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Вступ

Від ді лен ня Лу гансько го при род но го за по від ни ка 
"Трьо хіз бенський степ" за сно ва не у 2008 р. на те-
ри то рії ко лишньо го військо во го по лі го ну. За по-
від на ді лян ка має пло щу 3281 га і зна хо дить ся на 
бо ро вій те ра сі Сі версько го Дін ця. Ха рак тер ною 
особ ли вістю оро гра фії "Трьо хіз бенсько го сте пу" є 
пі ща ні ку чу гу ри і кот ло ви ни ви ду ван ня, безстіч ні 
зни жен ня, а та кож ан тро по ген ні фор ми рель є фу – 
фор ти фі ка цій ні на си пи і кот ло ви ни, ви рви. Біль-
шу час ти ну те ри то рії вкри ва ють пі ща ні й су пі ща ні 
ґрун ти. 

За бо та ні ко-гео гра фіч ним ра йо ну ван ням те-
ри то рія від ді лен ня роз та шо ва на в Сі версько- 
 до нецько му ок ру зі Се редньо донської під про він ції 
Пон тич ної сте по вої про він ції Єв ра зійської сте-
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по вої об лас ті (Didukh, Shelyah-Sosonko, 2003). Тут 
представ ле ні різ ні типи пса мо фіт ної рос лин ності: 
пі ща ний степ, луч на, бо ло тя на, при род на лі со ва 
й ча гар ни ко ва та лі со ві куль ту ри Pinus sylvestris L. 
(Ostapko et al., 2012). Знач ну пло щу за йма ють не за-
дер но ва ні й ма ло за дер но ва ні пі ща ні ді лян ки з роз-
рі дже ним трав'яним рос лин ним по кри вом.

Під час ді яль ності військо во го по лі го ну ця те-
ри то рія була недос туп на для про ве ден ня бо та ніч-
них до слі джень. Сис те ма тич не вив чен ня фі то біо ти 
"Трьо хіз бенсько го сте пу" по ча лось у 2006 р. (Sova 
et al., 2008). У наступ ні роки фло ру й рос лин ність 
за по від ни ка та кож до слі джу ва ли нау ков ці До-
нецько го бо та ніч но го саду НАН Ук ра ї ни, за їх ні ми 
да ни ми, фло ра від ді лен ня на лі чує 487 ви дів су дин-
них рос лин, що на ле жать до 273 ро дів з 72 ро дин 
(Ostapko et al., 2012).
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Ма те ріа ли та ме то ди

Наші до слі джен ня на те ри то рії від ді лен ня Лу ган-
сько го при род но го за по від ни ка "Трьо хіз бенський 
степ" роз по ча ті в 2010 р. Збір ма те ріа лу про во ди-
ли за мар шрут ним ме то дом, у 2013 р. був за кла де-
ний гео бо та ніч ний про філь № 1 (Gouz, 2015). Його 
за кла ден ня ви ко на не на міс це вості за до по мо гою 
GPS-на ві га то ра Magellan Triton 1500. Кар то схе ма 
виконана за со ба ми ГІС MapInfo.  

Ре зуль та ти та об го во рен ня

За ре зуль та та ми до слі джень ми має мо змо гу до пов-
ни ти спи сок ви дів, що зроста ють на те ри то рії Ук-
ра ї ни, од ним но вим ви дом – Sporobolus cryptandrus 
(Torr.) A. Gray (Poaceae), а та кож уточ ни ти ві до мості 
щодо ареа лу двох ви дів фло ри Ук ра ї ни: Crataegus 
alutacea Klokov (Rosaceae) (Klokov, 1954; Myakushko, 
1987) і Spergula arvensis L. (Caryophyllaceae) (Klokov, 
1952; Ziman, 1987; Tzvelev, 2004), які ра ні ше не від-
мі ча ли  на пів ден но му схо ді Ук ра ї ни (Ostapko et al., 
2010). 

Sporobolus cryptandrus – ад вен тив на рос ли на, 
або ри ген ний вид фло ри Пів ніч ної Аме ри ки, його 
ха рак тер ні при род ні міс цез ростан ня – при річ ко ві 
піс ки (Hitchcock, 1935). Про тя гом ос тан ніх де ся-
ти літь ак тив но по ши рю єть ся в Єв ро пі у ан тро по-
ген но змі не них та по ру ше них пі ща них еко то пах 
(Alekseev et al., 1996). В Єв ро пі вид ві до мий з по-
чат ку ми ну ло го сто літ тя, впер ше його на во дить  
J. Murr для Авст рії (Demina et al., 2016). На сьо го-
дні по ві дом ля єть ся про на яв ність S. cryptandrus на 
Бри танських о- вах, у Іта лії, Сло вач чи ні, Ні дер лан-
дах, Ні меч чи ні, Фран ції та Швей ца рії (Ryves, 1988; 
Domina et al., 2015; Sani еt al., 2015). Пер ші зна-
хід ки для Ро сійської Фе де ра ції да ту ють ся 1988 р. 
(Вол го градська обл.) та 1995 р. (м. Ка менськ-Шах-
тинський, Рос товська обл.) (Alekseev et al., 1996). 
Най ближ чі до Ук ра ї ни ві до мі міс це зна хо джен-
ня – піс ки до лин Сі версько го Дін ця, Дер ку лу та 
Ка лит ви на те ри то рії Ка менсько го та Та ра сівсько-
го р-нів Рос товської обл., що без по се редньо ме жу-
ють з Лу ганською обл. (Alekseev et al., 1996; Demina 
et al., 2016). За да ни ми О. Дьо мі ної зі спів ав то ра-
ми, у Рос товській обл. в ос тан ні роки реєст ру єть ся 
збіль шен ня чи сель ності цьо го виду, що, на дум ку 
до слід ни ків, пов'язано із зростан ням ан тро по ген-
но го на ван та жен ня, в т. ч. з ак тив ним від нов лен-
ням те ри то рій пі ща них те рас під па со вища. Ав то ри 
вва жа ють, що S. cryptandrus за сту пе нем на ту ра лі-

за ції мож на від нести до аг ріо фі тів, тоб то рос лин, 
здат них вхо ди ти до скла ду при род них фі то це но-
зів. Та кож на го ло шу єть ся на не об хід ності звер ну ти 
ува гу на вив чен ня біо ло гії та еко ло гії S. cryptandrus 
та оці ни ти чин ни ки, що впли ва ють на його чи-
сель ність і швид кість про це су ін ва зії (Demina et al., 
2016).

Sporobolus cryptandrus – ба га то річ ний дер нин-
ний злак, зов ні дуже схо жий на представ ни ків роду 
Agrostis L. Опис на во ди мо за лі те ра тур ни ми да ни ми 
(Hitchcock, 1935;  Alekseev et al., 1996; Demina et al., 
2016; Peterson et al., 2017) з на ши ми до пов нен ня ми. 

Ви со та рос лин ста но вить 70–80 см. Дер ни ни – 
до 20 см у діа мет рі. Ко ре ні з пі ща ни ми чох ли ка ми. 
Па го ни пря мостоя чі. Ниж ні лус ко по діб ні лист ки 
щіль ні, тем но-бу рі. Піх ви се ред ніх лист ків близько 
2–2,5 мм в діа мет рі, дов ші за між вуз ля, глад кі, голі, 
лише по краю вій часто опу ше ні бі ли ми во лос ка ми 
2–3 мм зав дов жки. Язи чок з ко рот ких гус то роз-
та шо ва них во лос ків зав дов жки близько 0,5 мм, в 
об лас ті піх во во-пластин ко во го спо лу чен ня з ла те-
раль ни ми пуч ка ми чис лен них во лос ків зав дов жки 
2–4 мм. Піх ви верх ніх лист ків охо п лю ють ниж-
ню час ти ну су цвіт тя. Пластин ки се ред ніх лист ків 
8–15 см зав дов жки та 3–5 мм зав шир шки, голі, на 
верх ній сто ро ні з гус то роз та шо ва ни ми жил ка ми. 
На ста рих рос ли нах то ріш нє сухе лис тя роз ще п лю-
єть ся на во лок на, на даю чи рос ли ні ха рак тер но го 
ви гля ду (рис. 1). Во лоть роз ло га, ба га то ко лос ко-
ва, 15–25 см зав дов жки; її бо ко ві гі лоч ки 3–6 см, 
роз та шо ва ні спі раль но (не кіль часто, але в дея ких 
ви пад ках збли же ні), голі, тон кі, нит ко по діб ні. Ко-
лос ки од но квіт ко ві, 2–2,5 мм зав дов жки, дов гасті, 
ко лір від зе ле но го до фіо ле то во го, під час гер ба-
ри за ції зне барв лю ють ся. Ко лос ко ві лус ки не рів ні, 
ниж ня втри чі ко рот ша за при лег лу квіт ко ву лус ку, 
дов гасто-лан цет ні, з од ні єю жил кою, на пів про зо рі. 
Ниж ня квіт ко ва лус ка дов гасто-лан цет на, близько 
2 мм зав дов жки, з од ні єю се редньою жил кою, 
вздовж кілю шорст ка від ко ро тень ких ту пих ши-
пи ків. Верх ня квіт ко ва лус ка дов гасто-лан цет на, 
на вер хів ці дво роз діль на, уд ві чі ко рот ша за ниж ню. 
Зер нів ка еліп со їд на, близько 0,8–1 мм зав дов жки, 
опа дає ра зом з квіт ко ви ми лус ка ми.

На те ри то рії "Трьо хіз бенсько го сте пу" в 2010 р. 
S. cryptandrus був зна йде ний нами у пів ден но-
схід ній час ти ні за по від ни ка на мало за дер но ва-
них ді лян ках піс ків. Він вхо див до скла ду рос лин-
них уг ру по вань за участі Artemisia abrotanum L., 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth, Koeleria sabuletorum 
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(Domin) Klokov. За галь не про ек тив не по крит тя 
тра востою не пе ре ви щу ва ло 30%.

Упро довж польо во го се зо ну 2013 р. під час до-
слі джен ня рос лин но го по кри ву на гео бо та ніч но му 
про фі лі № 1 S. cryptandrus не од но ра зо во від мі чав ся 
нами в пів ден но-схід ній час ти ні від ді лен ня на від-
кри тих ді лян ках се редньо та до б ре за дер но ва них 
піс ків. Під час функ ціо ну ван ня військо во го по-
лі го ну її рос лин но-ґрун то вий по крив за знав най-
більш руй нів них змін. Нині пі ща но-сте по ва рос-
лин ність цієї ді лян ки пе ре бу ває на різ них ста ді ях 
від нов лен ня (Sova et al., 2008; Gouz, 2015). 

Точки гео бо та ніч них опи сів з про фі лю №1 за 
участі S. cryptandrus зоб ра же ні на кар ті (рис. 2). 
Фі то це но тич не ото чен ня його до сить різ но ма ніт-
не, представ ле не переважно різ ни ми ва рі ан та ми 
по ли но во-зла ко вих або по ли но во-осо ко вих уг ру-
по вань із до мі ну ван ням Artemisia abrotanum (рід ше 

A. austriaca Jacq.), Secale sylvestre Host, Calamagrostis 
epigeios, Carex ligerica J. Gay, Koeleria sabuletorum, Poa 
bulbosa L., Kochia laniflora (S.G. Gmel.) Borbas. Та-
кож в ут во рен ні тра востою по міт ну роль ві ді гра-
ють такі ви ди, як: Achillea micrantha Willd., Cerastium 
pseudobulgaricum Klokov, Helichrysum arenarium (L.) 
Moench, Polygonum novoascanicum Klokov, Otites 
borysthenica (Grun.) Klokov, Pilosella echioides 
F.W. Schultz & Sch. Bip., Scabiosa ucranica L., Syrenia 
montana (Pall.) Klokov, Rumex acetosella L. та ін. За-
галь не про ек тив не по крит тя становить 40–80%, 
ви до ва на си че ність — 21–37 ви дів на 100 м2. У біль-
шості ви пад ків про ек тив не по крит тя S. cryptandrus 
не пе ре ви щує 1–5%, але на ок ре мих ді лян ках ся-
гає 15%. Вид утво рює уг ру по ван ня S. cryptandrus + 
P. bulbosa та висту пає в ролі спів до мі нан та в уг ру-
по ван ні A. abrotanum + S. cryptandrus + P. bulbosa. 

Рис. 1. Sporobolus cryptandrus на пісках у відділенні "Трьохізбенський степ" Луганського природного заповідника НАН 
України 

Fig. 1. Sporobolus cryptandrus on sands in Triokhizbensky Steppe, Luhansk Nature Reserve
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Рис. 2. Картосхема відділення "Трьохізбенський степ" Луганського 
природного заповідника НАН України з позначенням знахідок 
Sporobolus cryptandrus, Crataegus alutacea (точки описів на гео-
ботанічному профілі) та Spergula arvensis

Fig. 2. A schematic map of Triokhizbensky Steppe, Luhansk Nature Reserve, 
showing localities of Sporobolus cryptandrus, Crataegus alutacea and Spergula 
arvensis 
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Ю. Алєк сє єв зі спів ав то ра ми (Alekseev et al., 
1996) вва жа ють, що дже ре лом за но су цьо го виду 
є зер но та ком бі корм з Пів ніч ної Аме ри ки, а роз-
по всю джен ня його пов'язано з транс порт ни ми ма-
гіст ра ля ми. Крім того, ав то ри спос те рі га ли роз се-
лен ня виду зоо хор ним шля хом внас лі док ви па су 
ху до би. О. Дьо мі на зі спів ав то ра ми (Demina et al., 
2016) та кож пов'язують по ши рен ня S. cryptandrus 
в до ли нах рі чок сте по вої час ти ни ба сей ну Дону з 
ви ко ристан ням пі ща них те рас під пасовища. Ми 
припускаємо, що до ра йо ну на ших до слі джень на-
сін ня S. cryptandrus мог ло пот ра пи ти як з кор ма-
ми для ху до би, так і на ко ле сах військо вої тех ні ки, 
яку за ча сів функ ціо ну ван ня по лі го ну пе ре во зи ли 
з ін ших ре гіо нів. Ос кіль ки на мо мент на ших до-
слі джень фло ра "Трьо хіз бенсько го сте пу" ще не 
пов ністю була ін вен та ри зо ва на (Sova et al., 2008, 
Ostapko et al., 2012), не мож ли во зро би ти ви снов ки 
щодо ча су за но су виду на цю те ри то рію. Не об хід но 
за ува жи ти, що по ши рен ня S. cryptandrus у "Трьох-
із бенсько му сте пу" не об ме жу єть ся за зна че ни ми 
нами міс це зна хо джен ня ми, він роз по всю дже ний 
знач но шир ше як на те ри то рії від ді лен ня (пе ре-
важ но у пів ден но-схід ній час ти ні), так і за її ме жа-
ми на ді лян ках піс ків бо ро вої те ра си. Та ким чи ном, 
наші зна хід ки під твер джу ють ак тив не по ши рен ня 
S. cryptandrus у по ру ше них людською ді яль ністю 
пі ща них еко систе мах.

На жаль, 2014 року "Трьо хіз бенський степ" опи-
нив ся у зоні бо йо вих дій, саме на лі нії роз ме жу ван-
ня, що уне мож ли ви ло наші по даль ші до слі джен ня. 
При род ні ком плек си від ді лен ня пост ра ж да ли від 
обстрі лів та по жеж, дея кі ді лян ки за мі но ва ні. У 
зв'язку із цим ми не знає мо, в яко му ста ні зна хо-
дить ся за раз по пу ля ція S. cryptandrus. Про ве ден ня 
пов но цін них мо ні то рин го вих до слі джень у "Трьо х- 
із бенсько му сте пу" буде ре аль ним тіль ки пі сля ос-
та точ но го за вер шен ня ан ти те ро ристич ної опе ра ції 
та роз мі ну ван ня те ри то рії. Ми при пус кає мо, що 
S. cryptandrus тра п ля єть ся й на ін ших пі ща них ді-
лян ках у ме жах ба сей ну Сі версько го Дін ця. Ймо-
вір но, його зна хо ди ли ра ні ше, але не ви зна ча ли, 
по мил ко во вва жаю чи ви дом роду Agrostis. На нашу 
дум ку, зростан ня пло щі те ри то рій, пост ра ж да лих 
від бо йо вих дій у Лу ганській та До нецькій об лас тях, 
та пе ре мі щен ня військо вої тех ні ки можуть спри яти 
по даль шо му роз по всю джен ню S. cryptandrus. Тому 
по ши рен ня цьо го не без печ но го чу жо рід но го виду 

на те ри то рії Ук ра ї ни пот ре бує ре тель но го кон тро-
лю.

Spergula arvensis – од но річ ник, ранньо вес ня ний 
ефе мер, ар хео фіт се ред зем но морсько го по хо джен-
ня (Klokov, 1952; Protopopova, 1991; Fedoronchuk 
et al., 2002; Tzvelev, 2004). Най ближ чі міс це- 
з ростан ня S. arvensis ві до мі в Дніп ро пет ровській і 
Хар ківській обл. (Gorelova, Alekhin, 2002; Tarasov, 
2012). Нами зна йде ний у пів ніч но-схід ній час ти ні 
фі лії. Один ек зем п ляр S. arvensis зі бра ний на уз біч-
чі до ро ги на ді лян ці від кри тих піс ків (рис. 2).

По даль ший мо ні то ринг при род них ком плек сів 
фі лії, який ста не мож ли вим пі сля за вер шен ня бо-
йо вих дій у Лу ганській об л., дасть змо гу оці ни ти 
роль S. cryptandrus і S. arvensis у фі то це но зах за по-
від ни ка.

Crataegus alutacea – не ви со кий кущ, на дум ку 
М.В. Кло ко ва, є пів ден но -пон тич ним ен де мом 
(Klokov, 1954). В Ук ра ї ні його від мі ча ли лише у по-
низ зі Дніп ра й Пів ден но го Бугу та у лі то раль ній 
сму зі При си ваш шя (Klokov, 1954; Myakushko, 1987; 
Krytska, Derkach, 1991; Kolomiychuk, Bagrikova, 
2007; Krytska, 2010; Moysiyenko, 2012a,b; Umanets, 
2012, etc.). У "Трьо хіз бенсько му сте пу" C. alutacea 
та кож зна йде ний на гео бо та ніч но му про фі лі № 1 
(рис. 2). Він рос те по оди но ко в ста рих на са джен-
нях Salix acutifolia Willd. із до міш кою мо ло дих де-
рев Pinus sylvestris та до мі ну ван ням Stipa borysthenica 
Klokov ex Prokudin у трав'яному яру сі. Спи раю чись 
на ре зуль та ти про ве де них до слі джень і вра хо вую чи 
те, що на те ри то рії "Трьо хіз бенсько го сте пу" рос-
те Betula borysthenica Klokov, в уг ру по ван нях якої 
C. alutacea тра п ля єть ся в ос нов ній час ти ні сво-
го ареа лу (Klokov, 1954), ми вва жає мо, що бо ро ва 
те ра са Сі версько го Дін ця є при род ним осе ли щем 
цьо го виду.

Зі бра ні зраз ки пе ре да ні до фон дів гер ба рію 
Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра-
ї ни (KW).

По дя ки

Ав то ри ви слов лю ють щиру по дя ку за до по мо гу у  
ви зна чен ні Sporobolus cryptandrus Д.А. Да ви до
ву (Інсти тут бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН  
Ук ра ї ни) та С.Р. Ма йо ро ву (Мос ковський дер жав ний 
уні вер си тет ім. М.В. Ло мо но со ва).
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Гузь Г.В.1, Тімошенкова В.В. 2 Перша в України 
знахідка Sporobolus cryptandrus (Poaceae) та нові для 
флори південного сходу України види з території 
"Трьохізбенського степу".  Укр. бот. журн.,  2017, 74(1): 
64–70.
1Луганський природний заповідник НАН України 
вул. Рубіжна, 95, смт Станиця Луганська–2, 
Луганська обл. 93602, Україна
2Національний природний парк "Гомільшанські ліси"  
вул. Курортна, 156, с. Задонецьке, Зміївський р-н, 
Харківська обл. 63436, Україна

Повідомляється про знахідки на території відділення 
"Трьохізбенський степ" Луганського природного за-
повідника НАН України (Луганська обл.) нового для 
флори України адвентивного виду Sporobolus cryptandrus 
(Poaceae) і нових для флори південного сходу Украї-
ни видів Crataegus alutacea (Rosaceae) і Spergula arvensis 
(Caryophyllaceae). Для S. cryptandrus надані морфологіч-
ний опис, фітоценотичне оточення, висловлені припу-
щення про шляхи занесення та перспективи поширення 
виду.

Ключові слова: Sporobolus cryptandrus, Crataegus alutacea, 
Spergula arvensis, нові види, Луганський природний 
заповідник, Степова зона, Україна

Гузь Г.В.1, Тимошенкова В.В. 2 Первая в Украине находка 
Sporobolus cryptandrus (Poaceae) и новые для флоры юго-
востока Украины виды с территории "Трёхизбенской 
степи". Укр. бот. журн., 2017, 74(1): 64–70.
1Луганский природный заповедник НАН Украины 
ул. Рубежная, 95, пгт Станица Луганская–2, 
Луганская обл. 93602, Украина
2Национальний природный парк "Гомольшанские леса"  
ул. Курортная, 156, с. Задонецкое, Змиевский р-н, 
Харьковская обл. 63436, Украина

Сообщается о находке на территории отделения "Трех-
избенская степь" Луганского природного заповедника 
НАН Украины (Луганская обл.) нового для флоры Укра-
ины адвентивного вида Sporobolus cryptandrus (Poaceae) и 
новых для флоры юго-востока Украины видов Crataegus 
alutacea (Rosaceae) и Spergula arvensis (Caryophyllaceae). 
Для S. cryptandrus приведены морфологическое описа-
ние, фитоценотическое окружение, высказаны предпо-
ложения о путях заноса и перспективах распростране-
ния вида. 

Ключевые слова: Sporobolus cryptandrus, Crataegus alutacea, 
Spergula arvensis, новые виды, Луганский природный 
заповедник, Степная зона, Украина
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