 
1957;  Pratt,  2004),  але  їх ній  сис те ма тич ний  ста тус 
дис ку сій ний.

По дає мо  но менк ла тур ну  ци та цію  та  ко рот кий 
мор фо ло гіч ний опис виду.

Geranium purpureum Vill., 1786, Hist. Pl. Dauphiné 1: 
272; ibid. 1788, Hist. Pl. Dauph. 3, 1: 74; Гроссг., 1949, 
Оп ред. раст. Кавк.: 171; Гроссг., 1963, Фл. Кавк. 7: 22; 
Webb, Ferguson, 1968, Fl. Eur. 2: 198; Цвел. 1996, Фл. 
Вост. Евр. 9: 383; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. 
Pl. Ukr.: 229. — G. robertianum L. var. purpureum (Vill.) 
DC., 1805, Fl. Fr. 4: 853; Боб ров, 1949, Фл. СССР, 
14:  36.  —  G. robertianum  subsp.  purpureum  (Vill.) 
Nyman, 1878, Consp. Fl. Eur.: 138. — G. robertianum 
subsp. purpureum (Vill.) Schmalh. 1895, Фл. Ср. Южн. 
Росс. 1: 191.

Вид  опи са ний  із  Фран ції,  за  про то ло гом  «in 
rupibus  Delphinatus,  “Pont-de  Clais”».  Тип  збе рі га-
єть ся в Лон до ні. 

Од но річ на,  зрід ка  —  дво річ на  трав’яна  рос ли-
на,  10—35  см  зав ви шки.  Стеб ло  роз га лу же не  від 
ос но ви, як і вся рос ли на, чер во ну ва те, зрід ка — із 
зе ле ним від тін ком. Лист ки прості, че реш ко ві, гли-
бо ко  3—5  роз сі че ні,  в  об ри сі  чіт ко  п’ятикутні,  з 
пір часто-над рі за ни ми  або  пір часто-роз діль ни ми 
сег мен та ми, товсту ва ті, більш або менш бли ску чі. 
Квіт ки  ак ти но морф ні,  п’ятичленні,  пе люст ки  ці-
ліс ні, близько 10 мм зав дов жки, в 1,5 раза дов ші за 
ча шо лист ки,  ро же ві,  з  дов гасто обер не но-яй це по-
діб ним  від ги ном,  який  пе ре ви щує  ніг тик,  квіт ко-
ніж ки  товсту ва ті,  пи ля ки  жов ті.  Плід  —  ко ро боч-
ка, стул ки зі щіль ни ми по пе реч ни ми змор шка ми і 
лише бі ля ос но ви та по бо ках іно ді сіт часто-з морш- 
ку ва ті, си зу ва ті й опу ше ні. На сі ни ни яй це по діб ні, 
глад кі,  ко рич не ві,  2,0  ×  1,2  мм.  Цві те  у  трав ні  — 
черв ні  (ве рес ні),  пло до но сить  у  трав ні  —  лип ні 
(Dobrochayeva, 1987; Tzvelev, 1996). 

За галь ний аре ал виду — Се ред зем но мор’я, Мала 
Азія, Кав каз, Се ред ня (за не се ний), Ат лан тич на (за-
не се ний ?) Єв ро па, Пів ніч на та Пів ден на Аме ри ка 
(за не се ний), Нова Зе лан дія (за не се ний). У пер вин-
но му ареа лі G. purpureum рос те на ос віт ле них те п-
лих міс цях, а та кож у ча гар ни ках, на га зо нах, біля 
пар ка нів,  в  уг ру по ван нях  кла сів  Rhamno-Prunetea 
Rivas Goday et Garb. 1961 та Asplenietea trichomanes 
(Br.-Bl.  in  Meier  &  Br.-Bl.  1934)  Oberdorfer  1977 
(Zaliberová, Májeková, 2014).

Основні морфологічні відміни між Geranium purpureum і Geranium robertianum (за Доброчаєвою, 1987 та Цвельовим, 1996)

Ознаки Geranium purpureum Geranium robertianum 

Висота рослини  10—35 см  20—60 см 

Забарвлення стебла червонувате по всій довжині червонувате лише при основі

Листки
з обох сторін притиснуто-волосисті, товстуваті, блискучі, з 

більш широкими і менш розсіченими сегментами
з обох боків відстовбурчено-волосисті, з вузькими 

пірчасто-розсіченими сегментами

Пелюстки у 1,5 раза більші за чашолистки, рожеві, близько 10 мм завд. 
вдвічі довші за чашолистки, рожево-червоні,            

11—15 мм завд. 

Чашолистки трикутно-яйцеподібні, 4,0—5,5 мм завд. ланцетно-яйцеподібні, 5—6 мм завд.

Довжина волосків
 на чашолистиках

до 0,5 мм 0,5—2 мм

Довжина чашечки 5—9 мм 10—13 мм

Забарвлення 
пиляків

жовте рожеве, помаранчеве, фіолетове або червоне 

Стулки плода
з товстими, приплюснутими поперечними зморшками, 

значно ширшими, ніж проміжки між ними
з дуже вузькими (до 0,1 мм завш.) поперечними 
зморшками,  вужчими,  ніж проміжки між ними
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У  ме жах  вто рин но го  ареа лу  рос те  на  ан тро по-
ген них міс цях, в ос нов но му по за ліз ни цях. У За хід-
ній та Цен траль ній Єв ро пі ві до мий з кін ця ХХ — 
по чат ку  ХХІ  ст.,  особ ли во  в  ос тан ні  роки  ак тив-
но по ши рю єть ся по за ліз ни цях у Бель гії, Ве ли кій 
Бри та нії, Швей ца рії, Ні меч чи ні, Авст рії, Сло ве нії, 
Че хії, Угор щи ні, Сло вач чи ні (Webb, Ferguson, 1968; 
Walter,  1998;  Lang,  2003;  Tofts,  2004;  Mesterházy, 
2006;  Růžička,  Koblížek,  2009;  Jehlík  et  al.,  2013; 
Eliáš,  2011;  Zaliberová,  Májeková,  2014  et  al.).  Зок-
ре ма  в  Бель гії  він  за фік со ва ний  у  скла ді  уг ру по-
вань по ряд ку Sisymbrietalia, у Сло вач чи ні — кла су 
Stellarietea mediae R. Tx., Lohm. et Prsg., 1950.

Поки  що  в  рів нин ній  час ти ні  Ук ра ї ни 
G. purpureum, як вид ад вен тив них рос лин, ві до мий 
тіль ки із За кар пат тя, але, мож ли во, він уже роз по в- 
сю див ся  і  в  ін ших  ре гіо нах,  тому  звер тає мо  ува гу 
бо та ні ків  на  мож ли ве  зна хо джен ня  но вих  ло ка лі-
те тів виду. 

Ро бо та ви ко на на в рам ках між на род но го ук ра-
їнсько-сло вацько го нау ко во го про ек ту «Су час ний 
стан ви дів ін ва зій них рос лин при кор дон ня Ук ра ї ни та 
Сло вач чи ни і на прям ки їх по ши рен ня» (2014—2016) 
від по від но до Уго ди про спів ро біт ництво між НАН 
Ук ра ї ни та Сло вацькою АН. Ав то ри щиро вдяч ні 
ад мі ніст ра ції За кар патсько го угорсько го інсти ту-
ту іме ні Фе рен ца Ра ко ці ІІ (пре зи дент — канд. пед. 
наук, до цент І.І. Орос, рек тор — д-р біол. наук, про-
фе сор Й.Й. Сі ку ра) за спри ян ня під час про ве ден ня ек-
спе ди ції. 
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Рекомендує до друку Надійшла 15.06.2015 р.
М.М. Федорончук

Шевера М.В.1, Маекова Я.2, Залиберова М.2, 
Протопопова В.В.1, Андрик Е.Й.3 Geranium purpureum 
(Geraniaceae) — новый вид адвентивных растений во 
флоре равнинной части Украины. — Укр. ботан. журн. — 
2015. — 72(4): 334—339.
1 Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина
2 Институт ботаники Словацкой АН
ул. Дубравская цеста, 9, г. Братислава, 84523, Словацкая 
Республика
3 Закарпатский венгерский институт  
имени Ференца Ракоци ІІ
пл. Кошута, 6, г. Берегово, 90202, Украина

Сообщается  о  находке  нового  для  флоры  равнинной 
части  Украины  вида  адвентивных  растений  Geranium 
purpureum Vill.  (Geraniaceae).  Он  таксономически  бли-
зок  к  G. robertianum L.;  его  основные  отличительные 
признаки — окраска стебля красная по всей длине, бо-
лее  толстые  и  менее  рассеченные  листья  с  прижатыми 
волосками с обеих сторон, лепестки в  1,5 раза больше, 
чем чашелистики, розовые, около 10 мм длиной, желтые 
пыльники, чашечка 5—9 мм длиной, опушенная корот-
кими (до 0,5 мм) волосками или голая, треугольно-яйце-
видные чашелистики, створки плодов с более толстыми 
поперечными  морщинками  и  др.  Растения  (более 
100  особей)  отмечены  на  железнодорожных  станциях 
пос.  Батево  Береговского  р-на  и  г.  Ужгорода  Закарпат-
ской  обл.  Приведены  краткая  морфологическая  харак-
теристика вида, сведения о его географическом распро-
странении и эколого-ценотической приуроченности. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Geranium purpureum, 
адвентивный вид, флористическая находка, железная 
дорога, Закарпатье, Украина.

Shevera M.V.1, Májeková J.2, Zaliberová M.2, 
Protopopova V.V.1, Andrik E.J.3 Geranium purpureum 
(Geraniaceae), a new alien species of the flora of Ukrainian 
plain area. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(4): 334—339.
1 M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine
2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine
2 Institute of Botany, Slovak Academy of Sciences
9, Dúbravská cesta  Str., Bratislava, 84523, Slovak Republic
3 Ferenc Rákóczi II Transcarpathian Hungarian Institute, 
6, Kossuth, Sq., Beregovo, 90202, Ukraine

Data on floristic records of Geranium purpureum Vill. (Gera-
niaceae), a new alien species  in the flora of Ukrainian plain 
area, are reported. Taxonomically the species is very close to 
G. robertianum  L.;  the  main  distinguishing  features  are:  red 
colored stems over the entire length, thicker and less dissected 
leaves, with scattered adpressed hairs on both sides, petals half 
as much longer than sepals, rosy, about 10 mm long, yellow 
anthers, calyx 5–9 mm long, covered with short (to 0.5 mm) 
hairs  or  naked,  triangular-ovate  sepals,  fruits  with  thicker 
transverse ridges, etc. The plants (over 100 individuals) were 
recorded  around  railway  stations  Batevo,  Beregovo  District 
and Uzhgorod in Transcarpathia Region. Brief morphological 
characteristics, chorological, ecological and coenotic peculi-
arities are given. 

K e y  w o r d s: Geranium purpureum, alien species, floristic 
record, railway, Transcarpathia, Ukrainе.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Флористичні знахідки

Пів ніч на час ти на бе ре го вої зони Азовсько го моря 
є най дов шою се ред ін ших. Її протяжність із заходу 
на схід — близько 360 км. Фло ра цієї те ри то рії ста-
ном  на  2012  р.  на ра хо ву ва ла  1189  ви дів  су дин них 
рос лин  із  88  ро дин  (Kolomiychuk,  2012),  нині  цей 
спи сок пос тій но по пов ню єть ся (Kolomiychuk et al., 
2013). 

Під  час  польо вих  обсте жень  уп ро довж  2013—
2014  рр.  у  ме жах  До нецької,  За по різької  та  Хер-
сонської об лас тей ви яв ле но 11 но вих для пів ніч но-
го  уз бе реж жя  Азовсько го  моря  ви дів  рос лин.  Для 
21 виду (чу жо рід них  і ма ло по ши ре но го або ри ген-
но го)  вка за ні  нові  міс цез ростан ня  в  ме жах  до слі-
джу ва ної зони. 19 із на ве де них так со нів за фік со ва-
но впер ше для ок ре мих ад мі ніст ра тив них оди ниць 
Ук ра ї ни. Знач ну част ку се ред них ста нов лять чу жо-
рід ні види, які ди ча ві ють із куль ту ри. 

Лі те ра ми пе ред на звою по зна че ні так со ни, кот-
рі, за на шим да ни ми, впер ше за фік со ва но для пів-
ніч ної час ти ни бе ре го вої зони Азовсько го моря (А), 
За по різької  (З)  об лас ті,  м.  Бер дянська  (Б);  пе ред 
ад вен тив ни ми ви да ми пос тав ле но зна чок «u». Ав-
то ри збо рів вка за ні за іні ціа ла ми (Г. Б. — Г.В. Бой-
ко, В. К. — В.П. Коломійчук).

uБAlcea rosea L.  —  ергазіофігофіт,  ке но фіт  се-
ред зем но морсько го  по хо джен ня.  На во див ся  для 
око лиць  м.  Ге ні чеська  та  бе ре гів  Мі усько го  ли ма-
ну  (Kolomiychuk,  2012).  Нове  міс це зна хо джен ня: 
м. Бер дянськ, на бе реж на, вздовж за ліз нич ної ко лії 
з пор ту (13.07.2014, Г. Б.).

uЗБAmaranthus hypochondriacus  L.  —  ер га зіо фі го-
фіт, ке но фіт пів ніч но аме ри кансько го по хо джен ня. 
Ра ні ше був ві до мий лише для ур бо ланд шаф тів Та-
ган ро га та Ма ріу по ля (Gumech, 1985; Burda, 1997). 
У 2013 р. зна йде ний нами в Ка зан типсько му при-
род но му  за по від ни ку  (бал ка  Сєнь кі на,  по оди но кі 
ек зем п ля ри, 19.09.2013, В. К.), а вліт ку 2014 р. — у 
м.  Бер дянську  (мік ро ра йон  Ліс ки,  од но по вер хо ва 
за бу до ва,  збої  вздовж  до ро ги,  зрід ка,  13.08.2014, 
Г. Б.).

uБArtemisia annua L. — ако лю то фіт (у до слі джу ва-
но му ре гіо ні), ке но фіт схід ноа зійсько го по хо джен-
ня,  ві до мий  на  пів ніч но му  уз бе реж жі  Азовсько го 
моря з м. Ма ріу по ля (Burda, 1997; Boyko, 2001). Нові 
міс це зна хо джен ня виду ми вия ви ли в Бер дянську, 
де  він  спо ра дич но  тра п ля єть ся  по  всьо му  міс ту; 
най час ті ше  зростає  у  ті нистих  міс цях  під  сті на ми 
бу дин ків або на за не дба них га зо нах, де ко ли ма со-
во, до кіль кох де сят ків осо бин на 1 м2 (17.07.2014, 
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ДОПОВНЕННЯ ДО ФЛОРИ ПІВНІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

Бойко Г.В., Коломійчук В.П. Доповнення до флори північного узбережжя Азовського моря. — Укр. 
ботан. журн. — 2015. — 72(4): 340—343.

Повідомляється  про  знахідки  нових  і  малопоширених  для  північної  частини  берегової  зони 
Азовського моря адвентивних (Alcea rosea L., Amaranthus hypochondriacus L., Artemisia annua L., 
Catalpa bignonioides Walter, Celtis occidentalis L., Coreopsis tinctoria Nutt., Datura inoxia Mill., Dryopteris 
cristata (L.) A. Gray, Gaillardia × grandiflora hort. ex Van Houtte, Grindellia squarrosa (Pursh.) Dunal, 
Lycopersicon esculentum  Mill., Parthenocissus quinquefolia  (L.)  Planch.,  Petrosedum  reflexum (L.) 
Grulich, Petunia × atkinsiana (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter, Persica vulgaris Mill., Reynoutria japonica 
Houtt.,  Syringa vulgaris L.,  Vitis vinifera  L.,  Xanthium ripicola  Holub,  Xanthoxalis corniculata  (L.) 
Small)  та  раритетного  (Glaucium flavum  Crantz.)  видів  рослин.  Наведено  характеристику  їхніх 
місцезростань.

К л ю ч о в і  с л о в а: Азовське море, берегова зона, флора, адвентивні види, раритетні види
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Г. Б.). Ок ре мий ло ка лі тет за фік со ва но на пі ща но-
му бе ре зі моря (пляж Ла зур ний-2, 15.08.2014, Г. Б.). 
За на ши ми да ни ми, це дру ге для За по різької обл. 
міс це зна хо джен ня виду; впер ше він зна йде ний на 
о-ві Хор ти ця у 1993 р. (Tarasov, 2012). Ми вва жає мо, 
що на справ ді вид роз по всю дже ний у ре гіо ні знач-
но шир ше, од нак не фік су вав ся до слід ни ка ми.

uАЗБCatalpa bignonioides  Walter  —  ер га зіо фі го фіт, 
ке но фіт  пів ніч но аме ри кансько го  по хо джен ня. 
У  м.  Бер дянську  ви яв ле но  де кіль ка  ло ка лі те тів  із 
вір гі ніль ни ми  рос ли на ми  різ но го  віку,  які  зроста-
ли зде біль шо го в щі ли нах біля пар ка нів і бу дин ків 
(13.08.2014, Г. Б.). 

uБCeltis occidentalis  L.  —  ер га зіо фі го фіт,  ке но-
фіт  пів ніч но аме ри кансько го  по хо джен ня.  Ра ні ше 
на во див ся  нами  для  схи лів  Мо лоч но го  ли ма ну  та 
про ми сло вих май дан чи ків міст Та ган ро га і Ма ріу-
по ля  (Kolomiychuk,  2012).  Нині  за фік со ва не  його 
зди ча він ня у м. Бер дянську (18.08.2014, Г. Б.).

uАЗБCoreopsis tinctoria Nutt. — ер га зіо фі го фіт, ке-
но фіт  пів ніч но аме ри кансько го  по хо джен ня.  Зна-
йде ний у м. Бер дянську (од но по вер хо ва за бу до ва, 
в  щі ли ні  біля  сті ни  бу дин ку,  по оди но ка  рос ли на, 
16.08.2014, Г. Б.).

uЗБDatura innoxia Mill. — ер га зіо фі го фіт, ке но фіт 
пів ден ноа ме ри кансько го  по хо джен ня.  На  пів ніч-
но му  уз бе реж жі  Азовсько го  моря  впер ше  ви яв ле-
ний  на  око ли цях  c.  Ме ле кі не  Ман гусько го  р-ну 
До нецької  обл.  (Kuskov,  Burda,  1989).  У  2013  р. 
нами за фік со ва на ло каль на по пу ля ція виду  (на лі-
чує до 30 ек зем п ля рів на пло щі 15 м2) на косі Бі рю-
чий ост рів (око ли ці с. Сад ки, сміт ник, 22.08.2013, 
В. К.). У 2014 р. вид від зна че но для м. Бер дянська 
(р-н  Ліс ки,  од но по вер хо ва  за бу до ва,  збої  вздовж 
до ро ги, ло каль но, ма со во, 13.08.2014, Г. Б.). 

uАЗБDryopteris cristata (L.) A. Gray — го ларк тич ний 
ге місте но топ ний вид, що за зви чай тра п ля єть ся на 
вог ких і за бо ло че них міс цях у лі сах та се ред ча гар-
ни ків. Упер ше на во дить ся для пів ніч но го уз бе реж-
жя  Азовсько го  моря.  У  на шо му  ви пад ку,  ві ро гід-
но,  має  за нос ний  ха рак тер,  про  що  свід чить  його 
зростан ня в ру де раль но му еко то пі біля морсько го 
пор ту. Рос ли ну ви яв ле но в щі ли ні між бе тон ни ми 
щаб ля ми бу дів лі, в якій роз та шо ва ний пост еко ло-
гіч но го кон тро лю в пунк ті про пус ку че рез Дер жав-
ний  кор дон  «Бер дянський  МТП»  (м.  Бер дянськ, 
11.08.2014,  Г.  Б.,  det.:  О.О.  Без смерт на).  Ос кіль ки 
рос ли на зі бра на без со ру сів, ми не до кін ця впев не-
ні в тому, що зра зок ви зна че но пра виль но.

uАЗБGaillardia × grandiflora hort. ex Van Houtte — 
ер га зіо фі го фіт,  ке но фіт  пів ніч но аме ри кансько го 
по хо джен ня  (м.  Бер дянськ,  вул.  Кот ля ревсько го, 
за не дба ний  га зон,  18.08.2014,  Г.  Б.).  Ви яв ле но  на 
знач ній відста ні від мож ли вих місць куль ти ву ван-
ня. 

Glaucium flavum  Crantz.  —  єв ро пейсько-се ред-
зем но морський  сте но топ ний  ге міа по фіт,  за не-
се ний  до  третьо го  ви дан ня  «Чер во ної  кни ги  Ук-
ра ї ни»,  «Крас ной  кни ги  При азов ско го  ре гио на», 
Чер во них  книг  і  ре гіо наль них  спи сків  Ро сійської 
Фе де ра ції  (Novosad,  Krytska,  2009;  Kraynuk  et  al., 
2012).  Ві ро гід но,  впер ше  для  пів ніч но го  уз бе реж-
жя Азовсько го моря на во див ся О. Л. Вер жбицьким 
(Vergbitskiy, 1892). До ос танньо го часу на цій те ри-
то рії  вва жав ся  зник лим  (Kondratiuk  et  al.,  1985). 
Зна йде ний нами в трав ні 2014 р. на аван дю ні коси 
Бі рю чий  ост рів  (Азо во-Си васький  на ціо наль ний 
при род ний парк, уро чи ще «Пе ре тя га», 29.05.2014, 
В.  К.).  По пу ля ція  представлена  двома  ло ка лі те-
тами,  роз та шо ва ними  в  ме жах  асо ціа ції  Leymeto 
(sabulosae) cramboso (pontici). Усьо го на двох ді лян-
ках  пло щею  0,2  га  нами  за фік со ва но  56  рослин 
у  фазі  квітування.  У  пла ні  за хо дів  щодо  охо ро ни 
ра ри тет но го  фі то різ но ма ніт тя  Азо во-Си васько го 
НПП на 2015 р. міс тить ся зав дан ня з охо ро ни міс-
цез ростань цьо го суб лі то раль но го рід кіс но го виду 
шля хом їхньої част ко вої ого ро жі. 

uБGrindelia squarrosa  (Pursh.)  Dunal  —  ако лю то-
фіт  (пе ре важ но),  ке но фіт  пів ніч но аме ри кансько-
го по хо джен ня. У пів ніч ній час ти ні бе ре го вої зони 
Азовсько го моря йо го по пу ля ції фік су ють з кін ця 
70-х ро ків ХХ ст. У м. Бер дянську вид має чис лен-
ні  ло ка лі те ти  (ланд шафт ний  за каз ник  «Ого ло вок 
Бер дянської коси», біля при ват ної но во бу до ви, ма-
со во; вздовж ав то шля ху на Се ред ній косі по бли зу 
ста ро го пор ту, 05.08.2014, Г. Б.; уз довж за ліз нич них 
ко лій, ло каль но; цен траль на час ти на міс та — за не д- 
ба ні  га зо ни,  щі ли ни  до рожньо го  по крит тя  тощо, 
час то,  16.08.2014,  Г.  В.).  По де ку ди  в  міс ті  спос те-
рі га єть ся  ак тив не  роз се лен ня  виду,  на прик лад, 
на вул. Рози Люк сем бург він зростає на більшості 
при дат них ді лян ок. 

uАЗБLycopersicon esculentum  Mill.  —  ер га зіо фі го-
фіт, ке но фіт, по хо джен ня не з’ясоване, най імо вір-
ні ше,  пів ден ноа ме ри канське.  Рос ли на  зна йде на  в 
м. Бер дянську не по да лік пор ту (вул. Горь ко го, га-
зон), 13.07.2014, Г.  Б.

uБParthenocissus quinquefolia  (L.)  Planch.  —  ер га-
зіо фі го фіт, ке но фіт пів ніч но аме ри кансько го по хо-
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джен ня. Бер дянськ, на бе реж на, за лиш ки бу ді вель-
них від хо дів, 10.07.2014, Г.  Б. 

uЗБPetrosedum  reflexum (L.)  Grulich (Sedum 
reflexum L.) — ер га зіо фі го фіт, ке но фіт єв ро пейсько-
го  (най імо вір ні ше  —  цен траль но єв ро пейсько-
го) по хо джен ня  (Boiko, Mulienkova, 2014). Ра ні ше 
на во див ся  для  пар ків  м.  Та ган ро га  (Kolomiychuk, 
2012).  Зна йде на  по пу ля ція  в  м.  Бер дянську  бере 
по ча ток на місько му кла до ви щі № 1, звід ки за низ-
кою  пос лі дов них  ло ка лі те тів  мож на  просте жи ти 
«вте чу»  з  місць  куль ти ву ван ня.  Рос ли на  зростає  у 
щі ли нах кам’яної клад ки, між бор дю ра ми та пли-
та ми, по схи лу сте по во го збою до ав то мо біль но го 
шля ху. Ді ас по ри, во че видь, роз по всю джу ють ся по-
то ка ми до що вої і та лої води (13.08.2014, Г. Б.). 

uАЗБPetunia  × atkinsiana  (Sweet)  D.  Don  ex 
W.H.  Baxter  —  ер га зіо фі го фіт,  ке но фіт  пів ден но- 
а ме ри кансько го  по хо джен ня.  У  м.  Бер дянську 
зна йде но  де кіль ка  ло ка лі те тів  по  кіль ка  рос лин  у 
кож но му (за не дба ні га зо ни, щі ли ни в до рожньо му 
по крит ті тощо, 11,15.08.2014, Г. Б.). 

uАЗБPersica vulgaris  Mill.  —  ер га зіо фі го фіт,  ке но-
фіт  схід ноа зійсько го  по хо джен ня.  Рос ли на,  що 
пло до но сить, ви яв ле на у м. Бер дянську біля за ліз-
нич ної  ко лії,  не по да лік  од но по вер хо вої  за бу до ви, 
18.08.2014, Г. Б. 

uБReynoutria japonica  Houtt.  —  ер га зіо фі го фіт, 
ке но фіт  схід ноа зійсько го  по хо джен ня.  Впер-
ше  був  зі бра ний  у  1905  р.  ама то ром  Й.К.  Бой ком 
(KW  078546)  у  с.  Пре слав  за  10  км  від  Но гайська 
(ни ні При морськ) (Shumilova, Fedoronchuk, 2013). 
За  міс цем  збо ру  —  Пре славська  фер ма  —  не мож-
ли во  зрозуміти,  зроста ла  рос ли на  в  куль ту рі  чи 
зди ча ві ла.  Ми  впер ше  зі бра ли  екземпляри  виду 
на  сміт ни ках  у  при пор то вій  зоні  м.  Ма ріу по ля  в 
2012 р. (Kolomiychuk, 2012). У 2014 р. від зна че ний 
для при морської сму ги м. Бер дянська (Бер дянськ, 
вул. Під гір на, 04.10.2014, В. К.). 

uАБSyringa vulgaris L.  —  ер га зіо фі го фіт,  ке но фіт 
бал кансько го  по хо джен ня.  Кіль ка річ на  мо ло да 
рос ли на  (най імо вір ні ше,  на сін нє во го  по хо джен-
ня), зна йде на в м. Бер дянську (вул. Кот ля ревсько-
го, біля бе тон но го пе ре крит тя над тру бо про во дом, 
18.08.2014, Г.  Б.).

uАЗБVitis vinifera  L.  — ер га зіо фі го фіт,  ке но фіт 
куль ти ген но го  по хо джен ня.  Ба га то річ на  рос ли-
на,  що  ак тив но  пло до но сить,  зна йде на  в  м.  Бер-
дянську  (вул.  Кот ля ревсько го,  біля  бе тон но го  пе-
ре крит тя над тру бо про во дом, 18.08.2014, Г.Б.). 

uАXanthium ripicola Holub — ке но фіт цен траль но-
єв ро пейсько го по хо джен ня. У При азов’ї до не дав на 
був ві до мий лише з коси та о-ва Туз ла (Kolomiychuk, 
2012).  Нове  міс це зна хо джен ня  —  До нецька  обл., 
Ман гуський  р-н,  око ли ці  с.  Юр’ївка,  пан сіо нат 
«Ме та лург»,  бе рег  моря,  пі ща ні  дюни,  по пу ля ції 
чи сель ні (в ок ре мих міс цях — до 3—7 ек зем п ля рів 
на 1 м2, 04.10.2014, В. К.). 

uАБXanthoxalis corniculata  (L.)  Small  —  ке но фіт 
се ред зем но морсько-пе редньоа зійсько го  по хо джен-
ня. Ра ні ше для бе ре го вої зони не на во див ся. Впер-
ше  ви яв ле ний  нами  вліт ку  2013  р.  у  при пор то вих 
еко то пах м. Бер дянська. Того ж року вид за фік со ва-
ний на те ри то рії Азо во-Си васько го на ціо наль но го 
при род но го  пар ку  (ко са  Бі рю чий  ост рів,  с.  Сад-
ки,  трі щи ни  фун да мен ту  ам бу ла то рії,  22.08.2013, 
В.  К.). 

Гер бар ні  збо ри  пе ре да ні  до  На ціо наль но го  гер-
ба рію  Інсти ту ту  бо та ні ки  іме ні  М.  Г.  Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (KW). Дуб лет ні зраз ки збе рі га ють ся 
в нау ко во му гер ба рії ка фед ри бо та ні ки та са до во-
пар ко во го  гос по дарст ва  Ме лі то польсько го  дер-
жав но го пе да го гіч но го уні вер си те ту  іме ні Бо гда на 
Хмель ницько го  (MELIT)  та  Гер ба рії  До нецько го 
бо та ніч но го саду НАН Ук ра ї ни (DNZ). 
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Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

Сообщается  о  находках  новых  и  малораспростра-
ненных  для  северной  части  береговой  зоны  Азов-
ского  моря  адвентивных  (Alcea rosea L.,  Amaranthus 
hypochondriacus L., Artemisia annua L., Catalpa bignonioides 
Walter, Celtis occidentalis L., Coreopsis tinctoria Nutt., Datura 
inoxia  Mill.,  Dryopteris cristata  (L.)  A.  Gray,  Gaillardia 
× grandiflora  hort.  ex  Van  Houtte,  Grindellia squarrosa 
(Pursh.) Dunal, Lycopersicon esculentum Mill., Parthenocissus 
quinquefolia (L.) Planch., Petrosedum  reflexum (L.) Grulich, 
Petunia × atkinsiana (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter, Persica 
vulgaris Mill., Reynoutria japonica Houtt., Syringa vulgaris L., 
Vitis vinifera  L.,  Xanthium ripicola  Holub,  Xanthoxalis 
corniculata  (L.)  Small)  и  раритетного  (Glaucium flavum 
Crantz.)  видов  растений.  Приведена  характеристика  их 
местопроизрастаний.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Азовское море, береговая зона, 
флора, адвентивные виды, раритетные виды.

Boiko G.V., Kolomiychuk V.P. Addition to the flora of the 
northern coast of the Sea of Azov. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 
72(4): 340—343.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine 

2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

New  and  uncommon  for  the  northern  coast  of  the  Sea 
of  Azov  alien  plant  species  (Alcea rosea L.,  Amaranthus 
hypochondriacus L., Artemisia annua L., Catalpa bignonioides 
Walter, Celtis occidentalis L., Coreopsis tinctoria Nutt., Datura 
inoxia  Mill.,  Dryopteris cristata  (L.)  A.  Gray,  Gaillardia × 
grandiflora hort. ex Van Houtte, Grindellia squarrosa (Pursh.) 
Dunal,  Lycopersicon esculentum  Mill., Parthenocissus 
quinquefolia (L.) Planch., Petrosedum  reflexum (L.) Grulich, 
Petunia × atkinsiana (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter, Persica 
vulgaris Mill., Reynoutria japonica Houtt., Syringa vulgaris L., 
Vitis vinifera  L.,  Xanthium ripicola  Holub,  Xanthoxalis 
corniculata  (L.)  Small)  and  a  rare  species  (Glaucium flavum 
Crantz.) are reported. The characteristics of their habitats are 
provided.

K e y   w o r d s: Sea of Azov, coastal zone, flora, alien plants, 
rare plants.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Червона книга України

Waldsteinia geoides  L.  (Rosaceae Juss.)  — 
cередньоєвропейсько-балканський вид, загальний 
ареал якого охоплює країни Центральної Європи: 
Чехію  (Gajewski,  1968),  Словаччину  (Niketić, 
Tomović,  2003;  Adamčik  et  al.,  2006;  Kontriš  et  al., 
2008;  Janišová,  Dúbravková,  2010;  Prodanović  et  al., 
2010),  Угорщину  (Gajewski,  1968;  Bánkuti,  2000; 
Erdős,  Morchhauser,  2010;  Bárány-Kevei,  2011), 
Румунію  (Niketić,  Tomović,  2003;  Kovács,  2007; 
Indreica,  2010;  Oprea  et  al.,  2010;  Prodanović  et  al., 
2010),  Польщу  (Czarna,  2010)  і  Балкан:  Болгарію 
(Niketić, Tomović, 2003), Сербію (Niketić, Tomović, 
2003; Ranđelović et al., 2005; Prodanović et al., 2010; 
Miljković  et  al.,  2012),  Хорватію  (Niketić,  Tomović, 
2003;  Prodanović  et  al.,  2010),  Косово  (Veselaj, 
Sherifi, 2001; Prodanović et al., 2010; Pajazitaj, 2012), 
Македонію  (Niketić,  Tomović,  2003;  Prodanović  et 
al., 2010).

На території України W. geoides росте на північно-
східній межі ареалу, а її місцезнаходження відомі з 
Івано-Франківської, Закарпатської і Тернопільської 
областей  (Red  Data  Book...  ,  2009).  Як  по гра нич-

но-аре аль ний  вид  W. geoides  зане се но  до  треть о го 
ви дан ня «Червоної кни ги України» з при ро до охо-
рон ним  ста ту сом  «враз ли вий»  (Red  Data  Book...  , 
2009).  Вар то  за ува жи ти,  що  три ва лий  час  цей  вид 
не при вер тав ува ги українських ботаніків у аспекті 
оцінки  созологічного  ста ту су,  свідченням  чого  є 
його відсутність у попередніх ви дан нях «Червоної 
кни ги України» (Red Data Book ..., 1980; Red Data 
Book  of  Ukraine,  1996)  і  спи сках  видів  ра ри тет-
них  рос лин  (Chopyk,  1970;  Shelyah-Sosonko,  1973; 
Chopik, 1978, 1988). Упер ше на W. geoides звер ну ли 
ува гу  В.В.  Крічфалушій,  Г.Б.  Будніков  і  А.В.  Ми-
галь  (Kricsfalusy  et  al.,  1999);  вони  вклю чи ли  його 
до  Чер во но го  спи ску  За кар пат тя  —  видів  рос лин 
і  рос лин них  уг ру по вань,  що  пе ре бу ва ють  під  за-
гро зою  зник нен ня.  Зго дом  К.А.  Ма ли новський 
зі  співавторами  (Malynovskyi  et  al.,  2002)  на во-
дять  W. geoides  у  переліку  рідкісних,  ендемічних, 
реліктових  і  по гра нич но-аре аль них  видів  рос лин 
Українських Кар пат. 

У  країнах  Центральної  Європи  W. geoides  вве-
де на в куль ту ру:  ії ши ро ко ви ко ристо ву ють як де-
ко ра тив ний  вид.  На  території  України  куль ти ву-
ють  у  Ботанічному  саду  імені  акад.  О.В.  Фоміна 
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ПОШИРЕННЯ WALDSTEINIA GEOIDES (ROSACEAE) В УКРАЇНІ

Буджак В.В., Чорней І.І., Токарюк А.І., Коротченко І.А. Поширення Waldsteinia geoides (Rosaceae) 
в Україні. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 344—351.

За результатами опрацювання літературних джерел, гербарних фондів (KW, LW, LWКS, CHER, 
KRAM) і власних польових досліджень складено перелік місцезнаходжень і картосхему поширення 
Waldsteinia geoides L. в Україні. Із 40 відомих локалітетів виду за останні 30 років документально 
підтверджено 20 і виявлено 10 нових — на території Тлумацького та Городенківського районів 
Івано-Франківської області. Зроблено припущення, що поширення виду в Україні в північно-
східному напрямку відбувалося двома міграційними шляхами: долиною Дністра, яка в минулому 
слугувала  міграційним  коридором  для  просування  на  північ  субсередземноморських  видів 
у Покутті,  та паннонським, яким W. geoides проникла на територію Закарпаття. Подальшій  її 
міграції на схід завадили гірські хребти Карпат.

К л ю ч о в і  с л о в а: Waldsteinia geoides, Червона книга України, поширення, розселення, нові 
локалітети 

© В.В. БУДЖАК, І.І. ЧОРНЕЙ, А.І. ТОКАРЮК, 
І.А. КОРОТЧЕНКО, 2015
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Київського  національного  університету  (Delectus 
…,  2013),  До нець ко му  ботанічному  саду  НАН 
України (Krohmal, Kriazh, 2008, 2009) і ботанічному 
саду  Чернівецького  національного  університету 
імені Юрія Федь ко ви ча.

Як зазначається в «Червоній книзі України» (Red 
Data  Book  ...,  2009),  інформація  щодо  по ши рен-
ня  цьо го  виду  на  території  країни  потребує  уточ-
нен ня  та  до пов нен ня.  Тому  на во ди мо  узагальнені 
відомості  про  по ши рен ня  W. geoides  на  території 
України, зок ре ма й нові, виявлені нами локалітети 
в Городенківському й Тлу маць ко му Придністров’ї. 

Згідно  з  інформацією  щодо  роз пов сюд жен ня 
W. geoides  австрійського  ботаніка  Ж.-А.  Кнап па 
(Knapp,  1872),  упер ше  для  України  цей  вид  на во-
дить В. Бес сер із око лиць сіл Яз ло вець (лівий бе рег 
р. Вільховець) і Чехів (лівий бе рег р. Ко ро пець) і по 
р. Стри па (ба сейн Дністра в ме жах Тернопільської 
обл.).

Польські ботаніки В. Ша фер, С. Куль чинський 
і  Б.  Пав ловський  у  книзі  «Rośliny  Polskie»  (1924) 
за зна ча ють,  що  W. geoides  зрідка  трапляється  у 
південній  частині  Опільського  та  Подільського 
Придністров’я. 

М.В.  Ко тов  (Kotov,  1954)  у  «Флорі  УРСР»  на-
во дить  W. geoides  як  зви чай ний  вид  для  При кар-
патських  і  Роз тоць ко-Опільських  лісів,  а  та кож 
придністровської  час ти ни  Західного  Лісостепу, 
зок ре ма  по  р.  Дністер  (від  с.  Нижнь о го  в  Івано-
Франківській до м. Заліщики в Тернопільській об-
лас тях) і його при то ках — Ко ро пець, Стри па, Джу-
лин, Дуб ля, Се рет. 

Інформація М.В. Ко то ва (Kotov, 1954) щодо по-
ши рен ня W. geoides по вто ре на у «Ви знач ни ку рос-
лин України» (Vyznachnyk ..., 1965) та «Оп ре де ли те-
ле выс ших рас те ний Ук раи ны» (Opredelitel ..., 1987). 
Окрім  того,  у  «Ви знач ни ку  рос лин  Українських 
Кар пат» (Vyznachnyk ..., 1977) цей вид ука за ний для 
При кар пат тя. Для цьо го ж регіону без вказівки на 
конкретні місцезнаходження W. geoides на ве де на в 
монографії В.П. Тка чи ка (Tkachyk, 2000).

Ра зом з тим О.О. Ка га ло (Red Data Book ..., 2009) 
зауважує,  що  цей  вид  по мил ко во  вказується  для 
При кар патських  і  Роз тоць ко-Опільських  лісів, 
окрім того, нам невідомі гербарні збо ри W. geoides 
з  око лиць  с.  Нижнів  (Тлу маць ко го  р-ну  Івано-
Франківської обл.) та м. Заліщики. Щодо ос таннь-
о го, то, ймовірно, вказівка стосується с. Заліщики, 
яке  зна хо дить ся  на  лівому  березі  р.  Вільховець 
(Бу чаць кий  р-н  Тернопільської  обл.),  про  що 

повідомляє Ж.-А. Кнапп (Knapp, 1872), по си лаю-
чись на лис ту ван ня В. Бес се ра.

Для  території  За кар пат тя  В.В.  Крічфалушій  зі 
співавторами  (Kricsfalusy,  Budnikov,  Myhal,  1999) 
на во дять відомості про три локалітети W. geoides — 
з  око лиць  с.  Тур’я  По ля на,  де  вид  знай де ний 
Х.Ю.  Ру ден ком  у  1946  р.,  та  по бли зу  с.  Тур’ї  Ра-
ме ти  в  Пе ре чинсько му  р-ні,  де  він  ви яв ле ний 
С.С.  Фо до ром  у  1974  р.,  а  та кож  біля  с.  Кост ри-
на  Ве ли ко бе рез нянсько го  р-ну,  де  відзначений 
В.В. Крічфалушієм у 1985 р. Останній із локалітетів 
містить ся на території Національного при род но го 
пар ку (НПП) «Ужанський» (Kricsfalusy et al., 2010). 
Для  пар ку  (ма сив  «Стінка») W. geoides на во дить 
І.М. Ква ковська (Kvakovska, 2012а, 2012б). Мож ли-
во, це одне й те саме місцезнаходження. 

Ще  один  локалітет  W. geoides  на  Закарпатті 
вия ви ли  Ю.  Кобів  і  Р.  Кіш  (Kobiv,  2014)  у  2009  р. 
у  Вулканічних  Кар па тах,  на  південних  схи лах 
г.  Вар-Гедь  (південно-західна  час ти на  Ви гор лат-
Гу тинсько го  вулканічного  хреб та,  Хустський  р-н) 
у  складі  термофільного  лісового  уг ру по ван ня  з 
домінуванням Quercus petraea (Mattuschka) Liebl.

Крім того, W. geoides охороняється на території 
НПП «Дністровський каньйон» (Kahalo, Mandziuk, 
2012).  Зок ре ма,  він  указується  для  око лиць 
с.  Шутроминці  й  уро чи ща  Пус тель ня  на  схи лах 
р.  Джу рин  по бли зу  с.  Ус теч ко  Заліщицького  р-ну 
Тернопільської обл. (Mandziuk, 2014).

Під  час  поль о вих  досліджень  у  2014  р.  на 
території Прут-Дністровського межиріччя ми вия-
ви ли  низ ку  но вих  локалітетів  W. geoides  по бли-
зу  сіл  Семаківці,  Ми халь че,  Репужинці,  Колінки, 
Хме ле ва,  По то чи ще,  Копачинці  та  Корнів 
Городенківського і Петрів — Тлу маць ко го районів 
Івано-Франківської області. 

За ре зуль та та ми оп ра цю ван ня літературних дже-
рел,  гер бар них  фондів  (KW, LW, LWКS, CHER, 
KRAM)  і  влас ни ми  поль о ви ми  дослідженнями 
скла де но  перелік  місцезнаходжень  W. geoides  в 
Україні. 

Згідно з ме то дич ни ми підходами до оцінки видів 
із різних таксономічних груп, на які очікує ско ро-
чен ня  популяцій,  не без пе ка  зни щен ня  та  руй ну-
ван ня  їхніх  осе лищ  (Threatened  animals  and  plants 
in Finland, 1987), перелік місцезростань W. geoides 
на во ди мо відповідно до 1960-го та після 1960 років, 
що дає змо гу оцінити ступінь вивченості влас не су-
час но го по ши рен ня виду.
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За гер бар ни ми матеріалами:

Івано-Франківська об ласть
До 1960 року:

1.  Galiciae orientali-australis. In silva caedua pr. Uniz 
ad  Tiraus.  1896  E.  Wołoszczak  [Уніж.  Пів ден-
но-Схід на Га ли чи на. У лісі над Дніст ром. 1896. 
E. Во ло щак] (LW).

2.  Uniz  nad  Dniestrom  zapusty  kolo  pasieki. 
A.  Rehman  [Уніж,  над  Дніст ром  біля  па сі ки. 
А. Ре ман] (LWS, LW).

3.  Czernelica.  W  lesie  na  pr.  brzegu  Dniestru. 
27.07.1934.  J.  Mądalski  [Чер не ли ця,  в  лісі  на 
пра во му бе ре зі р. Дністер. 27.07.1934. Й. Мон-
дальський] (LWS).

4.  W  pasionym  lesie  na  stokach  prawego  brzegu  jaru 
Dniestru. Czernielica. 27.VII.34. J. Madalski [Чер-
не ли ця.  В  лісі,  який  ви па са єть ся,  на  схи лах 
пра во го бе ре га яру Дніст ра. 27.07.1934. Й. Мон-
дальський] (KRAM, № 487769).

5.  Обер тинський р-н, біля с. Не звисько, гра бо вий 
ліс на схи лах до р. Дністер. 19.07.1940. Ю. Кле о-
пов, Ю. Зо зу лин (KW).

6.  Обер тинський р-н, око ли ці с. Не звисько, у гра-
бо во му лісі. 19.08.1940. Ка ті на (KW).

Пі сля 1960 року:

7.  Го ро ден ківський  р-н,  4  км  на  пів ніч ний  за хід 
від с. Ко па чин ці. Пра вий бе рег Дніст ра, пів ніч-
на ек спо зи ція, по хід ний гра бо вий ліс пі сля ви-
руб ки. 17.08.1994 leg. & det. А.Т. Зе лен чук (LW).

8.  Го ро ден ківський р-н, пів ніч на око ли ця с. Чер-
не ли ця. Кань йон при то ки Дніст ра (р. Дол жок). 
Гра бо во-скель но ду бо вий  ліс  у  ниж ній  час ти ні 
схи лу.  48º49΄36,64˝N,  25º26΄19,99˝E.  15.09.2005 
leg. & det. О. Ка га ло (LWKS, № 15600).

9.  Го ро ден ківський р-н, 2,5 км на пів ден ний схід 
від с. Ми халь че. Гра бо во-ду бо вий ліс над Дніст-
ром.  48º45΄51,45˝N,  25º35΄54,20˝E.  15.09.2005 
leg. & det. О. Ка га ло (LWKS, № 15601).

10. Го ро ден ківський  р-н,  око ли ці  с.  Се ма ків ці, 
пра вий бе рег яру вздовж до ро ги до та бо ру «Пер-
ли на  При дніст ров’я»,  ниж ня  час ти на  схи лу 
пів ніч но-за хід ної  ек спо зи ції,  гра бо вий  ліс  во-
ло систо осо ко вий. 01.07.2014 leg. & det. В.В. Бу-
джак, І.І. Чор ней, А.І. То ка рюк (CHER).

11. Го ро ден ківський р-н, око ли ці с. Ми халь че, схил 
пів ден но-схід ної ек спо зи ції, гра бо вий ліс во ло-
систо осо ко вий.  02.07.2014  leg.  &  det.  В.В.  Бу-
джак, І.І. Чор ней, А.І. То ка рюк (CHER).

12. Го ро ден ківський  р-н,  око ли ці  с.  Ре пу жин-
ці,  Чер не лицьке  ліс ництво,  кв.  31,  пра вий  бе-
рег  по то ку,  гра бо ва  діб ро ва  во ло систо осо ко ва. 
02.07.2014  leg.  &  det.  В.В.  Бу джак,  І.І.  Чор ней, 
А.І. То ка рюк (CHER).

13. Го ро ден ківський  р-н,  око ли ці  с.  Ко лін ки,  біля 
га зо про во ду, гра бо ва діб ро ва во ло систо осо ко ва. 
03.07.2014  leg.  &  det.  В.В.  Бу джак,  І.І.  Чор ней, 
А.І. То ка рюк (CHER).

14. Го ро ден ківський  р-н,  око ли ці  с.  Хме ле ва,  гра-
бо во-ду бо вий ліс. 03.07.2014 leg. & det. В.В. Бу д-
жак, І.І. Чор ней, А.І. То ка рюк (CHER).

15. Го ро ден ківський  р-н,  око ли ці  с.  По то чи ще, 
схил пів ніч ної ек спо зи ції, гра бо ва діб ро ва во ло-
систо осо ко ва. 26.07.2014 leg. & det. В.В. Бу джак, 
І.І. Чор ней, І.А. Ко рот чен ко (CHER).

16. Го ро ден ківський  р-н,  око ли ці  с.  Ко па чин ці, 
схи ли  до  Дніст ра,  гра бо вий  ліс.  27.07.2014  leg. 
& det. В.В. Бу джак, І.І. Чор ней, І.А. Ко рот чен ко 
(CHER).

17. Го ро ден ківський р-н, око ли ці с. Кор нів, гра бо-
во-ду бо вий  ліс  во ло систо осо ко вий.  27.07.2014 
leg. & det. В.В. Бу джак, І.І. Чор ней, І.А. Ко рот-
чен ко (CHER).

18. Тлу мацький р-н, око ли ці с. Пет рів, пра вий бе-
рег  р.  Дністер,  ясе не вий  ліс  із  до міш кою  дуба. 
28.07.2014  leg.  &  det.  В.В.  Бу джак,  І.І.  Чор ней, 
І.А. Ко рот чен ко (CHER).

19. Тлу мацький  р-н,  око ли ці  с.  Пет рів,  біля  кон-
то ри  ліс ництва,  ясе не вий  ліс.  28.07.2014  leg.  & 
det.  В.В.  Бу джак,  І.І.  Чор ней,  І.А.  Ко рот чен ко 
(CHER).

Тер но пільська об ласть
До 1960 року:

20. Buczacz w lesie niedaleko Monasterku nad Strypą. 
10/5  1883  Zebral  Trusch  [Бу чач,  у  лісі  не да ле-
ко Мо настер ка над Стри пою 10.05.1883. Труш] 
(Ко лек тор  звер тає  ува гу  на  те,  що  це  зви чай-
ний  вид  у  лі сах  біля  Бу ча чу  по  обид ва  бе ре ги 
р. Стри па) (LW). 

21. Buczacz.  (S.-O.  Galicien)  in  Gebuschen,  selten. 
1887 Błocky [Бу чач. Пів ден но-Схід на Га ли чи на, 
у ча гар ни ках, рід ко. 1887. Блоцький] (CHER).

22. Buczacz.  (Galicia orientali-australis).  1889 Blocky 
[Бу чач.  Пів ден но-схід на  Га ли чи на.  1889. 
Блоцький] (LW). 

23. Na  lesistych,  stromych  zboczach  lew.  brzegu  jaru 
Dniestru powyżej młyna zw. «Na kizich». Uniż koło 
Potoku  Złotego.  Koscielniki  k.  Potoku  Złotego. 
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26.VII.34.  J.  Mądalski  [Око ли ці  с.  Кос тіль ни ки 
по бли зу Зо ло то го по то ку. Зни жен ня біля Зо ло-
то го по то ку. На лі систих, стрім ких схи лах лі во го 
бе ре га яру Дніст ра вище мли на під на звою «На 
кі зіх».  26.07.1934.  Й.  Мон дальський]  (KRAM, 
№487770-71.).

24. Nad  lesistą  ścianą  lewego  brzegu  jaru  Dniestru  na 
zachód od wsi Podloże,  les, ekspoz. zach. Ścianka 
koło  Koropca.  08.VIII.36  J.  Mądalski  [Око ли ці 
с. Ко ро пець. Стін ка. (Над лі систою сті ною лі во-
го бе ре га яру Дніст ра на за хід від с. Під ло же (чи 
Під лож жя?), ліс, за хід на ек спо зи ція. 08.08.1936. 
Й. Мон дальський] (KRAM, № 487767).

25. W  lesie  dąbowym  na  pd.  od  wsi  Szutromińce. 
16.VII.37  J.  Mądalski  [Око ли ці  с.  Шут ро мин ці, 
в  ду бо во му  лісі  на  пів день  від  села.  16.07.1937. 
Й. Мон дальський] (KRAM, № 487768).

26. Зо ло то по тіцький  ра йон,  схи ли  до  Дніст ра. 
01.09.1940  leg. Ф. Гринь, 02.11.1948 det. М. Ко-
тов (KW).

Пі сля 1960 року:

27. Бу чацький р-н, 2 км на пів день від с. Кос тіль-
ни ки.  Лі вий  кру тий  бе рег  Дніст ра.  Скель но-
ду бо вий  ліс.  Фе ро лі ти.  18.08.1994  leg.  &  det. 
А.Т. Зе лен чук (LW).

28. За лі щицький  р-н,  пів ден но-схід ні  око ли ці 
с. Шут ро мин ці. За каз ник «По дільська діб ро ва». 
Під ніж жя  Дніст ровської  стін ки.  Пер ша  те ра-
са. Ду бо вий ме зо фіт ний ліс при бе ре зі Дніст ра. 
30.06.2006 leg. О. Ка га ло, Н. Скі біцька, І. Рес лер, 
І. Бед нарська, Н. Пань ків; 17.10.2006 det. І. Бед -
нарська (LWKS, № 24595), (Mandziuk, 2014).

29. За лі щицький  р-н,  пів ден но-схід ні  око ли ці 
с.  Шут ро мин ці.  За каз ник  «По дільська  діб ро-
ва». Стін ка над Дніст ром. На скель на ки зи ло ва 
діб ро ва. 30.06.2006 leg. О. Ка га ло, Н. Скі біцька, 
І. Рес лер, І. Бед нарська, Н. Пань ків; 21.10.2006 
det. І. Бед нарська (LWKS, № 24549).

30. Бу чацький  р-н,  пів ден но-схід на  око ли ця 
с. Кос тіль ни ки. До ли на Зо ло то го по то ку. Ду бо-
во-гра бо вий ліс на дні яру. 11.07.2010 leg. О. Ка га - 
ло, Н. Пань ків; 19.02.2013 det. О. Ка га ло (LWKS, 
№ 28000).

31. Бу чацький р-н, південна око ли ця с. Кос тіль ни-
ки. До ли на Кос тіль ни ківсько го по то ку. Ду бо во-
гра бо вий ліс ко пит ня ко вий у яру. 11.07.2010 leg. 
О. Ка га ло, Н. Пань ків; 15.02.2013 det. О. Ка га ло 
(LWKS, № 27985).

32. Бу чацький р-н, за хід на око ли ця с. Ми ко ла їв ка. 
Ми ко ла ївський  яр  —  дни ще.  Скель ні  кар ни зи 
над по то ком. 11.07.2010 leg. О. Ка га ло, Н. Пань-
ків; 18.04.2014 det. N. Sytschak (LWKS, № 28077).

33. За лі щицький  р-н,  око ли ці  с.  Ус теч ко,  До ро-
ги чівське  ліс ництво,  кв.  68,  гра бо ва  діб ро ва. 
01.07.2014  leg.  &  det.  В.В.  Бу джак,  І.І.  Чор ней, 
А.І. То ка рюк (CHER).

За лі те ра тур ни ми дже ре ла ми: 

Тернопільська та Івано-Франківська області:

34. Око ли ці  сіл  Яз ло вець  (лі вий  бе рег  р.  Віль хо-
вець)  і  Че хів  (лі вий  бе рег  р.  Ко ро пець)  і  по 
р.  Стри па  (ба сейн  р.  Дністер  у  ме жах  Тер но-
пільської обл.) (Knapp, 1872).

35. Від  с.  Нижньо го  в  Іва но-Фран ківській  обл.  до 
м. За лі щи ки в Тер но пільській обл. по р. Дністер 
і при то ках: Ко ро пець, Стри па, Джу лин, Дуб ля, 
Се рет (Kotov, 1954).

36. Тер но пільська обл., За лі щицький р-н, уро чи ще 
Пус тель ня на схи лах р. Джу рин по бли зу с. Ус-
теч ко (Mandziuk, 2014).

За кар патська об ласть:

37. Пе ре чинський  р-н,  око ли ці  с.  Тур’я  По ля на 
(Kricsfalusy et al., 1999).

38. Пе ре чинський  р-н,  око ли ці  с.  Тур’ї  Ра ме ти 
(Kricsfalusy et al., 1999).

39. Ве ли ко бе рез нянський р-н, око ли ці с. Кост ри на 
(Kricsfalusy et al., 1999).

40. Ве ли ко бе рез нянський  р-н,  ма сив  «Стін ка»  на 
те ри то рії  На ціо наль но го  при род но го  пар ку 
«Ужанський» (Kricsfalusy et al., 2010). 

Отже,  за  гербарними  матеріалами  та  літера-
турними  джерелами,  локалітети  W. geoides 
приурочені  здебільшого  до  Придністрянської 
частини  Івано-Франківської  та  Тернопільської 
областей.  За  фізико-географічним  районуванням 
України  (Marynych  et  al.,  2003)  вони  розташовані 
в  межах  Розтоцько-Опільської  горбогірної 
(Ходорівсько-Бучацький  район),  Західно-
Подільської височинної  (Чортківсько-Кам’янець-
Подільський  район)  і  Прут-Дністровської 
височинної  (Тлумацько-Городенківський  район) 
областей.  Окремі  локалітети  виявлені  також  у 
межах Українських Карпат на території Вододільно-
Верховинської  (Ужоцько-Жденівський  район)  і 
Вулканічно-міжгірно-улоговинної  (Невицько-
Чинадіївський  і  Туріївсько-Свалявський  райони) 
областей. 
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Жодних  документальних  підтверджень 
наявності W. geoides у Прикарпатті ми не виявили.

Потребують  уточнення  й  відомості  про 
наявність  W. geoides  на  території  Закарпаття  —  у 
Перечинському р-ні та в НПП «Ужанський».

Виходячи  з  викладеного,  можна  достовірно 
стверджувати,  що  поширення  W. geoides  у  межах 
Івано-Франківської  обл.  охоплює  приблизно 
вдвічі  меншу  територію,  ніж  це  наведено 
М.В.  Котовим  (Kotov,  1954)  у  «Флорі  України»: 
не  від  с.  Нижнього  Івано-Франківської  обл. 
до  Заліщиків  Тернопільської  обл.,  а  від 
с.  Петрів  Тлумацького  р-ну  до  с.  Поточище 
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл. 

Аналіз  часового  аспекту  інформації  стосовно 
поширення  W. geoides  на  території  України 
свідчить,  що  з  40  відомих  місцезнаходжень  виду 
за  останні  30  років  документально  підтверджено 
20  та  виявлено  10  нових  (рисунок).  Ці  відомості 

необхідні  для  уточ нен ня  при ро до охо рон но го  ста-
ту су виду в Україні.

Наявна  інформація  про  локалітети  W. geoides у 
регіоні досліджень, характер їхнього розташування 
дають  підстави  вважати,  що  поширення  виду  в 
північно-східному  напрямку  на  території  України 
відбувалося  двома  міграційними  шляхами. 
Перший  —  долиною  Дністра,  яка  в  минулому 
слугувала міграційним коридором для просування 
на  північ  субсередземноморських  видів  до 
Покуття  (Kleopov,  1990),  де  вони  збереглися  й 
дотепер у складі дібров на його берегах. Другий — 
паннонський,  яким  W. geoides проникла  на 
територію  Закарпаття,  а  подальшій  її  міграції 
на  схід  завадили  гірські  хребти  Карпат.  Варто 
також  зазначити,  що  розповсюдження  виду  на 
північ  територією  України  обома  міграційними 
коридорами  зупинилося  приблизно  на  одній 
широті. 

Поширення Waldsteinia geoides в Україні
■  —  за  літературними  відомостями;  ▼  —  за  даними 
гербарію; ● — нові локалітети

Distribution of Waldsteinia geoides in Ukraine
■  —  according  to  literature  data;  ▼  —  according  to 
herbarium; ● — new localities
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Підтвердження  чи  спростування  цього  при-
пущення  потребує  спеціальних  досліджень  пред-
ставників  «закарпатських»  і  «придністрянських» 
популя цій із застосуванням молекулярно-генетич-
них методів.

Автори висловлюють подяку Ю.Й. Кобіву та 
Р. Я. Кішу за надану інформацію про власні збори 
W. geoides і гербарні матеріали Й. Мондальського 
(J. Mądalski) з гербарію Інституту ботаніки 
імені В. Шафера Польської академії наук у Кракові 
(KRAM); а також О.О. Кагалу — за відомості про 
власні збори W. geoides, що зберігаються в гербарії 
Інституту екології Карпат НАН України (LWKS).
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Буджак В.В.1, Чорней И.И.1, Токарюк А.И.1, 
Коротченко И.А.2 Распространение Waldsteinia geoides 
(Rosaceae) в Украине. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 
72(4): 344—351.
1Черновицкий национальный университет имени Юрия 
Федьковича 
ул. Федьковича, 11, г. Черновцы, 58022, Украина
2Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина

По  результатам  обработки  литературных  источников, 
гербарных  фондов  (KW, LW, LWКS, CHER, KRAM)  и 
проведённых  собственных  полевых  исследований  со-
ставлены  перечень  местонахождений  и  картосхема 
распространения Waldsteinia geoides L. в Украине. Из 40 
известных  локалитетов  вида  за  последние  30  лет  доку-
ментально подтверждено 20 и выявлено 10 новых — на 
территории  Тлумацкого  и  Городенковского  районов 
Ивано-Франковской области. Сделано предположение, 
что  распространение  вида  в  Украине  в  северо-восточ-
ном  направлении  происходило  двумя  миграционны-
ми путями: долиной Днестра, которая в прошлом была 
миграционным  коридором  для  продвижения  на  север 
субсредиземноморских видов в Покутье, и паннонским, 
которым W. geoides проникла на территорию Закарпатья, 
а дальнейшей ее миграции на восток помешали горные 
хребты Карпат.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Waldsteinia geoides, Красная 
книга Украины, распространение, расселение, новые 
локалитеты.

Budzhak V.V.1, Chorney I.I 1, Tokaryuk A.I.1, 
Korotchenko I.A.2 Distribution of Waldsteinia geoides 
(Rosaceae) in Ukraine. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(4): 
344—351.
1Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University 
11, Fedkovych Str., Chernivtsi, 58022, Ukraine
2M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine

2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

After  processing  literature  data,  herbarium  materials  (KW, 
LW, LWKS, CHER, KRAM) and results of our  field surveys, 
a list of localities and a map of distribution of Waldsteinia ge-
oides L.  in  Ukraine  have  been  compiled.  It  has  been  found 
that  of  the  40  known  localities  of  the  species,  over  the  past 
30 years 20  sites have been documentally confirmed and 10 
new localities have been revealed in Tlumach and Horodenka 
Districts of Ivano-Frankivsk Region. It  is suggested that  the 
historical  dispersal  of  the  species  in  the  northeastern  direc-
tion within the territory of Ukraine occurred by two migration 
routes: the valley of the Dniester River, which in the past has 
been  a  northward  migration  corridor  for  Submediterranean 
species  to  the  Pokutya  area,  and  the  Pannonian  route.  The 
latter was used by W. geoides for its migration to the territory 
of  Transcarpathia,  while  its  further  eastward  migration  was 
prevented by mountain ranges of the Carpathians.

K e y   w o r d s: Waldsteinia geoides, Red Data Book of 
Ukraine, distribution, dispersal, new localities.

Зиман С.М., Дербак М.Ю., Булах О.В. Рідкісні і зникаючі судинні рослини високогірної флори Українських 
Карпат: порівняльні дослідження in situ й ex situ / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України; 
Національний природний парк «Синевир». – К.: Фітосоціоцентр, 2014. – 58 с.

Висвітлено результати багаторічних досліджень рідкісних і зникаючих судинних рослин високогірної 
флори Українських Карпат з акцентом на їх порівняльному вивченні  in situ (у природних популяціях) 
й  ex situ  (на  експериментальній  дослідній  ділянці  Національного  природного  парку  «Синевир»). 
Розглядаються актуальні проблеми охорони фіторізноманіття природно-заповідних об’єктів Карпат.

Для ботаніків i фахівців з охорони природи.

НОВІ ВИДАННЯ
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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-
rodno-zapovidnyi…, 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  р-н: 
околиці  с.  Крюків,  «Бал ка  Ши ро ка»,  сте по вий 
схил,  Андрієнко  Т.Л.,  1993;  Ко бе ляць кий  р-н: 
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 во-ду 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.

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.352

Н.О. СМОЛЯР, О.Ю. СМАГЛЮК, В.А. СОЛОМАХА 
Навчально-науковий центр «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка
вул. Володимирська, 64, м. Київ, 03680, Україна
smolar@inbox.ru

НОВІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ TULIPA  QUERCETORUM (LILIACEAE) В СЕРЕДНЬОМУ 
ПРИДНІПРОВ’Ї 

Смоляр Н.О., Смаглюк О.Ю., Соломаха В.А. Нові місцезнаходження Tulipa quercetorum (Liliaceaе) 
в Середньому Придніпров’ї. – Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(4): 352–356.

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 еколого-ценотичні 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  грабово-дубового  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.).

К л ю ч о в і   с л о в а: Tulipa quercetorum, рідкісний вид, місцезнаходження, охорона, Середнє 
Придніпров’я

© Н.О. СМОЛЯР, О.Ю. СМАГЛЮК, В.А. СОЛОМАХА, 2015
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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-
но-мар 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-
во-гра 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  південно-східній  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 го-це 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 північно-східній око ли цях м. Луб ни і є од ни ми з 
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найстаріших у складі при род но-заповідної 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 но-заповідних 
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 р-ні 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) (Prirodno-zapovidnyi…, 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 но-бал 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 во-гра 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 
20-метровій  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 но-бал 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  р-н  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 
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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 будь-які 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.

Учебно-научный 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  эколого-фито-
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  дубово-грабового  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 hornbeam-oak forests. The first one has a left-side 
ontogenetic spectrum and is characterized by a large 
abundance and density (up to 700 generative individuals per 
0,3 ha). The second one has right-side 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.
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Вступ

На ціо наль ний  при род ний  парк  (да лі  —  НПП) 
«Туз ловські ли ма ни», пло щею 27865 га, ство ре ний 
на  уз бе реж жі  Чор но го  моря  в  Та тар бу нарсько му 
р-ні Одеської обл. Ука зом Пре зи ден та Ук ра ї ни від 
01.01.2010 р., але фак тич но за пра цю вав від 7 ве рес-
ня 2011 р. Парк охо п лює ак ва то рію та уз бе реж жя 11 
ли ма нів, най біль ші з яких — Ша га ни, Алі бей і Бур-
нас — ві до мі як Туз ловські. Зем лі Та тар бу нарсько-
го ра йо ну є од ни ми із най біль ших ро зо ра них в Ук-
ра ї ні:  їхня  част ка  на  су хо до лі  тут  пе ре ви щує  80% 
(Natsionalnyi…,  2009).  Мож ли во,  цим  по яс ню єть-
ся  той  факт,  що  рос лин ний  світ  уз бе реж жя  Туз-
ловських  ли ма нів  до  ство рен ня  НПП  спе ці аль но 
не вив чав ся (Popova, 2014). Нині три ває ін вен та ри-
за ція фло ри пар ку.

За фі зи ко-гео гра фіч ним ра йо ну ван ням Ук ра ї ни 
те ри то рія НПП від по ві дає Кун дуцько-Бур насько-
му  р-ну  Зад ніст ровсько-При чор но морської  ни зо-
вин ної  об лас ті  При чор но морсько го  Се редньосте-
по во го краю Се редньосте по вої під зо ни. Від по від-
но  до  гео бо та ніч но го  ра йо ну ван ня  Ук ра ї ни  парк 
ле жить у ме жах Біл го род-Дніст ровсько го р-ну Ду-
най-Дніст ровсько го  ок ру гу  зла ко вих  і  по ли но во-

зла ко вих сте пів і плав нів Чор но морсько-Азовської 
сте по вої  під про він ції  Пон тич ної  сте по вої  про він-
ції Сте по вої пі доб ласті (зо ни) Єв ра зійської сте по-
вої  об лас ті  (Heobotanichne…,  1977;  Natsionalnyi…, 
2009).

На  те ри то рії  НПП  «Туз ловські  ли ма ни»  тра п-
ляють ся сте по ва, луч на, вод на, бо лот на, со лон ча-
ко ва і со лон це ва, при морська арен на рос лин ність, 
а та кож лі со ва штуч но го по хо джен ня. 

Най біль шим  лі со вим  ма си вом  пар ку  і  Та тар бу-
нарсько го р-ну є уро чи ще Ле бе дів ка (541 га). Ма-
сив  роз та шо ва ний  у  най схід ні шій  час ти ні  НПП 
на об ри вистих  (до 18—20 м над р. м.) бе ре гах ли-
ма ну Бур нас і Чор но го моря. Він під по ряд ко ва ний 
Туз лівсько му  ліс ництву  дер жав но го  під при ємст-
ва  «Са ратське  лі со ве  гос по дарст во»  та  вхо дить  до 
скла ду гос по дарської зони пар ку.

Ґрун то вий по крив те ри то рії представ ле ний чор-
но зе ма ми  пів ден ни ми  се редньо по туж ни ми  сла-
бо гу му со ва ни ми  мі це ляр но-кар бо нат ни ми  на  ле-
сах  (Karta  gruntiv  …,  1973).  На са джен ня  ство ре ні 
по ро да ми,  ха рак тер ни ми  для  пів ден но го  сте по-
во го  лі со роз ве ден ня:  Acer platanoides  L.,  Fraxinus 
excelsior L., F. lanceolata Borkh., Gleditsia triacanthos L., 
Quercus robur  L.,  Pinus pallasiana  D.  Don.,  Robinia 
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ЗНАХІДКИ CEPHALANTHERA DAMASONIUM І PLATANTHERA × HYBRIDA (ORCHIDACEAE) 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ПРИРОДНОМУ ПАРКУ «ТУЗЛОВСЬКІ ЛИМАНИ»: СТАН ЇХНІХ 
ПОПУЛЯЦІЙ І ПЕРСПЕКТИВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ

Попова  О.М. Знахідки Cephalanthera damasonium і Platanthera × hybrida (Orchidaceae) в 
Національному природному парку «Тузловські лимани»: стан їхніх популяцій і перспективи 
збереження. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 357—363.
У штучному лісовому масиві на узбережжі Чорного моря вперше виявлено два види орхідей. Це 
найпівденніша знахідка Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce в Україні (без урахування Криму) 
і перша вказівка Platanthera × hybrida Brühher на материковій частині України. 

Популяція  C. damasonium  налічує  115  рослин,  має  правобічний  онтогенетичний  спектр  із 
переважанням генеративних особин, за класифікацією «дельта-омега» є зрілою, з депресивною 
віталітетною структурою. Генеративні особини утворюють 4,3±0,1 квіток на пагоні. Популяція 
P.  ×  hybrida  складається  з  212  рослин,  вона  має  правобічний  онтогенетичний  спектр  із 
переважанням  дорослих  вегетативних  особин,  за  класифікацією  «дельта-омега»  є  молодою,  з 
депресивно-рівноважною  віталітетною  структурою.  Генеративні  особини  утворюють  16,7±0,1 
квіток  на  пагоні.  Для  збереження  С. damasonium  необхідно  закрити  територію,  на  якій  вона 
зростає, для рекреації, а для збереження P. × hybrida слід підтримувати екосистему в сучасному 
стані.
К л ю ч о в і   с л о в а: Cephalanthera damasonium, Platanthera × hybrida, флористична знахідка, 
структура популяції, НПП «Тузловські лимани», Одеська область
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pseudoacacia L., Sophora japonica L. У під ліс ку зроста-
ють  Caragana arborescens  Lam.,  Cotinus coggygria 
Scop., Ligustrum vulgare L., Lonicera tatarica L., Swida 
australis (C.A. Mey.) Pojark. ex Grossh. Біль шість на-
са джень до сяг ли 60—65-річ но го віку.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Польо ві до слі джен ня здій сню ва ли за за галь но при й- 
ня ти ми ме то ди ка ми. Гео бо та ніч ні опи си про ве де-
но 21 трав ня 2015 р. 

Он то ге не тич ну струк ту ру по пу ля цій вив ча ли за 
кла сич ною  ме то ди кою  по пу ля цій них  до слі джень 
(Cenopopulyacii…,  1976;  1988)  з  пев ни ми  мо ди-
фі ка ція ми,  обу мов ле ни ми  жит тє вою  фор мою  та 
рід кіс ністю ви дів (Zlobin et al., 2013). Чи сель ність 

по пу ля цій  ви зна ча ли  су ціль ним  під ра хун ком  на-
зем них  па го нів.  Он то ге не тич ні  ві ко ві  ста ни  вста-
нов лю ва ли  за  ана ло гі єю  до  близьких  ви дів  ро дів 
Cephalanthera Rich. (Vahrameeva et al., 1996; Fardeeva, 
Islamova, 2004) і Platanthera Rich. (Carevskaya, 1975; 
Vahrameeva,  Denisova,  1983,  1988;  Vahrameeva, 
Zagul’skij, 1995). Тип по пу ля ції за он то ге не тич ною 
струк ту рою  ви зна ча ли  за  кла си фі ка ці єю  «дель та-
оме га» Л.А. Жи во товсько го (Zhivotovskij, 2001). Ре-
про дук тив ну біо ло гію оці ню ва ли за кіль кістю кві-
ток і пло дів на ок ре мо му па го ні, ві та лі тет ну струк-
ту ру – за Ю.А. Зло бі ним та ін. (Zlobin et al., 2013). 
За клю чо ві оз на ки було при йня то кіль кість кві ток  
на па го ні та дов жи ну су цвіт тя.

Рис.  1.  Cephalanthera damasonium (А)  та  Platanthera × hybrida (Б)  у  лісовому  урочищі  Лебедівка  Національного 
природного парку «Тузловські лимани»

Fig. 1. Cephalanthera damasonium (А) and Platanthera × hybrida (Б) in forest area Lebedivka in National Nature Park Tuzlovski 
Limany

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

У трав ні 2015 р. на те ри то рії лі со во го уро чи ща Ле-
бе дів ка ми  зна йшли  два  види  ор хі дей,  які  ма ють 
різ ні  жит тє ві  фор ми  та  на ле жать  до  різ них  триб 
під ро ди ни Orchidoideae Juss. (рис. 1): ко рот ко ко ре-
не вищ на Cephalanthera damasonium  (Mill.) Druce, з 
три би Neotticae Lindl., і Platanthera × hybrida Brügger 
(P. bifolia (L.) Rich. ×P. chlorantha (Cust.) Rchb.), що 
є  ве ге та тив ним  од но річ ни ком  із  по тов ще ним  ве-
ре те но по діб ним стеб ло ко ре не вим ту бе ро ї дом, — з 
три би  Orchideae  Verm.  (Tatarenko,  1996).  Від  ма те-
ринських  ви дів  P.  × hybrida від різ ня єть ся,  го лов-
ним чи ном, роз та шу ван ням тек пи ля ка: в неї вони 
па ра лель ні та міс тять ся одна від од ної на відста ні 
2,0—3,5  мм,  тоді  як  у P. bifolia  теки  па ра лель ні  та 
май же сти ка ють ся (відстань між ними не пе ре ви-
щує 0,5 мм), а в P. chlorantha вони ши ро ко розстав-
ле ні та роз хо дять ся до ни зу на 2,5—5,0 мм. Ця оз-
на ка  вва жа єть ся  сут тє вою,  ос кіль ки  пов’язана  з 
різ ни ми спо со ба ми за пи лен ня кві ток ніч ни ми ме-
те ли ка ми.  Та кож  спос те рі га єть ся  різ ни ця  за  дов-
жи ною по лі на рію (у P. bifolia він не біль ший 2,5 мм, 
у P. chlorantha — 3,5—5,0 мм, а в P. × hybrida — зав-
дов жки 2,0—3,5 мм) і фор мою шпор ця (у P. bifolia 
він  на  вер хів ці  не роз ши ре ний,  у  P. chlorantha  по-
міт но роз ши ре ний, а в P. × hybrida сла бо роз ши ре-
ний) (Efimov, 2006). Обид ва види та гіб рид вхо дять 
до  скла ду Platanthera bifolia aggr.  (Danihelka  et  al., 
2012).

Cephalanthera damasonium  —  єв ро пейсько-се-
ред зем но морський  вид  (Sobko,  1989;  Tatarenko, 
1996), в Ук ра ї ні тра п ля єть ся в Кар па тах, на По ліс-
сі, За хід но му По діл лі, Лі состе пу (зрід ка) та в Кри-
му  (Tymchenko  et  al.,  2009).  Най ближ чі  до  Ле бе-
дівсько го лісу міс цез ростан ня роз та шо ва ні на пів-
но чі Одеської обл. у Лі состе пу (Popova, 2003, 2004; 
Tymchenko et al., 2009). В Ук ра ї ні вид зростає у світ-
лих  (скель но-  та  пух насто ду бо вих)  і  ті нистих  (бу-
ко вих)  ши ро ко лис тя них  лі сах  кл.  Querco-Fagetea, 
Quercetea pubescenti-petraeae, час ті ше — на га ля ви-
нах та уз ліс сях (Tymchenko et al., 2009).

Cephalanthera damasonium ви яв ле на  нами  у  ви-
ді лі  8  квар та лу  7  Туз лівсько го  ліс ництва.  Це  най-
пів ден ні ша  зна хід ка  виду  в  Ук ра ї ні,  за  ви нят ком 
Кри му  (Tymchenko et al., 2009). Де ре востан на ді-
лян ці  од но ярус ний,  ут во ре ний  Acer platanoides  із 
до міш кою  Quercus robur,  тра п ляють ся  по оди но кі 
осо би ни  Ulmus glabra  Huds.  Вік  де рев  —  близько 
60  ро ків,  ви со та  —  12—13  м,  діа метр  стов бу рів  — 
20—25  см,  зімк не ність  крон  —  0,7.  У  під ліс ку 

зроста ють  Quercus robur, Fraxinus excelsior, Cerasus 
avium (L.) Moench. Ча гар ни ко вий ярус із за галь ною 
зімк не ністю  0,5  роз ви не ний  міс ця ми,  ут во ре ний 
пе ре важ но  Cotinus coggygria.  До  скла ду  яру су  вхо-
дять та кож Swida australis, Prunus divaricata Ledeb., 
Euonymus czernjaëvii Klokov, Ligustrum vulgare, Prunus 
spinosa L., Acer tataricum L. За галь не про ек тив не по-
крит тя трав не знач не — до 3—4 %. Тут зроста ють, 
ок рім  С. damasonium,  Galium aparine  L.  (2—3  %), 
по оди но кі  рос ли ни  Hypericum perforatum  L.,  Geum 
urbanum  L.,  Anisantha sterilis  (L.)  Nevski,  Cardaria 
draba  (L.)  Desv.  До б ре  роз ви не на  підстил ка,  яка 
вкри ває ґрунт на всій ді лян ці. 

Тут зна йде но 115 рос лин C. damasonium на пло-
щі близько 1000 м2. Он то ге не тич ний спектр по пу-
ля ції  є  не пов но член ним  (рис.  2),  він  де монст рує 
пе ре ва жан ня ге не ра тив них осо бин, що ціл ком від-
по ві дає  ба зо во му  спек тру  ко рот ко ко ре не вищ них 
ор хі дей  і  C. damasonium  зок ре ма  (Tatarenko,  1996; 
Tymchenko, 1996; Tymchenko et al., 2009). За кла си-
фі ка ці єю «дель та-оме га» Л.А. Жи во товсько го, по-
пу ля ція є зрі лою (Δ = 0,42; ω = 0,84). За ві та лі тет-
ною  струк ту рою,  ви зна че ною  на  ос но ві  кіль кості 
кві ток се редньо річ них ге не ра тив них осо бин, по пу-
ля ція де пре сив на (с = 0,42, в = 0,33, а = 0,25), що 
від по ві дає ста ну біль шості по пу ля цій цьо го виду в 
Ук ра ї ні (Tymchenko, 1996).

У  рос лин  C. damasonium  4,3±0,1  кві ток/па-
гін  із  ва ріа ція ми  від  1  до  12  кві ток/па гін,  що  ціл-
ком  від по ві дає  особ ли востям  виду  (Sobko,  1989; 
Vahrameeva et al., 1991; Tymchenko et al., 2009).

По ши рен ня  бать ківських  ви дів P. × hybrida до-
б ре  ві до ме. Platanthera bifolia  —  єв ро пейсько-се-
ред зем но морський  не мо раль ний  вид,  в  Ук ра ї ні 
тра п ля єть ся  в  Кар па тах,  Роз точ чі,  Опіл лі,  на  По-
ліс сі, в Пів ніч но му Лі состе пу і — зрід ка — в Сте пу 
(Protopopova, Orlov, 2009). В Одеській обл. P. bifolia 
зростає  у  пів ніч них  лі со вих  ма си вах  (Popova, 
Bal’cheva,  2007;  Protopopova,  Orlov,  2009).  Най-
ближ чі до НПП «Туз ловські ли ма ни» зна хід ки — в 
Ду найсько му  біо сфер но му  за по від ни ку  та  в  по-
низ зях Пів ден но го Бугу (Protopopova, Orlov, 2009). 
Platanthera chlorantha  —  єв ро пейсько-се ред зем но-
морський  вид,  в  Ук ра ї ні  тра п ля єть ся  в  тих  са мих 
ре гіо нах,  що  і  P. bifolia  (Protopopova,  2009).  Най-
ближ чі до НПП «Туз ловські ли ма ни» її зна хід ки — 
на пів но чі Одеської обл. у лі со вих ма си вах Лі состе-
пу (Popova, 2003, 2004).

Platanthera × hybrida за фік со ва на  в  Єв ро пі,  на 
Кав ка зі,  у  Пів ден но-За хід ній  Азії.  За га лом  у  міс-
цях зростан ня бать ківських ви дів вона тра п ля єть-
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ся зрід ка, але на пів дні — час ті ше. Це по яс ню ють 
тим,  що  в  пів ден них  ре гіо нах  різ ни ця  між  ча сом 
цві тін ня P. bifolia та P. chlorantha ви ра же на мен ше 
(Efimov, 2006). Про зростан ня P. × hybrida в Ук ра ї-
ні (крім Кри му) да них не має. У Кри му вона май же 
пов ністю за мі нює P. bifolia (Fateryga, Kreutz, 2014). 

По пу ля ція P. × hybrida зна йде на нами у ви ді лі 6 
квар та лу 5 Туз лівсько го ліс ництва на пло щі 225 м2. 
Усі ге не ра тив ні осо би ни представ ле ні гіб рид ни ми 
фор ма ми  —  по діб не  не од но ра зо во  спос те рі га ло-
ся на Пів ніч но му Кав ка зі та в Кри му (Vahrameeva, 
Zagul’skij,  1995;  Fateryga,  Kreutz,  2014).  На  ді лян-
ці,  де  зростає  P. × hybrida,  де ре востан  зрі дже ний, 
скла да єть ся  з  осо бин  Quercus robur  ві ком  близько 
60  ро ків,  зав ви шки  10  м,  із  діа мет ром  стов бу рів 
18—20 см і зімк не ністю крон 0,5. Під лі сок ут во ре-
ний зде біль шо го Cotinus coggygria та Swida australis, 
до  яких  при єд ну ють ся  Acer tataricum, Elaeagnus 
angustifolia L., Ligustrum vulgare, Lonicera tatarica, 
зімк не ність  крон  –  0,8.  Особ ли вістю  ді лян ки  є 
знач на  за ха ра ще ність  від мер ли ми  по ва ле ни ми  та 
зла ма ни ми стов бу ра ми де рев і гіл ка ми ку щів. Тра-
востій у фі то це но зі май же від сут ній (за галь не про-
ек тив не  по крит тя  трав  <1  %).  Тут  зна йде ні,  крім 
Platanthera × hybrida,  по оди но кі  рос ли ни  Cardaria 
draba, Vicia angustifolia L., V. cracca L., V. pannonica 
Crantz.  Підстил ка  на  ді лян ці  до б ре  роз ви не на, 
вкри та  від мер лим  лис тям  ку щів  і  де рев  ша ром 
2—3 см.

Кіль кіс ні ха рак те ристи ки по пу ля цій P. × hybrida 
в  Ук ра ї ні  не ві до мі.  Чис лен ні  по пу ля ції  P. bifolia 
зроста ють лише в Кар па тах та на По діл лі (зрід ка – 
по над 500 осо бин), на реш ті те ри то рії вони ма ють 
по 15—20 рос лин (Protopopova, Orlov, 2009). По пу-
ля ції  P. chlorantha  нечислен ні,  представ ле ні  не ве-
ли ки ми гру па ми по 3—4 особ./м2, в ок ре мих ло ка-
лі те тах вони на лі чу ють до 100 осо бин (Protopopova, 

2009). У Кри му та Се ред ній Ро сії ба зо ві он то ге не-
тич ні спек три обох ви дів роду Platanthera дуже схо-
жі (Vahrameeva, Denisova, 1988).

У Ле бе дівсько му лісі на ми за фік со ва но 212 осо-
бин  P. × hybrida.  Он то ге не тич ний  спектр  цієї  по-
пу ля ції,  який  є  пов но член ним  (рис.  3),  де монст-
рує  пе ре ва гу  до рос лих  ве ге та тив них  осо бин,  що 
ціл ком від по ві дає пра во біч но му ба зо во му спек тру 
стеб ло ко ре не во ту бе ро їд них  видів  роду  Platanthera 
(Vahrameeva,  Denisova,  1988;  Tatarenko,  1996; 
Vahrameeva et al., 2011). За кла си фі ка ці єю «дель та-
оме га» Л.А. Жи во товсько го, ця по пу ля ція є мо ло-
дою (Δ = 0,18; ω = 0,46).

За ві та лі тет ною струк ту рою вона де пре сив на за 
кіль кістю квіток на па го ні (с = 0,42, в = 0,33, а = 
0,25)  і  рів но важ на  –  за  дов жи ною  су цвіт тя  (с  = 
0,31, в = 0,48, а = 0,21).

Се ред  39  осо бин  P. × hybrida,  які  тим ча со во  не 
цві ли  у  2015  р.,  33  рослини  мали  за лиш ки  ми ну-
ло річ них  ге не ра тив них  па го нів,  що  умож ли ви ло 
ви зна чен ня  пло до про дук тив ності  P. × hybrida у 
2014 р. — вона ста но ви ла 15,0 ± 0,8 пло дів/па гін (із 
ко ли ван ням  від  8  до  23  пло дів/па гін).  У  2015  р.  у 
по пу ля ції було 16,7 ± 0,5 кві ток/па гін (з ва ріа ція-
ми від 10 до 26) із дов жи ною су цвіт тя 16,9 ± 1,4 см 
(від  10  до  31  см).  Це  пов ністю  від по ві дає  біо мор-
фо ло гії  бать ківських  ви дів  в  умо вах  еко ло гіч но го 
оп ти му му (Carevskay, 1975; Sobko, 1989; Vahrameeva 
et al., 1991; Vahrameeva, Zagul’skij, 1995; Ashurkova, 
Galkina, 2011; Vahrameeva et al., 2011). 

Про від ни ми  біо тич ни ми  фак то ра ми,  які  об ме-
жу ють роз по всю джен ня на зем них ор хі дей, є мі ко-
ри зо ут во рен ня, ви со ка спе ціа лі за ція за пи лен ня та 
кон ку рен ція з ін ши ми рос ли на ми (Tatarenko, 1996). 
Оче вид но, що в Ле бе дівсько му лісі на яв ні мі ко риз-
ні кон сор ти C. damasonium  і P. × hybrida, роз ви тку 
яких спри яє су ціль ний шар підстил ки, за пи лен ня 

Рис.  2.  Онтогенетична  структура 
популяції Cephalanthera damasonium 
в урочищі Лебедівка Національного 
природного  парку  «Тузловські 
лимани»

Fig.  2.  Ontogenetic  structure  of 
Cephalanthera damasonium population 
in  forest  area Lebedivka  in  National 
Nature Park Tuzlovski Limany
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за без пе чу єть ся, кон ку рен ція мі ні маль на. З усіх за-
гроз ан тро по ген но го ха рак те ру, які за фік со ва ні для 
C. damasonium (Tymchenko, 1996; Vahrameeva et al., 
1997; Tymchenko et al., 2009), у Ле бе дівсько му лісі 
ак ту аль ною  є  ви топ ту ван ня,  що  спри чи нює  зни-
щен ня  підстил ки  й  ущіль нен ня  ґрун ту,  по тен цій-
ною за гро зою — руб ки до гля ду або са ні тар ні руб ки. 
До  ви топ ту ван ня  вид  нестій кий  або  ма лостій кий 
(Vahrameeva et al., 1997). Вплив рек реа ції по зна ча-
єть ся на цій те ри то рії про тя гом усьо го ту ристич но-
го  се зо ну  (1,5—2  мі ся ці).  Тут  об лаш то ву єть ся  на-
ме то вий та бір, і хоча ор хі деї в не знач ній кіль кості 
тра п ляють ся й на га ля ви нах, за га лом вони тя жі ють 
до за рос тей Cotinus coggygria, де не на пи на ють на-
ме ти і не хо дять ту ристи. По при те, що вид ви три-
мує рек реа цію I сту  пе ня (Tymchenko, 1996), для по-
ліп шен ня ста ну по пу ля ції C. damasonium не об хід но 
тер мі но во заборонити роз та шу ван ня тут літ ніх ту-
ристич них та бо рів.

Для P. × hybrida кри тич ни ми в Ле бе дівсько му лісі 
є лише по тен цій ні за гро зи: по же жі, до яких її бать-
ківські фор ми нестій кі або ма лостій кі, та руб ки, до 
яких  P. bifolia  в  різ них  умо вах  може  бу ти  стій кою 
або ма лостій кою, а P. chlorantha — ма лостій кою чи 
нестій кою (Vahrameeva et al., 1997). За ха ра ще ність 
ді лян ки лісу ство рює під ви ще ний рі вень по жеж ної 
не без пе ки.  До  ру бок  у  по суш ли вих  умо вах  сте пу 
P. × hybrida буде, рад ше, нестій кою.

Рос ли ни  не  зрі за ють  на  бу ке ти,  ос кіль ки 
C. damasonium від цві тає до настан ня ту ристич но го 
се зо ну (хо ча мала ймо вір ність збирання цьо го виду 
на  бу ке ти  про тя гом  пе ріо ду  цві тін ня  поки  що  іс-
нує з ог ля ду на дос туп ність те ри то рії), а P. × hybrida 
при хо ва на від очей від ві ду ва чів гус ти ми за рос тя ми 
де рев і ку щів.

Ви снов ки

У штуч но му лі со во му ма си ві на пів дні При чор но-
морської  ни зо ви ни  в  ме жах  На ціо наль но го  при-
род но го пар ку «Туз ловські ли ма ни» зна йде но нові 
ло ка лі те ти двох ви дів ор хі дей: ко рот ко ко ре не вищ-
ної Cephalanthera damasonium і стеб ло ко ре не во ту бе-
ро їд ної Platanthera × hybrida (P. bifolia × P. chlorantha). 
Це  най пів ден ні ше  міс цез ростан ня  C. damasonium  в 
Ук ра ї ні (за ви нят ком Кри му) та пер ша вка зів ка P. × 
hybrida на ма те ри ко вій час ти ні кра ї ни.

Ос кіль ки  в  Ук ра ї ні  охо ро няють ся  всі  представ-
ни ки  ро ди ни  Orchidaceae,  у  «Чер во ній  кни зі  Ук-
ра ї ни»  слід  рег ла мен ту ва ти  со зо ло гіч ний  ста тус  і 
статус  їх ніх  між ви до вих  та  між ро до вих  гіб рид них 
форм.

Чи сель ність  по пу ля цій  (115  ек зем п ля рів 
C. damasonium і 212 — P. × hybrida), їх он то ге не тич-
ний  спектр  (пра во біч ний  із  пе ре ва жан ням  ге не-
ра тив них осо бин у C. damasonium  і пра во біч ний із 
до мі ну ван ням до рос лих ве ге та тив них осо бин у P. × 
hybrida), тип по пу ля цій за кла си фі ка ці єю «дель та-
оме га» (зрі ла C. damasonium та мо ло да P. × hybrida), 
кіль кість  кві ток  на  па го ні,  ві та лі тет на  струк ту ра 
(де пре сив на C. damasonium і де пре сив но-рів но важ-
на  P. ×  hybrida )  ціл ком  від по ві да ють  біо ло гіч ним 
особ ли востям C. damasonium і P. bifolia aggr. і свід-
чать про те, що обид ві по пу ля ції є нор маль ни ми та 
пе ре бу ва ють у за до віль но му ста ні.

Ак ту аль на  за гро за  для  іс ну ван ня  по пу ля ції 
C. damasonium – це рек реа ція, тому на ді лян ці, де 
зростає  вид,  слід  за бо ро ни ти  роз та шу ван ня  ту-
ристич них  та бо рів.  Інші  за гро зи  ста ну  по пу ля цій 
ор хі дей є по тен цій ни ми. Це пот ре бує, крім що річ-
них  нау ко вих  до слі джень  по пу ля цій,  ре тель но го 
мо ні то рин гу та діє вих за хо дів з охо ро ни від по від-
них ді ля нок Ле бе дівсько го лісу з боку ад мі ніст ра-

Рис.  3.  Онтогенетична  структура 
популяції  Platanthera  × hybrida в 
урочищі  Лебедівка  Національного 
природного  парку  «Тузловські 
лимани»

Fig.  3.  Ontogenetic  structure  of 
Platanthera  × hybrida population in 
forest  area  Lebedivka  in  National 
Nature Park Tuzlovski Limany
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ції НПП «Туз ловські ли ма ни» та Туз лівсько го ліс-
ництва дер жав но го під при ємст ва «Са ратське лі со-
ве гос по дарст во».

От ри ма ні дані слід вра ху ва ти для вдо ско на лен ня 
зо ну ван ня На ціо наль но го при род но го пар ку «Туз-
ловські ли ма ни».
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Рекомендує до друку Надійшла 20.07.2015 р.
М.М. Федорончук

Попова  Е.Н. Находки Cephalanthera damasonium и 
Platanthera × hybrida (Orchidaceae) в Национальном при род
ном парке «Тузловские лиманы»: состояние их популяций и 
перспективы сохранения. – Укр. ботан. журн. — 2015. — 
72(4): 357—363.
Одесский национальный университет имени И.И. Мечникова 
ул. Дворянская, 2, г. Одесса, 65082, Украина 
Национальный природный парк «Тузловские лиманы», 
г. Татарбунары 
ул. Советской армии, 5, г. Татарбунары, Одесская обл., 
68100, Украина

В  искусственном  лесном  массиве  на  побережье  Черного 
моря впервые найдены два вида орхидей. Это самое южное 
местонахождение Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce в 
Украине (не считая Крыма) и первое указание Platanthera 
× hybrida  Brühher на  материковой  части  Украины. Попу-
ляция C. damasonium насчитывает 115 растений, имеет пра-
восторонний  онтогенетический  спектр  с  преобладанием 
генеративных  особей,  по  классификации  «дельта-омега» 
является зрелой, с депрессивной виталитетной структурой. 
Генеративные особи образуют 4,3 ± 0,1 цветков/побег. По-
пуляция P. × hybrida состоит из 212 растений, она имеет пра-
восторонний  онтогенетический  спектр  с  преобладанием 
взрослых  вегетативных  особей,  по  классификации  «дель-
та-омега»  является  молодой,  с  депрессивно-равновесной 
виталитетной  структурой.  Генеративные  особи  образуют 
16,7 ± 0,1 цветков/побег. С целью сохранения С. damasonium 
необходимо закрыть территорию для рекреации, а для сохра-
нения P. × hybrida нужно поддерживать экосистему в совре-
менном состоянии.
К л ю ч е в ы е   с л о в а: Cephalanthera damasonium, 
Platanthera × hybrida, флористическая находка, структура 
популяции, НПП «Тузловские лиманы», Одесская 
область.

Popova  O.M. Finds of Cephalanthera damasonium and 
Platanthera × hybrida (Orchidaceae) in National Nature 
Park Tuzlovski Limany, the status of their populations and 
conservation perspectives. —  Ukr.  Bot.  J.  —  2015.  —  72(4): 
357—363.
I.I. Mechnikov Odesa National University 
2, Dvoryanska Str., Odesa, 65082, Ukraine 
National Nature Park Tuzlovski Limany 
5, Radyanska Army Str., Tatarbunary, Odesa Region, 68100, 
Ukraine
The  first  records  of  two  species  of  orchids  in  the  forest  plan-
tation on the Black Sea coast are reported. These are the south-
ernmost locality of Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce in 
Ukraine (except Crimea) and the first indication of Platanthera 
× hybrida Brühher on the mainland of Ukraine. Population of 
C. damasonium consists of 115 plants; it has right-handed onto-
genetic spectrum with predominance of generative individuals; 
according to the delta–оmega classification, it is adult, with de-
pressive vitality structure. Generative plants form 4.3 ± 0.1 flowers 
per shoot. Population of P. × hybrida consists of 212 plants; it has 
right-handed ontogenetic spectrum with predominance of adult 
vegetative individuals; according to the delta–оmega classifica-
tion, it is young, with depressive-equilibrium vitality structure. 
Generative plants form 16.7 ± 0.1 flowers per shoot. For preser-
vation of С. damasonium, it is necessary to close recreation area; 
for protection of P. × hybrida, maintaining of the present state of 
the ecosystem is needed.
K e y  w o r d s: Cephalanthera damasonium, Platanthera × 
hybrida, floristic discovery, population structure,  
NNP Tuzlovski Limany, Odesa Region.



364 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(4)

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.364

В.І. МЕЛЬНИК
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

вул. Тимірязєвська, 1, м. Київ, 01014, Україна

melnykviktor6@gmail.com

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

© В.І. МЕЛЬНИК, 2015

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



366 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(4)

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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Рекомендує до друку Надійшла 08.06.2015 р.
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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.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Спорові рослини та гриби

Рід Chlamydomonas Ehrenb. — один із най чис лен ні-
ших се ред зе ле них во до рос тей кла су Chlorophyceae 
(Ettl, 1976), на ра зі ва лід ни ми ви зна ють ся близько 
500  його  ви дів.  Од нак  із  них  куль ту ра ми  під твер-
дже на лише при близ но тре ти на — це ті види, для 
яких іс ну ють ав тен тич ні шта ми (май же 100 ви дів), 
і види, шта ми кот рих ви зна че ні сві то ви ми ав то ри-
тет ни ми фа хів ця ми й ано то ва ні на мо ле ку ляр но му 
рів ні,  тоб то  шта ми-епі ти пи  (не  біль ше  60  ви дів). 
Реш та ви дів за ли ша ють ся спір ни ми або їх ній ста-
тус трак ту єть ся не од но знач но. Слід за зна чи ти, що 
аб со лют на біль шість хла мі до мо над опи са на про тя-
гом ХХ сто  літ тя за мор фо ло гіч ни ми оз на ка ми мо-
над них клі тин (Ettl, 1983).

Вва жа єть ся,  що  кла сич на  хла мі до мо на да  —  це 
од но клі тин на дводж гу ти ко ва во до рість із пристін-
ним  хло ро пластом,  пі ре но ї дом,  ядром,  пуль сую-
чи ми  ва куо ля ми  та  віч ком  (Masiuk,  2010).  За  роз-
ма їт тям  кож ної  з  пе ре лі че них  оз нак  й  опи са но 
май же всі види цьо го роду. Біль ше того, ви дат ний 
чеський до слід ник Га нуш Еттл (Ettl, 1976) роз ді лив 
рід  Chlamydomonas  на  ві сім  сек цій  за  ти па ми  хло-
ро пласта,  по ло жен ням  ядра  та  пі ре но ї да  й  ін ши-
ми  мор фо ло гіч ни ми  оз на ка ми.  В  та ко му  ви гля ді 
кла сич ний  уза галь не ний  ва рі ант  сис те ми  опуб лі-
ко ва ний  у  «Süβwasserflora  von  Mitteleuropa»  (Ettl, 
1983).  Пізніше  нових  систем,  які  б  задовольнили 
науковців і врахували сучасні дані, запропоновано 
не було. 
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CHLAMYDOMONAS  s.l. (CHLOROPHYTA) — ОБСЯГ І ДІАГНОСТИЧНІ ОЗНАКИ РОДУ В 
СУЧАСНОМУ РОЗУМІННІ (ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД)

Власюк  М.М.  Chlamydomonas s.l. (Chlorophyta) —  обсяг і діагностичні ознаки роду в сучасному 
розумінні (літературний огляд). — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 374—380.

Детально  аналізуються  сучасні  погляди  на  обсяг  роду  Chlamydomonas Ehrenb.,  його  історію  та 
багатство  видового  складу  з  урахуванням  класичних  підходів  систематики.  Обговорюється 
прийняття  номенклатурного  типу  роду  та  культури-епітипу  з  субкультурами.  Проаналізовано 
основні  класичні  підходи  до  внутрішньородової  системи  та  принципи  ідентифікації  видів. 
Розглядаються молекулярно-філогенетична система хламідомонад і її відмінності від класичної, 
а  також  можливість  узгодження  обох  підходів.  Детально  висвітлено  основні  молекулярно-
філогенетичні  дослідження,  які  стали  засадами  для  поділу  вольвокальних  водоростей  на 
клади відповідно до Кодексу філогенетичної номенклатури. Деталізовано найбільш ґрунтовну 
молекулярно-філогенетичну систему та вказано кількість видів роду Chlamydomonas, охоплених 
цим дослідженням. Обговорюються особливості вивчення монадних водоростей (зокрема видів 
роду Chlamydomonas) у нерухомому стані в умовах культури й наводяться ознаки, які враховують 
особливості нерухомого стану хламідомонад в умовах культури.

К л ю ч о в і   с л о в а: морфологічні ознаки, Chlamydomonas, клада, систематика, таксономія
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У зв’язку з цим уп ро довж ос тан ніх 15 ро ків здій-
сне но  чи ма ло  спроб  роз ро би ти  сис те му  іден ти фі-
ка ції хла мі до мо над на ос но ві мо ле ку ляр но-фі ло ге-
не тич них  ме то дів,  а  дея кі  види  ви ді ле но  в  ок ре мі 
роди  (Buchheim  et  al.,  1990;  Pröschold  et  al.,  2001, 
2007; Nakada et al., 2008а; Demchenko et al., 2012). 
Але ре зуль та ти вия ви ли ся па ра док саль ни ми: з од-
но го  боку,  по ка за но,  що  рід  Chlamydomonas  є  ге-
те ро ген ним і його ви ди на ле жать що най мен ше до 
семи  різ них  мо ле ку ляр них  клад  (Nakada  et  al., 
2008а).  А  в  дея ких  кла дах,  ок рім  рух ли вих  хла мі-
до мо над, є і не ру хо мі ге мі мо над ні та ко ко їд ні так-
со ни.  З  дру го го  боку,  було  до ве де но,  що  роз по діл 
хла мі до мо над за мо ле ку ляр ни ми кла да ми фак тич-
но не уз го джу єть ся з мор фо ло гіч ною сис те мою, за-
про по но ва ною Г. Етт лом. Як на слі док — сфор му-
ва ла ся дум ка, що на ос но ві фе но тип них оз нак сис-
те ма роду Chlamydomonas по бу до ва на бути не може 
(Manhart, 1992).

За галь на ха рак те ристи ка роду Chlamydomonas. 
Рід Chlamydomonas s. l. за кла сич ною сис те мою на-
ле жить  до  по ряд ку  Volvocales,  кла су  Chlorophyceae, 
від ді лу  Chlorophyta.  Порядoк  Volvocales  об’єднує 
біль ше 30 ро дів мо над них во до рос тей  (Ettl,  1983). 
Для роду Chlamydomonas нині за різ ни ми дже ре ла-
ми на во дить ся 1167 ви до вих  і внут рішньо ви до вих 
назв,  із  яких  434  вва жа ють ся  так со но міч но  ва лід-
ни ми (http://www.algaebase.org). Для Ук ра ї ни у во-
дой мах  та  ін ших  міс цез ростан нях,  згід но  з  тре тім 
то мом зве ден ня «Algae of Ukraine ...», на ра хо ву єть-
ся 146 ви дів роду Chlamydomonas, які представ ле ні 
157 внут рішньо ви до ви ми так со на ми (вклю чаю чи й 
ті, що ма ють но менк ла тур ний тип виду) (Tsarenko, 
2011).  Се ред  цьо го  роз ма їт тя  32  види  ро ду  опи са-
ні ви дат ним ук ра їнським аль го ло гом О.А. Кор ши-
ко вим  (Korshykov,  1938;  Dedusenko-Shcheholeva, 
1959).

Но менк ла тур ним  ти пом  роду  Chlamydomonas 
Ehrenb. вва жа єть ся Ch. pulvisculus Ehrenb., опи са ний 
як Monas pulvisculus Müller (Ehrenberg, 1831). Од нак 
його  ма люн ки  є  не дос татньо  якіс ни ми,  а  опи си 
так со нів,  на ве де ні  О.  Мюл ле ром  і  Х.  Ерен бер-
гом, не під твер дже ні куль ту рою. У 1976 р. Г. Еттл 
пе ре ніс цей вид у си но ні ми Ch. ehrenbergii Gorozh. 
і,  ар гу мен тую чи  не дос тат ні ми  да ни ми,  за про-
по ну вав  вва жа ти  но менк ла тур ним  ти пом  ін ший 
вид — Сh. reinhardtii Dang. (Ettl, 1976). Від по від но 
змі ни ли  й  ді аг ноз  роду;  при  цьо му  було  по ру ше-
но  ви мо ги  «Між на род но го  ко дек су  но менк ла ту-
ри  во до рос тей,  гри бів  і  рос лин»,  зок ре ма  стат тю 

11  щодо  пріо ри те ту  (http://www.iapt—taxon.org/
nomen/main.php?page=art11). Си туа цію ви пра ви ли 
Т.  Прьо шольд  зі  спів ав то ра ми,  які  за про по ну ва ли 
Сh. reinhardtii як nomen conservandum про ти ва лід-
ної  на зви  Ch. pulvisculus.  Т.  Прьо шольд  із  ко ле га-
ми  за про по ну ва ли  як  епі тип  штам  Сhlamydomonas 
reinhardtii UTEX 90  (Pröschold, 2007). Ця куль ту ра 
є  суб куль ту рою  шта му,  ви ді ле но го  Г.М.  Смі сом  у 
1945  р.  За зна че ний  штам  був  пе ре да ний  кіль ком 
до слід ни кам; на сьо го дні має мо три лі нії куль тур, 
час ти на  з  яких  є  му тант ни ми  та  ши ро ко  ви ко-
ристо ву єть ся в ла бо ра тор них до слі джен нях. Та ким 
чи ном, штам UTEX 90 і його суб куль ту ри SAG 11—
32а, ССАР 11/32В, ACKU 979—11 від по ві да ють епі-
ти пу  но менк ла тур но го  типу  Сh. reinhardtii,  який  є 
но менк ла тур ним ти пом усьо го роду Сhlamydomonas 
(Pröschold, 2005).

Іс то рія вив чен ня роду по чи на єть ся від 1833 р. У 
пе рі од  ак тив них  мор фо ло гіч них  до слі джень  (кі-
нець ХІХ — дру га по ло ви на ХХ ст.) спос те рі га єть ся 
тен ден ція  до  швид ко го  збіль шен ня  кіль кості  ви-
дів у роді Chlamydomonas  і роз бу до ву єть ся мор фо-
ло гіч на сис те ма все ре ди ні роду. Так, на 1895 р. рід 
Chlamydomonas мав 15 ви дів (Dill, 1895). Уп ро довж 
трьох де ся ти літь кіль кість ви дів роду зрос ла до 146, 
за да ни ми А. Па ше ра на 1927 р. (Pascher, 1927), а в 
1940 р. Дж. Гер лофф на во дить уже 321 вид (Gerloff, 
1940).  В  ос тан ній  уза галь нюю чій  пра ці  Г.  Етт ла 
йдеть ся про 452 види пріс но вод них і 69 ви дів ґрун-
то вих й ае ро фіт них хла мі до мо над (Ettl, 1983). 

Ос тан ні ми  де ся ти літ тя ми,  на впа ки,  спос те рі га-
єть ся тен ден ція до змен шен ня кіль кості ви дів у роді 
за  ра ху нок  ви ок рем лен ня  но вих  ро дів,  зважаючи 
на результати молекулярно-філогенетичних до слі-
джень.  Зок ре ма,  ро дів  Lobochlamys  Pröschold  et  al. 
(2 види) та Oogamochlamys Pröschold et al. (3 види), 
Gungnir Nakada et  al.  (Nakada  et  al.,  2008б),  а  та-
кож  від нов лен ня  роду  Microglena  Ehrenb.  emend. 
Demchenko,  Mikhailyuk  et  Pröschold  (13  ви дів) 
у  ме жах  зе ле них  во до рос тей  (Demchenko  et  al., 
2012).  Ок рім  того,  дея кі  види  пе ре не се но  до  роду 
Chloromonas Pröschold et al. у ре зуль та ті уточ нен ня 
об ся гу роду (Pröschold et al., 2001).

Спо чат ку  до  роду  Chloromonas  Gobi  пе ре не сли 
по над 100 ви дів із роду Chlamydomonas, які не мали 
пі ре но ї да (Ettl, 1970). У 1997 р. M. Бухгейм зі спів-
ав то ра ми  за  ре зуль та та ми  ана лі зу  пос лі дов ності 
18S  ри бо со маль ної  ДНК  по ка за ли  збір ний  ха рак-
тер цьо го роду (Bucheim et al., 1997а). Ав то ри про-
де монст ру ва ли  мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ну  спо-
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рід не ність без пі ре но їд них ви дів роду Chloromonas і 
кіль кох ви дів Chlamydomonas, які ввійш ли до од ні єї 
кла ди. Це ста ло підста вою для пе ре гля ду ді ак ри-
тич ної  ваги  оз на ки  на яв ності  пі ре но ї да.  Піз ні-
ше Т. Прьо шольд зі спів ав то ра ми (Pröschold et al., 
2001) за про по ну ва ли всі види, що вхо дять до од ні єї 
мо ле ку ляр ної кла ди з ти по вим ви дом Chloromonas 
reticulatа  Gobi,  об’єднати  в  один  рід,  грун тую чись 
на  фі ло ге не тич ній  спо рід не ності,  а  на  мор фо ло-
гіч но му рів ні — за мор фо ло гіч ни ми особ ли востя-
ми  хло ро пласта.  Внас лі док  так со но міч ної  ре ві зії 
сім ви дів роду Chlamydomonas s.l. пе ре не сли до роду 
Chloromonas (Pröschold et al., 2001). У цьо му об ся зі 
рід Chloromonas, у ро зу мін ні Т. Прьо шоль да зі спів-
ав то ра ми, збіг ся з піз ні ше за про по но ва ною Т. На-
ка да зі спів ав то ра ми (Nakada et al., 2008а) мо ле ку-
ляр ною кла дою Chloromonadinia. 

Піз ні ше  було  про ана лі зо ва но  дев’ять  куль тур 
Chloromonas reticulatа  sensu  Pröschold:  на  ульт ра-
тон ко му рів ні — за на яв ністю й ульт раструк ту рою 
пі ре но ї да та стиг ми; на світ ло во му рів ні — за фор-
мою клі тин, но си ка, стиг ми та роз мі ра ми; а на мо-
ле ку ляр но му рів ні — за на яв ністю ком пен са тор них 
за мін  нук лео ти дів  у  III  спі ра лі  ITS2  (Matsuzaki, 
2012).  У  ре зуль та ті  до слі дже ні  куль ту ри  роз ді ли ли 
на чо ти ри види — C. reticulata Gobi, C. rosae H. Ettl, 
C. chlorococcoides Matsuzaki, Hara, Nozaki, C. typhlos 
Matsuzaki, Hara, Nozaki (Matsuzaki, 2012).

Ог ляд кла сич них мор фо ло гіч них сис тем хла мі до
мо над. Одну з пер ших мор фо ло гіч них сис тем роду 
Chlamydomonas роз ро бив А. Па шер у 1927 р. За ос-
но ву  взя ли  мор фо ло гіч ні  оз на ки  мо над них  клі-
тин,  зок ре ма  особ ли вості  фор ми  хло ро пласта, 
по ло жен ня  та  кіль кість  пі ре но ї дів.  За  цими  оз на-
ка ми  хла мі до мо на ди  роз ді ли ли  на  шість  суб груп 
(Pascher, 1927).

Іншу  де таль ну  мор фо ло гіч ну  сис те му  роз ро бив 
О.А. Кор ши ков  (Korshykov, 1938). Вона та кож ба-
зу ва ла ся  на  мор фо ло гіч них  кри те рі ях  (на яв ність 
пі ре но ї да,  но си ка,  фор ма  хло ро пласта,  на яв ність 
і  кіль кість  пуль сую чих  ва куо лей,  фор ма  стиг ми). 
За цією сис те мою без пі ре но їд ні види вклю че ні до 
роду  Chlamydomonas,  хоч  ав тор  і  вва жав  цю  гру пу 
ок ре мим  ро дом.  Він  та кож  за про по ну вав  влас ну 
кла си фі ка цію  хло ро пластів:  про цель ний,  опісто-
цель ний,  ен до цель ний,  ам фі цель ний,  плев ро-
цель ний, ас те ро морф ний, по лі мер ний (Korshykov, 
1938).

Ґрун тов ні шу  мор фо ло гіч ну  кла си фі ка цію  хла-
мі до мо над у мо над но му ста ні ство рив Г. Еттл (Ettl, 

1983). І, не зва жаю чи на ре зуль та ти фі ло ге не тич них 
до слі джень ос тан ніх де ся ти літь, чи ма ло нау ков ців 
ко ристу ють ся  ви зна чен ням  роду  Chlamydomonas  в 
об ся зі, за про по но ва но му саме цим ав то ром. В ос-
но ву по кла де ні мор фо ло гіч ні оз на ки — бу до ва хло-
ро пласта, по ло жен ня ядра, по ло жен ня та кіль кість 
пі ре но ї дів, еко ло гіч на ха рак те ристи ка виду. За леж-
но  від  ва ріа цій  оз нак  опи са но  дев’ять  груп  усе ре-
ди ні роду (Ettl, 1976, 1983). Ця сис те ма близька до 
сис те ми А. Па ше ра (Pascher, 1927), од нак вра хо вує 
біль шу кіль кість оз нак. 

Системи Г. Еттла також дотримуються автори 11 
тому  «Фло ри  во до рос тей  Ук ра ї ни»,  при свя че но го 
зе ле ним  фі то мо на дам  (Masiuk,  2010).  Тут  по да но 
за галь ну ха рак те ристи ку зе ле них джгу ти ко вих во-
до рос тей, особ ли вості їхньої мор фо ло гіч ної бу до ви 
й  ульт ра тон кої  ор га ні за ції,  ос нов ні  типи  роз мно-
жен ня та жит тє ві цик ли. Роз гля ну та так со но міч на 
цін ність різ них мор фо ло гіч них оз нак і мож ли вість 
ви ко ристан ня в сис те ма ти ці фі то мо над.

Мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ні до слі джен ня М. Бух- 
 гей ма,  Т.  Прьо шоль да  та  ін ших  ав то рів  по ка за ли 
не від по від ність  кла сич ної  та  мо ле ку ляр ної  сис-
тем воль во каль них во до рос тей і за по чат ку ва ли по-
шу ки  но вих  оз нак,  які  да ють  змо гу  засто со ву ва ти 
фе но тип ний  під хід  для  іден ти фі ка ції  хла мі до мо-
над  згід но  з  по ло жен ням  у  мо ле ку ляр ній  сис те мі 
(Buchheim et al., 1992; Fulnečková et al., 2012).

Ін тег ро ва ний  ва рі ант  сис те ми  з  ура ху ван ням 
пер ших мо ле ку ляр них да них за про по ну ва ли ав то ри 
мо но гра фії «Во до рос ті ґрун тів Ук ра ї ни» (Vodoros-ti 
…, 2001). У ме жах ро ди ни Chlamydomonadaceae вони 
на во дять кіль ка ево лю цій них на прям ків, які за мор-
фо ло гіч ни ми оз на ка ми близькі до різ них ро дів ге мі-
мо над них  во до рос тей.  Отже,  Chlamydomonadaceae 
вва жа єть ся ви хід ною ро ди ною від ра зу для кіль кох 
ево лю цій но  про су ну тих  лі ній  Chlorophyceae.  До 
ро ди ни  як  до дат ки  вне се но  ге мі мо над ні  во до-
рос ті  з  Chlamydomonas-по діб ною  ор га ні за ці єю 
(Palmellopsis  Korshikov,  Sphaerocystis R.  Chodat, 
Chlamydocapsa Fott та Asterococcus Scherffel). Ко жен 
із цих ро дів (як за мор фо ло гі єю, так і за мін ли вістю 
в умо вах куль ту ри) схо жий із пев ною гру пою ви дів 
роду Chlamydomonas.

Як  до да ток  до  по ряд ку  Volvocales  від не се-
но  ро ди ну  Heterochlamydomonadaceae  (вклю-
чаю чи  роди  Heterochlamydomonas E.R.  Cox  & 
T.R. Deason, Heterotetracystis E.R. Cox & T.R. Deason 
і Fasciculochloris R.J. McLean & Trainor), яка міс тить 
мо над ні, ге мі мо над ні, ко ко їд ні та сар ци но їд ні во-
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до рос ті, що ма ють Chlamydomonas-по діб ну ор га ні-
за цію  про то пласту,  вкри ті  обо лон кою  зоо спо ри  з 
дво ма  джгу ти ка ми  дещо  від мін ної  дов жи ни,  а  та-
кож  на яв ний  па ріє таль ний  хло ро пласт  із  пі ре но ї-
дом (Vodorosti …, 2001).

Ця  сис те ма  знач ною  мі рою  від по ві дає  су час-
ній  мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ній  сис те мі  воль во-
каль них  во до рос тей  із  ви ко ристан ням  по лі фаз-
но го  під хо ду,  про те  фі ло ге не тич ні  зв’язки  роду 
Chlamydomonas  ок рес ле ні  лише  в  най за галь ні ших 
ри сах.

Рід Chlamydomonas s.l. з по гля ду су час них мо ле ку
ляр ноге не тич них да них. Пер ші дум ки про ге те ро-
ген ність  і штуч ність цьо го роду ви сло вив ще його 
мо но граф Г. Еттл (Ettl, 1976), з ог ля ду на ре зуль та ти 
мор фо ло гіч них до слі джень. По даль ші ци то ло гіч ні, 
фі зіо ло гіч ні  та  мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ні  до слі-
джен ня це при пу щен ня під твер ди ли (Nakada et al., 
2008а; Harris, 2009; Fulnečková et al., 2012).

Пос лі дов ності 18S і 26S ри бо со маль ної ДНК для 
мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич них  ре конст рук цій  14 
ви дів роду Chlamydomonas упер ше про ана лі зу ва ли в 
1990 р. М. Бух гейм зі спів ав то ра ми (Buchheim et al., 
1990). За  їх ні ми ре зуль та та ми ви ді ле но кіль ка мо-
ле ку ляр них лі ній (клад), які на зва но від по від но до 
назв ви дів, що вхо дять до цієї кла ди. На ос но ві мо-
ле ку ляр них да них показано по лі фі ле тич ність роду 
та зроб ле но пер ші спро би по шу ку мор фо ло гіч них 
і  біо хі міч них  оз нак,  які  ко ре лю ють  із  от ри ма ни-
ми ре зуль та та ми мо ле ку ляр них до слі джень. Се ред 
та ких  оз нак  ви ко риста но  мор фо ло гіч ні  гру пи  за 
Г.  Етт лом,  гру пи  ав то лі зи нів  і  на яв ність  піг мен ту 
ло рак сан ти ну.  Піз ні ший  ана ліз  ре конст рук ції  мо-
ле ку ляр но-фі ло ген тич них  від но син  для  29  ви дів 
хла мі до мо над із 14 груп ав то лі зи нів та кож по ка зав 
по лі фі ле тич ність роду (Bucheim et al., 1997б). Від-
так  у  бо та ніч ній  спіль но ті  ут вер ди ла ся  дум ка,  що 
засто су ван ня  мо ле ку ляр них  ме то дів  до  вка за ної 
гру пи ма ло ін фор ма тив не (Manhart, 1992).

Ґрун тов ні шу  мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ну  ре-
конст рук цію з ана лі зом пос лі дов ностей 18S ри бо-
со маль ної ДНК для 32 ви дів хла мі до мо над піз ні ше 
здій снив Т. Прьо шольд зі спів ав то ра ми (Pröschold 
et  al.,  2001).  Вони  ви ок ре ми ли  шість  мо ле ку ляр-
них  клад.  Ці  кла ди  от ри ма ли  на зви  від по від но 
до  ви дів,  які  вхо дять  до  них,  —  Polytoma-clade, 
Monadina-clade,  Moewusii-clade,  Oogamochlamys-
clade,  Chloromonas-clade,  Reinhardtii-clade.  Про те 
жод них ха рак те ристик для на ве де них у ро бо ті клад 
не має (Pröschold et al., 2001).

Ще  один  ва рі ант  мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич-
ної сис те ми є в ро бо ті С. Ва та на бе зі спів ав то ра ми 
(Watanabe et al., 2006). Вони ана лі зу ва ли 62 так со-
но міч ні оди ни ці зе ле них во до рос тей і за ре зуль та-
та ми  ана лі зу  пос лі дов ностей  ри бо со маль ної  РНК 
ви ді ли ли  13  мо ле ку ляр них  клад,  які  знач ною  мі-
рою  збі га ють ся  з  кла да ми,  ві до крем ле ни ми  ра-
ні ше  Т.  Прьо шоль дом  зі  спів ав то ра ми  (Pröschold 
et  al.,  2001),  про те  кла да  Reinhardtii  представ ле на 
чо тир ма кла да ми — Heterochlamydomonas, Volvox, 
Neochlorosarcina й Asymmetrica.

Одну  з  най ґрун тов ні ших  мо ле ку ляр но-фі ло ге-
не тич них  сис тем  за про по ну вав  Т.  На ка да  зі  спів-
ав то ра ми  (Nakada  et  al.,  2008а).  За  ана лі за ми  дос-
туп них у Ген бан ку 449 пос лі дов ностей 18S рДНК, 
до слід ни ки в ме жах воль во каль них во до рос тей ви-
ді ли ли 21 кла ду. Кож на з них от ри ма ла на зву від по-
від но до Фі ло Ко ду (Cantino, 2010). 

Міс це хла мі до мо над у мо ле ку ляр нофі ло ге
не тич ній сис те мі Т. На ка да. Представ ни ки 
роду  Chlamydomonas  s.l.  увійш ли  до  семи  клад: 
Moewusinia,  Monadinіa,  Chlorogonia,  Polytominia, 
Chloromonadinia, Reinhardtinia, Oogamochlamydinia 
та  до  од ні єї  лі нії  із  нез’ясованим  по ло жен ням 
(Ch. tetragama Bohlin). 

Згід но  з  Фі ло Ко дом  кож ну  з  клад  представ-
ляє  ре пре зен та тив ний  вид,  що  є  ти пом  від по від-
ної  кла ди.  Із  семи  клад,  до  скла ду  яких  увійш-
ли  хла мі до мо на ди,  види  ро ду  Chlamydomonas  за-
про по но ва но  як  ре пре зен та тив ні  для  двох  клад 
(для кла ди Moewusinia — Ch. moewusii Gerloff, для 
Reinhardtinia  — Ch. reinhardtii Р.А. Dang.). Для трьох 
клад ре пре зен та тив ни ми є види Chlamydomonas, що 
за  но ви ми  да ни ми  пе ре не се ні  в  си но ні ми  ін ших 
ро дів  (Chloromonadinia  —  Chloromonas reticulata 
Gobi, Oogamochlamydinia — Oogamochlamys gigantea 
T.  Pröschold,  Marin,  Schlösser  et  Melkonian,  для 
Monadinia    —  Microglena monadina  Demchenko, 
Mikhailyuk et Pröschold), a дві кла ди представ ля ють 
види  ін ших  ро дів  (Polytominia  —  Polytoma ulvella 
Ehrenb.,  Chlorogonia  —  Chlorogonium euchlorum 
Ehrenb.) (Nakada et al., 2008а). 

До  скла ду  дея ких  клад  ра зом  із  воль во каль ни-
ми во до рос тя ми ввійш ли ко ко їд ні, ге мі мо над ні та 
дея кі сар ци но їд ні види з ін ших по ряд ків. Фе но ти-
по ві оз на ки, що обу мов лю ють гру пу ван ня настіль-
ки  різ них  за  мор фо ло гі єю  во до рос тей  в  одну  мо-
ле ку ляр но-фі ло ге не тич ну  кла ду,  в  цій  ро бо ті  не 
вста нов ле ні.  Об сяг  клад,  ви зна че них  за  сис те мою 
Т. На ка да зі спів ав то ра ми (Nakada et al., 2008а), та 
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міс це в них ви дів роду Chlamydomonas s.l. на ос но ві 
ана лі зу лі те ра тур них да них на во ди мо в таб ли ці.

На сьо го дні в мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ній сис-
те мі ви зна че но міс це для 70 ви дів, що є не знач ною 
час ти ною від об ся гу роду в ро зу мін ні Х. Етт ла (Ettl, 
1976).  Ос нов на  про бле ма  іден ти фі ка ції  та  ви зна-
чен ня міс ця ін ших ви дів у мо ле ку ляр но-фі ло ге не-
тич ній сис те мі — від сут ність ав тен тич них куль тур. 

Особ ли вості до слі джен ня хла мі до мо над у не ру хо
мо му ста ні та ви ко ристан ня по лі фаз но го під хо ду в 
їх сис те ма ти ці. Вра хо вую чи ве ли чез ну ви до ву різ-
но ма ніт ність, ви зна чен ня хла мі до мо над є над зви-
чай но  склад ним  зав дан ням.  Для  іден ти фі ку ван ня 
за кла сич ни ми ви знач ни ка ми не об хід но пра цю ва-
ти з при род ним ма те ріа лом, що не зав жди мож ли-
во в ла бо ра тор них умо вах. Ви зна чен ня фі то мо над у 
фік со ва но му ста ні прак тич но не мож ли ве.

Про те ос тан нім ча сом час то прак ти ку єть ся  ізо-
ля ція  хла мі до мо над  у  куль ту ру  на  ага ри зо ва них 
се ре до ви щах. З од но го боку, це уне мож лив лює ви-
ко ристан ня  оз нак  мо над но го  ста ну  та  кла сич них 
ви знач ни ків, а з дру го го — ство рює умо ви для три-
ва лих  куль ту раль них  і  мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич-
них до слі джень Chlamydomonas s. l. Од нак кла сич ні 
ви знач ни ки по бу до ва ні на оз на ках ру хо мо го ста ну 
хла мі до мо над  і не вра хо ву ють да них до слі джень в 
умо вах  куль ту ри  (Ettl,  1976).  Усі  ці  оз на ки  ха рак-
те ри зу ють ся до во лі ви со ким сту пе нем мін ли вості, 
що час то при зво дить до зник нен ня мор фо ло гіч но 
ви ра же них  гіа ту сів  між  різ ни ми  ви да ми  хла мі до-
мо над і «роз ми ван ня» меж між ними. Як до дат ко ві 
оз на ки  ін ко ли  на во дять ся  особ ли вості  по ве дін ки 
про то пласта в про це сі ут во рен ня зоо спор (ді лен ня 
з по во ро том або без ньо го), тип ста те во го про це су, 
струк ту ра  обо лон ки  зи го ти,  на яв ність  акі нет,  тип 
зов ніш ніх сли зо вих струк тур у не ру хо мо му ста ні — 
паль мел або гле о цист (Korshykov, 1938; Dedusenko-
Shcheholeva, 1959; Ettl, 1976). 

Ба га то ви дів роду Chlamydomonas s.l. ви різ няють-
ся  ви со ким  сту пе нем  мор фо ло гіч ної  мін ли вості, 
яка ви яв ля єть ся не лише у ва ріа бель ності мор фо-
ло гії мо над них клі тин, а й у по лі мор фіз мі жит тє вих 
цик лів. Цей по лі мор фізм особ ли во чіт ко про яв ля-
єть ся тоді, коли мо над на клі ти на пе ре хо дить у не-
ру хо мий стан. У цьо му ста ні в різ них ви дів діа па зон 
від хи лень мор фо ло гії не ру хо мих клі тин, по рів ня но 
з  мо над ни ми,  ве ли чез ний:  від  збе ре жен ня  прак-
тич но ціл ко ви тої від по від ності мор фо ти пу не ру хо-
мої клі ти ни, її мо над но му мор фо ти пу (за ви нят ком 
джгу ти ків) до пов ної втра ти та кої від по від ності. В 
ос танньо му  ви пад ку  хла мі до мо на ди  не рід ко  де-
монст ру ють  оз на ки  ін ших  ро дів  із  кла сич них  по-
ряд ків Tetrasporales  і Chlorococcales, які об’єднують 
ге мі мо над ні  та  ко ко їд ні  во до рос ті  (Во до рос ті  …, 
2001). Ці ка во, що в ба гатьох хла мі до мо над, які жи-
вуть у по за вод них біо то пах, пе ре ва жає саме не ру-
хо мий, а не мо над ний стан. 

Нині  вва жа ють,  що  кон флікт  між  кла сич ною 
фе но тип ною  (так  зва ною  «мор фо ло гіч ною»)  та 
мо ле ку ляр ною сис те ма ти кою мож ли во розв’язати 
з  по зи ції  ком плекс но го  під хо ду  до  по бу до ви  фі-
ло ге не тич ної  сис те ми  (polyphasic  approaches).  Він 
пе ред ба чає,  з од но го боку, ре конст рук цію фі ло ге-
не тич них від но син на ос но ві мо ле ку ляр но-фі ло ге-
не тич них моно- та муль ти ген них під хо дів, а з дру-
го го — по шук фе но тип них оз нак, які уз го джу ють ся 
з мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ни ми ре конст рук ція ми 
(Pröschold et al., 2001). При цьо му од ним із най пер-
спек тив ні ших  на прям ків  фе но тип них  до слі джень 
вва жа єть ся вив чен ня мін ли вості різ них ста дій жит-
тє во го цик лу.

Наші  до слі джен ня  по ка за ли,  що  ви ко ристан ня 
оз нак  не ру хо мо го  ста ну  дає  мож ли вість  уз го ди-
ти  мор фо ло гіч ну  та  мо ле ку ляр ну  сис те ми.  Од нак 
го лов ні  фе но тип ні  оз на ки  є  ін ши ми,  по рів ня но  з 
тими,  на  яких  ба зу єть ся  кла сич на  сис те ма:  вони 
пов’язані з не ру хо мим ста ном (Vlasiuk, 2014). І клю-

Обсяг молекулярнофілогенетичних клад, до яких входять хламідомонади (за системою Т. Накада зі співавторами  
(Nakada et al., 2008а))

Клада Загальна кількість видів Рід Chlamydomonas s.l. (кількість видів)

Moewusinia 16 Chlamydomonas Ehrenb. (10)

Monadinіa 15
Microglena Ehrenb. emend Demchenko, Mikhailyk et Pröschold (13), Chlamydomonas (1), 

Chloromonas Gobi (1)

Chlorogonia 6  Chlamydomonas (1)

Polytominia 10 Chlamydomonas (4)

Chloromonadinia 29 Сhloromonas Pröschold et al. (25)

Reinhardtinia Більше 40 Chlamydomonas Ehrenb. (11), Vitreochlamys Batko (7)

Oogamochlamydinia 8 Oogamochlamys Pröschold et al. (3), Lobochlamys Pröschold et al. (2)
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чо ва по зи ція — це ро бо та з на дій но іден ти фі ко ва-
ним ма те ріа лом, кот рий на зи ва ють ре фе рент ни ми 
шта ма ми. Ре фе рент ні шта ми — це ті, які є ав тен-
тич ни ми або при йня ті як епі ти пи та ма ють мо ле ку-
ляр ні дані. Це, з од но го боку, до пов нює мор фо ло-
гіч ні ха рак те ристи ки фі то мо над, ос кіль ки мор фо-
ло гія  не ру хо мих  клі тин  у  лі те ра ту рі  прак тич но  не 
ві доб ра же на. З дру го го боку, особ ли вості фе но ти пу 
Chlamydomonas-по діб них во до рос тей у не ру хо мо му 
ста ні мо жуть до по мог ти по яс ни ти див ні, з по гля ду 
мор фо ло гії,  фак ти  мо ле ку ляр но-ге не тич ної  спо-
рід не ності різ них мо над них і не ру хо мих представ-
ни ків, а та кож умож ли ви ти іден ти фі ку ван ня ви дів 
із мо над ним ти пом мор фо ло гіч ної струк ту ри тіла в 
не ру хо мо му ста ні.

На нашу дум ку, ос нов ні оз на ки, за яки ми мож на 
іден ти фі ку ва ти хла мі до мо на ди, вра хо вую чи су час-
ні дані, такі: 1) здат ність ве ге та тив них клі тин від-
ро щу ва ти джгу ти ки в разі пе ре не сен ня  їх з ага ри-
зо ва но го се ре до ви ща в рід ке; 2) здат ність зоо спор 
збе рі га ти джгу ти ки три ва лий час; 3) дов жи на джгу-
ти ків у зоо спор; 4) тип і по хо джен ня ко ло ні аль но-
го  сли зу;  5)  ха рак тер  ко лап су  сли зу,  за барв ле но го 
ме ти ле но вим  си нім;  6)  здат ність  цен траль но го 
три пле ту  обо лон ки  за барв лю ва ти ся  ме ти ле но вим 
си нім на апек сі клі ти ни; 7) фор ма кон ту ру про то-
пласта при відста ван ні від обо лон ки; 8) збе ре жен-
ня но си ка у ста рих клі тин; 9) фор му ван ня екс т ра-
це лю ляр но го  мат рик са  за  ра ху нок  внут рішньо го 
шару  обо лон ки;  10)  здат ність  цен траль но го  три-
пле ту  клі тин ної  обо лон ки  до  муль ти п лі ка ції;  11) 
ульт раструк ту ра  пі ре но ї да;  12)  здат ність  пі ре но ї да 
до фраг мен та ції; 13) фор ма й ор на мен та ція зи гот; 
14)  по ве дін ка  обо лон ки  спо ран гію  під  час  звіль-
нен ня спор (Pavlovska, Kostikov, 2010; Vlasiuk, 2014). 
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В  статье  подробно  анализируются  современные  взгля-
ды на объем рода Chlamydomonas Ehrenb., его историю и 
богатство видового состава с учетом классических под-
ходов  систематики.  Обсуждается  принятие  номенкла-
турного типа рода и культуры-эпитипа с субкультурами. 
Проанализированы  основные  классические  подходы 
к  внутриродовой  системе  и  принципы  идентифика-
ции  видов.  Рассматриваются  молекулярно-филогене-
тичeская  система  хламидомонад  и  ее  отличия  от  клас-
сической  системы,  а  также  возможность  согласования 
обоих подходов. Подробно освещены основные молеку-
лярно-филогенетические  исследования,  которые  стали 
основой  для  разделения  вольвокальных  водорослей  на 
клады в соответствии с Кодексом филогенетической но-
менклатуры.  Детализирована  наиболее  основательная 
молекулярно-филогенетическая  система  и  указано  ко-
личество  видов  рода  Chlamydomonas,  которые  охвачены 
этим исследованием. Обсуждаются особенности иссле-
дования монадных водорослей (в частности видов рода 
Chlamydomonas)  в  неподвижном  состоянии  в  условиях 
культуры. Приводятся признаки, учитывающие особен-
ности неподвижного состояния хламидомонад в услови-
ях культуры. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а: морфологические признаки, 
Chlamydomonas, клада, систематика, таксономия.

Vlasiuk M.M. Chlamydomonas s.l. (Chlorophyta), the genus 
delimitation and generic diagnostic features in the modern 
sense (literature review) — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(4): 
374—380.
Taras Shevchenko National University of Kyiv, ESC Institute of 
Biology 
64, Volodymyrska Str., Kyiv, 01017, Ukraine  
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine 
2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

The detailed analysis of the current views on the genus Chlamy- 
domonas, its  history  and  species  number  based  on  classic 
taxonomic  approaches is  given  in  the  article. The  selection 
of  nomenclature  type  and  culture-epitype  with  subcultures 
is discussed. The basic classic approaches to infrageneric sys-
tematics and principles of species identification are analyzed. 
We  provide  a  review  on  molecular  phylogenetic  system  of 
Chlamydomonas and its difference from the traditional one as 
well as the ways how both approaches can be combined. The 
major molecular phylogenetic studies, on which a division of 
Volvocales algae  into molecular clades  is based according to 
the Code of phylogenetic nomenclature, are highlighted. We 
also  provide  in  detail  the  main  molecular  phylogenetic  sys-
tems  and  indicate  a  number  of  species  of  the  genus  Chlam-
ydomonas covered by  this  study. The studies of monad algae 
features  (including  species  of  the  genus  Chlamydomonas)  in 
immotile  stage  under  culture  condition  are  discussed.  The 
features specific for immotile stage of chlamydomonads under 
culture condition are presented.
K e y  w o r d s: morphological features, Chlamydomonas, 
clade, systematics, taxonomy.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Мікологічні знахідки

Вступ

На  території  Покутських  Карпат  постійно 
здійснюються  дослідження  щодо  виявлення 
різних  видів  макро-  і  мікроміцетів.  З  особливою 
ретельністю та систематичністю вони проводяться 
в  межах  Національного  природного  парку 
«Гуцульщина»  (да лі  —  НПП).  Зок ре ма,  не що дав-
ні  ін вен та ри за цій ні мі ко ло гіч ні ек спе ди ції охо пи-
ли  низько гір ну  та  ви со ко гір ну  час ти ни  НПП:  хр. 
Голиця,  урочище  (ур.)  Баранівка,  ур.  Кремениця, 
г.  Михалкова,  ур.  Дзіндзюричка,  хр.  Каменистий, 
ур. Керничний, хр. Сокільський, ур. Хоминський, 
пам’ятку природи Терношора, хр. Сиглин, г. Лисина 
Космацька, г. Грегіт, ур. Кагла, ур. Овид, полонину 
Крами  та  ін.  (Litopys pryrody…,  2015).  У  2014  р. 
мікологи обстежили хр. Голицю, ур. Баранівку, ур. 
Кременицю,  г.  Михалкову,  ур.  Дзіндзюричку,  хр. 
Каменистий, ур. Керничний, хр. Сокільський, ур. 
Хоминський,  пам’ятку  природи  Терношори,  хр. 
Сиглин, а також екотопи Шешорського природно-

наукового дослідного відділення (Litopys pryrody…, 
2014).  Станом  на  01.01.2015  р.  загальна  кількість 
грибів  і  грибоподібних  організмів,  виявлених  на 
території  природно-заповідного  фонду  (ПЗФ), 
налічує  871  вид  (Litopys  pryrody…,  2015).  З  них  до 
«Червоної  книги  України»  занесено  16  видів,  які 
належать до 11 родин (Red Data Book of Ukraine…, 
2009).  Незважаючи  на  проведену  копітку  роботу 
зі  встановлення  видової  різноманітності  та 
місцезростань  різних  видів  грибів,  на  території 
ПЗФ  ще  залишається  багато  недосліджених 
місцин.  Відомості  ж  про  гриби,  розповсюджені 
в  Покутських  Карпатах  поза  межами  ПЗФ,  до во-
лі  роз по ро ше ні,  несистематизовані.  Тому  метою 
наших  досліджень  було  виявлення  місцезростань 
рідкісних  видів  грибів  на  території  Покутських 
Карпат — як на землях ПЗФ, так і на ді лян ках, що 
перебувають поза його межами.

Об’єкти та методи досліджень

Дослідження  проводили  маршрутно-експедицій-
ним методом упродовж 2013—2014 рр. на території 

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.381

Ю.В. ПЕТРИЧУК, М.В. ПАСАЙЛЮК
Національний природний парк «Гуцульщина»

вул. Дружби, 84, м. Косів, 78600, Україна

yura.petrichuk@yandex.ua

masha_pas@mail.ru

НОВІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ В ПОКУТСЬКИХ КАРПАТАХ ВИДІВ ГРИБІВ, ЗАНЕСЕНИХ ДО 
«ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ»

Петричук  Ю.В.,  Пасайлюк  М.В. Нові місцезнаходження в Покутських Карпатах видів грибів, 
занесених до «Червоної книги України».— Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 381—384.

У  Покутських  Карпатах  виявлені  нові  локалітети  низки  грибів,  занесених  до  «Червоної 
книги України» (Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch., Catathelasma imperіale (Quél.) Singer, Hericium 
coralloides (Scop.) Pers., Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.). Більшість знахідок траплялася на території 
Національного  природного  парку  «Гуцульщина».  Однак  популяція  C. imperіale  міститься  за 
межами  природно-заповідного  фонду,  тому  виникає  питання  про  доцільність  надання  цій 
території заповідного статусу. Місцезростання грибів, знайдених в околицях сіл Космач, Бабин, 
Город  і  Хімчин,  потребують  додаткових  заходів  охорони,  адже  на  цих  ділянках  дозволена 
рекреаційна і лише обмежена лісогосподарська діяльність.

К л ю ч о в і   с л о в а: Національний природний парк «Гуцульщина», локалітети, Anthurus archeri, 
Catathelasma imperіale, Hericium coralloides, Polyporus umbellatus
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Покутських  Карпат.  Гри би  ідентифікували 
на  основі  макроскопічних  і  мікроскопічних 
морфологічних  характеристик  плодових  тіл  за 
допомогою низки ключів (Zerova et al., 1972, 1979; 
Moser, 1978; Serzhanina, Iashkin, 1986; Miller, Miller, 
1988; Hansen, Knudsen, 1992). Сучасні назви грибів 
узгоджено  з  номенклатурною  базою  даних  «Index 
Fungorum»  (The  CABI...,  2008).  Місцезростання 
грибів  реєстрували  за  допомогою  GPS-навігатора 
та відзначали на карті.

Результати досліджень та їх обговорення

На  обстеженій  території  виявлено  нові  ло ка лі те-
ти  чотирьох  видів  базидієвих  грибів,  занесених 
до  «Червоної  книги  України»:  Anthurus archeri, 
Catathelasma imperіale,  Hericium coralloides та 
Polyporus umbellatus. Нижче наводиться інформація 
про  нові  місцезнаходження  цих  видів  і  карта 
їхнього поширення в регіоні досліджень (рисунок).

Anthurus archeri (Berk.) E. Fisch
Івано-Франківська  обл.,  Косівський  р-н., 

південний  схід  с.  Бабин,  618  м  над  р.м.,  лісові 
луки  неподалік  осель,  на  ґрунті,  08.07.2014, 
Ю.В. Петричук; північна околиця с. Космач, 976 м 
над  р.м.,  лісові  луки,  09.08.2013,  Ю.В.  Петричук; 
східна околиця с. Вербовець, 337 м над р.м., буково-
грабовий ліс, на ґрунті, 11.09.2014, М.В. Пасайлюк.

Базидієвий  гриб  із  диз’юнктивним  ареалом. 
Трапляється  в  Євразії,  Африці,  Австралії,  Новій 
Зеландії,  Тасманії  (Antonin  et  al.,  2005).  На 
території України знайдений в Івано-Франківській 
і  Закарпатській  областях  (Dudka,  2009b).  Статус 
гриба,  що  потребує  охорони,  наданий  A. archeri 
також  у  Болгарії,  Вірменії,  Естонії,  Російській 
Федерації та Чехії (European ..., 2010).

Catathelasma imperіale (Quél.) Singer
Івано-Франківська  обл.,  Косівський  р-н., 

південно-східна  околиця  с.  Снідавка,  1012  м  над 
р.м., у чистому ялиновому деревостані, 20.08.2014, 
М.В.  Пасайлюк.  Знайдений  нами  локалітет 
C. imperіale перебуває  за  межами  ПЗФ.  Слід 
відзначити, що до во лі близько до виявленого міс-
цез ростан ня  здійснюється  суцільна  рубка  дерев. 
А оскільки ця територія не входить до природно-
заповідного фонду України, то встановлення нового 
ло ка лі те ту C. imperiale потребує природоохоронних 
заходів як для міс цез ростань цьо го виду.

Рідкісний  (2  категорія)  базидієвий  гриб, 
трапляється  в  Євразії  та  Північній  Америці,  в 
Україні  зазначається  у  Криму,  Львівській  (Dudka, 
2009a)  та  Івано-Франківській  областях  (саме  на 
території  Покутських  Карпат  на  г.  Грегіт,  околиці 
с.  Космачу),  що  входить  до  ПЗФ  і  перебуває  під 
охороною  (Natsionalnyi…,  2013).  Охороняється 

Нові  локалітети  рідкісних  для  України 
видів  базидієвих  грибів  на  території 
Покутських  Карпат  (Косівський  р-н): 
а  — Hericium coralloides; б — Anthurus 
archeri; в  —Polyporus umbellatus;  г  —
Catathelasma imperіale

 — території, які ввійшли до НПП 
«Гуцульщина» з вилученням;

 — території, що ввійшли до НПП 
«Гуцульщина» без вилучення;

 — території, які не ввійшли до ПЗФ

New  records  of  rare  species  of  fungi  from 
the  Red  Data  Book  of  Ukraine  in  the 
Pokutski Carpathians (Kosiv District): а — 
Hericium coralloides; б — Anthurus archeri; 
в — Polyporus umbellatus; г — Catathelasma 
imperіale;

 — areas included into 
NNP Hutsulshchyna with a withdrawal;

 — areas included into NNP Hutsulshchyna 
without a withdrawal;

   — areas not included into 
NNP Hutsulshchyna
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також  у  Болгарії,  Естонії,  Російській  Федерації, 
Словаччині та Чехії (Jordan, 2004; Uzelac, 2009).

Hericium coralloides (Scop.) Pers.
Івано-Франківська  обл.,  Косівський  р-н, 

північно-західна  околиця  м.  Косів,  ялицево-
буковий  ліс,  на  буковій  колоді,  15.10.2013, 
Ю.В. Петричук; північно-західна околиця м. Косів, 
726 м над р.м., ялицево-буковий ліс, на відмерлому 
стовбурі бука лісового, 726 м над р.м., 07.05.2014, 
Ю.В.  Петричук;  західна  околиця  м.  Косів,  673  м 
над  р.м.,  ялицево-буковий  ліс,  на  поваленому 
стовбурі бука лісового, 07.10.2014, Ю.В. Петричук; 
східна околиця с. Город, 722 м над р.м., у чистому 
буковому  деревостані,  на  відмерлому  стовбурі 
бука, 07.10.2014, Ю.В. Петричук.

Рідкісний  (3  категорія)  базидієвий  гриб, 
трапляється  в  Євразії  та  Північній  Америці.  На 
території  України  відзначений  у  Волинській, 
Київській,  Чернівецькій,  Львівській,  Тернопіль-
ській, Закарпатській, Черкаській, Кіровоградській, 
Дніпропетровській та Донецькій областях, у Криму 
(Prydiuk, Heluta, 2009) та Івано-Франківській обл. 
(Litopys pryrody…,  2014).  Занесений  до  червоних 
списків Болгарії, Вірменії, Естонії, Чехії та «Крас-
ной книги России» (Antonin et al., 2005; Sadiković, 
Kuštera, 2013). 

Polyporus umbellatus (Pers.) Fr.
Івано-Франківська  обл.,  Косівський  р-н, 

південно-західна околиця с. Вербовець, 377 м над 
р.м.,  грабово-буковий  ліс,  на  комлевій  частині 
дуба, 19.06.2014, М.В. Пасайлюк; південно-західна 
околиця  с.  Вербовець,  363  м  над  р.м.,  грабово-
буковий ліс, на ґрунті, 24.06.2014, М.В. Пасайлюк; 
північ с. Хімчин, 355 м над р.м., грабово-буковий 
ліс, на ґрунті, 19.06.2014, Ю.В. Петричук; північно-
західна околиця с. Хімчин, 408 м над р.м., грабово-
буковий ліс, на комлевій частині дуба, 19.06.2014, 
Ю.В. Петричук.

Рідкісний  (1  категорія)  базидієвий  гриб,  із 
диз’юнктивним  ареалом,  трапляється  в  Євразії 
та  Північній  Америці  (Antonin  et  al.,  2005).  На 
території  України  цей  вид  знаходили  в  Сумській, 
Львівській,  Тернопільській,  Закарпатській, 
Черкаській,  Херсонській  областях  і  в  Криму 
(Heluta,  Horova,  2009)  та  Івано-Франківській  обл. 
(Natsionalnyi…,  2013),  де  в  Покутських  Карпатах 
відзначено його єдиний локалітет.

Вид дуже популярний серед місцевого населен-
ня,  оскільки  є  добрим  їстівним  грибом.  Про  це 

свідчать і численні місцеві назви гриба — баранячі 
роги, бараняча голова тощо (Natsionalnyi…, 2013).

Більшість  локалітетів  A. archeri, C. imperіale,  H. 
coralloides  та  P. umbellatus містяться  на  території 
Національного  природного  парку  «Гуцульщина». 
Популяція C. imperіale виявлена поза межами ПЗФ, 
тому виникає питання про доцільність надання цій 
території заповідного статусу. Слід також за зна чи ти, 
що локалітети грибів зараєстровані на невилучених 
ді лян ках НПП «Гуцульщина» (в даному випадку це 
околиці  сіл  Космач,  Бабин,  Город,  Хімчин;  див. 
рисунок), потребують додаткових заходів охорони, 
адже  на  цих  ділянках  дозволена  рекреаційна  й 
лісогосподарська  діяльність.  Тому  ці  відомості 
важливі  для  всіх  лісокористувачів  обстеженої 
території і ма ють враховуватися ними.

Автори висловлюють щиру подяку д-ру біол. наук, 
професору М.М. Сухомлин за слуш ні поради під час 
під го тов ки цьо го повідомлення.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Antonin  V.,  Kotlaba  F.,  Kluzak  Z.,  Ostry  V.,  Shkubla  P., 
Vesely I. Griby. Bolshaia gribnaia entciklopediia, Moscow: 
Dom Riderz Daidzhest, 2005, 370 p. [Антонин В., Кот-
лаба Ф., Клузак З., Остры В., Шкубла П., Веселы И. 
Грибы. Большая грибная энциклопедия. — М.: Дом Ри-
дерз Дайджест, 2005. — 370 c.].

Dudka I.O. Catathelasma imperiale (Fr.) Sing. In: Red Data 
Book of Ukraine. Vegetable Kingdom, Kyiv: Globalkonsal-
tyng, 2009a, p. 804 [Дудка І.О. Катателазма царська. 
Catathelasma imperiale (Fr.)  Sing.  //  Червона книга 
України. Рослинний світ /Ред. Я.П. Дідух — К.: Гло-
балконсалтинг, 2009а. — C. 804].

Dudka  I.O. Anthurus (Berk.)  Fischer.  In:  Red Data Book 
of Ukraine. Vegetable Kingdom, Kyiv:  Globalkonsal-
tyng, 2009b, p. 802 [Дудка І.О. Квітохвісник Арчера, 
Антурус Арчера. Anthurus (Berk.) Fischer.  // Червона 
книга України. Рослинний світ /Ред. Я.П. Дідух — К.: 
Глобалконсалтинг, 2009b. — C. 802].

European Council for the Conservation of Fungi, available at: 
http://www.wsl.ch/eccf/

Heluta V.P., Horova T.L. Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. In: 
Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom, Kyiv: Glo-
balkonsaltyng, 2009, p. 825  [Гелюта В.П., Горова Т.Л. 
Трутовик зонтичний. Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. // 
Червона книга України. Рослинний світ /Ред. Я.П. Ді-
дух — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — C. 825].

Jordan M. The Encyclopedia of Fungi: of Britain and Europe, 
London: Frances Fincoln ltd., 2004, 334 p.

Litopys pryrody natsionalnoho pryrodnoho parku «Hutsulsh-
chyna»,  Kosiv,  2014,  vol.11,  p.  825  [Літопис  природи 
Національного природного парку «Гуцульщина».  — 
Том.11. — Косів, 2014. — C. 825].

Litopys pryrody natsionalnoho pryrodnoho parku «Hutsulsh-
chyna», Kosiv,  2015,  vol.  12,  406  p.  [Літопис  приро-



384 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2015, 72(4)

ди Національного природного парку «Гуцульщина». 
Том.12. — Косів, 2015. — 406 с.].

Miller H., Miller O. Gasteromycetes: Morphological and De-
velopmental Features, with Keys to the Orders, Families, 
and Genera, Eureka; California: Mad River Press., 1988, 
76 p.

Moser M. Keys to Agarics and Boleti (Polyporales, Boletales, 
Agaricales, Russulales), London: R. Phillips, 1978, 535 p.

Natsionalnyi pryrodnyi park «Hutsulshchyna». Eds V.V. Pro-
rochuk,  Iu.P.  Stefurak,  V.P.  Brusak,  L.M.  Derzhyp-
ilskoh,  Lviv;  Kosiv:  NVF  «Karpaty  i  Atlasy»,  2013, 
408 p. [Національний природний парк «Гуцульщина». / 
Ред.:  В.В.  Пророчук,  Ю.П.  Стефурак,  В.П.  Брусак, 
Л.М.  Держипільський.  —  Львів;  Косів:  НВФ  «Кар-
пати і Атласи», 2013. — 408 с.].

Nordic Macromycetes,  vol. 2.  Polyporales, Boletales, 
Agaricales, Russulales. Eds L.  Hansen,  H.  Knudsen, 
(eds.). Copenhagen: Nordsvamp, 1992, 474 p.

Prydiuk  M.P.,  Heluta  V.P.  Hericium coralloides (Fr.)  Gray. 
In: Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom, Kyiv: 
Globalkonsaltynh, 2009, p. 813 [Придюк М.П., Гелюта 
В.П. Герицій коралоподібний. Hericium coralloides // 
Червона книга України. Рослинний світ /Ред. Я.П. Ді-
дух — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — C. 813].

Sadiković  D.,  Kuštera  M.  Fungal  conservation:  Protected 
species  of  fungi  in  South  Serbia  region, Biologica Nys-
sana, 2013, 4(1—2), pp. 35—40.

Serzhanina G.I., Iashkin I.Ia. Griby, Minsk: Nauka i tekh-
nika, 1986, 270 p. [Сержанина Г.И., Яшкин И.Я. Гри-
бы. — Минск: Наука и техника, 1986. — 270 с.].

The CABI  Bibliography of Systematic Mycology,  2008, 
available  at:  http://www.indexfungorum.org/Names/
Names.asp (accessed 25.09.2014).

Uzelac B. Gljive Srbije i Zapadnog Balkana, Belgrad: BGV 
Logik, 2009, 462 p.

Zerova M.Ya., Radziewsky G.G., Shevchenko S.V. Vyznachnyk 
gribiv Ukrainy, Kyiv: Naukova Dumka, 1972, vol.5, book 
1, 240 p. [Зерова М.Я., Радзієвський Г.Г., Шевченко 
С.В.  Визначник грибів  України  /  Ред.  Д.К.  Зеров.  — 
К.: Наук. думка, 1972, Т. 5, кн. 1. — 240 с.].

Zerova  M.Ya.,  Sosin  P.Ye.,  Rozhenko  G.L.,  Vyznachnyk 
gribiv  Ukrainy,  Kyiv:  Naukova  Dumka,  1979,  vol.  5, 
book  2,  566  p.  [Зерова  М.Я.,  Сосін  П.Є.,  Роженко 
Г.Л. Визначник грибів України. / Ред. Д.К. Зеров. — К.: 
Наук. думка, 1979, Т. 5, кн. 2. — 566 с.].

Рекомендує до друку Надійшла 14.04.2015 р.
В.П. Гелюта

Петричук Ю.В., Пасайлюк М.В. Новые место
нахождения в Покутских Карпатах видов грибов, 
занесенных в Красную книгу Украины. — Укр. ботан. 
журн. — 2015. — 72(4): 381— 384.

Национальный природный парк «Гуцульщина» 
ул. Дружбы, 84, г. Косов, 78600, Украина

В  Покутских  Карпатах  обнаружены  новые  локалите-
ты ряда грибов, занесенных в Красную книгу Украины 
(Anthurus archeri (Berk.)  E.  Fisch., Catathelasma imperіale 
(Quél.) Singer, Hericium coralloides (Scop.) Pers., Polyporus 
umbellatus (Pers.) Fr.). Большинство находок сделаны на 
территории Национального природного парка «Гуцуль-
щина».  Однако  популяция  C. imperiale  размещена  за 
пределами  природно-заповедного  фонда,  поэтому  воз-
никает вопрос о целесообразности предоставления этой 
территории  заповедного  статуса.  Места  произрастания 
грибов, обнаруженные в окрестностях поселков Космач, 
Бабин,  Город  и  Химчин,  нуждаются  в  дополнительных 
мероприятиях охраны, поскольку на этих участках раз-
решена рекреационная деятельность, а лесохозяйствен-
ная только ограничена.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Национальный природный парк 
«Гуцульщина», локалитеты, Anthurus archeri, Catathelasma 
imperіale, Hericium coralloides, Polyporus umbellatus.

Petrichuk Yu., Pasaylyuk M. New records of the fungi 
listed in the Red Data Book of Ukraine from the Pokutski 
Carpathians. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(4): 381— 384.

National Nature Park Hutsulshchyna 
84 Druzhby Str., Kosiv, 78600, Ukraine

New  localities  of  the  fungi  listed  in  the  Red  Data  Book  of 
Ukraine  (Anthurus archeri  (Berk.)  E.  Fisch.,  Catathelasma 
imperіale  (Quél.)  Singer,  Hericium coralloides  (Scop.)  Pers., 
and  Polyporus umbellatus  (Pers.)  Fr.)  were  found  in  the  Po-
kutski Carpathians. Most of  findings are  reported  from Na-
tional  Nature  Park  Hutsulshchyna.  However,  population  of 
C. imperiale  was  recorded  outside  the  natural  protected  ar-
eas which  rises a question about conservation  status  for  this 
terrain.  Localities  of  the  fungi  found  in  the  surroundings  of 
villages Kosmach, Baby, Horod and Khimchyn, where recre-
ational activity is allowed and only forestry activities are lim-
ited, require additional protection measures.

K e y  w o r d s: National Nature Park Hutsulshchyna, 
localities, Anthurus archeri, Catathelasma imperіale, Hericium 
coralloides, Polyporus umbellatus.
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ЦИТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МОНОЛІГНІНІВ КЛІТИННИХ ОБОЛОНОК ЛИСТКІВ 
ГІДРОФІТІВ 

Недуха О.М. Цитохімічне дослідження монолігнінів клітинних оболонок листків гідрофітів. — Укр. 
ботан. журн. — 2015. — 72(4): 385—392.

Здійснено  порівняльні  цитохімічні  дослідження  локалізації  монолігнінів  (сирингілу  та 
гваяцилу) в клітинних оболонках епідермісу, фотосинтезувальної паренхіми та судин провідних 
пучків  підводних  листків  Myriophyllum spicatum L., Potamogeton pectinatus L. і P. perfoliatus L. із 
використанням  лазерно-сканувальної  (конфокальної)  мікроскопії.  З’ясовано,  що  кількісний 
розподіл сирингілу та гваяцилу в оболонках залежав від типу тканин листка та виду рослини. 
За  допомогою  програми  PASCAL  встановлено  високий  вміст  монолігнінів  у  оболонках 
судин  і  ділянках  оболонок,  що  утворюють  згини  та  формують  міжклітинники  між  кількома 
епідермальними  чи  кількома  фотосинтезувальними  паренхімними  клітинами.  Для  кожного 
виду  гідрофітів  показано  певну  полярність  відношення  сирингіл/гваяцил.  Обговорюється 
роль монолігнінів сирингілу та гваяцилу в клітинних механізмах адаптації видів до природного 
водного оточення. 

К л ю ч о в і  с л о в а: гідрофіти, монолігніни, лазерно-конфокальна мікроскопія, Myriophyllum 
spicatum, Potamogeton pectinatus, P. perfoliatus
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Вступ

Три ва ле за то п лен ня су хо діль них рос лин спри чи няє 
змі ну  вод но го  ре жи му  клі тин,  тка нин  та  ор га нів, 
що є стре сом для ба гатьох ви дів. Це може від бу ва-
ти ся за умов за бо ло чен ня ґрун тів, тим ча со во го чи 
пос тій но го  пе ре зво ло жен ня,  по ру шен ня  тех но ло-
гій на зро шу ва них зем лях. Особ ли вістю дії  затоп-
лен ня  є  по єд нан ня  знач них  змін  об вод не ності  зі 
зни жен ням  кис не во го  ди хан ня  в  ко ре не вій  сис-
те мі та стеб лах, уна слі док чого по ру шу ють ся рос-
то ві про це си (Vartapetian et al., 1970, 2003; Jackson, 
Colmer, 2005). Про те справж ні гід ро фі ти та бо лот-
ні  рос ли ни,  які  присто су ва ли ся  до  неста чі  кис ню 
в ґрун ті та пос тій но го вод но го се ре до ви ща, про тя-
гом  ти ся чо літь  ви ро би ли  пев ні  ме ха ніз ми  адап та-
ції до цих умов на різ них рів нях сво єї ор га ні за ції. 
Ос нов ни ми оз на ка ми пе ре бу до ви за ну ре них у воду 
ор га нів є на яв ність хло ро пластів у епі дер мі сі, змі ни 
ана то міч ної бу до ви та струк тур но-функ ціо наль ної 
ор га ні за ції клі тин них обо ло нок, зок ре ма ак ти ва ція 
син те зу  су бе ри ну  в  ко ре нях  і  ліг ні ну  —  в  стеб лах 

та  лист ках  (Little,  2003;  Nedukha,  2011;  Nedukha, 
Kordyum, 2013). 

Ліг нін  —  по лі мер  аро ма тич них  спир тів,  який 
син те зу єть ся  у  вто рин них  клі тин них  обо лон ках 
і  бере  участь  в  адап та ції  рос ли ни  до  за то п лен ня. 
Він  змі нює  струк ту ро ва ність  мат рик са  обо ло нок, 
за без пе чує не про хід ність води та вод них роз чи нів 
че рез обо лон ки су дин про від них пуч ків і фор мує в 
епі дер мі сі за хис ний бар’єр для па то ге нів (Monties, 
1998).  Ліг нін  ха рак те ри зу єть ся  гід ро фоб ністю,  за-
мі щує воду в обо лон ці, фор мую чи вод не ві та ко ва-
лент ні зв’язки між її по лі са ха ри да ми (Boerjan et al., 
2003). Вміст ліг ні ну в обо лон ках за ле жить від віку 
рос ли ни та типу тка нин; най ви ща його кон цен тра-
ція ви яв ле на в обо лон ках су дин про від них пуч ків 
(від 27 до 81,7 % су хої ваги) (Fengel, Wegener, 1984). 
Ліг ні фі ка ція обо ло нок зни жує швид кість роз тя гу-
ван ня клі тин, по си лює ме ха ніч ну міц ність клі тин і 
тка нин (Grisebach, 1977; Monties, 1998). 

Ліг нін  є  ком плек сом  мо но ліг ні нів,  які  утво рю-
ють ся  із  р-гід ро кси фе ні ло вих,  гвая ци ло вих  і  си-
рин гі ло вих скла до вих (Adler, 1977), що за лу ча ють-
ся  до  по лі ме ри за ції  ліг ні ну  та  різ нять ся  за  сту пе-
нем ме ток си лю ван ня (Leisola et al., 2012). Ві до мо, 
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що мо но ліг нін вхо дить до ліг ні ну су дин них рос лин 
(Weng et al., 2010). Пи тан ня щодо вмісту мо но ліг ні-
нів, їхньо го спів від но шен ня та ролі ок ре мих із них 
у лист ках гід ро фі тів у про це сі при род ної адап та ції 
рос лин до вод но го ото чен ня ли ша єть ся від кри тим. 
Ме тою на шої ро бо ти було до слі джен ня ло ка лі за ції, 
вмісту та роз по ді лу мо но ліг ні нів у клі тин них обо-
лон ках лист ків справж ніх гід ро фі тів. 

Ма те рі ал і ме то ди до слі джен ня 

За  об’єкт  вив чен ня  ми  взя ли  лист ки  гід ро фі тів 
Myriophyllum spicatum L., Potamogeton pectinatus L. і 
P. perfoliatus L. Верх ні лист ки, ріст яких за вер шив ся 
роз тя гом, від би ра ли на бе ре зі Ру са нівсько го ка на лу 
(лі вий бе рег Дніп ра в м. Киє ві). З кож но го лист ка 
ви рі за ли  се ре дин ну  час ти ну  пластинки  розміром 
10 × 10 мм (на відстані 4—5 мм від краю — у лист ків 
із пластинчатою формою) або ж се ре дин ну час ти-
ну гол ко по діб ної част ки (зав дов жки 7—10 мм) — у 
роз сі че них лист ків. Для ви яв лен ня скла до вих ліг-
ні ну, зок ре ма си рин гі лу (С) та гвая ци лу (Г), засто-
со ву ва ли ци то хі міч ний ме тод згід но з про то ко лом 
(Wuyts et al., 2003). Ви різ ки  із жи вих лист ків про-
тя гом  2—5  хв  об роб ля ли  0,25  %  вод ним  роз чи-
ном  2-амі ное ти ле фі ру  ди фе ніл кар бо но вої  ки сло-          
 ти  (ДФКК),  ре тель но  про ми ва ли  во дою  та  0,5  М 
фос фат ним  бу фе ром  (рН  7,2)  і  вив ча ли  в  ла зер-
но-ска ну валь но му  мік ро ско пі  LSM  5  Pascal  (Carl 
Zeiss,  Germany).  Флуо рес цен цію  си рин гі лу  до слі-
джу ва ли  з  ви ко ристан ням  ла зер но го  про ме ня,  зі 
збу джен ням  світ ла  340—380  нм  і  про пус кан ням 
430 нм; флуо рес цен цію гвая ци лу ви яв ля ли за умов 
збу джен ня  450—490  нм  і  про пус кан ня  —  520  нм. 
Ком плекс  ДФКК  +  си рин гіл  флуо рес цію вав  бла-
кит ним  кольо ром,  ком плекс  ДФКК  +  гвая цил  — 
зе ле ним. За допомогою програми PASCAL ви зна-
ча ли  відносний  вміст  мо но ліг ні нів  у  клітинних 
оболонках.  Для  статистичної  обробки  брали  по 
три-чо ти ри рос ли ни кож но го виду, з кож ної рос ли-
ни — по три лист ки. У кож но му лист ку ана лі зу ва ли 
по 30—40 клі тин епі дер мі су, стіль ки ж — клі тин ме-
зо фі лу, по 10—15 клі тин су дин із про від но го пуч ка. 
Біо ло гіч на по вто рю ваність — три ра зо ва. 

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

Лист ки Myriophyllum spіcatum, Potamogeton perfoliatus 
і Potamogeton pectinatus різ ні за фор мою та роз мі ра-
ми  (ри сун ки  1,  а;  2,  а; 3,  а).  Лист ко ві  пластин ки 
M. spicatum пір часті,  роз сі че ні,  се ред ній  роз мір  — 

22,0 ± 2,3 × 18,0 ±1,9 мм; се ред ній роз мір лист ко вої 
част ки по дов гій осі — 18,0 ± 1,7, по ко рот кій — 1,25 
±  0,5  мм.  Си дя чі  лист ки  P. perfoliatus мали  ціль ну 
пластин ку  ви дов же но-оваль ної  фор ми,  се ред ній 
роз мір якої ста но вив 59,0 ± 5,3 мм по дов гій осі та 
23,0  ±  2,7  мм  —  по  ко рот кій. Лист ки  P. pectinatus 
гол ко по діб ні,  лі ній ні,  силь но  роз сі че ні,  се ред ній 
роз мір роз сі че ної лист ко вої част ки ся гав — 57,0 ± 
5,9 мм по дов гій осі та 1,5 ± 0,5 мм — по ко рот кій. 

Myriophyllum spicatum. Ци то хі міч ний  ана ліз 
скла до вих ліг ні ну клі тин них обо ло нок роз сі че них 
лист ків  на  ста дії  ве ге та тив но го  рос ту  по ка зав,  що 
клі ти ни  епі дер мі су,  фо то син те зу валь ної  па рен хі-
ми та су дин міс ти ли си рин гіл  і гвая цил, флуо рес-
цен ція яких у ком плек сі  із ДФКК була бла кит но-
го  та  зе ле но го  кольо рів  від по від но  (рис.  1,  б—д). 
Ви яв ле но  до во лі  ви со кий  вміст  як  гвая ци лу,  так  і 
си рин гі лу в ан ти клі наль них обо лон ках епі дер мі су 
та  клі тин них  обо лон ках  су дин.  У  клі тин них  обо-
лон ках па рен хі ми ці зна чен ня були ниж чі (табл. 1; 
рис. 1, е, е′). Слід від зна чи ти, що в ді лян ках обо ло-
нок, які утво рю ють зги ни та фор му ють між клі тин-
ни ки  між  кіль ко ма  епі дер маль ни ми  чи  кіль ко ма 
фо то син те зу валь ни ми  па рен хім ни ми  клі ти на ми 
(рис. 1, в), або в між клі тин ни ках між епі дер мою та 
фо то син те зу валь ною  па рен хі мою,  флуо рес цен ція 
мо но ліг ні нів була знач но ви щою, ніж уз довж обо-
ло нок. Ок рім того, ви яв ле но до во лі ви со ке від но-

Таблиця 1. Вміст сирингілу та гваяцилу в листках 
Myriophyllum spicatum

Тканини, клітини

Інтенсивність 
флуоресценції складової 

лігніну, відн. од.
Відношення 

сирингіл / 
гваяцил

cирингілу
(тверда 

складова)

гваяцилу 
(м’яка 

складова)

Епідерміс:

периклінальна 
оболонка

19,0 ± 0,7 48,0 ± 2,7* 0,396

антиклінальна 
оболонка

140 ± 17 80,0 ± 7,9* 1,75

Паренхіма:

1-й шар  65,0 ± 5,7 50,0 ± 3,9 1,3

2—4-й шари 30,0 ± 1,5 46,0 ± 2,7* 0,65

Ділянки оболонок, 
що формують 
міжклітинники в 
паренхімі й епідермі

120 ± 11 70,0 ± 6,9* 1,7

Судини 175 ± 18 125 ± 19* 1,4

П р и м і т к а: * — p < 0,05, вміст гваяцилу достовірно 
відрізняється від вмісту сирингілу.
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Рис. 1. Загальний вигляд листків Myriophyllum spicatum (а) і мікрофотографії цитохімічної флуоресценції складових 
лігніну в клітинах листків  (б—д). Монолігніни у клітинних оболонках: б, г, д — гваяцил + сирингіл; в — гваяцил; 
комплекс  ДФКК  +  сирингіл  у  клітинних  оболонках  флуоресціює  блакитним  кольором,  комплекс  ДФКК  + 
гваяцил — зеленим, автофлуоресценція хлорофілу — червоним (кольорові рисунки див. у електронній версії статті на 
веб-сторінці http: //ukrbotj.co.ua); е′ — гістограма інтенсивності флуоресценції гваяцилу (зелена лінія — 1), сирингілу 
(блакитна — 2) й автофлуоресценція хлорофілу (червона лінія — 3). Oрдината — інтенсивність флуоресценції, відн. 
од., абсциза — віддаль (мкм), яка просканована і показана білою лінією (е). Масштаб = 100 мкм (б, г, д) і = 50 мкм (в)

Fig.  1.  General  view  of  Myriophyllum spicatum leaves  (a)  and micrographs  of  cytochemical  fluorescence  of  monolignols  in 
leaf cell (б—д). Monolignols in cell walls: б, г, д — guaiacyl + syringyl; в — guaiacyl; complex of DPBA + syringyl has blue 
fluorescence; DPBA + guaiacyl — green fluorescence; chlorophyll — red auto fluorescence (see color pictures in electronic 
version of the paper at: http: //ukrbotj.co.ua); e′ — histogram of fluorescence intensity of guaiacyl (green line — 1), syringyl (blue 
line — 2) and chlorophyll auto fluorescence intensity (red line — 3). Ordinate — fluorescence intensity, relative units (pixels). 
Abscissa — distance (µm) which was scanned and shown as a white line (е). Bars = 100 µm (б, г, д) and = 50 µm (в)
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шен ня  вмісту  си рин гі лу  до  гвая ци лу  в  обо лон ках 
фо то син те зу валь ної па рен хі ми, особ ли во в пер шо-
му її шарі. За ве ли чи ною від но шен ня С/Г клі ти ни 
роз мі щу ють ся  в  та ко му  по ряд ку:  ан ти клі наль ні 
обо лон ки епі дер мі су > ді лян ки обо ло нок, які фор-
му ють  між клі тин ни ки  в  епі дер мі  та  па рен хі мі,  > 
су ди ни > фо то син те зу валь на па рен хі ма > пе рик лі-
наль ні обо лон ки епі дер мі су.

Potamogeton perfoliatus.  Ци то хі міч ним  ме то дом 
ви яв ле но  си рин гіл  і  гвая цил  у  клі тин них  обо лон-
ках  епі дер мі су,  фо то син те зу валь ної  па рен хі ми  та 
су ди нах  про від них  пуч ків  лист ків,  по діб но  до  та-
ких  в  обо лон ках  M. spicatum  (рис. 2,  б—г).  Ком-
плекс ДФКК + си рин гіл флуо рес цію вав бла кит ним 
кольо ром, ком плекс ДФКК + гвая цил — зе ле ним. 
У клі тин них обо лон ках дру го го—чет вер то го ша рів 

па рен хі ми ви яв ле ні лише слі ди скла до вих ліг ні ну. 
Від нос ний  вміст  гвая ци лу  в  до слі джу ва них  клі ти-
нах був ви щим, аніж си рин гі лу  (табл. 2; рис. 2, д, 
е′).  Вста нов ле но,  що  від но шен ня  С/Г  най ви ще  в 
ді лян ках обо ло нок, які утво рю ють зги ни та фор му-
ють між клі тин ни ки між кіль ко ма епі дер маль ни ми 
чи  кіль ко ма  фо то син те зу валь ни ми  па рен хім ни ми 
клі ти на ми (рис. 2, в), а та кож в обо лон ках су дин. За 
ве ли чи ною від но шен ня вмісту С/Г клі ти ни роз мі-
щу ють ся в та ко му по ряд ку: ді лян ки обо ло нок, що 
утво рю ють зги ни та фор му ють між клі тин ни ки між 
кіль ко ма епі дер маль ни ми чи кіль ко ма фо то син те-
зу валь ни ми  па рен хім ни ми  клі ти на ми  >  су ди ни  > 
пе рик лі наль ні обо лон ки епі дер мі су > ан ти клі наль-
ні  обо лон ки  епі дер мі су  >  фо то син те зу валь на  па-
рен хі ма. 

Таблиця 2. Вміст монолігнінів у листках Potamogeton perfoliatus 

Тканини, клітини

Інтенсивність флуоресценції складової лігніну, відн. од.
Відношення сирингіл / 

гваяцил
сирингілу 

(тверда складова)
гваяцилу 

(м’яка складова)

Епідерміс адаксіальний:

периклінальна оболонкака 32,0 ± 2,9 103 ± 13* 0,31

антиклінальна оболонка 30,0 ± 3,7 176 ± 19* 0,17

Епідерміс абаксіальний:

периклінальна оболонка 47,0 ± 3,9 120 ± 13* 0,39

антиклінальна оболонка 37,0 ± 4,5 255 ± 19* 0,14

Паренхіма:

1-й шар 30,0 ± 3,3 250 ± 13* 0,12

2—4-й шари Сліди 25,0 ± 3,1 —

Ділянки оболонок, що формують 
міжклітинники в паренхімі й епідермі

147 ± 13 59,0 ± 7,2* 2,49

Судини 215 ± 22 255 ± 21* 0,84

П р и м і т к а: * — p < 0,05, вміст гваяцилу достовірно відрізняється від вмісту сирингілу. 

Таблиця 3. Вміст монолігнінів у листках Potamogeton pectinatus 

Тканини, клітини

Інтенсивність флуоресценції складової лігніну, відн.од.
Відношення сирингіл / 

гваяцил
сирингілу 

(тверда складова)
гваяцилу 

(м’яка складова)

Епідерміс:

периклінальна оболонка 61,0 ± 8,3 126 ± 12* 0,48

антиклінальна оболонка 15,0 ± 2,8 23,0 ± 3,5* 0,65

Паренхіма:

1-й шар 20,0 ± 3,9 23,0 ± 3,5 0,87

2—4-й шари 27,0 ± 3,1 52,0 ± 7,3* 0,52

Ділянки оболонок, що формують 
міжклітинники в паренхімі й епідермі

40,0 ± 3,9 220 ± 21* 0,18

Судини 88,0 ± 7,1 170 ± 13* 0,52

П р и м і т к а: * — p < 0,05, вміст гваяцилу достовірно відрізняється від вмісту сирингілу.
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Рис. 2. Загальний вигляд листків Potamogeton perfoliatus (а) і мікрофотографії цитохімічної флуоресценції складових 
лігніну в клітинах листків (б—д). Монолігніни в клітинних оболонках: б, г — гваяцил, в — гваяцил + сирингіл; д — 
сирингіл; комплекс ДФКК + сирингіл у клітинних оболонках флуоресціює блакитним кольором, комплекс ДФКК + 
гваяцил — зеленим, автофлуоресценція хлорофілу — червоним (кольорові рисунки див. у електронній версії статті на 
веб-сторінці http: //ukrbotj.co.ua); е′ — гістограма інтенсивності флуоресценції гваяцилу (зелена лінія — 1), сирингілу 
(блакитна — 2) й автофлуоресценції хлорофілу (червона лінія — 3). Oрдината — інтенсивність флуоресценції, відн. 
од., абсциза — віддаль (мкм), яка просканована і показана білою лінією (е). Масштаб = 20 мкм (б); 100 мкм (в—д)

Fig. 2. General view of Potamogeton perfoliatus leaves (a) and micrographs of cytochemical fluorescence of monolignols in leaf cell 
(б—д). Monolignols in cell walls: б, г — guaiacyl; в — guaiacyl + syringyl. гваяцил; д — syringyl, сomplex of DPBA + syringyl has 
blue fluorescence; DPBA + guaiacyl — green fluorescence; chlorophyll — red autofluorescence (see color pictures in electronic 
version of the paper at: http: //ukrbotj.co.ua); е′ — histogram of fluorescence intensity of guaiacyl (green line — 1), syringyl (blue 
line — 2) and chlorophyll autofluorescence  intensity  (red  line — 3). Ordinate —  fluorescence  intensity,  relative units  (pixels), 
аbscissa — distance (µm) which was scanned (е) and shown as a white line (е). Bars = 20 µm (б) and = 100 µm (в—д)
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Potamogeton peсtinatus.  Ци то хі міч ним  ме то дом 
ви яв ле но,  що  клі тин ні  обо лон ки  епі дер мі су,  фо-
то син те зу валь ної  па рен хі ми  та  су дин  про від них 
пуч ків  лист ків,  ана ло гіч но  клі ти нам  P.  perfoliatus, 
та кож міс тять си рин гіл і гвая цил (рис. 3, б—г). Від-
нос ний  вміст  гвая ци лу  в  обо лон ках  був  ви щим, 
аніж си рин гі лу (табл. 3; рис. 3, д, е′ ), від но шен ня 
си рин гі лу до гвая ци лу ви со ке в клі ти нах епі дер мі-
су, па рен хі ми та су дин по рів ня но з та ки ми в лист-
ках  P. perfoliatus. За  ве ли чи ною  від но шен ня  С/Г 
клі ти ни  роз мі щу ють ся  в  та ко му  по ряд ку:  фо то-
син те зу валь на  па рен хі ма  (1  шар)  >  ан ти клі наль ні 
обо лон ки епі дер мі су > су ди ни та 2—4-й шари па-
рен хі ми  >  пе рик лі наль ні  обо лон ки  епі дер мі су  > 
ді лян ки обо ло нок, які утво рю ють зги ни та фор му-
ють між клі тин ни ки між кіль ко ма епі дер маль ни ми 
чи  кіль ко ма  фо то син те зу валь ни ми  па рен хім ни ми 
клі ти на ми.

Отже,  ци то хі міч не  вив чен ня  скла до вих  ліг ні-
ну, їхня ло ка лі за ція та вміст у лист ках Myriophyllum 
spicatum, Potamogeton pectinatus  і  P. perfoliatus  вия-
ви ло як спіль ні, так  і від мін ні оз на ки. Спіль ни ми 
оз на ка ми були: 1) на яв ність си рин гі лу та гвая ци лу 
в кож но го виду; 2) ви со кі зна чен ня мо но ліг ні нів у 
обо лон ках су дин про від них пуч ків і в зоні між клі-
тин ни ків. Від мін ні оз нак такі: від нос ний вміст си-
рин гі лу та гвая ци лу в клі тин них обо лон ках різ них 
тка нин  лист ків  до слі джу ва них  гід ро фі тів;  від но-
шен ня вмісту С/Г у клі тин них обо лон ках епі дер мі-
су, па рен хі ми та су дин про від них пуч ків. 

Вва жа ють,  що  зі  збіль шен ням  ве ли чи ни  від но-
шен ня  вмісту  С/Г  по си лю єть ся  хі міч ний  бар’єр 
для за хис ту клі ти ни від про ник нен ня води й ін ва-
зії па то ге нів (Menden et al., 2007), які транс пор ту-
ють ся  до  ци то плаз ми  між клі тин ни ка ми  (Halcher 
et  al.,  2008).  Крім  того,  ра ні ше  вста нов ле но,  що 
зі  збіль шен ням  ве ли чи ни  С/Г  під ви щу єть ся  ме-
ха ніч на  міц ність  клі тин них  обо ло нок  рос лин них 
тка нин (Christiernin, 2006). Лист ки вод них і по віт-
ря но-вод них рос лин, які за ну ре ні у воду, ви три му-
ють  тиск  води  та  хвиль,  пос тій но  кон так ту ють  із 
вод ною  мік ро фло рою  та  чис лен ни ми  во до рос тя-
ми (Nedukha, 2011). Вра хо вую чи дані лі те ра ту ри й 
от ри ма ні нами ек спе ри мен таль ні ре зуль та ти щодо 
ви со ко го вмісту мо но ліг ні нів  не тіль ки в обо лон ках 
епі дер мі су, а й у між клі тин ни ках епі дер ми та фо то-
син те зу валь ної па рен хі ми, мож на при пус ти ти, що 
між клі тин ни ки  та  клі тин ні  обо лон ки  епі дер мі су, 

за пов не ні мо но ліг ні на ми, за хи ща ють клі ти ни під-
вод них лист ків справж ніх гід ро фі тів від ек зо ген но-
го впли ву вод но го ото чен ня саме ре гу ля ці єю син-
те зу скла до вих ліг ні ну.

Ви яв ле на нами пев на по ляр ність спів від но шен-
ня С/Г у клі тин них обо лон ках різ них тка нин лист-
ків, оче вид но, може свід чи ти, що міц ність обо ло-
нок у лист ків М. spicatum і Р. perfoliatus зни жу єть ся 
від су дин про від них пуч ків до па рен хі ми й епі дер-
мі су; а в лист ків Р. pectinatus це від бу ва єть ся у двох 
на прям ках: від пер шо го шару па рен хі ми до епі дер-
мі су та про від но го пуч ка.

Ві до мо,  що  мо но ліг нін  гвая цил  —  це  «м’яка» 
скла до ва ліг ні ну: чим біль ше гвая ци лу, тим мен ша 
жорст кість  клі тин них  обо ло нок  по рів ня но  з  обо-
лон ка ми, які міс тять ба га то си рин гі лу (Christiernin, 
2006; Menden et al., 2007). Ми вия ви ли у двох до-
слі джу ва них ви дів роду Potamogeton дос то вір но ви-
щий вміст гвая ци лу в епі дер мі сі лист ків по рів ня но 
з  кон цен тра ці єю  си рин гі лу.  За  да ни ми  лі те ра ту ри 
та ре зуль та та ми на ших до слі джень, мож на при пус-
ти ти, що ви со кий вміст гвая ци лу в клі тин них обо-
лон ках  дає  змо гу  лист кам  до слі джу ва них  рос лин 
лег ко зги на ти ся під дією во ди та хвиль. 

Тоб то  пос тій не  вод не  ото чен ня  є  од ним  з  ос-
нов них ек зо ген них фак то рів під ви ще но го син те зу 
си рин гі лу та гвая ци лу в лист ках до слі джу ва них гід-
ро фі тів. Ок рім того, оче вид но, на яв ність си рин гі лу 
та гвая ци лу, їх від но шен ня в клі тин них обо лон ках 
епі дер мі су,  ме зо фі лу  та  су ди нах  про від них  пуч ків 
ко ре лює з да ни ми, от ри ма ни ми сто сов но представ-
ни ків дво доль них по кри то на сін них (Baucher et al., 
1998; Weng et al., 2010). 

Ви снов ки

Ци то хі міч ним ме то дом вста нов ле но на яв ність мо-
но ліг ні нів си рин гі лу та гвая ци лу в клі тин них обо-
лон ках  лист ків  Myriophyllum spicatum, Potamogeton 
pectinatus і P. perfoliatus. По ка за но, що вміст мо но-
ліг ні нів у клі тин них обо лон ках лист ків до слі джу ва-
них гід ро фі тів є ви дос пе ци фіч ним. З’ясовано, що 
від нос ний вміст си рин гі лу та гвая ци лу в клі тин них 
обо лон ках епі дер мі су, су дин про від них пуч ків і ді-
лян ках обо ло нок, які утво рю ють зги ни та фор му-
ють між клі тин ни ки між кіль ко ма епі дер маль ни ми 
чи  кіль ко ма  фо то син те зу валь ни ми  па рен хім ни ми 
клі ти на ми, ви щий по рів ня но з та ким в обо лон ках 
па рен хім них клі тин. 
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Рис. 3. Загальний вигляд листків Potamogeton pectinatus (а) і мікрофотографії цитохімічної флуоресценції складових 
лігніну в клітинах листків (б—д). Монолігніни в клітинних оболонках: б, в — гваяцил + сирингіл, г — гваяцил; д — 
сирингіл; комплекс ДФКК + сирингіл у клітинних оболонках флуоресціює блакитним кольором; комплекс ДФКК + 
гваяцил — зеленим, автофлуоресценція хлорофілу — червоним (кольорові рисунки див. у електронній версії статті на 
веб-сторінці http: //ukrbotj.co.ua); е′ — гістограма інтенсивності флуоресценції гваяцилу (зелена лінія — 1), сирингілу 
(блакитна — 2) й автофлуоресценції хлорофілу (червона лінія — 3). Oрдината — інтенсивність флуоресценції, відн. 
од., абсциза — відстань (мкм), яка просканована і показана білою лінією (е). Масштаб = 100 мкм (б, г) і 50 мкм (в)

Fig. 3. General view of Potamogeton perfoliatus leaves (a) and micrographs of cytochemical fluorescence of monolignols in leaf cell 
(б—д). Monolignols in cell walls shown: б, в — guaiacyl + syringyl; г — guaiacyl; д — syringyl; сomplex of DPBA + syringyl has blue 
fluorescence; DPBA + guaiacyl — green fluorescence (б) and chlorophyll — red autofluorescence (see color pictures in electronic 
version of the paper at: http: //ukrbotj.co.ua); е′ — histogram of fluorescence intensity of guaiacyl (green line — 1), syringyl (blue line — 
2) and chlorophyll auto fluorescence intensity (red line — 3). Ordinate — fluorescence intensity, relative units (pixels), аbscissa — 
distance (µm) which was scanned and shown as a white line (е). Bars = 100 µm (б, г) and = 50 µm (в)
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Рекомендує до друку Надійшла 08.06.2015 р.
І.В. Косаківська

Недуха Е.М. Цитохимическое исследование 
монолигнинов клеточных оболочек листьев гидрофитов. — 
Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 385—392.
Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН 
Украины 
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина
Приведены результаты сравнительных цитохимических 
исследований  локализации  монолигнинов  (сирингила 
и  гваяцила)  в  клеточных  оболочках  эпидермиса, 
фотосинтезирующей  паренхимы  и  сосудов  ксилемы 
подводных листьев Myriophyllum spicatum L., Potamogeton 
pectinatus  L. и  P. perfoliatus  L. С  использованием 
лазерно-сканирующей  (конфокальной)  микроскопии 
установлена  зависимость  количественного  распреде-
ления  сирингила  и  гваяцила  от  типа  ткани  листа 
и  вида  растения.  С  помощью  программы  PASCAL 
выявлено  высокое  содержание  монолигнинов  в 
оболочках  сосудов  ксилемы,  а  также  в  участках 
оболочек,  которые  образуют  изгибы  и  межклетники 
между несколькими эпидермальными и паренхимными 
фотосинтезирующими  клетками.  Показана  определен-
ная  полярность  отношения  сирингил/гваяцил  для 
каждого  вида.  Обсуждается  роль  монолигнинов 
сирингила и гваяцила в клеточных механизмах адаптации 
исследуемых растений к естественной водной среде.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: гидрофиты, монолигнины, 
лазерно-конфокальная микроскопия, Myriophyllum 
spicatum, Potamogeton pectinatus, Potamogeton perfoliatus.

Nedukha O.M. Cytochemical study of monolignols in 
hydrophytes leaves cell walls. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(4): 
385—392.
M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine 
2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine
The  comparative  cytochemical  analysis  of  the  localization 
of  monolignins  (syringyl  and  guaiacyl)  in  epidermis, 
photosynthesizing parenchyma and wood vessels cell walls of 
submerged  leaves of Myriophyllum spicatum L., Potamogeton 
pectinatus L. and P. perfoliatus L. was  carried  using  laser 
scanning  (confocal)  microscopy.  The  images  of  quantitative 
distribution  of  syringyl  and  guaiacyl  in  the  cell  walls  were 
obtained  depending  on  the  type  of  leaf  tissue  and  plant 
species.  Using  PASCAL  software,  the  increased  content  of 
monolignols  was  established  in  cell  walls  of  xylem  vessels 
and  in  interspaces  between  epidermal  and  parenchyma 
photosynthesizing cells. It was shown that certain polarity of 
S/G ratio in cells is characteristic for every species. The role of 
syringyl and guaiacyl in the cellular mechanisms of adaptation 
to natural water environment is discussed.

K e y  w o r d s: hydrophytes, monolignols, laser-confocal 
microscopy, Myriophyllum spicatum, Potamogeton pectinatus, 
Potamogeton perfoliatus.
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Вступ

Особ ли ве  міс це  се ред  лі карських  ба зи діо мі це-
тів  по сі да ють  Ganoderma lucidum (Curtis)  P.  Karst  і 
Trametes versicolor (L.) Lloyd., які ма ють три ва лу іс-
то рію ви ко ристан ня у тра ди цій ній схід ній ме ди ци-
ні для лі ку ван ня та про фі лак ти ки чис лен них за хво-
рю вань  (Lui,  1999a).  Су час ні  дані  під твер джу ють 
знач ний лі карський по тен ці ал цих ви дів, що про-
яв ля єть ся  в  ан ти пух лин них,  іму ности му лю валь-
них, ан ти бак те рі аль них, ан ти ві рус них, ге па то про-
тек тор них, про ти за паль них власти востях  (Chen et 
al., 2006; Paterson et al., 2006; Patel et al., 2012), які 
обу мов ле ні  на яв ністю  чис лен них  спо лук  із  фар-
ма ко ло гіч ною ак тив ністю (Mizuno et al.,  1995a, b; 
Zong et al., 2012; Wasser, 2014). Крім того, мі це лій і 
куль ту раль ну рі ди ну G. lucidum  і T. versicolor ви ко-
ристо ву ють  для  от ри ман ня  ліг но це лю ло зо лі тич-
них фер мен тів, та ких як ла ка за та Mn- пе рок си да за 
(Wang et al., 2006; Levasseur et al., 2008). 

Ве ли ку  роль  у  фі зіо ло гії  жив лен ня  G. lucidum  і 
T. versicolor  ві ді гра ють  іони  мі ді  та  мар ган цю,  що 
обу мов ле но ви со ким біо ло гіч ним зна чен ням фер-
мент них сис тем, які міс тять вка за ні мік ро еле мен-
ти в ко ор ди на цій но му цен трі. Не менш важ ли ви-
ми для цих ви дів є цинк і за лі зо, що бе руть участь 
у  чис лен них  клі тин них  біо хі міч них  про це сах, 
пов’язаних  із  різ ни ми  ка та бо ліч ни ми  й  ана бо ліч-

ни ми  ре ак ція ми.  Ві до мо,  що  ор га ніч ні  спо лу ки 
ме та лів  ха рак те ри зу ють ся  біль шою  біо ло гіч ною 
дос туп ністю,  ніж  не ор га ніч ні  ана ло ги.  Пер спек-
тив ни ми з цьо го по гля ду є солі кар бо но вих ки слот, 
у  тому  чис лі  цит ра ти  ме та лів,  до зво ле ні  до  ви ко-
ристан ня в хар чо вій про ми сло вості  (Serdiuk et al., 
2009).  Про те  тра ди цій ні  ме то ди  одер жан ня  кар-
бок си ла тів  пра це міст кі  й  енер го за трат ні,  до  того 
ж от ри ма ні спо лу ки ма ють низьку хі міч ну чис то ту. 
Ін тен сив ний  роз ви ток  на но тех но ло гій  дав  змо гу 
ство ри ти  низ ку  ме то дів,  що  умож ли ви ло  про ми-
сло ве  ви роб ництво  цит ра тів  ме та лів  із  ви со ким 
сту пе нем  чис то ти  (Kosionov,  Kaplunenko,  2006). 
Ряд  до слід ни ків  (Nanomaterialy..,  2010)  від зна ча-
ють ви со ку біо ло гіч ну ак тив ність цит ра тів ме та лів 
щодо  рос лин них  об’єктів,  мік ро ор га ніз мів  і  тва-
рин.  У  до слі джен нях  І.І.  Бан ду ри  (Bandura,  2014) 
за зна ча єть ся, що ком плекс не до б ри во «Ава тар-1», 
яке  скла да єть ся  з  су мі ші  цит ра тів  різ них  ме та лів, 
по зи тив но позначається на пло до но шен ні гри бів із 
роду Pleurotus (Fr.) Р. Kumm. У ро бо тах щодо впли ву 
цит ра тів за лі за та цин ку на T. versicolor 353 (Klechak 
et al., 2013) не про ве де но де таль но го до слі джен ня 
дії різ них кон цен тра цій цит ра тів і суль фа тів ме та-
лів на ріст мі це лію.

На шою  ме тою  було  вив чен ня  впли ву  цит ра тів 
ме та лів, по рів ня но з суль фа та ми ана ло гіч них ме та-
лів, на ріст шта мів цін них лі карських мак ро мі це тів 
G. lucidum 1900 і T. versicolor 353.
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Найбільшу біомасуT. versicolor 353 (8,6 г/л) отримано на живильному середовищі з цитратом міді 
за концентрації іонів міді 4 мг/л, а найбільшу біомасу G. lucidum 1900 (9,9 г/л)  — на живильному 
середовищі з цитратом цинку з концентрацією іонів цинку 1 мг/л.
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Об’єкти та ме то ди до слі джень

Об'єк та ми до слі джен ня ми взя ли шта ми G. lucidum 
1900  і  T. versicolor 353  з  Ко лек ції  куль тур  ша пин-
ко вих  гри бів  Інсти ту ту  бо та ні ки  іме ні  М.Г.  Хо-
лод но го  НАН  Ук ра ї ни.  Шта ми  об ра ні  за  ре зуль-
та та ми  скри нін гів  біо тех но ло гіч но  цін них  шта мів 
G. lucidum і  T. versicolor,  про ве де них Л.О.  Ан то-
нен ко (Antonenko,  2013)  та  Т.А.  Кру подьо ро вою 
(Krupodorova, 2009).

Мі це лій ви ро щу ва ли 7 діб у ста ціо нар ній куль-
ту рі  за  тем пе ра ту ри  26°  С  у  кол бах  Ер лен мей є-
ра об'ємом 250 мл, що міс ти ли 50 мл жи виль но го 
се ре до ви ща  та ко го  скла ду  (г/дм3 ):  глю ко за  —  25; 
пеп тон — 3; дріж джо вий екст ракт — 3; К

2
HPO

4
 — 

1; KH
2
PO

4
 — 1; MgSO

4
•7H

2
O  — 0,25; дис тильо ва-

на вода — 1дм3; pH 6,5 (ГПД/GPY). Іно ку люм от-
ри му ва ли впро довж семи діб на ГПД се ре до ви щі з 
20  г/л  агар-ага ру.  Іно ку ля цію  про во ди ли  дис ка ми 
мі це лію діа мет ром 5 мм з роз ра хун ку 5 дис ків на 50 
мл жи виль но го се ре до ви ща.

У  до слід них  ва рі ан тах  до  жи виль но го  се ре до-
ви ща  ГПД  до да ва ли  різ ні  кон цен тра ції  цит ра тів 
цин ку, мар ган цю, міді та за лі за (таблиця). Усі цит-
ра ти ме та лів от ри ма ні ме то дом ак ва на но тех но ло гії 
в  Ук ра їнсько му  дер жав но му  нау ко во-до слід но му 
інсти ту ті на но біо тех но ло гій та ре сур соз бе ре жен ня 
при Дер жав но му агентст ві ре зер ву Ук ра ї ни (Patent 
Ukrainy na korysnu model № 39392).

Кон тро лем  слу гу ва ло  живильне  середовище 
(ГПД), що не містило досліджуваний мікроелемент. 
Коли ж цитрат металу суттєво впливав на приріст 
біомаси  щодо  контролю,  ставили  додатковий  до-

слід з аналогічними концентраціями цьо го металу 
у формі сульфату. 

Кіль кість  от ри ма ної  біо ма си  ви зна ча ли  гра ві-
мет рич но пі сля ви су шу ван ня мі це лію за 105° С до 
пос тій ної ваги.

Ре зуль та ти оп рацьо ву ва ли ста тистич но (се ред ні 
зна чен ня,  по хиб ки  се ред ніх,  се ред ні  квад ра тич-
ні від хи лен ня для n=5, рі вень зна чу щості Р=0,95), 
ана лі зу ва ли із засто су ван ням Microsoft Excel.

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

За  під сум ка ми  здій сне но го  до слі джен ня  ви зна че-
но  оп ти маль ні  кон цен тра ції  іо нів  ме та лів  (у  фор-
мі цит ра ту) в се ре до ви щі для на ко пи чен ня біо ма си 
взя тих шта мів: T. versicolor 353 — 4 мг/л Cu2+, 1 мг/л 
Zn2+,  1  мг/л  Mn2+,  3  мг/л  Fe2+;  G. lucidum 1900  — 
1 мг/л Cu2+, 1 мг/л Zn2+, 1 мг/л Mn2+, 1 мг/л Fe2+.

Се ред  до слі дже них  цит ра тів  ме та лів  най мен-
ший при ріст біо ма си G. lucidum 1900 і T. versicolor 353 
вста нов ле но для цит ра ту за лі за. Так, ви хід за біо ма-
сою G. lucidum 1900 зростав лише на 3,7 % (1 мг/л), 
а T. versicolor 353 — на 9,2 % (3 мг/л) по рів ня но з 
кон тро лем. За зна чи мо, що в по діб них до слі джен нях 
О.В. Ящен ко  (Yashchenko, 2013), де вив чав ся вплив 
цит ра ту за лі за на G. lucidum, от ри ма на ана ло гіч на біо-
ма са  мі це лію.  У  до слі дах  І.Р.  Кле чак  (Klechak  et  al., 
2013) сто сов но впли ву цит ра ту за лі за на T. versicolor 
353 кон цен тра ці єю 0,3 мг/л в умо вах гли бин ної куль-
ту ри от ри ма но близько 4 г/л біо ма си мі це лію, що на 
25 % мен ше, ніж у на шо му до слі джен ні. 

Цит ра ти  цин ку,  міді  та  мар ган цю  різ ною  мі-
рою сти му лю ва ли син тез біо ма си G. lucidum 1900 і 
T. versicolor 353.

Кіль кість  біо ма си  G. lucidum 1900  на  се ре до ви-
щі  з  1  мг/л  іо нів  цин ку  у  фор мі  цит ра ту  збіль шу-
ва лася  на  28,3  %  (рис.  1),  а  T. versicolor  353  —  на 
36,7  %  (рис.  2)  щодо  кон тро лю.  Вста нов ле но,  що 
за мі на  в  жи виль но му  се ре до ви щі  цит ра ту  цин ку 
на  суль фат  цин ку  та кож  сти му лю ва ла  син тез  біо-
ма си  T. versicolor  353,  але  не  так  ефек тив но:  вона 

Варіанти дослідів із цитратами металів 

Вид, штам

Концентрація цитрату металу, мг/л

цитрат 
міді

цитрат 
цинку

цитрат 
заліза

цитрат 
марганцю

Trametes 
versicolor 353

0,25; 0,5; 
2; 3; 4; 5

0,25; 0,5; 
1; 2; 

0,25; 0,5; 1; 
2; 3; 4;

0,25; 0,5; 
1; 2;

Ganoderma 
lucidum 1900

0,25; 0,5; 
1; 2; 3;

0,25; 0,5; 
1; 2;

0,25; 0,5; 
1; 2; 

0,25; 0,5; 
1; 2;

Рис.  1.  Вплив  різних  концентрацій  цитрату  і 
сульфату  цинку  на  приріст  біомаси  міцелію 
G. lucidum 1900 за поверхневого культивування 
на ГПД середовищі (7-а доба)

Fig.  1.  Effect  of  different  concentrations  of  zinc 
citrate  and  zinc  sulfate  on  increase  of  mycelial 
biomass of G. lucidum 1900 in a stationary culture 
on GPY medium (7 days)
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зроста ла на 22 % щодо кон тро лю (рис. 2). Вод но час 
за мі на цит ра ту цин ку на суль фат цин ку в се ре до-
ви щі  не  при зво ди ла  до  ста тистич но  дос то вір но-
го  збіль шен ня  біо ма си  G. lucidum 1900  по рів ня но 
з кон тро лем (рис. 1). За зна чи мо, що О.В. Ящен ко 
(Yashchenko 2013) в до слі дах стосовно впли ву цит-
ра ту цин ку на G. lucidum одержала по діб ні ре зуль-
та ти. В ро бо ті І.Р. Кле чак (Klechak et al., 2013), де 
вив ча ли дію цит ра ту цин ку на T. versicolor 353, от-
ри ма на ана ло гіч на біо ма са мі це лію.

З’ясовано,  що  цит рат  мар ган цю,  як  і  цит рат 
цин ку,  сти му лює  син тез  біо ма си  обох  ви дів.  Так, 
із  до да ван ням  до  жи виль но го  се ре до ви ща  цит ра-
ту мар ган цю в оп ти маль ній кон цен тра ції за іо ном 
мар ган цю (1 мг/л) біо ма са мі це лію T. versicolor 353 

зроста ла  на  28,9  %  (рис.  3),  а  біо ма са  G. lucidum 
1900 — на 15,2 % (рис. 4) по рів ня но з кон тро лем. 
До слі дже но,  що  суль фат  мар ган цю  з  ана ло гіч ною 
кон цен тра ці єю іо нів мар ган цю в се ре до ви щі та кож 
сти му лює син тез біо ма си G. lucidum 1900, у цьо му 
ви пад ку на 10,3 % (рис. 4). Ра зом з тим за мі на цит-
ра ту мар ган цю на суль фат мар ган цю в жи виль но му 
се ре до ви щі дос то вір но не впли ва ла на син тез біо ма-
си T. versicolor 353 по рів ня но з кон тро лем (рис. 3).

Слід  за зна чи ти,  що  оп ти маль ні  кон цен тра ції 
мар ган цю (1 мг/л) та цин ку (1 мг/л) у фор мі цит-
ра ту  збі га ли ся  для  G. lucidum 1900  та  T. versicolor 
353.  Тим   ча сом  оп ти маль на  кон цен тра ція  іо нів 
міді  (4  мг/л)  для  син те зу  біо ма си  T. versicolor 353 
була вчет ве ро ви щою, ніж для G. lucidum 1900. До-

-10

0

10

20

30

40

50

0 0,5 1 1,5 2
концентрація іонів цинку, мг/л

П
ри

рі
ст

 б
іо

ма
си

  щ
од

о 
ко

нт
ро

лю
, %

цитрат цинку сульфат цинку

Рис.  2.  Вплив  різних  концентрацій  цитрату  і 
сульфату  цинку  на  приріст  біомаси  міцелію 
T. versicolor за  поверхневого  культивування  на 
ГПД середовищі (7-а доба)

Fig.  2.  Effect  of  different  concentrations  of  zinc 
citrate  and  zinc  sulfate  on  increase  of  mycelial 
biomass of T. versicolor 353 in a stationary culture on 
GPY medium (7 days)
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Рис. 3. Вплив різних концентрацій цитрату і сульфату 
марганцю на приріст біомаси міцелію T. versicolor 353 
за  поверхневого  культивування  на  ГПД  середовищі 
(7-а доба)

Fig.  3.  Effect  of  different  concentrations  of  manganese 
citrate  and  manganese  sulfate  on  increase  of  mycelial 
biomass of T. versicolor 353 in a stationary culture on GPY 
medium (7 days)

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0 0,5 1 1,5 2 2,5
концентрація іонів цинку , мг/л

П
ри

рі
ст

 б
іо

ма
си

 щ
од

о 
ко

нт
ро

лю
, %

цитрат марганцю сульфат марганцю

Рис. 4. Вплив різних концентрацій цитрату і сульфату 
марганцю на приріст біомаси міцелію G. lucidum 1900 
за  поверхневого  культивування  на  ГПД  середовищі 
(7-а доба)

Fig.  4.  Effect  of  different  concentrations  of  manganese 
citrate  and  manganese  sulfate  on  increase  of  mycelial 
biomass of G. lucidum 1900 in a stationary culture on GPY 
medium (7 days)
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слід ні види від різ ня лись і тим, що за оп ти маль них 
кон цен тра цій іо нів міді в жи виль но му се ре до ви щі 
при ріст  біо ма си  T. versicolor 353  ста но вив  79,9  %, 
а G. lucidum 1900 — лише 11,4 %. При ріст біо ма си 
T. versicolor 353 сто сов но кон тро лю на се ре до ви щі з 
цит ра том міді був у 1,6 раза біль шим, аніж на се ре-
до ви щі з суль фа том міді (рис. 5).

За низьких кон цен тра цій  іо нів міді в се ре до ви-
щі (2—3 мг/л) цит рат міді на 11—13 % кра ще сти-
му лює син тез біо ма си T. versicolor 353 по рів ня но з 
суль фа том  міді.  Зі  збіль шен ням  кон цен тра ції  міді 
до 5 мг/л суль фат і цит рат міді сти му лю ва ли син тез 
біо ма си мі це лію T. versicolor 353 од на ко во (32,9 % 
щодо кон тро лю) (рис. 5).

Кри ві  за леж ності  біо ма си T. versicolor  353  від 
кон цен тра ції  іо нів міді та цин ку (у фор мі цит ра ту 
та  суль фа ту)  були  по діб ни ми  (ри сун ки  2,  5).  Так, 
оп ти маль ні  кон цен тра ції  цин ку  в  різ них  фор мах 
збі га ли ся (1мг/л).

По рів нюю чи  вплив  цит ра тів  і  суль фа тів  цин ку 
на ріст G. lucidum 1900, мож на по ба чи ти, що за кон-
цен тра ції іо нів цин ку 1 мг/л у фор мі суль фа ту біо-
ма са мі це лію май же не зроста ла (рис. 3). За леж ність 
при рос ту біо ма си від вмісту суль фа ту міді свід чить, 
що його оп ти маль на кон цен тра ція буде за ме жею 
до слі джу ва но го  ін тер ва лу  та  знач но  вищою,  ніж 
оп ти маль на кон цен тра ція міді у цит рат ній фор мі. 
По діб ну  за леж ність  при рос ту  біо ма си T. versicolor 
353 від вмісту іо нів ми спос те рі га ли і в до слі дах із 
цит ра том і суль фа том мар ган цю (рис. 4).

Сут тє во  від різ няють ся  гра фі ки,  що  ві доб ра жа-
ють  за леж ність  при рос ту  біо ма си  G. lucidum  1900 
від кон цен тра ції іо нів мар ган цю у фор мі цит ра ту та 
суль фа ту (рис. 4). До того ж, у цьо му ви пад ку оп ти-
маль на  кон цен тра ція  іо нів  мар ган цю  для  цит ра ту 
була вдві чі біль шою, ніж для суль фа ту — 1 мг/л та 
0,5  мг/л  від по від но.  Од нак  сто сов но  кон тро лю  за 
оп ти маль них кон цен тра цій іо нів мар ган цю в обох 
фор мах  при ріст  біо ма си  G. lucidum  1900  вия вив ся 
од на ко вим.

Ви снов ки

Упер ше  до слі дже но  вплив  різ них  кон цен тра цій 
цит ра тів  і  суль фа тів цин ку,  за лі за, міді  та мар ган-
цю  на  про дук тив ність  біо ма си  куль тур  цін них  лі-
карських гри бів T. versicolor 353 та G. lucidum1900.

З’ясовано,  що  ефек тив ність  цит ра тів  ме та лів 
сто сов но  T. versicolor  353  за  по каз ни ком  при рос-
ту біо ма си мі це лію змен шу єть ся в та кій пос лі дов-
ності: цит рат міді > цит рат цин ку > цит рат мар ган-
цю  >  цит рат  за лі за.  Ана ло гіч на  пос лі дов ність  для 
G. lucidum1900 ви гля дає та ким чи ном: цит рат цин-
ку > цит рат мар ган цю > цит рат міді > цит рат за лі за.

Вста нов ле но,  що  най біль ша  біо ма са  мі це лію 
T. versicolor 353 (8,6 г/л) от ри ма на за кон цен тра ції 
4 мг/л Cu2+ (у фор мі цит ра ту) в жи виль но му се ре-
до ви щі. Най біль ша біо ма са мі це лію G. lucidum 1900 
(9,9 г/л) за фік со ва на за кон цен тра ції 1 мг/л Zn2+ (у 
фор мі цит ра ту) в жи виль но му се ре до ви щі. 
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Представлены результаты исследования влияния разных 
концентраций  цитратов  и  сульфатов  металлов  (желе-
за,  меди,  цинка  и  марганца)  на  рост  штаммов  ценных 
лекарственных макромицетов Ganoderma lucidum (Curtis) 
P. Karst 1900 и Trametes versicolor  (L.) Lloyd 353 из кол-
лекции  культур  шляпочных  грибов  Института  ботани-
ки  имени  Н.Г.  Холодного  НАН  Украины.  Установлены 
оптимальные концентрации цитратов металлов для на-
копления  биомассы  мицелия  изучаемых  штаммов.  На-
ибольшая биомасса T. versicolor 353 (8,6 г/л) получена на 
питательной  среде  с  цитратом  меди  при  концентрации 
ионов меди 4 мг/л. Наибольшая биомасса G. lucidum 1900 
(9,9  г/л)  зафиксирована  на  питательной  среде  с  цитра-
том цинка при концентрации ионов цинка 1 мг/л.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Ganoderma lucidum, Trametes 
versicolor, цитраты металлов, биомасса.
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macromycetes Ganoderma lucidum 1900 and Trametes 
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M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of 
Sciences of Ukraine 
2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine

The article presents results of the research on influence of dif-
ferent concentrations of metal citrate and sulfate (iron, cop-
per, zinc and manganese) on the growth of medicinal macro-
mycetes strains Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst 1900 and 
Trametes versicolor  (L.) Lloyd 353. The strains are preserved in 
the Culture сollection of mushrooms of M.G. Kholodny In-
stitute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine. 
Concentrations of metal citrates, optimal  for biomass accu-
mulation, were determined for the studied strains. The highest 
biomass of T. versicolor 353 (8.6 g / L) was obtained in a me-
dium with copper citrate, with a concentration of copper ions 
of 4 mg / L while the highest biomass of Ganoderma lucidum 
1900  (9.9 g/L) was obtained  in a medium with zinc citrate, 
with a concentration of zinc ions of 1 mg / L.

K e y  w o r d s: Ganoderma lucidum, Trametes versicolor, 
metals citrate, biomass.
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Рецензії

Су час не  по ши рен ня  ба гатьох  чу жо рід них  ви дів 
рос лин спри чи нює знач ні на слід ки для дов кіл ля та 
лю ди ни, отже, про бле ма не або ри ген них ор га ніз мів 
по сі дає ва го ме міс це се ред най важ ли ві ших пи тань 
охо ро ни  біо різ но ма ніт тя.  Ін ва зій ним  ви дам  рос-
лин на ле жить про від на роль у збід нен ні біо роз ма-
їт тя  і  в  струк тур них  змі нах  при род них  еко систем. 
Саме  то му  їх  вив чен ню  при ді ля єть ся  чіль на  ува га 
в різ них кра ї нах сві ту. З ча сом ці до слі джен ня роз-
ши рю ють ся і ста ють ба га то ас пект ни ми. 

Ос тан нім  ча сом  опуб лі ко ва но  ба га то  нау ко вих 
праць, пов'язаних із вив чен ням фі то ін ва зій у різ них 
ре гіо нах Єв ро пи й Азії. Од ні єю з них і є ре цен зо ва-
на  мо но гра фія,  під го тов ле на  вір менськи ми  бо та-
ні ка ми — док то ром біо ло гіч них наук, про фе со ром 
Ге ор гі єм Фай ву шем і кан ди да том біо ло гіч них наук 
Ка мі лою Та ма нян із Інсти ту ту бо та ні ки НАН Рес-
пуб лі ки Вір ме нія. У кни зі уза галь ню ють ся ре зуль-
та ти  п'ятнадцятирічної  спів пра ці  до слід ни ків  із 
вив чен ня ін ва зій них та ек спан сив них ви дів рос лин 
на  те ри то рі ях  Пів ден но го  Кав ка зу  (За кав каз зя). 
Від  ба гатьох  по діб них  мо но гра фій  вона  від різ ня-
єть ся пев ною но виз ною по гля ду. Ін ва зій ність ви дів 
тут роз гля да єть ся у трьох ас пек тах: 1) чу жо рід ні ін-
ва зій ні рос ли ни, 2) або ри ген ні, яким власти ве аг-
ре сив не  роз по всю джен ня,  роз ши рен ня  ам п лі ту ди 
міс цез ростань і про ник нен ня у не власти ві їм еко-
систе ми  (ек спан сив ні  види),  3)  або ри ген ні  види, 
що  ви яв ля ють  ін ва зій ний  ха рак тер  по ши рен ня  в 
ін ших ре гіо нах сві ту. 

Мо но гра фія  скла да єть ся  зі  всту пу,  п'яти  роз-
ді лів,  спи ску  ви ко риста ної  лі те ра ту ри,  ре зю ме  та 
по каж чи ків  назв  ви дів  рос лин.  Ре цен зо ва на  пра-
ця  на пи са на  ро сійською  мо вою,  але  для  кож но го 
з  роз ді лів  по да но  змістов не  анг лійське  ре зю ме,  а 
на при кін ці кни ги та кож вмі ще но роз ши ре ну ано-
та цію вір менською мо вою.

У всту пі роз кри ва єть ся ак ту аль ність до слі джен-
ня.  Як  за зна ча ють  ав то ри,  про бле ма  не або ри ген-
них  ор га ніз мів  особ ли во  гос тро  пос та ла  для  тих 
кра їн  (з-по між  них  і  Вір ме нія),  де  зав дя ки  спри-
ят ли вим  біо клі ма тич ним  та  іс то рич ним  умо вам 
іс нує  ба га та  тра ди ція  ін тро дук ції  рос лин  з  ін ших 
ре гіо нів; по ши рен ня дея ких із них зго дом ви яв ляє 
ін ва зій ний  ха рак тер.  На  жаль,  у  ба гатьох  кра ї нах, 
зокрема у Вір ме нії, на слід ки цієї про бле ми ще на-
леж ним  чи ном  не  ус ві дом лю ють ся  як  уря до ви ми 
струк ту ра ми, так і гро мадськістю.

Наступ ний  роз діл  —  «При род ні  умо ви  Вір ме-
нії» — зна йо мить чи та чів з особ ли востя ми оро гра-
фії та гео мор фо ло гії, гід ро гра фії кра ї ни, її клі ма том 
і ґрун то вим по кри вом. По да но та кож ві до мості про 
рос лин ний  по крив  і  фло ристич не  ра йо ну ван ня, 
що  ілюст ро ва но  кольо ро вою  кар тою  та  ко рот кою 
ха рак те ристи кою фло ристич них ра йо нів. 

У  роз ді лі  «Про бле ма  ін ва зій них  ви дів»  ав то ри 
ана лі зу ють  ос нов ні  змі ни  в  еко но мі ці  кра ї ни,  що 
від бу ли ся  ос тан нім  ча сом  і  спри чи ни ли  сер йоз ні 
зру шен ня у ви ко ристан ні зе мель. А це, у свою чер-
гу, при зве ло до по ру шен ня при род них еко систем і 
від кри ло шлях до ак ти ві за ції по ши рен ня ін ва зій них 
та ек спан сив них ви дів рос лин. До слід ни ки ха рак-
те ри зу ють ос нов ні ета пи фі то ін ва зій (ін тро дук ція, 
на ту ра лі за ція,  про су ван ня,  по ши рен ня,  взає мо дія 
з  ін ши ми рос ли на ми або тва ри на ми, ста бі лі за ція) 
та опи су ють го лов ні шля хи про ник нен ня не або ри-
ген них ор га ніз мів на нові те ри то рії. Ок ре мий під-
роз діл  при свя че ний  іс то рії  до слі джень  ін ва зій них 
ви дів на Кав ка зі. Дуже цін ним у цій час ти ні є два 
під роз ді ли — «Про гноз змін клі ма ту» та «Про гноз 
змін по ши рен ня ін ва зій них та ек спан сив них ви дів 
рос лин». Ав то ри мо но гра фії до хо дять ви снов ку, що 
мож ли ві змі ни клі ма ту здат ні спри яти по даль шо му 
роз ши рен ню  ареа лів  як  дея ких  ви дів  ін ва зій них, 
так і ек спан сив них рос лин. 

ЦІННА ПРАЦЯ ПРО ФІТОІНВАЗІЇ У ВІРМЕНІЇ
Рецензія: Г.М. Файвуш, К.Г. Таманян. Инвазионные и экспансивные виды растений Армении. — 
Ереван: Институт ботаники НАН РА, 2014. — 272 с.
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У  роз ді лі  «Ін ва зій ні  та  ек спан сив ні  види  рос-
лин»  Г.  Фай вуш  і  К.  Та ма нян  за зна ча ють,  що  по-
пе редньо (Tamanyan, Fayvush, 2010) було скла де но 
спи сок по тен цій но ін ва зій них та ек спан сив них ви-
дів рос лин. Він на лі чує по над 100 так со нів, із яких 
ви ді ле но 77 ви дів, що ста нов лять або мо жуть ста-
но ви ти сер йоз ну за гро зу при род ним еко систе мам і 
біо різ но ма ніт тю Вір ме нії. Ав то ри та кож да ють ви-
зна чен ня по нять «ін ва зій ні» та «ек спан сив ні» види 
і  про по ну ють  п'ять  ка те го рій  за  сту пе нем  їхньо го 
впли ву на еко систе ми: «5» — види, які ши ро ко роз-
по всю ди ли ся та про дов жу ють роз по всю джу ва ти ся 
у Вір ме нії, руй ну ють або до ко рін но змі ню ють при-
род ні еко систе ми; «4» — види, що ін тен сив но по-
ши рю ють ся,  про ни ка ють  у  при род ні  еко систе ми, 
де ін ко ли утво рю ють мо но до мі нант ні уг ру по ван ня 
і дуже час то зви чай ні на по ру ше них міс цез ростан-
нях; «3» — види, кот рі ін тен сив но по ши рю ють ся на 
по ру ше них  міс цез ростан нях,  час то  фор му ють  там 
мо но до мі нант ні уг ру по ван ня і поки що рід ко про-
ни ка ють у при род ні еко систе ми, де щіль ність їх ніх 
по пу ля цій ще не ве ли ка; «2» — види, які ін тен сив-

но по ши рю ють ся на по ру ше них міс цез ростан нях, 
а в при род них еко систе мах або ще не за реєст ро ва-
ні,  або  від зна че ні  по оди но ко;  «1»  —  види,  ві до мі 
як не без печ ні ін ва зій ні в ін ших кра ї нах і ре гіо нах, 
за фік со ва ні у Вір ме нії, але поки що не ви яв ле ні в 
при род них міс цез ростан нях, а лише в по ру ше них 
еко систе мах або у штуч них на са джен нях. По зи тив-
но оці нюю чи та кий під хід до ка те го ри за ції ін ва зій-
них  ви дів,  за ува жи мо,  що  він  не  охо п лює  усьо го 
різ но ма ніт тя взає мо від но син між ін ва зій ни ми ви-
да ми рос лин і за гро за ми для при род них еко систем, 
на що вка зу ють і самі ав то ри.

Ос нов на  час ти на  мо но гра фії  —  це  де таль ні  ха-
рак те ристи ки  об ра них  ін ва зій них  ви дів  рос лин. 
У  за про по но ва ній  ав то ра ми  схе мі  міс тить ся  така 
ін фор ма ція:  ла тинська,  ро сійська  та  вір менська 
нау ко ві на зви виду та ро ди ни, кольо ро ві фото рос-
ли ни (або її фраг мен та) і по ши рен ня в при род но-
му ло ка лі те ті, за зна че но ка те го рію з ко рот кою ха-
рак те ристи кою впли ву виду, по да но стис лий опис 
рос ли ни,  по хо джен ня  виду,  пе ре лік  кра їн,  де  вид 
на ту ра лі зу вав ся, по ши рен ня в ре гіо нах Вір ме нії та 
еко ло гіч на  при уро че ність,  ві до мості  про  ін ва зій-
ність виду в ін ших кра ї нах, а та кож ме то ди кон тро-
лю. За вер шує опис кар та по ши рен ня виду на те ри-
то рії кра ї ни.

У  ре цен зо ва ній  пра ці  по да но  ві до мості  про  77 
ви дів  су дин них  рос лин,  роз по ді ле них  за  ка те го-
рія ми, зок ре ма 12 ви дів на ле жать до чет вер тої ка-
те го рії,  24  —  до  третьої,  33  —  до  дру гої  та  9  —  до 
пер шої. Зви чай но, най не без печ ні ши ми є види чет-
вер тої ка те го рії; зок ре ма, сюди від но сять Ailanthus 
altissima (Mill.) Swingle, Silybum marianum L., Conyza 
canadensis  (L.)  Cronq.  та  інші,  ек спан сив ні  — 
Carthamnus turkestanicus  M.  Popov,  Centaurea iberica 
Trev. ex Spreng., Chondrilla juncea L. тощо. Ві до мості, 
які  на во дять  ав то ри  мо но гра фії,  ста нов лять  знач-
ний ін те рес для до слід ни ків із різ них кра їн, зок ре-
ма з Ук ра ї ни, де пев ні зі зга да них ви дів та кож на ле-
жать до ін ва зій них або ек спан сив них. 

По зи тив но оці нюю чи вне сок ав то рів монографії 
Г. Фай ву ша і К. Та ма нян у до слі джен ня фі то ін ва зій, 
ви сло ви мо по ба жан ня щодо кон кре ти за ції де фі ні-
ції ек спан сив них ви дів. Ос кіль ки тер мін «ек спан-
сив ний»  часто  ви ко ристо ву єть ся  для  ви зна чен ня 
по ши рен ня  чу жо рід них  ви дів,  які  пе ре бу ва ють  у 
ста ні ек спан сії, то в цьо му ви пад ку ба жа но було би 
вжи ва ти точ ні ше по нят тя — «ек спан сив ний або ри-
ген ний» вид. 
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Цін ним є та кож пе ре лік або ри ген них ви дів фло-
ри  Вір ме нії,  які  за  її  ме жа ми  в  дея ких  ін ших  ре-
гіо нах  ви яв ля ють  ви со кий  ін ва зій ний  по тен ці ал, 
а по де ку ди вхо дять до ка те го рії не без печ них ін ва-
зій них  бур’янів.  Цим  «ви дам  рос лин,  що  ста нов-
лять  спе ці аль ний  ін те рес»,  при свя че но  ок ре мий, 
чет вер тий, роз діл кни ги. Сюди ввійш ли пе ре важ но 
або ри ген ні  види  та  дея кі  види  ад вен тив них  рос-
лин,  які  поки  що  у  фло рі  Вір ме нії  від зна че ні  ло-
каль но. На дум ку ав то рів, ці види ма ють бути під 
пос тій ним мо ні то рин гом, ос кіль ки зі змі ною умов 
дов кіл ля  вони  мо жуть  вия ви ти  шир ше  роз по всю-
джен ня.  З  дру го го  боку,  ві до мості  про  них  мо жна 
ви ко ристо ву ва ти для роз роб ки за хо дів кон тро лю в 
ін ших кра ї нах. 

Пи тан ня  кон тро лю  і  бо роть би  з  ін ва зій ни ми 
ви да ми рос лин уза галь не ні в ос танньо му, п’ятому, 
роз ді лі. Ав то ри на го ло шу ють на тому, що кон троль 
за та ки ми ви да ми має бути дер жав ним зав дан ням, 
вті лю ва ти ся в роз роб ці на ціо наль ної про гра ми дій, 
яка по вин на ко ор ди ну ва ти ся з по діб ни ми про гра-
ма ми су сід ніх кра їн. Ак цен ту єть ся на роз роб ці На-
ціо наль ної  стра те гії  кон тро лю,  оцін ці  ри зи ку,  за-
по бі ган ні про ник нен ню ін ва зій них ви дів, ранньо-
му ви яв лен ні, зни щен ні та по даль шо му кон тро лю 
за їх по ши рен ням. 

Ви сло ви мо  та кож  де кіль ка  за ува жень,  які  сто-
су ють ся  но менк ла ту ри  або  так со но міч но го  трак-
ту ван ня  ок ре мих  ви дів  чи  так со нів  ін ших  ран гів. 
Вар то  було  би  на вес ти  си но ні міч ні  на зви  для  тих 
ви дів, що до не дав на були ши ро ко ві до мі під та ки-
ми на зва ми, а та кож нові при йня ті на зви для ви дів, 
сис те ма тич не  по ло жен ня  яких  за зна ло  змін  уна-
слі док  но віт ніх  мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич них  до-

слі джень. Се ред при кла дів — Conyza canadensis (L.) 
Cronq. = Erigeron canadensis L.; Cardaria draba  (L.) 
Desv. = Lepidium draba L.; Goebelia alopecuroides (L.) 
Bunge  =  Sophora alopecuroides  L.  =  Pseudosophora 
alopecuroides  (L.)  Sweet  =  Vexibia alopecuroides  (L.) 
W.A. Weber; Acroptilon repens (L.) DC. = Rhaponticum 
repens (L.) Hidalgo; Iva xanthiifolia Nutt. = Cyclachaena 
xanthiifolia (Nutt.) Fresen.; на зви в роді Bromus L. s.l. 
для ви дів, які від но си ли до роду Anisantha K. Koch 
тощо  (ре ко мен до ва ні  те пер  на зви  на ве де ні  на пів
жир ним шриф том). Не зав жди вра хо ва ні та кож су-
час ні змі ни меж чи об ся гів ро дин. На прик лад, рід 
Rhynchocoris Griseb. Нині його пе ре не се но з ро ди-
ни Scrophulariaceae до Orobanchaceae, а Linaria Mill. 
та дея кі  інші — до Plantaginaceae  s.  l.  (Veronicaceae 
s.  str.);  ро ди на  Cuscutaceae  сьо го дні  зде біль шо го 
вклю ча єть ся до Convolvulaceae s. l. Про те, ос кіль ки 
мо но гра фія  не  є  спе ціа лі зо ва ним  так со но міч но-
но менк ла тур ним зве ден ням, цей не до лік не сут тє-
вий.

З по лі гра фіч но го по гля ду кни га ви ко на на дуже 
до б ре, але дея кі ілюст ра ції за над то дріб ні (хо ча на 
сто рін ках час то ли ша єть ся чи ма ло віль но го міс ця), 
внас лі док чого за ок ре ми ми фо то гра фія ми впіз на-
ти ті чи інші ви ди до во лі важ ко.

За га лом ре цен зо ва на мо но гра фія є не лише цін-
ним нау ко вим вне ском у пі знан ня явищ фі то ін ва-
зій у кав казько му ре гіо ні, а й має ве ли ке прак тич не 
зна чен ня для кра ї ни. Вона ці ка ва та кож для бо та-
ні ків,  еко ло гів,  пра ців ни ків  сільсько го,  лі со во го 
гос по дарств, сфе ри охо ро ни дов кіл ля да ле ко за ме-
жа ми Вір ме нії.

В.В. ПРО ТО ПО ПО ВА, С.Л. МО СЯ КІН, 
М.В. ШЕВЕ РА
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Не що дав но у ви дав ництві «Аль тер прес» (м. Київ) 
ви йш ла  дру ком  мо но гра фія  О.М.  Не ду хи  «Клі-
тин на  обо лон ка  рос лин  і  фак то ри  се ре до ви ща» 
(289 с.: табл. 23, іл. 84 (кольо ро вих — 19, чор но-бі-
лих — 65), спи сок літ-ри —53 с.). Від по ві даль ний 
ре дак тор: докт. біол. наук Н.О. Бі лявська. Ре цен-
зен ти: чл.-кор. НАН Ук ра ї ни Т.М. Че рев чен ко, д-р 
біол. наук Н.О. Бі лявська, д-р біол. наук Л.І. Буюн.

О.М. Не ду ха, док тор біо ло гіч них наук, про від ний 
нау ко вий спів ро біт ник від ді лу клі тин ної біо ло гії та 
ана то мії  Інсти ту ту  бо та ні ки  імені  М.Г.  Холодного 
НАН  Ук ра ї ни,  є  ви зна ним  фахівцем  у  галузі 
фітоеко ло гії,  гра ві та цій ної  біології  та  ци то ло гії, 
авто ром біль ш як 200 нау ко вих праць, дійс ним чле-
ном Між на род ної ас тро нав тич ної ака де мії.

У мо но гра фії «Клі тин на обо лон ка рос лин і фак-
то ри  се ре до ви ща»  О.М.  Не ду ха  де таль но  про ана-
лі зу ва ла  й  уза галь ни ла  ві до мості  щодо  но віт ніх 
до сяг нень у вив чен ні струк ту ри та функ цій клі тин-
них обо ло нок рос лин у нор мі та за дії екст ре маль-
них зов ніш ніх фак то рів. Мо но гра фія скла да єть ся з 
двох час тин. 

У пер шій її час ти ні — «Склад по лі са ха ри дів, ін-
крустую чі ре чо ви ни та ріст клі тин ної обо лон ки» — 
ви кла де ні ре зуль та ти чис лен них до слі джень про це-
су рос ту клі тин них обо ло нок, ролі фер мен тів, фі-
то гор мо нів, іо нів каль цію, а та кож екс пре сії ге нів, 
за дія них у цих про це сах. Про ана лі зо ва ні ві до мості 
про  склад  і  мо ле ку ляр ну  струк ту ру  по лі са ха ри дів 
обо ло нок ви щих рос лин та ін крустую чих клі тин ну 
обо лон ку ре чо вин, се ред яких ку тин, віск, ліг нін і 
ка ло за. На струк тур но му, біо хі міч но му та мо ле ку-
ляр но-ге не тич но му  рів нях  оха рак те ри зо ва ні  змі-
ни по лі са ха ри дів та  ін крустую чих ре чо вин під час 
рос ту й ди фе рен ціа ції клі тин, представ ле ні су час ні 
мо де лі  бу до ви  клі тин них  обо ло нок.  Роз ши рюю чи 
тра ди цій ні  рам ки  до слі джень  скла ду  та  функ ціо-
ну ван ня клі тин ної обо лон ки рос лин, О.М. Не ду ха 
роз гля ну ла ос тан ню як струк ту ру, кот ра реа гує не 
лише на ен до ген ні чин ни ки, а й на вплив не спри-
ят ли вих для рос ли ни фак то рів навколишнього се-
ре до ви ща.  Вона  про де монст ру ва ла,  що  клі тин на 
обо лон ка  є  ви со ко ди на міч ною  струк ту рою,  яка 
ві ді грає сут тє ву роль у про це сах рос ту, роз ви тку та 
ди фе рен ціа ції  клі тин  і  тка нин,  між клі тин ній  ко-
му ні ка ції  і  транс порт них  про це сах.  До слі джен ня 
складу біл ків у клі тин них обо лон ках вия ви ло при-
чет ність до їхнього ґенезу численних родин білків 

і генів. Біль шість та ких біл ків ви ко нує структурну 
функцію, тоді як у про це сах роз ви тку рос ли ни за-
дія на не знач на їх част ка. При чет ни ми до фі ло ге нії 
вва жа ють ся  глі ко біл ки.  В  мо но гра фії  роз гля ну то 
па ра диг му «ста тич но го ге но му та ди на міч но го про-
те о му»  («the  static  genome  and  dynamic  proteome») 
Міс ле ра  та  Саб хо фа,  сфор мульо ва ну  на при кін ці 
ХХ  ст.  при  до слі джен ні  пост транс ля цій но го  про-
це су сек ре тую чих біл ків апо пласту та ци то плаз ми. 
Під крес ле но,  що  від кри тим  за ли ша єть ся  пи тан ня 
сто сов но функ цій ізо форм біл ків апо пласту, зок ре-
ма екс пре со ва них ро ди ною ге нів CESA.

Ав тор  ре цен зо ва ної  пра ці  за ува жує,  що  менш 
до слі дже ни ми  є  ін крустую чі  ре чо ви ни  обо лон ки, 
зок ре ма су бе рин і ку тин. На го ло шує, що ре зуль та-
ти вив чен ня суб мік ро ско піч ної ор га ні за ції та біо хі-
міч них ха рак те ристик пер вин них обо ло нок у про-
це сі  рос ту  роз тя гом  свід чать  про  уні вер саль ність 
їхньо го  скла ду  та  син те зу  в  одно-  та  дво доль них 
рос лин. Від мін ності ж по ля га ють у різ но му спів від-
но шен ні скла до вих по лі са ха ри дів  і біл ків. Від зна-
че но, що мо де лі пер вин них обо ло нок ґрун ту ють ся 
пе ре важ но на ві до мостях сто сов но ана лі зу струк ту-
ри фрак цій із су мі ші по лі са ха ри дів. Так, кіль кіс но 
ви зна че но склад ос но ви мо ле кул го лов них по лі са-
ха ри дів  мат рик су,  про те  мало  ві до мостей  про  бо-
ко ві  лан цю ги  ге мі це лю лоз,  зок ре ма  про  рам но га-
лак то уро на ни.  Для  пов но го  ро зу мін ня  струк ту ри, 
формування та ор га ні за ції пер вин них і вто рин них 
клі тин них обо ло нок на різ них фа зах рос ту рос ли-
ни,  на  дум ку  ав то ра  мо но гра фії,  не об хід ні  до дат-
ко ві до слі джен ня з ви ко ристан ням мо ле ку ляр них, 
іму но ци то хі міч них, фер мен та тив них і спек тро ско-
піч них ме то дич них під хо дів. 

У дру гій час ти ні мо но гра фії — «Вплив не спри-
ят ли вих умов ото чую чо го се ре до ви ща на струк ту ру 
та  функ ціо ну ван ня  клі тин них  обо ло нок»  —  роз-
гля да єть ся пи тан ня про роль клі тин них обо ло нок у 
ком плекс ній адап та ції рос ли ни до не спри ят ли во го 
впли ву нав ко лишньо го се ре до ви ща, яке діє на ріст 
і  роз ви ток  рос лин  в  он то ге не зі.  На ве де но  су час ні 
уяв лен ня про струк ту ру та ме ха ніз ми змін клі тин-
них обо ло нок ви щих рос лин унаслідок за бруд нен-
ня ґрун тів іо на ми важ ких ме та лів, за со лен ня, за дії 
хо ло ду,  під  час  по су хи,  за  змі ни  вод но го  ре жи му, 
впли ву па то ге нів, а та кож у процесі куль ти ву ван ня 
рос лин  за  умов  мік ро-  та  гі пер гра ві та ції.  У  мо но-
гра фії під крес лю єть ся ви зна чаль на роль клі тин них 
обо ло нок в адап та ції рос лин до дії екст ре маль них 
зов ніш ніх  фак то рів.  По ка за но,  що  струк тур ні  та 
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функ ціо наль ні змі ни клі тин них обо ло нок за умов 
дію чих  стре со рів  до по ма га ють  рос ли ні  ви жи ти  та 
нор маль но  функ ціо ну ва ти.  Детально  роз гля ну-
та  роль  су хо діль них  і  вод них  рос лин  в  ад сорб ції 
ток сич них  іо нів  важ ких  ме та лів,  які  на гро ма джу-
ють ся  в  пек ти нах  клі тин них  обо ло нок  і  ва куо-
лях.  Ос нов ним  клі тин ним  ме ха ніз мом  при род ної 
адап та ції  вва жа єть ся  син тез  ка ло зи  та  пек ти нів, 
ак тив ні  гру пи  яких  зв’язують  іони  ме та лів.  Об го-
во рю єть ся  пи тан ня  про  роль  клі тин ної  обо лон ки 
в  адаптації  до  дії  ви со ких  і  низьких  температур, 
засолення,  зневоднення,  посухи.  Вка зу єть ся,  що 
за умов тривалої посухи клітинні оболонки коренів 
по кри ва ють ся суберином, у коренях і стеблах фор-
му ють ся  вод ні  ла ку ни,  ото че ні  су бе ри но ви ми  чи 
ліг ні фі ко ва ни ми  обо лон ка ми.  У  клі тин них  обо-
лон ках  лист ків  і  сте бел  від бу ва єть ся  по си ле ний 
син тез вос ку та ку ти ку ли, ліг ні фі ка ція й ак ти ва ція 
син те зу рам но га лак то уро на нів, які бе руть участь у 
зв’язуванні  мо ле кул  води  в  апо пласті.  Ліг ні фі ка-
ція  та  по си ле не  від кла дан ня  вос ку  в  епі дер маль-
них  клі ти нах  спри яють  збе ре жен ню  вод но го  по-
тен ціа лу  клі тин,  пе ре шко джаю чи  ку ти ку ляр ній 
транс пі ра ції.  Звер та єть ся  ува га  на  те,  що  за  умов 
за со лен ня  в  ко ре нях  по си лю єть ся  су бе ри ні за ція 
клі тин гіпо- та ен до дер ми, тим ча сом як у лист ках 
ін гі бу ють ся  про це си  про ди хо вої  та  ку ти ку ляр ної 
транс пі ра ції.  З’ясовано,  що  рос ли ни  адап ту ють ся 
до ко рот ко час но го за то п лен ня зав дя ки ін тен си фі-
ка ції  рос ту  ор га нів,  які  пе ре бу ва ють  під  во дою.  У 
ме ха ніз мі  таких  змін  беруть  участь  полісахариди, 
фітогормони  та  білки  клітинних  оболонок. 
Справжні ж водні рослини, котрі постійно ростуть 
під  водою,  адаптуються  до  за то п лен ня  внас лі док 
струк тур но-функ ціо наль них  змін  у  клі ти нах  епі-
дер мі су лист ків. Під вод ні лист ки в них по збав ле ні 
про ди хів і вос ку, адак сі аль ні обо лон ки епі дер маль-
них  клі тин  ма ють  роз рих ле ну  струк ту ру,  міс тять 
ку ти ку ляр ні пори. 

На  особ ли ву  ува гу  за слу го ву ють  представ ле ні 
в  мо но гра фії  ре зуль та ти  до слі джень  ав то ра  щодо 
вив чен ня  струк тур но-фун ціо наль ної  ор га ні за-
ції  клі тин них  обо ло нок  лист ків  по віт ря но-вод-
них  рос лин,  зок ре ма  Alisma plantago-аquatica  L., 
Sium latifolium L. і Sagittaria sagittifolia L., гід ро фі тів 
Myriophyllum spіcatum L., Potamogeton pectinatus L. 
і P. perfoliatus L.,  ві діб ра них  як  мо дель ні  об’єкти 
для  вив чен ня  при род ної  адап та ції  рос лин  до  змі-
ни вод но го ре жи му й пос тій но го вод но го ото чен-
ня в при род них умо вах. На ос но ві ре зуль та тів ба-
га то річ них  до слі джень  ав то ра  з  ви ко ристан ням 
су час них ме то дів ци то ло гіч но го ана лі зу — світ ло-

вої та елек трон ної мік ро ско пії, ци то хі мії, ла зер ної 
кон фо каль ної  мік ро ско пії  —  да єть ся  по рів няль на 
ха рак те ристи ка  струк тур но-функ ціо наль ної  ор-
га ні за ції  клі тин них  обо ло нок  ви щих  рос лин,  що 
зроста ли за умов змі ни вод но го ре жи му. З роз вит-
ком  кос міч ної  біо ло гії  та  про ник нен ням  лю ди ни 
в  Кос мос  по чав  ін тен сив но  роз ви ва ти ся  один  з  її 
на прям ків — гра ві та цій на біо ло гія, зав дан ням якої 
є ство рен ня сис тем жит тє за без пе чен ня лю ди ни та 
пі знан ня  біо ло гіч ної  ролі  гра ві та ції.  У  мо но гра фії 
є  ві до мості  щодо  струк тур но-функ ціо наль них  ха-
рак те ристик  клі тин них  обо ло нок  рос лин,  кот рі 
ви ро щу ва ли за умов змі не ної гра ві та ції Зем лі на лі-
таль них кос міч них апа ра тах і в ла бо ра тор них умо-
вах із ви ко ристан ням го ри зон таль них клі носта тів і 
цен три фуг,  які  част ко во  від тво рю ють  ефек ти  мік-
ро гра ві та ції та гі пер гра ві та ції. Як мо дель ні об’єкти 
під час до слі джен ня дії змі не ної гра ві та ції були вив-
че ні про рост ки Triticum durum L. і про то не ма моху 
Funaria hygrometrica  Hedw.,  а  та кож  про то пласти 
Brassica oleracea та Solanum tuberosum. Дія мік ро- й 
гі пер гра ві та ції спри чи няє сут тє ві змі ни в струк ту рі 
та скла ді клі тин них обо ло нок рос лин них ор га ніз-
мів,  що  свід чить  про  їхню  ла біль ність.  До ве де но, 
що змі ни в струк ту рі клі тин них обо ло нок, у скла ді 
по лі са ха ри дів, ак ти ва ції гід ро лаз пов’язані з ти пом 
клі тин і тка нин і без по се редньо за ле жать від три ва-
лості дії мік ро гра ві та ції. Ви яв ле но, що най ла біль-
ні ши ми до впли ву мік ро гра ві та ції є пе рик лі наль ні 
обо лон ки епі дер маль них клі тин і клі тин про ди хів. 
Вив чен ня  впли ву  гі пер гра ві та ції  по ка за ло,  що  за 
ве ли ких  пе ре ван та жень  по си лю єть ся  ме ха ніч на 
міц ність  сте бел  уна слі док  збіль шен ня  кіль кості 
кси лем них клі тин  і  їх ніх по пе реч них роз мі рів. На 
фоні  та ких  ана то міч них  пе ре бу дов  від бу ва ють ся 
сут тє ві  змі ни  у  скла ді  клі тин них  обо ло нок,  ак ти-
ву єть ся син тез пев них по лі са ха ри дів і ліг ні ну, обо-
лон ки по тов щу ють ся, що додає клі тин ній обо лон-
ці щіль ності та жорст кості, зни жу єть ся ме ха ніч ний 
роз тяг, від бу ва єть ся ак ти ва ція син те зу пе рок си даз 
і пев них гід ро лаз  із під ви щен ням екс пре сії від по-
від них ге нів. 

Мо но гра фія  роз ра хо ва на  на  ши ро ке  коло  біо-
ло гів, на сам пе ред бо та ні ків, фі зіо ло гів, ци то ло гів, 
еко ло гів,  а  та кож  на  аг ро но мів.  Вона  мо же  ви ко-
ристо ву ва ти ся як до від ник для ви кла да чів бо та ні-
ки, фі зіо ло гії рос лин, клі тин ної біо ло гії й еко ло гії 
в уні вер си те тах і сільсько гос по дарських інсти ту тах 
та  як  по сіб ник  для  ас пі ран тів  і  сту ден тів  стар ших 
кур сів вишів, кот рі спе ціа лі зу ють ся в га лу зі біо ло-
гії.

І.В. КОСАКІВСЬКА
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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Втрати науки

ПАМ’ЯТІ ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА КОМЕНДАРЯ
(1926—2015)

24 черв ня 2015 року пі шов  із жит тя док тор біо ло-
гіч них наук, заслужений про фе сор Уж го родсько го 
на ціо наль но го  уні вер си те ту  Ва силь  Іва но вич  Ко-
мен дар.

У свої 89 ро ків він ви про мі ню вав оп ти мізм і жит-
тє люб ність,  мав  ба га то  твор чих  пла нів  і  за ду мів, 
ці ка вив ся всіма по дія ми у вищі  і в країні, про сив 
при но си ти  ксе ро ко пії  но вих  ста тей,  ра дів  за хис-
то ві ас пі рант ки і, хоча й зму ше ний був уже три ва-
лий час пе ре бу ва ти в об ме же но му просто рі влас ної 
квар ти ри  або  лі кар ня ної  па ла ти,  впер то  праг нув 
зно ву під ня ти ся в гори…

У  жит ті  Ва си ля  Іва но ви ча  тіс но  пе ре плі та ли-
ся  ви кла дацька,  нау ко ва,  при ро до охо рон на  та 
про світ ницька  ді яль ність.  Його  до ля  не роз рив но 

пов’язана  з  Уж го родським  уні вер си те том:  тут  він 
здо був вищу біо ло гіч ну ос ві ту, а по тім, пі сля за вер-
шен ня  ас пі ран ту ри  в  Киє ві,  в  Інсти ту ті  бо та ні ки 
АН УРСР, пра цю вав на ка фед рі бо та ні ки, очо люю-
чи  її  по над  30  ро ків.  Про фе со ра  В.І.  Ко мен да ря 
пам’ятають  і  ша ну ють  ба га то  по ко лінь  ви пу ск ни-
ків  біо ло гіч но го  фа куль те ту  на шо го  уні вер си те ту. 
Ори гі наль на  і  щира  ма не ра  про ве ден ня  ау ди тор-
них за нять, особ ли во літ ніх польо вих прак тик, за-
ли ша ла ся в пам’яті його сту ден тів на зав жди.

Ва силь Іва но вич Ко мен дар — ві до ма осо бистість 
у нау ко вій бо та ніч ній спіль но ті Ук ра ї ни, близько-
го й да ле ко го за ру біж жя. Ва го мим, зок ре ма, є його 
вне сок  у  роз роб ку  під хо дів  до  ком плекс но го  по-
пу ля цій но го  вив чен ня  рід кіс них  ви дів  рос лин.  В 
Уж го ро ді  під  ке рів ництвом  В.І.  Ко мен да ря  сфор-
му ва ла ся  нау ко ва  шко ла  по пу ля цій ної  біо ло гії 
рос лин.  Роз роб ле на  й  ап ро бо ва на  ним  про гра ма 
ком плекс но го  по пу ля цій но-біо ло гіч но го  до слі-
джен ня рід кіс них ви дів рос лин ста ла од ні єю з ме-
то дич них ос нов нау ко во-до слід ної ді яль ності його 
чис лен них  уч нів  і  пос лі дов ни ків.  Ве ли чез них  зу-
силь  вар ту ва ло  Ва си лю  Іва но ви чу  ство рен ня  на 
базі  Уж го родсько го  уні вер си те ту  спе ціа лі зо ва но го 
під роз ді лу — Між ві дом чої нау ко во-до слід ної ла бо-
ра то рії охо ро ни при род них еко систем, у твор чо му 
се ре до ви щі якої фор му ва ло ся ба га то ви со ко ква лі-
фі ко ва них нау ков ців. Яс к ра вою ри сою осо бистості 
Ва си ля Іва но ви ча був ак тив ний по шук се ред сво-
їх  сту ден тів  та ких,  що  мали  ба жан ня  та  здіб ності 
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до  нау ко вих  до слі джень.  Сво їм  уч ням  він  зав жди 
щиро  до по ма гав  усім,  чим  міг,  під три мую чи  їх  на 
всьо му шля ху нау ко во го зростан ня.

Се ред  ва го мих  до сяг нень  В.І.  Ко мен да ря  — 
прак тич не впро ва джен ня ре зуль та тів нау ко вих до-
слі джень  у  за па тен то ва них  роз роб ках.  Се ред  най-
більш ві до мих: «Спо сіб по си лен ня за хис них функ-
цій  гірських  лі сів  для  бо роть би  із  се ле ви ми  по то-
ка ми  і по ве ня ми в Кар па тах», «Під нят тя верхньої 
межі  лі су  та  по кра щен ня  тра востою  ви со ко гір них 
па со вищ у Кар па тах», «Баль зам Ко мен да ря».

Усе  своє  жит тя  Ва силь  Іва но вич  ак тив но  пра-
цю вав  у  сфе рі  охо ро ни  дов кіл ля  та  збе ре жен ня 
біо ло гіч но го  різ но ма ніт тя  Кар пат.  Свої  знан ня  й 
ав то ри тет  він  по туж но  ви ко ристо ву вав  як  у  нау-
ко вих  дис ку сі ях  і  спіл ку ван ні  з  пе ре січ ни ми  гро-
ма дя на ми, так  і в чис лен них нау ко во-по пу ляр них 
і ху дож ніх пуб лі ка ці ях. Над зви чай но важ ли во, що 
Ва силь Іва но вич не бо яв ся до ос танньо го відстою-
ва ти кон че пот ріб ні при ро до охо рон ні рі шен ня й у 
ви со ких влад них ка бі не тах, де його не зав жди хо-
ті ли зро зу мі ти й ро зу мі ли, але до його дум ки зму-
ше ні були дослухáтися. Збе ре жен ня ок ра си За кар-
пат тя  —  «До ли ни  нар ци сів»  —  лише  один  з  ві до-
мих  при кла дів  його  без ком про міс ної  бо роть би  за 

охорону  дов кіл ля  на шо го  краю.  Ва го мий  вне сок 
В.І.  Ко мен да ря  у  ство рен ня  та  збе ре жен ня  ці-
лої  низ ки  об’єктів  при род но-за по від но го  фон ду 
За кар патської  об лас ті,  зок ре ма  та ких,  як  Кар-
патський  біо сфер ний  за по від ник  і  НПП  «За ча ро-
ва ний край». До ос тан ніх днів жит тя Ва силь Іва но-
вич ак тив но пе рей мав ся пи тан ня ми збе ре жен ня та 
ефек тив но го  ви ко ристан ня  по тен ціа лу  уні каль ної 
ді лян ки зростан ня чай ної рос ли ни на За кар пат ті в 
око ли цях м. Му ка че ве.

Ва силь  Іва но вич  Ко мен дар  був  і  за ли шить ся  в 
на шій пам’яті лю ди ною ви со ко ін те лі гент ною, щи-
рою, при віт ною і над зви чай но при єм ною у спіл ку-
ван ні.  Та  од но час но  —  прин ци по вою,  ка те го рич-
ною  і  на віть  різ кою  у  не спри йнят ті  не спра вед ли-
вості. Ва силь Іва но вич до ос тан ніх днів жит тя був 
оп ти містом. Він не втом лю вав ся по вто рю ва ти своє 
кре до: «Прав да пе ре ма гає!», щиро ві рив у це і при-
ще пив таке пе ре ко нан ня ве ли чез ній кіль кості лю-
дей.

Хай буде зем ля йому пу хом, а світ ла пам’ять про 
ньо го як най дов ше живе з нами...

В.І. СА БА ДОШ, І.В. БЕ СЕ ГА НИЧ, А.В. МИ ГАЛЬ, 
Є.Й. АН Д РИК
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ
«Українського ботанічного журналу»

«Ук ра їнський бо та ніч ний жур нал» пуб лі кує ори гі-
наль ні стат ті з усіх на пря мів бо та ні ки та мі ко ло гії, 
а  саме:  за галь них  про блем,  фло ристи ки,  гео бо та-
ні ки,  сис те ма ти ки,  еко ло гії,  ево лю ції,  гео гра фії, 
мор фо ло гії,  ана то мії,  ем бріо ло гії,  фі зіо ло гії,  біо-
хі мії,  клі тин ної  та  мо ле ку ляр ної  біо ло гії  рос лин  і 
гри бів,  іс то рії  фло ри  та  рос лин ності,  бо та ніч но го 
ре сур со знавст ва й охо ро ни фіто- та мікобіоти. 

Ру ко пи си  при йма ють ся  ук ра їнською,  анг-
лійською  та  ро сійською  мо ва ми  (ос танньою  — 
тіль ки від ав то рів з-по за меж Ук ра ї ни). Ма те ріа ли, 
що по да ні до дру ку в інші ви дан ня чи вже опуб лі-
ко ва ні (пов ністю або част ко во), не при йма ють ся і 
не роз гля да ють ся. 

До  ред ко ле гії  над си ла ють ся  роз дру ко ва ний  на 
па пе рі фор ма ту А4 і під пи са ний ав то ра ми при мір-
ник стат ті та су про від на ін фор ма ція. Та кож в елек-
трон но му ви гля ді на ад ре су ре дак ції «Ук ра їнсько го 
бо та ніч но го  жур на лу»  secretary_ubzh@ukr.net  ок ре-
ми ми фай ла ми пот ріб но на діс ла ти: P пов ний текст 
стат ті (з ін тег ро ва ни ми в ньо го ри сун ка ми, таб ли-
ця ми,  ре фе ра та ми), P  таб ли ці  (за  не об хід ністю), 
P ілюст ра ції, P су про від ну ін фор ма цію. 

1. Об сяг тексту (ра зом зі спи ском лі те ра ту ри) для 
про блем но-тео ре тич них, кри тич них і дис ку сій них 
ста тей  не  може  пе ре ви щу ва ти  26,  ори гі наль них 
фак то ло гіч них  —  16,  ко рот ких  по ві дом лень  —  5, 
ре цен зій, хро ні ки, а та кож ста тей із роз ді лів «Юві-
лей ні дати» та «Втра ти нау ки» — 6 стан дарт них сто-
рі нок (див. п. 4). Ри сун ки і під пи си до них, таб ли ці 
та ре фе ра ти не вхо дять до цьо го об ся гу, але вони не 
ма ють пе ре ви щу ва ти об сяг тексто вої час ти ни стат-
ті.  Стат ті,  біль ші  за  об ся гом,  дру ку ють ся  лише  за 
по пе ред нім уз го джен ням з ред ко ле гі єю. 

2. Роз мі щен ня ма те ріа лу стат ті: P іні ціа ли та прі-
зви ще ав то ра/ав то рів (ве ли ки ми лі те ра ми, зви чай-
ним за на си че ністю шриф том); P пов на на зва ус та-
но ви, де ви ко на не до слі джен ня,  її пов на пош то ва 
ад ре са, елек трон ні ад ре си ав то рів  (ос тан ні кур си-
вом,  без  під крес лен ня);  якщо  ав то ри  пра цю ють  у 
різ них  ус та но вах,  циф ро вим  над ряд ко вим  ін дек-
сом пов’язати прі зви ще ав то ра і міс це його ро бо ти; 
P  на зва  стат ті  (ве ли ки ми  лі те ра ми,  на пів жир ним 

шриф том); P ре фе рат і клю чо ві сло ва анг лійською 
мо вою; P текст стат ті; P спи сок лі те ра ту ри; P ре-
фе ра ти та клю чо ві сло ва ук ра їнською й ро сійською 
мо ва ми. 

3. Струк тур но стат тя має скла да ти ся з та ких роз-
ді лів: «Вступ», «Об’єкти та ме то ди ки до слі джень», 
«Ре зуль та ти  до слі джень  та  їх  об го во рен ня»,  «Ви-
снов ки», в разі не об хід ності — «По дя ки». В ок ре-
мих ви пад ках мож ли ва мо ди фі ка ція роз ді лів. Зок-
ре ма, так со но міч ні, фло ристич ні, про блем но-тео-
ре тич ні чи кри тич ні стат ті мо жуть бути ці ліс ни ми, 
без ви ді ле них роз ді лів. Ви клад тексту має бути чіт-
ким, стис лим, без дов гих ек скур сів і по вто рень.

4. Текст стат ті на би ра єть ся у тексто во му ре дак-
то рі Word: шрифт Times New Roman; кегль 14; між-
ряд ко вий ін тер вал — 1,5; без пе ре но сів і ви рів ню-
ван ня по пра во му полю; усі поля — 2 см; сто рін ки 
ру ко пи су  по зна ча ють ся  на скріз ною  ну ме ра ці єю. 
Елек трон ний  файл  ру ко пи су  стат ті  по ви нен  мати 
на зву, яка від по ві дає транс лі те ра ції ла ти ни цею прі-
зви ща пер шо го ав то ра, на прик лад, «Petrenko».

На зви  так со нів  рос лин  і  гри бів  по да ва ти  кур-
си вом  і  лише  ла ти нською  мовою.  При  пер шо-
му їх зга ду ван ні в тексті — із за зна чен ням ав то рів 
так со нів,  далі  —  без  ав то рів,  за  ви нят ком  ви пад-
ків, коли це слід зро би ти, щоб уник ну ти так со но-
міч ної  не яс ності  чи  плу та ни ни.  Ав то рів  так со нів 
і  їх ній  ранг  (на прик лад,  subg.,  subsp.,  var.  тощо) 
на во ди ти  пря мим  шриф том.  При  пер шо му  зга ду-
ван ні ви дів на зва роду по да єть ся пов ністю, на да лі 
ско ро чу єть ся до од ні єї лі те ри, за ви нят ком тих ви-
пад ків, коли ре чен ня роз по чи на єть ся з ла тинської 
на зви  або  ж  коли  йдеть ся  про  види,  що  на ле жать 
до  різ них  ро дів,  на зви  яких  по чи на ють ся  з  од на-
ко вої лі те ри. Ав то рів так со нів рос лин по да ва ти за 
«The  International  Plant  Names  Index»  [http://www.
ipni.org/ipni/authorsearchpage.do],  на зви  та  ав то-
рів так со нів гри бів — за «Index Fungorum» [http://
www.indexfungorum.org/Names/Names.asp]  або 
MycoBank  [http://www.mycobank.org/quicksearch.
aspx]  та  «Authors  of  Fungal  Names»  (Kirk,  Ansell, 
1992,  2004).  Якщо  в  на зві  стат ті  на во дить ся  на зва 
виду  (ви дів)  рос лин  чи  гри бів,  ав то рів  так со на  не 
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вка зу ва ти, а в дуж ках обов’язково вка за ти ро ди ну 
або  так сон  ви що го  ран гу,  до  яких  цей  вид  (ви ди) 
на ле жить. 

Фі зич ні ве ли чи ни слід на во ди ти в оди ни цях СІ. 
Для по зна чен ня ін тер ва лу зна чень ви ко ристо ву ва ти 
ко рот ке тире (n-dash), на прик лад: 5–12 см, 60–80 %. 
У  тексті  повинні  бути  лише  «фран цузькі»  лап ки. 
Ско ро чен ня слів і сло во спо лу чень як у тексті стат-
ті, так і в оформ лен ні таб лиць і ри сун ків, ок рім за-
галь но при йня тих,  не при пус ти мі.  За  не об хід ністю 
ско ро чен ня  мож на  на во ди ти  за  на яв ності  по пе-
редньої  роз шиф ров ки  (на прик лад:  На ціо наль ний 
при род ний парк (НПП) і далі по тексту — НПП).

Лі те ра тур ні дже ре ла слід ци ту ва ти у тексті в та-
кий спо сіб: «...як за зна ча ло ся у пра цях Ж. Крау зе 
та ін. (Krause et al., 1972), В.П. Іва нен ка (Ivanenko, 
1973,  1975,  1980а,  b),  О.М.  Ко сих  (Kosych,  1975), 
С.І. Пет рен ка і В.М. Си до ро вої (Petrenko, Sydorova, 
1979),  цей  вид  три ва лий  час  роз гля да ли  в  роді 
Vinca L.» або ж «...цей вид три ва лий час роз гля да ли 
в роді Vinca L.  (Krause et  al.,  1972;  Ivanenko, 1973, 
1975,  1980а,  b;  Kosych,  1975;  Petrenko,  Sydorova, 
1979)».  Якщо  од но час но  на во дить ся  де кіль ка  по-
си лань, слід дот ри му ва ти хро но ло гіч ної пос лі дов-
ності (ко ли це мож ли во). Якщо пра ця ци ту єть ся за 
її на звою, ци ту ва ти не об хід но так: «Цей вид вклю-
че ний до двох ос тан ніх ви дань «Чер во ної кни ги Ук-
ра ї ни» (Chervona knyha…, 1996, 2009)» або: «Дея ку 
ін фор ма цію про цей вид зна хо ди мо в низ ці праць 
(Geobotanichne rayonuvannya…, 1977; Opredelitel…, 
1987, etc.)».

5. Таб ли ці ма ють бути ком пакт ни ми, їхні го лов-
ки — точ но від по ві да ти змісту граф. Ав тор роз мі-
щує таб ли ці в тексті (в елек трон но му ва рі ан ті стат ті 
та кож) там, де він хо тів би ба чи ти їх в опуб лі ко ва-
ній пра ці. На кож ну таб ли цю має бути по си лан ня в 
тексті. Якщо таб ли ця пе ре хо дить на наступ ну сто-
рін ку, її не роз би ва ти, го лов ку не дуб лю ва ти. Якщо 
таб ли ця  за ймає  біль ше  сто рін ки,  її  не об хід но  на-
діс ла ти і в елек трон но му ва рі ан ті ок ре мим фай лом, 
на прик лад, «Petrenko_Tab04». Ма те рі ал, на ве де ний 
у  таб ли цях,  не  дуб лю єть ся  в  тексті.  На зва  кож ної 
таб ли ці на во дить ся мо вою стат ті та анг лійською.

6. Ілюст ра ції ав тор роз мі щує в тексті (в дру ко ва-
но му та елек трон но му ва рі ан тах стат ті) там, де він 
хо тів  би  ба чи ти  їх  в  опуб лі ко ва ній  пра ці.  Ма те рі-
ал,  на ве де ний  на  ри сун ках,  не  має  дуб лю єтися  в 
тексті. На кож ну ілюст ра цію не об хід ні по си лан ня 
в тексті стат ті. Ілюст ра ції в тексті повинні бути та-

ки ми, щоб роз мір усьо го фай ла стат ті в ре дак то рі 
Word не пе ре ви щу вав 15 Мбайт. 

Крім того, кож ну ілюст ра цію пот ріб но на діс ла-
ти  ок ре мим  пов но роз мір ним  елек трон ним  фай-
лом  у фор ма ті про гра ми, з якою пра цю ва ли ав то ри 
(Statistica, Adobe Photoshop, Excel тощо) під на звою, 
на прик лад,  «Petrenko_Fig01»,  «Petrenko_Fig02». 
Ілюст ра ції ма ють бути чіт ки ми та кон траст ни ми, з 
роз діль ною  здат ністю  що най мен ше 300 пік се лів  на 
дюйм. Зоб ра жен ня у фор ма ті .jpeg (.jpg) слід збе рі-
га ти в ре жи мі «мак си маль ний». Якщо фо то зі бра ні 
в  таб ли цю,  зоб ра жен ня  по зна ча ти  злі ва  на пра во  і 
зго ри до ни зу ма ли ми ла тинськи ми лі те ра ми (кур-
си вом), які роз мі щу ва ти в нижньо му лі во му кут ку 
кож но го зоб ра жен ня (ори гі на ли фото на да ва ти не 
по зна че ни ми лі те ра ми).

Кож на  ілюст ра ція  су про во джу єть ся  дво ма  під-
пи са ми — мо вою стат ті та анг лійською. У під пи сах 
по яс ню ва ти  зна чен ня  всіх  умов них  по зна чок;  до 
мік ро фо то гра фій  пот ріб но  вка зу ва ти  збіль шен ня 
(у ви гля ді  тексто во го по яс нен ня та/або до б ре по-
міт но го  мас штаб но го  штри ха  або  мас штаб ної  лі-
ній ки) і ме тод за барв лю ван ня, ім прег на ції чи ін шої 
об роб ки ма те ріа лу.

7. Спи сок лі те ра ту ри  має  міс ти ти  лише  про ци-
то ва ні  дже ре ла  і  скла да ти ся  за  ла тинською  абет-
кою. Пра ці од но го ав то ра (або гру пи тих же ав то-
рів)  роз мі щу ють ся  в  хро но ло гіч ній  пос лі дов ності. 
Якщо про тя гом року опуб лі ко ва но де кіль ка праць, 
вони  по зна ча ють ся  від по від но  лі те ра ми  a,  b,  c  і 
т.д.  і вка зу ють ся по ряд  із ро ком пуб лі ка ції  (1970а, 
1985b  тощо).  Далі  (та кож  за  абет ко во-хро но ло-
гіч ним  прин ци пом)  роз мі щу ють  пра ці,  на пи са ні 
кіль ко ма ав то ра ми. У разі пот ре би не опуб лі ко ва ні 
дані мо жуть на да ва ти ся з при міт кою «пер со наль не 
по ві дом лен ня», тіль ки за зго дою осо би, що на да ла 
ін фор ма цію. 

Для  праць,  на пи са них  ки ри ли цею,  не об хід но 
по да ва ти  транс лі те ро ва ний  або  пе ре кла де ний  ла-
ти ни цею  біб ліо гра фіч ний  опис.  Транс лі те ра тор 
роз мі ще ний  на  сай ті  «Ук ра їнсько го  бо та ніч но го 
жур на лу»:  http://ukrbotj.co.ua/tools.  Прі зви ща  ав-
то рів  транс лі те ру ють ся  так,  як  вони  на во дять ся 
са ми ми ав то ра ми (пот ріб но орі єн ту ва ти ся на анг-
ло мов ні ре фе ра ти не що дав но опуб лі ко ва них праць 
цих ав то рів).

Звер ніть особ ли ву ува гу! 
P при по си лан нях на «Флори», «Червоні книги» 

тощо, на да ва ти пе ре ва гу ци ту ван ню, в яко му на во-
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дять ся ав то ри об роб ки пев но го так со на або так со-
нів, що роз гля даються; 
P  дже ре ла,  по да ні  ки ри ли цею,  ла ти ни цею, 

транс лі те ро ва ні  опи си  оформ ляють ся  за  різ ни ми 
пра ви ла ми; 
P якщо пра ця (кни га, ав то ре фе рат, збір ка ма те-

ріа лів  кон фе рен ції)  опуб лі ко ва на,  на прик лад,  ук-
ра їнською мо вою, але має та кож ори гі наль ну на зву 
анг лійською,  латинською  тощо  (на ве де ну  на  ти-
туль но му  ар ку ші  кни ги  або  в  ре фе ра ті),  то  не об-
хід но обов’язково до да ти її в круг лих дуж ках пі сля 
транс лі те ро ва ної на зви; 
P  у  по си лан нях  на во ди ти  всіх  ав то рів  ро бо ти, 

не за леж но від їхньої кіль кості; 
P якщо ци то ва на ро бо та має DOI (digital object 

identifier), його обов’язково не об хід но на во ди ти.

Спи сок лі те ра ту ри оформ лю ва ти за на ве де ни ми 
зраз ка ми.
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Ок ре ма кни га з ба га то том но го ви дан ня
Didukh Ya.P., Korotchenko I.A., Fitsailo T.V., Burda R.I., 
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ня біо ло гіч ної ак тив ності шта мів буль боч ко вих бак те-
рій роду Bradyrhizobium:  па тент  Ук ра ї ни  №  95878, 
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University, 2000, p. 5.

8. Ре фе ра ти оформ лю ва ти та ким чи ном: P прі зви-
ще  й  іні ціа ли  ав то ра/ав то рів; P  на зва  стат ті  (на-
пів жир ним шриф том); P пов на на зва ус та но ви, де 
ви ко на не  до слі джен ня,  її  пов на  пош то ва  ад ре са; 
якщо ав то ри пра цю ють у різ них ус та но вах, циф ро-
вим над ряд ко вим ін дек сом пов’язати прі зви ще ав-
то ра і міс це його ро бо ти; P текст ре фе ра ту; P клю-
чо ві сло ва.

Текст  ре фе ра ту  (не  мен ше  100  і  не  біль ше  250 
слів)  по ви нен  мати  чіт ку  струк ту ру,  бути  змістов-
ним, ін фор ма тив ним, ло гіч но ви бу ду ва ним, тоб то 
да ва ти  пов не  уяв лен ня  про  ро бо ту;  не при пус ти мі 
ско ро чен ня (крім за галь но при йня тих).

Клю чо ві сло ва  (не  біль ше  восьми)  дру ку ють ся 
пря мим  шриф том,  ла тинські  на зви  ви дів  —  кур-
си вом, одне від од но го ві до крем лю ють ся ко ма ми. 
Вони не ма ють дуб лю ва ти сло ва в на зві стат ті. 

9. Су про від на ін фор ма ція.  Стат тя  має  су про во-
джу ва ти ся  ре ко мен да ці єю  ус та но ви,  де  про ве де-
но  до слі джен ня,  або  ж  від ді лен ня  чи  сек ції  Ук ра-
їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва, на за сі дан ні яких 
зроб ле на  нау ко ва  до по відь  із  про бле ма ти ки  да ної 
стат ті;  для  ро біт  ас пі ран тів  —  ре цен зія  нау ко во го 
ке рів ни ка.  Ок ре мо  по да єть ся  під пи са на  про від-
ним ав то ром до від ка — га ран тія того, що ін фор ма-
ція,  яка  міс тить ся  в  стат ті,  не  по ру шує  ні чи їх  ав-
торських прав, не дру ку ва ла ся ра ні ше  і не подана 
до будь-яко го ін шо го ви дан ня. 

На  ок ре мо му  ар ку ші  (ок ре мим  фай лом 
«Petrenko_Info»)  обов’язково  на да ють ся  ві до мості 
про всіх ав то рів стат ті: P прі зви ще, ім’я та по бать-
ко ві  (ок ре мо  вка зу єть ся  ав тор,  який  лис ту ва ти-
меть ся з ре дак ці єю); P нау ко вий сту пінь і по са да; 
P  служ бо ві  ад ре си  із  за зна чен ням  пош то во го  ін-
дек су;  P  кон такт ні  но ме ри  те ле фо нів;  P  ад ре си 
елек трон ної пош ти. 

10. Пра ці, в яких опи су ють ся нові так со ни, по-
вин ні  міс ти ти  ін фор ма цію  про  гер ба рій  (ак ро нім 
за Index Herbariorum — за на яв ності, та/або на зва 
гер ба рію чи ус та но ви), до яко го зда но на збе рі ган-
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ня го ло ти пи цих так со нів. Ізо ти пи, а та кож дуб ле ти 
зраз ків рід кіс них ви дів пе ре да ють ся до На ціо наль-
но го  гер ба рію  Інсти ту ту  бо та ні ки  іме ні  М.Г.  Хо-
лод но го  НАН  Ук ра ї ни  (KW).  При  по ві дом лен ні 
про фло ристич ні зна хід ки в стат ті не об хід но вка за-
ти, у Гер ба рії якої нау ко вої ус та но ви збе рі га ють ся 
гер бар ні зраз ки, а та кож, за на яв ності, на да ти їхні 
уні каль ні іден ти фі ка то ри (на прик лад, но ме ри збо-
рів того чи ін шо го ко лек то ра або ін вен тар ні но ме-
ри гер ба рію). 

11.  Вклю чен ня  ста тей,  що  пуб лі ку ють ся  в  «Ук-
ра їнсько му  бо та ніч но му  жур на лі»,  до  БД DOI,  є 

плат ним — близько 3 ум. од. за стат тю. Умо ви спла-
ти  ре дак ція  по ві дом ляє  ав то рам  пі сля  при йнят тя 
стат ті до дру ку.

Стат ті, оформ лен ня яких не від по ві дає пра ви лам, 
не при йма ють ся і не роз гля да ють ся.

Ред ко ле гія за ли шає за со бою пра во без за пе реч но 
від хи ля ти стат ті на ос но ві не га тив них ано нім них або 
від кри тих ре цен зій чи ек сперт них ви снов ків чле нів 
ред ко ле гії або ін ших фа хів ців.

Пра ви ла  для  ав то рів  в  елек трон но му  ви гля ді 
дос туп ні на http://ukrbotj.co.ua/authors
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