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Iris pontica Zapał. (I. humilis M. Bieb. 1808, non 
Georgi 1775; I. humilis var. pontica (Zapał.) Prodan; 
?I. marschalliana Bobrov) — пон тійський сте по
вий вид із диз’юнктивним ареа лом (Krytska et 
al., 2009). За ме жа ми Ук ра ї ни зростає в Ру му нії 
(Irimia, Mânzu, 2013), Мол до ві (Vitko, Negru, 2001; 
Sharapanovskaya, 2009) та Пе ред кав каз зі; в Ук ра
ї ні ви яв ле ний на пів ніч ній межі ареа лу (Krytska 
et al., 2009). Іс нує дум ка про не іден тич ність 
I. pontica Zapał. та I. marschalliana Bobrov (Fomin, 
Bordzylovskyi, 1950; Miheev, 2006). Дея кі ав то ри ос
тан ній вид роз гля да ють як су бен де мік Став ро піл
ля з пів ніч но кав казьким ареа лом, який опи са ний 
з ра йо ну м. Ки сло водська (Shevchenko, 2002), або 
як еукав казький вид (Shil’nikov, 2010), тоб то, від
по від но до цих по гля дів, аре ал влас не I. pontica є 
знач но мен шим. Усе це свід чить про не об хід ність 
збе ре жен ня виду в Ук ра ї ні.

Iris pontica зане се ний до другого та третього 
видань «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» як враз ли вий 
вид. У її дру го му ви дан ні на ве де но п’ять його ло
ка лі те тів (Krytska, 1996), у третьо му — 15 (Krytska 
et al., 2009); за ін ши ми да ни ми, в Ук ра ї ні ві до мо 33 
ло ка лі те ти I. pontica, біль шість із яких при уро че на 
до Пів ден но прид ні провської ви со чи ни (Shynder, 
Kozyr, 2010).

Для Одеської об лас ті пер ші ві до мості про 
I. pontica з’явилися у пра ці І. Шмаль гау зе на 
(Shmal’gauzen, 1897): він ба чив гер бар ні зраз ки рос
лин, зі бра них біля р. Ягор лик та с. То па ли (Крас но
ок нянський рн Оде щи ни). По бли зу м. Бол гра да в 
трав ні був зі бра ний зра зок виду з квіт ка ми та лист
ка ми (Săvulescu, Rayss, 1924). В око ли цях с. [Но ва] 
Шиб ка Фрун зівсько го рну та с. Ри ма рів ка Крас
но ок нянсько го рну I. pontica від зна чав Г. І. Бі лик 
(Bilyk, 1948). Зі бра ний ним у с. Нова Шиб ка гер
бар ний зра зок збе рі га єть ся в На ціо наль но му гер
ба рії Ук ра ї ни (KW). П.П. По со хов (Posokhov, 1965) 
за фік су вав вид уліт ку 1963 р. на уз ліс сі діб ро ви з 
Quercus pubescens Willd. на те ри то рії Пав лівсько го 
ліс ництва Фрун зівсько го рну. Та ким чи ном, зна
хід ки I. pontica з те ри то рії Оде щи ни об ме жу ють ся 
п’ятьма лі те ра тур ни ми по си лан ня ми 50—118річ
ної дав ни ни та од ним гер бар ним зраз ком, зі бра
ним май же 70 ро ків тому. 

У дру го му ви дан ні «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» 
(Red Data Book ..., 2009) I. pontica для Одеської обл. 
не вка зу єть ся, в третьому — наведено два його ло
ка лі те ти. О.І. Шин дер і Є.В. Ко зир вра хо ву ють 
п’ять міс цез ростань виду на Оде щи ні (Popova, 2002; 
Shynder, Kozyr, 2010). Усі ці ло ка лі те ти, за ви нят ком 
Бол гра да, при уро че ні до крайньо го пів дня Схід но
го По діл ля (Shynder, Kozyr, 2010), за гео бо та ніч ним 
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У Березівському районі Одеської області знайдено новий локалітет Iris pontica Zapał., 
занесеного до «Червоної книги України». Він лежить у межах Причорноморської низовини і 
є найпівденнішим у межиріччі Дністер—Дніпро. Ценопопуляція виду займає площу близько 
90 м2. Вона входить до складу різнотравнотипчакового угруповання, в якому виявлено 58 
видів квіткових рослин із 22 родин, зокрема п'ять видів із «Червоної книги України». За 
часткою синантропних видів цей фітоценоз є слабосинантропізованим. Популяція сформована 
37ма куртинами розміром від 15 до 90 см у діаметрі (в середньому — 50–60 см). Виявлено, що 
водночас із партикуляцією починається омолодження клонів, і зі збільшенням віку клону цей 
процес посилюється. За віковим спектром популяція є нормальною та відповідає особливостям, 
характерним для великого життєвого циклу рослин із невизначено тривалим онтогенезом. 
Загалом стан популяції виду задовільний, незважаючи на помітний антропогенний тиск.

К л ю ч о в і  с л о в а: Iris pontica, флористична знахідка, рідкісний вид, Причорноморська 
низовина, Одеська область
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ра йо ну ван ням Ук ра ї ни — до Пів ден но код ринсько
го ок ру гу пух насто та зви чай но ду бо вих лі сів і різ
но трав нозла ко вих сте пів Лі состе по вої пі доб ласті 
(зо ни) Сте по вої зони Ук ра ї ни, який збі га єть ся з 
Во линськоПо дільською геоморфологічною об
лас тю пласто воде ну да цій них ви со чин. Ло ка лі тет 
біля Бол гра да ви яв ле ний у ме жах Са ратсько го ок
ру гу різ но трав нозла ко вих сте пів Сте по вої пі доб
ласті (зо ни) Сте по вої зони у При чор но морській 
об лас ті пласто воаку му ля тив них і пласто воде
ну да цій них ни зо вин (Natsionalnyi…, 2009). Із 33 
ло ка лі те тів I. pontica (Shynder, Kozyr, 2010) лише 
близько 80 % під твер дже но гер бар ни ми зраз ка ми. 

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джень

Польо ві до слі джен ня здій сню ва ли ся за за галь
но при йня ти ми ме то ди ка ми. Гео бо та ніч ний опис 
про ве де но 29.05.2015 р. Ла тинські на зви ви дів 
по да ні за так со но міч ним зве ден ням (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999).  

Он то ге не тич ну струк ту ру по пу ля ції вив
ча ли за 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 цьо го виду, ви ко ристо ву ва ли най більш 
ощад ли ві ме то ди ки (Zlobin et al., 2013). 

За кла си фі ка ці єю біо морф щодо особ ли востей 
пе ре бі гу он то ге не зу I. pontica на ле жить до не яв но
по лі цен трич ної біо мор фи з не спе ціа лі зо ва ною 
де зін те гра ці єю, яка ха рак тер на для пар ти ку люю чих 
гі по ге о ген них ко рот ко ко ре не вищ них трав. У та ких 
ви дів від сут ні спе ціа лі зо ва ні па го ни роз рос тан ня, 

тому во ни ма ло рух ли ві. Їхня біо ма са роз мі ще на на 
пло щі до во лі рів но мір но (Cenopopulyacii…, 1976). 
Вод но час Н.Б. Алек сєє ва від но сить I. pontica до 
ко ре не вищ ноку що во го типу з па го на ми двох ти
пів: із дов гою та ко рот кою пла гіо троп ни ми час
ти на ми (Alekseeva, 2008). У та ких ви дів об лі ко вою 
оди ни цею на по чат ко вих ста ді ях он то ге не зу (в 
пре ге не ра тив но му пе ріо ді) висту пає осо би на на
сін нє во го по хо джен ня, а піз ні ше (в ге не ра тив но
му та пост ге не ра тив но му пе ріо дах) — пар ти ку ла 
(Cenopopulyacii…, 1976). Ос кіль ки од ним із ос нов
них ін ди ка то рів ві ко во го ста ну ко ре не вищ них ви
дів є саме стан ко ре не ви ща, яке в I. pontica за глиб
ле не на 3—5 см, вия ви ти всі ок ре мі пар ти ку ли було 
не мож ли во, тому об лі ко вою оди ни цею слу гу ва ли 
осо би ни на сін нє во го по хо джен ня, кур ти ни й ок ре
мі назем ні па го ни. Кур ти ни умов но були по ді ле ні 
на мо ло ді (в них у се ред ній час ти ні від сут ні про
га ли ни), се редньо ві ко ві (все ре ди ні кур ти ни мали 
про га ли ни до 15 см) і ста рію чі (про га ли ни все ре
ди ні кур ти ни пе ре ви щу ва ли 20 см у діа мет рі). Фак
тич но дві ос тан ні гру пи є кло на ми, що скла да ють ся 
з пар ти кул. Під ра ху ва ли кіль кість осо бин і кур тин. 
Для дея ких ві до крем ле них кур тин ви зна ча ли число 
ве ге та тив них і ге не ра тив них па го нів із різ ною кіль
кістю лист ків. Щіль ність скуп чень на зем них па го
нів у ме жах по пу ля ції об лі ко ву ва ли на квад рат них 
ді лян ках пло щею 1/16 м2.

Гер бар ні зразки I. pontica пе ре да но до Гер ба рію 
Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М. Г.  Хо лод но го НАН Ук
ра ї ни (KW). 

Рис. 1. Iris pontica: а — загальний вигляд середньовікової куртини; b — квітка

Fig. 1. Iris pontica: а — general view of the middleage clump; b—flower

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

У трав ні 2015 р. ми зна йшли особини I. pontica в 
Чиг ринській бал ці поблизу с. Рау хів ка Бе ре зівсько
го рну Одеської обл. (рис. 1).

По рів няв ши нашу зна хід ку з ін ши ми ві до ми ми 
на сьо го дні зна хід ка ми виду, вия ви ли, що цей ло
ка лі тет у ме жи річ чі Дніст ра та Дніп ра є най пів ден
нішим (рис. 2). 

За гео мор фо ло гіч ним ра йо ну ван ням Ук ра ї ни 
це те ри то рія При чор но морської пласто воаку му
ля тив ної ни зо ви ни на нео ге но вих від кла дах. За 
гео бо та ніч ним ра йо ну ван ням Ук ра ї ни ло ка лі тет 
міс тить ся в Одесько му ок ру зі зла ко вих і по ли но во
зла ко вих сте пів, за со ле них лук, со лон ча ків і рос
лин ності кар бо нат них від сло нень 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 та на бли жа єть ся до його 
пів ніч ної межі (Natsionalnyi…, 2009).

Но вий ло ка лі тет I. pontica виявили в ниж ній тре
ти ні Vпо діб но го схи лу за хід ної ек спо зи ції з на
хи лом 10—15°. Це но по пу ля ція виду за ймає пло щу 
близько 90 м2 (10 × 9 м).

Рос лин ність те ри то рії сфор мо ва на за лиш ка ми 
пе ре тво ре них суб пон тійських різ но трав нотип ча
ко воко ви ло вих сте пів із не знач ним до мі ну ван ням 
Festuca valesiaca Schleich. ex Gaudin і різ но трав’я, 
які пе ре бу ва ють під по міт ним ан тро по ген ним 
впли вом: на ді лян ці ви яв ле но ми ну ло річ не ви па
лю ван ня рос лин но го по кри ву та ви па сан ня ве ли
кої ро га тої ху до би.

Назем на час ти на не чис лен них ку щів Rosa sp. 
і Crataegus sp. на цій те ри то рії пов ністю зго рі ла; 
спос те рі га ло ся по віль не від рос тан ня їх ніх па го нів. 
Про ек тив не по крит тя трав’яного по кри ву ста но
ви ло 80—85 %, його ви со та ся га ла 80 см. Травостій 
ди фе рен ці йо ва ний на три під’яруси, пер ший із 
яких сла бови ра же ний й ут во ре ний Salvia nutans L. 
із по крит тям 2—3 %. Дру гий під’ярус сфор мо ва
ний Festuca valesiaca (15 %), Iris pontica (8—9 %), 
Adonis vernalis L. (7 %) із по міт ною участю Inula 
germanica L., Marrubium praecox Janka, Medicago 
falcata L. (по 5%) Stipa lessingiana Trin. & Rupr., 
Verbascum austriacum Schott ex Roem. & Schult., 
Veronica austriaca L. (по 3 %), Astragalus dasyanthus 
Pall. (2 %), Phlomis pungens Willd. (1 %) і не знач ною 
кіль кістю (з про ек тив ним по крит тям мен ше 1 %) 
Achillea setacea Waldst. & Kit., Buglossoides czernjajevii 
(Klokov) Czerep., Dianthus guttatus M. Bieb., 

Eremogone biebersteinii (Schltdl.) Holub, Eryngium 
campestre L., Erysimum odoratum Ehrh., Hypericum 
elegans Stephan ex Willd., Inula oculus-christi L., 
Jurinea mollissima Klokov, Koeleria cristata Pers., Linum 
austriacum L., L. hirsutum L., Plantago urvillei Opiz, Poa 
angustifolia L., Salvia nemorosa L., Silene chlorantha 
Ehrh., Stachys atherocalyx K. Koch, Thalictrum minus L. 
Тре тій під’ярус утво рює Teucrium chamaedrys L. 
(10%) з участю Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, Iris 
pumila L., Teucrium polium L., Vinca herbacea Waldst. 
& Kit. (по 3—5 %) та не знач ною до міш кою (мен ше 
1 % про ек тив но го по крит тя) Agrimonia eupatoria L., 
Astragalus corniculatus M. Bieb., A. ucrainicus Popov & 
Klokov, Bellevalia sarmatica Misc., Bromopsis riparia 
(Rehmann) Holub, Caragana mollis Besser, Convolvulus 
lineatus L., Falcaria vulgaris Bernh., Galatella villosa 
Rchb. f., Haplophyllum suaveolens G. Don, Herniaria 
besseri Fisch. ex Hornem., Lotus ucrainicus Klokov, 
Nonea pulla DC., Potentilla incana G. Gaertn., B. Mey. 
& Scherb., Seseli tortuosum L., Thesium arvense Horv., 
Veronica prostrata L., Viola ambigua Waldst. & Kit., 
Galium sp. У ранньо вес ня ний пе рі од тут за фік со ва
ні Crocus reticulatus Steven ex Adams, Gagea sp.

Та ким чи ном, у фі то це но зі з участю I. pontica 
ви яв ле но 58 ви дів квіт ко вих рос лин із 22 ро дин, у 
тому чис лі п’ять ви дів із «Чер во ної кни ги Ук ра ї ни» 
(Red Data Book…, 2009) і два — з Чер во но го спи ску 
Одеської об лас ті (Odeska…, 2012). Не зва жаю чи на 

Рис. 2. Картосхема поширення Iris pontica в Україні: 
1 — нове місцезнаходження виду, 2 — відомі місце
знаходження (за Shynder, Kozyr, 2010)

Fig. 2. Schematic map of distribution of Iris pontica in 
Ukraine: 1 — a new species location, 2 — known localities 
(by Shynder, Kozyr, 2010)
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по міт ний ан тро по ген ний вплив, за част кою си нан
троп них ви дів (Protopopova, 1991) це уг ру по ван ня є 
сла бо си нан тро пі зо ва ним (Mirkin, Naumova, 2014). 

Вив чаю чи назем ну час ти ну по пу ля ції I. pontica 
поза межами куртин, ми вия ви ли три осо би ни в 
ім ма тур но му ста ні (з дво ма лист ка ми зав шир шки 
1 мм) та одну мо ло ду ге не ра тив ну рос ли ну на сін нє
во го по хо джен ня з од ним ге не ра тив ним і дво ма ве
ге та тив ни ми па го на ми. Ос нов на час ти на по пу ля
ції сфор мо ва на 37ма кур ти на ми роз мі ром від 15 до 
90 см у діа мет рі (в се редньо му 50—60 см), що знач
но біль ше, ніж на во дить ся для по пу ля ції I. pontica в 
до ли ні р. Не те ки, де діа метр ге не ра тив них кло нів 
ста но вить 15—22 см (Shynder, Kozyr, 2010). Із цих 
37 кур тин лише од на не мала ге не ра тив них па го
нів, 12 іден ти фі ко ва ні як мо ло ді (32,4 %), 13 — як 
се редньо ві ко ві (35,1 %), 11 — як ста рію чі (29,7 %).

Ос кіль ки ко ре не ви ще I. pontica на рос тає сим по
ді аль но і над зви чай но ін тен сив но га лу зить ся, в од
но му кло ні за фік со ва но до 332 назем них па го нів. У 
мо ло дих кур тин утво рю єть ся 10—24 ве ге та тив них 
і 1—6 ге не ра тив них па го нів (за га лом 11—30), се
редньо ві ко ві кур ти ни ма ють 162—192 ве ге та тив них 
і 33—36 ге не ра тив них па го нів (за га лом 195—220), у 
ста рію чих ви яв ле но 226—301 ве ге та тив них і 12—31 
ге не ра тив них па го нів (за га лом 240—332). У міс цях 
най біль шо го скуп чен ня назем них па го нів I. pontica 
їхня щіль ність ста но ви ла 950,4±24,6 екз./м2, зок ре
ма ге не ра тив них па го нів — 78,4±16,5 екз./м2.

У до слі джу ва ній по пу ля ції I. pontica роз мно жу
єть ся пе ре важ но ве ге та тив ним шля хом, і це ха
рак тер но для да но го виду (Krytska et al., 2009), але 
по міт ну роль ві ді грає і на сін нє ве роз мно жен ня: 
у 2015 р. зна йде но 92 ко ро боч ки діа мет ром 12—
15(18) мм у ста ні дос ти ган ня. 

По рів нян ня різ но ві ко вих кур тин за струк ту рою 
па го нів із різ ною кіль кістю лист ків (рис. 3) свід
чить, що вод но час з пар ти ку ля ці єю по чи на єть ся 
омо ло джен ня кло нів (утво рю ють ся па го ни з дво ма 
лист ка ми, що від по ві дає ім ма тур ним осо би нам), і 
зі збіль шен ням віку кло ну цей про цес по си лю єть ся 
(тоб то част ка та ких па го нів зростає). Отже, кло ни 
ста ють «по тен цій но без смерт ни ми» (Vahrameeva 
et al., 1997), що, за кла си фі ка ці єю О.В. Смир но вої 
(Smirnova, 1987), від по ві дає не ви зна че но три ва ло
му (по над 50 ро ків) он то ге не зу та свід чить про пев
ну стій кість по пу ля ції I. pontica в та ких умо вах.

Фе но ло гіч ні особ ли вості I. pontica у 2015 р. 
були та ки ми: 04.05.2015 р. рос ли ни ве ге ту ва
ли, 09.05.2015 р. спос те рі га ла ся ма со ва бу то ні за
ція, 14.05.2015 р. — ма со ве цві тін ня, 29.05.2015 — 
07.07.2015 р. від бу ва ло ся до зрі ван ня пло дів 
(07.07.2015 р. пло ди були ще зе ле ни ми). Про тя
гом пе ріо ду спос те ре жень ви со та па го нів I. pontica 
збіль шу ва ла ся з 17,6±0,1 см (на ста дії ма со вої бу то
ні за ції) до 24,7 ± 0,5 см.

Рис. 3. Розподіл вегетативних пагонів із різною кількістю листків у різновікових куртинах Iris pontica

Fig. 3. Distribution of vegetative shoots with different numbers of leaves in different age clumps of Iris pontica
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Ви снов ки

Зна йде но нове міс цез ростан ня I. pontica, яке є 
най пів ден ні шим у ме жи річ чі Дністер—Дніп ро. 
Воно при уро че не до пів ніч ної час ти ни При чор но
морської ни зо ви ни.

За фло ристич ним скла дом фі то це ноз з участю 
I. pontica є сла боси нан тро пі зо ва ним. 

Ві ко вий спектр по пу ля ції I. pontica нор маль ний 
і від по ві дає особ ли востям, ха рак тер ним для ве ли
ко го жит тє во го цик лу рос лин із не ви зна че но три
ва лим он то ге не зом. Стан по пу ля ції за до віль ний, 
не зва жаю чи на по міт ний ан тро по ген ний тиск.

Не об хід но здій сню ва ти мо ні то ринг ста ну по пу
ля ції та фі то це но зу, і в разі йо го по гір шен ня — об
ме жи ти ви па сан ня ху до би на цій ді лян ці. Вра хо
вую чи на яв ність у Чиг ринській бал ці знач ної кіль
кості чер во но книж них ви дів, її пот ріб но взя ти під 
особ ли ву охо ро ну та вклю чи ти до при род ноза по
від но го фон ду Ук ра ї ни.
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редкого вида Iris pontica (Iridaceae) на Причерноморской 
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Одесский национальный университет имени                  
И. И. Мечникова 
ул. Дворянская, 2, г. Одесса, 65082, Украина

В Березовском районе Одесской области найден новый 
локалитет Iris pontica Zapał., включенного в Красную 
книгу Украины. Он лежит в пределах Причерноморской 
низменности и является самым южным в междуречьи 
Днестра и Днепра. Ценопопуляция вида занимает 
площадь около 90 м2. Она входит в состав разнотравно
типчакового сообщества, в котором выявлено 58 
видов цветковых растений из 22 семейств, в том 
числе пять видов из Красной книги Украины. По 
числу синантропных видов этот фитоценоз является 
слабосинантропизированным. Популяция образована 
37ю куртинами размером от 15 до 90 см в диаметре (в 
среднем — 50—60 см). Выявлено, что одновременно с 
партикуляцией начинается омоложение клонов, и при 
увеличении возраста клона этот процесс усиливается. По 
возрастному спектру популяция является нормальной 
и соответствует особенностям, характерным для 
большого жизненного цикла растений с неопределенно 
длительным онтогенезом. В целом состояние 
популяции удовлетворительное, несмотря на заметное 
антропогенное воздействие.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Iris pontica, флористическая 
находка, редкий вид, Причерноморская низменность, 
Одесская область.

Popova O.M., Rogosin S.Ju. New locality of a rare species 
Iris pontica (Iridaceae) on the Black Sea Lowland and the 
status of its population. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(5): 
462—467.

I.I. Mechnikov Odessa National University 
2, Dvoryanska Str., Odessa, 65082, Ukraine

A new locality of Iris pontica Zapał. listed in the Red Data 
Book of Ukraine was found in Berezovsky District, Odessa 
Region. It is located within the Black Sea Lowland and is the 
southernmost one in the area between the Dniester and the 
Dnieper Rivers. The population occupies an area of about 90 
m2. It is a part of the forbsfescue plant association, which 
consists of 58 species of flowering plants from 22 families, 
including five species from the Red Data Book of Ukraine. 
The phytocoenosis is of a low level of synanthropization. 
Population is formed by 37 clumps, their size varies from 15 
to 90 cm in diameter (on average 5060 cm). It was revealed 
that rejuvenation of the clones begins simultaneously with 
particulation and this process intensifies in aged clones. At 
the age spectrum,  population is found to be normal and  
typical for the plants with large lifecycle and indefinitely long 
ontogeny. Despite antropogenic influence, the population is 
in a satisfactory state.

K e y  w o r d s: Iris pontica, floristic record, rare species, 
Black Sea Lowland, Odessa Region.


