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Вступ

У сві то вій фло рі рід Viburnum L. на лі чує при близ но 
150–175 ви дів, які по ши ре ні пе ре важ но у по мір них 
і  суб тро піч них  об лас тях  пів ніч ної  пів ку лі,  особ ли-
во у Схід ній Азії та схід ній час ти ні Пів ніч ної Аме-
ри ки (Takhtajan, 1987, 2009; Mabberley, 1997). У різ-
них  ва рі ан тах  сис те ми  А.Л.  Тах та джя на (Takhtajan, 
1987, 1997, 2009) рід Viburnum вклю че ний до ро ди-
ни  Viburnaceae Raf.  За  сис те мою,  що  ба зу єть ся  на 
ре зуль та тах  мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич них  до слі-
джень (APG IV, 2016), ця гру па на ле жить до ро ди ни 
Adoxaceae E. Mey. у ши ро ко му ро зу мін ні. Ра ні ше цей 
рід  зде біль шо го  вклю ча ли  до  ро ди ни  Caprifoliaceae 
Juss.  (Mabberley,  1997).  Для  те ри то рії  Ук ра ї ни  на-
во дить ся три або ри ген них види ро ду: V.  lantana L., 
V.  opulus  L.  та  V. tinus  L.  (Mosyakin,  Fedoronchuk, 
1999).  Крім  того,  ще  близько  15  ви дів  (пе ре важ но 
схід ноа зійсько го  та  пів ніч но аме ри кансько го  по хо-
джен ня)  по ши ре ні  в  Ук ра ї ні  ви ключ но  в  куль ту рі: 
са до во-пар ко вих на са джен нях або у бо та ніч них са-
дах і ден д ро пар ках (Demchenko, 2005). 

Рід Viburnum вже до слі джу вав ся різ ни ми вче ни ми 
у па лі но мор фо ло гіч но му ас пек ті. Ра ні ше під світ ло-
вим мік ро ско пом були ок рес ле ні лише ок ре мі оз на-
ки пил ко вих зе рен дея ких представ ни ків цьо го роду 
(Erdtman,  1952;  Faegri,  Iversen,  1964;  Moore,  Webb, 
1983).  Де таль ні ше  під  світ ло вим  мік ро ско пом  вив-
че но  пил ко ві  зер на  восьми  пів ніч но аме ри канських 
так со нів  роду  Viburnum,  се ред  них  V.  opulus var. 
americana Arr. (Basset, Crompton, 1970). Л.А. Ку прія-
но ва та Л.А. Альо ши на (Kupriyanova, Aleshina, 1972) 
під  світ ло вим  мік ро ско пом  вив ча ли  пил ко ві  зер на 
V. lantana та V. opulus.

До слі джен ня мор фо ло гії пил ко вих зе рен 63 ви дів 
роду Viburnum під ска ну валь ним елек трон ним мік ро-
ско пом про ве де не М. До наг'ю (Donoghue, 1985), се-
ред них вив че но пил ко ві зер на V. tinus. В елек трон ній 
базі да них PalDat є стис лі ві до мості про мор фо ло гію 
пил ку  V. lantana,  V.  opulus і  V. tinus  (Halbritter,  2016; 
Halbritter,  Svojtka,  2016).  За  до по мо гою  ком плек су 
ме то дів світ ло вої та ска ну валь ної елек трон ної мік ро-
ско пії були вив че ні пил ко ві зер на ви дів V. lantana та 
V. opulus фло ри Поль щі (Maciejewska, 1997). 
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Abstract. Using light and scanning electron microscopy, pollen grains of three species of the genus Viburnum represented in the 
flora of Ukraine were studied. Pollen grains of the studied species are 3-colporate, ellipsoidal, spheroidal or oblate spheroidal, 
medium-sized. Their outline in equatorial view is elliptical or circular, in polar view 3-lobed or triangular. Colpi are long, with 
pointed ends. Pores are distinct, circular or elliptic. Sculpture exine spinulose-macroreticulate (V. lantana) and macroreticulate 
(V. opulus and V. tinus).   Participation of pollen grains of Viburnum  sp.  in subfossil  spore-pollen spectra of  the plain part of 
Ukraine is analyzed; the conclusion is confirmed that the presence of fossil pollen of Viburnum in palynological spectra testifies 
to the spread of elements of the shrubby vegetation types during the Holocene in the territory of Ukraine's Steppe zone. The 
spatiotemporal differentiation of distribution patterns of Viburnum  sp., V. opulus and V. lantana during the Holocene  in  the 
plain part of Ukraine is revealed for the first time.The use of diagnostic characters of pollen grains of species of Viburnum and 
their original photomicrographs in spore-pollen studies of the Quaternary sediments of Ukraine will enhance palaeobotanical 
reconstructions, add more details to the reconstructed history and distribution patterns of these species in space and time.
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ви знач ни ка  пил ку  та  спор  єв ро пейської  час ти ни 
ко лишньо го СРСР (Kupriyanova, Aleshina, 1972).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

На во ди мо мор фо ло гіч ні ха рак те ристи ки пил ко вих 
зе рен до слі дже них ви дів.

Viburnum lantana L. (рис. 1, a, b; рис. 2, a–d)
СМ.  Пил ко ві  зер на  (п.  з.)  3-бо роз но-по ро ві, 

еліп со ї даль ні,  дуже  рід ко  сфе ро ї даль ні  та  сплю-
ще но-сфе ро ї даль ні  за  фор мою,  в  об ри сі  з  по лю са 
3-ло па те ві, ок руг ло-три кут ні, з ек ва то ра еліп тич ні. 
По ляр на вісь (п. в.) 25,3–34,6 мкм, ек ва то рі аль ний 
діа метр (е. д.) 22,6–27,9 мкм. Бо роз ни ко рот кі, 2,4–
4,0 мкм зав шир шки, пе ре важ но з не чіт ки ми, зрід ка 
чіт ки ми края ми і не чіт ки ми більш-менш злег ка за-
гос тре ни ми кін ця ми, бо роз ні мем бра ни гла день кі 
або зер нисті. Пори чіт кі, 2,4–4,0 мкм зав шир шки, 
2,4–5,3  мкм  зав дов жки.  Ши ри на  ме зо коль піу-
мів (ш. мк.) 15,9–19,9 мкм, діа метр апо коль піу мів 
(д. ак.) 6,6–10,6 мкм. Ек зи на 2,4–3,3 мкм зав тов-
шки. По крив пе ре рив частий. Стовп чи ки чіт кі, ко-
рот кі,  товсті,  роз та шо ва ні  рід ко.  Скульп ту ра  ек-
зи ни  чіт ка,  ши пи ку ва то-ве ли ко сіт часта,  ко мір ки 
ку тасті за фор мою, май же од на ко ві за роз мі ром, на 
апо коль піу мах дріб ні ші ніж на ме зо коль піу мах. 

СЕМ.  Скульп ту ра  ек зи ни  ши пи ку ва то-ве ли ко-
сіт часта; ко мір ки ве ли кі, ку тасті та ок руг ло-ку тасті 
за  фор мою;  стін ки  ши ро кі,  зви висті,  на  по верх ні 
яких  не рів но мір но  роз та шо ва ні  ши пи ки.  Бо роз ні 
мем бра ни гла день кі та змор шку ва ті, по краю бо ро-
зен гра ну ляр ні.

До слі дже ні зраз ки: 1.  Крым,  окр.  г.  Бах чи са-
рая, Чу фут Кале, в кус тар ни ках. 11.V 1958. Ко тов М., 
Омель чук  Т.  (KW).  2.  До нецька  об ласть,  Вол но-
васький  ра йон,  с.  Ком со мольське.  Ве ли ко ана-
дольське  ліс ництво.  18.05.2007.  Фі лі мо но ва  М.В. 
(KW). 

Viburnum opulus L. (рис. 1, c, d; рис. 2, e–h)
СМ.  П.  з.  3-бо роз но-по ро ві,  еліп со ї даль ні  або 

сфе ро ї даль ні,  зрід ка  сплю ще но-сфе ро ї даль ні  за 
фор мою,  в  об ри сі  з  по лю са  3-ло па те ві,  ок руг ло-
три кут ні,  з  ек ва то ра  еліп тич ні  або  ок руг лі.  П.  в. 
21,3–25,3  мкм,  е.  д.  19,9–23,9  мкм.  Бо роз ни  дов-
гі, 2,7–6,6 мкм зав шир шки, з чіт ки ми края ми і не-
чіт ки ми за гос тре ни ми кін ця ми, бо роз ні мем бра ни 
гла день кі.  Пори  чіт кі,  2,7–6,6  мкм  зав шир шки, 
2,7–6,6  мкм  зав дов жки.  Ш.  мк.  11,9–14,6  мкм, 
д. ак. 2,4–3,3 мкм. Ек зи на 2,4–3,3 мкм зав тов шки. 
По крив  пе ре рив частий.  Стовп чи ки  чіт кі,  ко рот-
кі,  товсті,  роз та шо ва ні  рід ко.  Скульп ту ра  ек зи ни 

Ме тою на шої ро бо ти було до слі джен ня та уточ-
нен ня  мор фо ло гіч них  особ ли востей  пил ко вих  зе-
рен роду Viburnum (ви ди фло ри Ук ра ї ни) для ці лей 
па лі но ло гії від кла дів квар те ру; уза галь нен ня ві до-
мостей про участь пил ку Viburnum (ви зна чен ня ро-
до во го та ви до во го рів нів) у па лі ноф ло рах по верх-
не вих проб та від кла дів го ло це ну рів нин ної час ти-
ни Ук ра ї ни.

Ма те ріа ли та ме то ди

Зраз ки  пил ко вих  зе рен  ві діб ра но  в  На ціо наль но-
му гер ба рії Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го 
НАН  Ук ра ї ни  (KW).  Для  до слі джен ня  під  світ ло-
вим  мік ро ско пом  (CM,  Biolar)  ма те рі ал  об роб ля-
ли  за  за галь но при йня тим  аце то ліз ним  ме то дом 
(Erdtman,  1952).  Для  вив чен ня  пил ку  під  ска ну-
валь ним  елек трон ним  мік ро ско пом  (CEM,  JSM-
6060  LA)  ма те рі ал  фік су ва ли  в  96%-му  ета но лі  та 
на пи лю ва ли  ша ром  зо ло та  за  стан дарт ною  ме то-
ди кою  (Tsymbalyuk,  Mosyakin,  2013).  Опи су ва ли 
пил ко ві  зер на  з  ви ко ристан ням  за галь но при йня-
тої  тер мі но ло гії  (Kupriyanova,  Aleshina,  1972;  Punt 
et al., 1994; Tokarev, 2002) з пев ни ми мо ди фі ка ція ми 
(Tsymbalyuk, Mosyakin, 2013). До слі джу ва ли пил ко-
ві зер на трьох ви дів роду Viburnum фло ри Ук ра ї ни. 

При  про ве ден ні  па лео фло ристич них  до слі-
джень ви ко ристо ву ва ли ме тод спо ро во-пил ко во го 
ана лі зу.  У  просто рі  нами  роз гля да єть ся  те ри то рія 
рів нин ної  час ти ни  Ук ра ї ни  (Лі со ва,  Лі состе по ва, 
Сте по ва зони), у часі – ос тан ні 10 300 ро ків (го ло-
цен – не за вер ше не міжльдо ви ків'я, яке зна хо дить-
ся  в  роз ви тку).  Пе ріо ди за ція  від кла дів  го ло це ну 
про во ди лась  за  мо ди фі ко ва ним  ва рі ан том  схе ми 
Бліт та-Сер нан де ра  (Khotynskyi,  1977)  з  ура ху ван-
ням до пов нень для те ри то рії Ук ра ї ни в ме жах аб со-
лют ної хро но ло гії (Bezusko et al., 2011).

Ма те ріа лом  для  ана лі зу  та  уза галь нен ня  ві-
до мостей  про  участь  пил ку  представ ни ків  роду 
Viburnum  були  ви коп ні  па лі ноф ло ри  по верх не вих 
проб та від кла дів го ло це ну рів нин ної час ти ни Ук ра-
ї ни. Були ви ко риста ні як от ри ма ні нами ре зуль та ти 
спо ро во-пил ко во го ана лі зу до слі джу ва них від кла-
дів (Bezusko et al., 2000, 2002, 2009, 2011), так і на-
яв ні на цей час лі те ра тур ні дані (Artyushenko et al., 
1982;  Kremenetskyi,  1991;  Kalynovych,  Kharmata, 
2001; Resler et al., 2002; Horbenko, Pashkevych, 2010).

При  іден ти фі ка ції  ви коп них  пил ко вих  зе рен 
представ ни ків роду Viburnum нами ви ко ристо ву ва-
лись ді аг ностич ні оз на ки, на ве де ні у пер шо му томі 
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Рис. 1. Пилкові зерна роду Viburnum (сканувальний електронний мікроскоп): a, b – V. lantana, c, d – V. opulus, e, f –  
V. tinus; a, c, e – вигляд з екватора; скульптура екзини: b – шипикувато-великосітчаста, d, f – великосітчаста

Fig. 1. Pollen grains of Viburnum (scanning electron microscopy): a, b – V. lantana, c, d – V. opulus, e, f – V. tinus; a, c, e – 
equatorial view; exine sculpture: b – spinulose-macroreticulate, d, f – macroreticulate
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Рис. 2. Пилкові зерна роду Viburnum (світловий мікроскоп): a–d – V. lantana, e–h – V. opulus, i–l – V. tinus; a, b, e, f,  
i, j – вигляд з екватора; c, d, g, h, k, l – вигляд з полюса. Масштабна лінійка: 5 мкм

Fig. 2. Pollen grains of Viburnum (light microscopy): a–d – V. lantana, e–h – V. opulus, i–l – V. tinus; a, b, e, f, i, j – equatorial 
view; c, d, g, h, k, l – polar view. Scale bars: 5 µm
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ек ва то ра у пил ку V.  lantana та V.  tinus еліп тич ні, у  
V.  opulus  еліп тич ні  або  ок руг лі.  Об ри си  з  по лю са 
3-ло па те ві у пил ко вих зе рен V. opulus, у V.  lantana 
та V.  tinus 3-ло па те ві  або  ок руг ло-три кут ні.  Пил-
ко ві  зер на  се ред ніх  роз мі рів, по ляр на  вісь  ста-
но вить  21,3–34,6  мкм,  ек ва то рі аль ний  діа метр  – 
19,9–27,9  мкм,  у  пил ку  V.  opulus  ви яв ле но  мен ші 
роз мі ри ніж у V.  lantana та V.  tinus. Бо роз ни дов гі, 
2,4–6,6 мкм зав шир шки, з чіт ки ми края ми у пил ку 
V. opulus, з не чіт ки ми у V. tinus і пе ре важ но з не чіт-
ки ми, зрід ка чіт ки ми – у V. lantana. Кін ці бо ро зен 
чіт кі  або  не чіт кі,  за гос тре ні.  Най шир ші  бо роз ни 
ха рак тер ні для пил ко вих зе рен V. opulus, най вуж чі 
для V. tinus. Бо роз ні мем бра ни пе ре важ но гла день-
кі, у пил ку V.  lantana вони гла день кі або зер нисті. 
Пори чіт кі, у пил ко вих зе рен V. lantana та V. opulus 
вони  ок руг лі,  у  V. tinus –  ви дов же ні.  Для  пил ко-
вих зе рен V. tinus ха рак тер ні та кож най біль ші пори: 
2,4–9,3 мкм зав шир шки і 2,4–6,6 мкм зав дов жки.

Ек зи на  пе ре важ но  на пів пок рив но-стовп чи ко-
ва,  2,4–3,3  мкм  зав тов шки.  Під  СМ  в  ек зи ні  ви-
різ ня єть ся стовп чи ко вий шар з чіт ки ми, ко рот ки-
ми, товсти ми, рід ко роз та шо ва ни ми стовп чи ка ми. 
Скульп ту ра  ек зи ни  чіт ко  просте жу єть ся  під  світ-
ло вим  мік ро ско пом.  У  пил ко вих  зе рен  V.  lantana 
скульп ту ра  ек зи ни  ши пи ку ва то-ве ли ко сіт часта,  у 
пил ку V. opulus та V.  tinus – ве ли ко сіт часта. Та ким 
чи ном,  пил ко ві  зер на  роду  Viburnum ха рак те ри зу-
ють ся оз на ка ми, за яки ми роз різ няють ся на ви до-
во му рів ні.

За  ре зуль та та ми  ана лі зу  участі  пил ко вих  зе рен 
представ ни ків роду Viburnum у скла ді спек трів по-
верх не вих  проб  рів нин ної  час ти ни  Ук ра ї ни  вста-
нов ле но,  що  на  пер шо му  ета пі  до слі джень  вони 
вза га лі  не  були  іден ти фі ко ва ні  в  скла ді  суб фо-
силь них  спек трів  (Zubets,  1971;  Arap,  1972,  1974, 
1976). У по даль шо му пил ко ві зер на Viburnum були 
ви зна че ні  на  ро до во му  рів ні  в  зраз ках,  ві діб ра них 
на  те ри то рії  пра во бе реж ної  час ти ни  Лі состе по вої 
(Bolikhovskaya,  1981)  та  Сте по вої  (Bezusko  et  al., 
2011) зон. Пи лок представ ни ків роду Viburnum від-
но сить ся  до  ква зі ре гіо наль них  ком по нен тів  спо-
ро во-пил ко вих  спек трів  (Grichuk,  1989).  Його 
на яв ність  у  скла ді  ви коп них  па лі но ло гіч них  ха-
рак те ристик  до зво ляє  об ґрун то ву ва ти  по ши рен ня 
еле мен тів  рос лин ності  ча гар ни ко во го  типу  впро-
довж го ло це ну на те ри то рії су час ної Сте по вої зони 
Ук ра ї ни (Bezusko et al., 2011).

Ре зуль та ти  до слі джен ня  участі  пил ко вих  зе рен 
роду Viburnum у па лі ноф ло рах го ло це ну рів нин ної 

чіт ка, ве ли ко сіт часта, ко мір ки ку тасті за фор мою, 
май же  од на ко ві  за  роз мі ром,  на  апо коль піу мах 
дріб ні ші або по діб ні до та ких на ме зо коль піу мах. 

СЕМ.  Скульп ту ра  ек зи ни  великосітчаста;  ко-
мір ки  великі  та  се редньо го  роз мі ру,  ок руг лі,  ви-
дов же ні,  ку тасті  та  ок руг ло-ку тасті  за  фор мою,  в 
ко мір ках про гля да ють ся стовп чи ки; стін ки вузькі, 
зви висті, по верх ня яких гла день ка. На апо коль піу-
мах ко мір ки дріб ні ші або по діб ні до та ких на ме зо-
коль піу мах. Бо роз ні мем бра ни гла день кі.

До слі дже ні зраз ки: 1.  Одеська  обл,  Бі ля ївсь-
кий  р-н,  с.  Мая ки,  ас тро но міч на  об сер ва то рія. 
09.V  2014.  Бон да рен ко  О.Ю.  118541  (KW).  2.  Іва-
но-Фран ківська  обл.,  Ко совський  р-н,  с.  Бур кут, 
Бур кутське ліс ництво, яли но вий ліс, ви со та 1090 м 
н.р.м. 28.VI 1967. Бі лик І.І. (KW).

Viburnum tinus L. (рис. 1, e, f; рис. 2, i–l)
СМ.  П.  з.  3-бо роз но-по ро ві,  еліп со ї даль ні,  дуже 

рід ко  сфе ро ї даль ні  за  фор мою,  в  об ри сі  з  по лю-
са  3-ло па те ві,  з  ек ва то ра  еліп тич ні.  П.  в.  25,3–
29,3  мкм,  е.  д.  19,9–26,6  мкм.  Бо роз ни  дов гі, 
2,4–2,7 мкм зав шир шки, з не чіт ки ми края ми і не-
чіт ки ми  більш-менш  за гос тре ни ми  кін ця ми,  бо-
роз ні мем бра ни гла день кі. Пори чіт кі, 6,6–9,3 мкм 
зав шир шки, 2,4–4,0 мкм зав дов жки. Ш. мк. 14,6–
17,3  мкм,  д.  ак.  4,0–5,3  мкм.  Ек зи на  2,7–3,0  мкм 
зав тов шки.  По крив  пе ре рив частий.  Стовп чи ки 
чіт кі, ко рот кі, товсті, роз та шо ва ні рід ко. Скульп ту-
ра ек зи ни чіт ка, ве ли ко сіт часта, ко мір ки ку тасті за 
фор мою, май же од на ко ві за роз мі ром, на апо коль-
піу мах по діб ні до та ких на ме зо коль піу мах. 

СЕМ.  Скульп ту ра  ек зи ни  ве ли ко сіт часта;  ко-
мір ки  ве ли кі,  ку тасті  та  ок руг ло-ку тасті  за  фор-
мою, в ко мір ках про гля да ють ся стовп чи ки; стін ки 
ши ро кі, зви висті, по верх ня їхня гла день ка. На апо-
коль піу мах ко мір ки дріб ні ші або по діб ні до та ких 
на ме зо коль піу мах. Бо роз ні мем бра ни гла день кі.

До слі дже ні зраз ки: 1.  Кримська  обл.  Ялта.  Ні-
кітський  Бот.  сад,  куль ти ву єть ся  у  ве ли кій  кіль-
кості.  30.III  1963.  Доб ро чає ва  Д.  (KW).  2.  Крым, 
пос. Кар низ. Мис хор ский парк. 28 июня 2001. Ко-
но п ля О.Н. 068854 (KW).

От ри ма ні дані за свід чу ють, що пил ко ві зер на до-
слі дже них ви дів роду Viburnum 3-бо роз но-по ро ві. У 
пил ко вих зе рен V. lantana та V. tinus пе ре ва жає еліп-
со ї даль на фор ма, зрід ка тра п ляють ся сфе ро ї даль ні 
пил ко ві  зер на  у  V. tinus  і  дуже  рід ко  сфе ро ї даль ні 
та  сплю ще но-сфе ро ї даль ні  –  у  V.  lantana.  Пил ко-
ві  зер на  V.  opulus  еліп со ї даль ної  та  сфе ро ї даль ної 
фор ми,  зрід ка  сплю ще но-сфе ро ї даль ні.  Об ри си  з 
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му  під ліс ку  Corylus avellana,  Frangula sp., Prunus 
sp., Viburnum  sp., Sambucus  sp.  та Euonymus  sp. 
(Kalynovych, Kharmata, 2001). Важ ли во, що для від-
кла дів AT-ча су в роз рі зі Май нич 1 от ри ма но ра діо-
вуг ле це ву дату 6320 BP, у роз рі зі Май нич 2 – дві ра-
діо вуг ле це ві дати – 7530 PB та 5410 PB (Kalynovych, 
Kharmata, 2001). Участь Viburnum sp. у рос лин но му 
по кри ві Ма ло го По ліс ся впродовж SA-, SB- та AT-
ча сів  го ло це ну  під твер джу ють  ре зуль та ти  па лі но-
ло гіч но го та ра діо хро но ло гіч но го вив чен ня роз рі зу 
Стоя нів II (Artyushenko et al., 1982). Для від кла дів, 
що сфор му ва лись про тя гом AT-ча су, от ри ма но ра-
діо вуг ле це ву  дату  4850±70  BP,  SB-ча су  –  2680±70 
BP. Вік від кла дів SA-ча су фік су ють ра діо вуг ле це ві 
дати – 1130±60 BP та 600±70 BP. Вар то під крес ли-
ти, що по ши рен ня Viburnum sp., V. opulus і V. lantana 
в скла ді рос лин но го по кри ву пра во бе реж ної час ти-
ни Лі состе по вої зони в AT- і SA-ча сі го ло це ну та кож 
під крі п ле но  ра діо вуг ле це ви ми  да та ми  для  від кла-
дів роз рі зу Дов жок: AT-час – 6890±85 BP, 6260±80 
BP; SA-час – 2230±50 BP, 840 ±50 BP і 720±60 BP 
(Kremenetskiy, 1991). У скла ді рос лин но го по кри ву 
лі во бе реж ної час ти ни Лі состе по вої зони впро довж 
SA-ча су го ло це ну бра ли участь види ро ду Viburnum, 
що  під твер джу єть ся  ре зуль та та ми  ра діо вуг ле це во-
го да ту ван ня від кла дів роз рі зу Ло паньське – 550± 
40 BP (Bezusko et al., 2011).

За зна чи мо,  що  до  скла ду  ко лек тив них  па лі-
ноф лор  ранньо се редньо віч них  від кла дів  Сло-
ве чансько-Ов руцько го  кря жу  та  ста ро давньо го 
Киє ва  та кож  вхо ди ли  пил ко ві  зер на  Viburnum  sp. 
(Bezusko  et  al.,  2009).  У  зраз ках  з  те ри то рії  ста ро-
давньо го  Киє ва  були  ви зна че ні  мак ро за лиш ки 
Viburnum sp. і V. opulus (Pashkevich, 1991а). Ці ка вою 
та кож є зна хід ка мак ро за лиш ків V. opulus у зраз ках 
пізньої брон зи (са ба ти нівська куль ту ра – кі нець II 
тис. до н.е.) на те ри то рії Сте по вої зони (с. Но во ки-
їв ка, Хер сонська обл.) (Pashkevich, 1991b). 

Ви снов ки

Про ана лі зо ва но  участь  пил ко вих  зе рен  Viburnum 
sp., V. opulus та V. lantana у скла ді суб фо силь них та 
го ло це но вих  спо ро во-пил ко вих  спек трах  рів нин-
ної час ти ни Ук ра ї ни. З'ясовано, що на цей час вони 
ще є фраг мен тар ни ми і вка зу ють як на пев ні труд-
но щі  при  іден ти фі ка ції  ви коп них  пил ко вих  зе рен 
представ ни ків цьо го роду, так і на до сить об ме же ну 
кіль кість їхньо го пил ку в спо ро во-пил ко вих спек-
трах.  Зроб ле ний  ви сно вок  під твер джує не об хід-
ність  та  пер спек тив ність  про ве ден ня  но вих  па лі-

час ти ни  Ук ра ї ни  (Artyushenko,  1970;  Artyushenko 
et  al.,  1982;  Kremenetskiy,  1991;  Kalynovych, 
Kharmata,  2001;  Bezusko  et  al.,  2002,  2009,  2011; 
Resler et al., 2002; Horbenko, Pashkevych, 2010) до-
зво ля ють  ді йти  ви снов ку,  що  у  ви коп но му  ста ні 
най час ті ше  різ ни ми  па лі но ло га ми  вони  іден ти фі-
ку ва лись до ро до во го рів ня. Є та кож ві до мості про 
участь пил ку Viburnum opulus і V. lantana в па лі ноф-
ло рах  від кла дів  го ло це ну  Ук ра ї ни  (Kremenetskiy, 
1991). По ши рен ня представ ни ків роду Viburnum sp. 
та ок ре мо V. opulus і V. lantana впро довж ос нов них 
ета пів  го ло це ну  роз гля да єть ся  нами  для  пра во бе-
реж ної та лі во бе реж ної час тин Лі со вої, Лі состе по-
вої та Сте по вої зон Ук ра ї ни (див. таб ли цю). 

Від мі ти мо,  що  участь  пил ко вих  зе рен  Viburnum 
sp., V. opulus та V. lantana в спо ро во-пил ко вих спек-
трах від кла дів  го ло це ну в дея ких роз рі зах рів нин-
ної час ти ни під твер джу єть ся ма те ріа ла ми ра діо вуг-
ле це во го  да ту ван ня.  На прик лад,  про  роз рі джен ня 
лі сів  на  те ри то рії  Верхньод ніст ровської  рів ни ни 
впро довж AT- та SB-ча сів го ло це ну (роз рі зи Май-
нич  1  та  Май нич  2)  свід чить  збіль шен ня  в  їхньо-

Участь пилку Viburnum sp., V. opulus та V. lantana у 
колективних палінофлорах відкладів голоцену рівнинної 
частини України

Participation of pollen of Viburnum sp., V. opulus and V. lantana 
in collective palynofloras of the Holocene sediments in the plain 
part of Ukraine

Таксон
Періодизація голоцену

SA* SB AT BO PB

Лісова зона, Правобережжя

Viburnum sp. +** + + + –***

Лісова зона, Лівобережжя

Viburnum sp. + + + – –

Лісостепова зона, Правобережжя

Viburnum sp. + – + – –

V. lantana + – +

V. opulus + – + – –

Лісостепова зона, Лівобережжя

Viburnum sp. + – + – –

V. opulus + – + – –

Степова зона, Правобережжя

Viburnum sp. + + + – –

Степова зона, Лівобережжя

Viburnum sp. + – + – –

V. opulus + – – – –

*  SA  –  субатлантичний,  SB  –  суббореальний,  AT  – 
атлантичний,  BO  –  бореальний,  PB  –  пребореальний 
часи;  **  "+"  –  участь  пилкових  зерен  у  викопних 
палінофлорах; *** "–" – їхня відсутність у таких.
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In:  Ketrosy. Musterskaya stoyanka na Srednem Dnestre,  
Moscow:  Nauka,  1981,  pp.  103–124. [Болихов-
ская Н.С. Растительность и климат Среднего Прид-
нестровья  в  позднем  плейстоцене.  Результаты  па-
линологического анализа отложений Кишлянского 
Яра. В кн.: Кетросы. Мустьерская стоянка на Сред-
нем Днестре, М.: Наука, 1981, с. 103–124].

Demchenko  O.O.  Viburnaceae. In:  Dendroflora 
Ukrainy. Dykorosli y kultyvovani dereva I kushchi. Pokry-
tonasinni  (Dendroflora of Ukraine. Wild and cultivated 
trees and shrubs. Angiosperms), part II. Eds M.A. Kokhno, 
N.M. Trofymenko, Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2005, pp. 603–

но мор фо ло гіч них  до слі джень  ви дів  роду  Viburnum 
фло ри  Ук ра ї ни  та  засто су ван ня  їх ніх  ре зуль та тів 
для ці лей спо ро во-пил ко во го ана лі зу.

На яв ність у скла ді ви коп них па лі но ло гіч них ха-
рак те ристик пил ко вих зе рен Viburnum sp. до зво ляє 
об ґрун то ву ва ти або уточ ни ти по ши рен ня еле мен-
тів рос лин ності ча гар ни ко во го типу впро довж го-
ло це ну на те ри то рії су час ної Сте по вої зони Ук ра-
ї ни. 

За  уза галь не ни ми  ре зуль та та ми  па лео фло-
ристич них до слі джень упер ше вста нов ле но просто-
ро во-ча со ву  ди фе рен ціа цію  по ши рен ня  Viburnum 
sp., V. opulus і V. lantana про тя гом го ло це ну на рів-
нин ній час ти ні Ук ра ї ни.

Ре конст рук ція  іс то рії  по ши рен ня  Viburnum  sp., 
V. opulus і V. lantana на те ри то рії Лі со вої, Лі состе по-
вої та Сте по вої зон упер ше про ве де на на ком плекс-
ній  ос но ві  з  ура ху ван ням  па лео фло ристич них  та 
ра діо хро но ло гіч них да них у ме жах аб со лют ної хро-
но ло гії.

Вста нов ле но  ді аг ностич ні  оз на ки  пил ко вих  зе-
рен представ ни ків роду Viburnum, які мож на ви ко-
ристо ву ва ти  для  точ ні шої  іден ти фі ка ції  ви коп но-
го пил ку до ви до во го рів ня: роз мі ри зе рен, бу до ва 
апер тур та скульп ту ра ек зи ни.

Ви ко ристан ня  в  прак ти ці  спо ро во-пил ко вих 
до слі джень  від кла дів  квар те ру  Ук ра ї ни  ком плек су 
вста нов ле них  ді аг ностич них  оз нак  пил ко вих  зе-
рен трьох ви дів роду Viburnum та їх ніх ори гі наль них 
мік ро фо то гра фій бу дуть спри яти де та лі за ції па лео-
бо та ніч них ре конст рук цій, від нов лен ню іс то рії по-
ши рен ня ок ре мих ви дів у просто рі та часі.
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Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г. Паліноморфологія видів 
роду Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) флори України 
для цілей спорово-пилкового аналізу. Укр. бот. журн., 
2017, 74(3): 203–211.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна

З  використанням  світлового  і  сканувального  електрон-
ного  мікроскопів  досліджено  пилкові  зерна  видів  роду 
Viburnum флори України. Встановлено, що пилкові зер-
на  3-борозно-порові,  еліпсоїдальні,  сфероїдальні  або 
сплющено-сфероїдальні за формою, в обрисах з еквато-
ра еліптичні або округлі, з полюса 3-лопатеві або округ-
ло-трикутні, середніх розмірів. Борозни довгі з чіткими 
або  нечіткими  краями  та  загостреними  кінцями.  Пори 
чіткі,  округлі  або  видовжені.  Скульптура  екзини  ши-
пикувато-великосітчаста  (V.  lantana)  та  великосітчаста  
(V.  opulus та V.  tinus).  Проаналізовано  участь  пилкових 
зерен Viburnum sp. у складі субфосильних спорово-пил-
кових  спектрів  рівнинної  частини  України  та  підтвер-
джено висновок про те, що наявність у складі викопних 
палінологічних характеристик пилку Viburnum sp. дозво-
ляє  обґрунтовувати  поширення  елементів  рослиннос-
ті  чагарникового  типу  впродовж  голоцену  на  території 
сучасної  Степової  зони  України.  Уперше  встановлено 
просторово-часову диференціацію поширення Viburnum 
sp., V. opulus і V. lantana впродовж голоцену на рівнинній 
частині Україні. Використання в практиці спорово-пил-
кових досліджень відкладів квартеру України комплексу 
діагностичних ознак пилкових зерен видів роду Viburnum 
та їхніх оригінальних мікрофотографій сприятимуть де-
талізації  палеоботанічних  реконструкцій,  відновленню 
історії поширення окремих видів у просторі та часі.

Ключові слова: Viburnum, пилкові зерна, морфологія, 
діагностичні ознаки, спорово-пилковий аналіз, Україна

Цымбалюк З.Н., Безусько Л.Г. Палиноморфология видов 
рода Viburnum (Viburnaceae / Adoxaceae) флоры Украины 
для целей спорово-пыльцевого анализа. Укр. бот. журн., 
2017, 74(3): 203–211.

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина

С  использованием  светового  и  сканирующего  элек-
тронного  микроскопов  исследованы  пыльцевые  зерна 
видов рода Viburnum флоры Украины. Установлено, что 
пыльцевые  зерна  3-бороздно-поровые,  эллипсоидаль-
ные,  сфероидальные  или  сплющено-сфероидальные 
по  форме,  в  очертаниях  с  экватора  эллиптические  или 
округлые, с полюса 3-лопастные или округло-треуголь-
ные,  средних  размеров.  Борозды  длинные  с  четкими 
или нечеткими краями и заостренными концами. Поры 
четкие,  округлые  или  удлиненные.  Скульптура  экзины 
шипиковато-крупносетчатая  (V. lantana)  и  крупносет-
чатая  (V. opulus  и  V. tinus).  Проанализировано  участие 
пыльцевых  зерен  Viburnum  sp.  в  составе  субфосильних 
спорово-пыльцевых  спектров  равнинной  части  Укра-
ины и подтвержден вывод о том, что наличие в составе 
ископаемых  палинологических  характеристик  пыльцы 
Viburnum sp. позволяет обосновать распространение эле-
ментов  растительности  кустарникового  типа  в  течение 
голоцена  на  территории  современной  Степной  зоны 
Украины.  Впервые  установлена  пространственно-вре-
менная  дифференциация  распространения  Viburnum 
sp., V. opulus и V. lantana в течение голоцена на равнин-
ной  части  Украины.  Использование  в  практике  споро-
во-пыльцевых исследований отложений квартера Укра-
ины комплекса диагностических признаков пыльцевых 
зерен  видов  рода  Viburnum  и  их  оригинальных  микро-
фотографий  будут  способствовать  детализации  палео-
ботанических реконструкций, восстановлению истории 
распространения  отдельных  видов  в  пространстве  и  во 
времени.

Ключевые слова: Viburnum, пыльцевые зерна, 
морфология, диагностические признаки, спорово-
пыльцевой анализ, Украина
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Fungi and Fungi-like Organisms
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Introduction

Species  of  ash  (Fraxinus  L.)  are  quite  decorative  and 
grown as ornamental plants in parks, botanical gardens 
and  green  spaces.  For  example,  twenty  species  of  this 
genus  are  cultivated  in  Ukraine  (Kokhno,  1986),  of 
which  eight  species  are  native  to  Ukraine  (Mosyakin, 
Fedoronchuk,  1999).  Of  these,  F. excelsior  L.  is  the 
most  common  species  in  natural  forests  and  artificial 
plantations  of  Ukraine.  Some  Fraxinus species  are 
hosts  of  powdery  mildews.  Phyllactinia fraxini  (DC.) 
Fuss was reported here on F. americana L., F. excelsior, 
F. ornus L., F. oxycarpa Willd., and F. sogdiana Bunge 
(Heluta  et  al.,  1987;  Heluta,  1989;  Andrianova  et  al., 
2006).  This  fungus  is  a  semi-endophytic  parasite, 
since it forms both endophytic and superficial mycelia. 
Fruit bodies and conidial sporulation of the fungus are 
confined  to  lower  surfaces  of  leaves.  Thus,  whilst  the 
fungus does not cause significant damage to host plants 
and  does  not  immediately  reduce  their  ornamental 
value, it does lead to premature defoliation. Until now, 

only  this  powdery  mildew  was  recorded  on  Fraxinus 
species  in  Ukraine,  while  outside  the  country  other 
powdery mildews of ash have been described by Braun 
and Cook (2012), e.g.: Erysiphe fraxinicola U. Braun & 
S. Takam. and E. salmonii (Syd.) U. Braun & S. Takam. 
from  sect.  Uncinula  (Lév.)  U.  Braun  &  Shishkoff; 
E. syringae  Schwein.  from  sect.  Microsphaera  (Lév.) 
U.  Braun  &  Shishkoff  and  P.  fraxinicola  U.  Braun  & 
H.D. Shin. Most Erysiphe species produce clearly visible 
amphigenous  mycelia  (Fig.  1,  a).  Until  the  beginning 
of  the  21st  century,  these  species  parasitizing  ash  were 
not known  in Europe. However,  in  the  first decade of 
this century E. fraxinicola (as Uncinula fraxini Miyabe) 
on  F. excelsior  was  reported  in  Belarus  (Galynskaya, 
Garanovich,  2009),  later  on  a  Fraxinus  sp.  in  Russia 
(Moscow, Central Botanical Garden) (Mukhina et al., 
2015). In 2015, a powdery mildew belonging to Erysiphe 
sect. Uncinula was  found on ash  in Kyiv (Fig. 1, a–e) 
by  the  first author of  this article. Our aim here was  to 
identify  more  precisely  this  fungus,  which  is  new  to 
Ukraine.

doi: 10.15407/ukrbotj74.03.212
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Abstract. In 2015, a powdery mildew caused by a fungus belonging to Erysiphe sect. Uncinula was recorded on two species of ash, 
Fraxinus excelsior and F. pennsylvanica (Oleaceae), from Ukraine (Kyiv, two localities). Based on the comparative morphological 
analysis of Ukrainian specimens with samples of Erysiphe fraxinicola and E. salmonii collected  in Japan and the Far East of 
Russia, the fungus was identified as E. salmonii. This identification was confirmed using molecular phylogenetic analysis. This is 
the first report of E. salmonii not only in Ukraine but also in Europe. It is suggested that the records of E. fraxinicola from Belarus 
and Russia could have been misidentified and should be corrected to E. salmonii. In 2016, the fungus was found not only in Kyiv 
but also outside the city. The development of the fungus had symptoms of a potential epiphytotic disease. Thus, it may become 
invasive in Ukraine and spread to Western Europe in the near future.

Keywords: molecular phylogeny, Uncinula, ornamental planting, Fraxinus, ash, Europe



213Укр. бот. журн., 2017, 74(3)

photographed in a drop of distilled water under a light 
microscope  "Primo  Star"  (Carl  Zeiss,  Germany)  with 
the camera "Canon A 300" and the software "AxioVision 
4.7".  To  restore  shape  and  size  of  dried  appendages, 
chasmothecia were put in a droplet of 40% lactic acid 
solution  on  a  microscope  slide,  covered  with  a  cover 
glass, gently heated to boiling point, and then examined 
under the light microscope.

Results

Morphological study
A  careful  examination  of  all  Erysiphe  specimens 
collected in Ukraine on Fraxinus spp. showed that both 
asexual  and  sexual  morphs  were  uniform  and  clearly 
belonged  to  the  same  species.  They  were  compared 
with  the descriptions of E. fraxinicola  and E. salmonii 
given in the monograph by Braun and Cook (2012), and 
with specimens collected in Japan and the Far East of 
Russia. The asexual morphs of the Ukrainian material 
were  very  similar  to  those  of  E. salmonii and  clearly 
distinct from those reported for E. fraxinicola. They had 
much shorter conidiophores (50–66 μm long compared 
to up to 120 μm for E. fraxinicola). As shown in the table 
below,  the  quantitative  characteristics  of  the  sexual 
morphs mostly overlapped. However, chasmothecia of 
Ukranian  origin  had  appendages  gradually  increasing 
in  width  towards  the  tip,  with  uncinate  to  tightly 
circinate  apices  (Fig.  1,  f),  whereas  E. fraxinicola had 
mostly longer appendages of the same width throughout 
(Fig. 1, h) and a larger number of spores in the ascus. 
Based  on  both  the  asexual  and  sexual  characters, 
Ukrainian material fitted much better with E. salmonii, 
than with E. fraxinicola. This conclusion was consistent 
with the results of the phylogenetic analysis given below. 
Detailed  morphological  characteristics  of  the  fungus 
are also provided in the taxonomic description below.

Molecular phylogenetic analysis
We  used  a  combined  data  set  of  ITS  and  28S  rDNA 
sequences  to  investigate  phylogenetic  relationships  of 
the  eight  sequences  from  Fraxinus  powdery  mildews. 
The ITS + 28S rDNA combined data set consisted of 
9 sequences and 1417 characters, of which 191 (13.5%) 
characters were variable and 33 (0.3%) were informative 
for  parsimony  analysis.  A  total  of  three  equally 
parsimonious trees with 209 steps were constructed by 
the MP analysis. Tree topologies were almost consistent 
among  the  trees,  except  for  branching  orders  of  the 
terminal  branches.  One  of  the  trees  with  the  highest 
likelihood  value  is  shown  in  Fig.  2.  ML  analysis 

Materials and methods

Molecular phylogenetic analysis
The nucleotide sequences of the 5'-end of the nuc 28S 
rDNA  (including  domains  D1  and  D2)  and  the  nuc 
rDNA ITS1–5.8S–ITS2 (ITS) were determined by the 
procedure  described  by  Takamatsu  et  al.  (2013).  The 
sequences  determined  in  this  study  were  deposited  in 
DNA Data Base of Japan (DDBJ) under the accession 
numbers  LC259500–LC259502.  They  were  aligned 
with  other  sequences  of  the  genus  Erysiphe  retrieved 
from  DNA  databases  using  MUSCLE  (Edgar,  2004) 
implemented  in  MEGA  6  (Tamura  et  al.,  2013). 
The alignment was  further manually  refined using  the 
MEGA6 program and deposited in TreeBASE (http://
www.treebase.org/)  under  the  accession  number 
S20912.  Phylogenetic  trees  were  obtained  from  the 
data  with  maximum  parsimony  (MP)  and  maximum 
likelihood (ML) analyses. MP analyses were conducted 
by PAUP 4.0a152  (Swofford, 2002) with  the heuristic 
search  option  using  ‘tree  bisection-reconstruction’ 
(TBR) algorithm with 100 random sequence additions 
to  find  the global optimum tree. All  sites were  treated 
as  unordered  and  unweighted,  with  gaps  treated 
as  missing  data.  Tree  scores,  including  tree  length, 
consistency  index  (CI),  retention  index  (RI),  and 
rescaled  consistency  index  (RC)  were  also  calculated. 
The strength of internal branches of the resulting trees 
was  tested  with  bootstrap  (BS)  analysis  (Felsenstein, 
1985)  using  1000  replications  with  the  step-wise 
addition  option  set  as  simple.  The  ML  analysis  was 
done  with  raxmlGUI  (Silvestro,  Michalak,  2012) 
under  a  GTRGAMMA  model.  The  BS  supports  and 
trees were obtained by running rapid bootstrap analysis 
of  1000  pseudo  replicates  followed  by  a  query  for  the 
tree with the highest likelihood. BS supports of 70% or 
higher are shown.

Morphological study
Leaves of Fraxinus spp. with powdery mildew symptoms 
were  collected  from  F. excelsior and  F. pennsylvanica 
in  Ukraine,  from  F. rhynchophylla in  the  Far  East  of 
Russia and from F. longicuspis in Japan. They were dried 
between paper at 22–24 °С and deposited in the National 
Herbarium of the M.G. Kholodny Institute of Botany of 
the National Academy of Sciences of Ukraine (KW-M) 
and  partly  in  Mie  University  Mycological  Herbarium 
(TSU-MUMH). The detailed sample list is shown after 
the species description. The mycelium, conidiophores 
and conidia were removed from the surface of infected 
leaves  by  transparent  adhesive  tape,  observed  and 

http://www.treebase.org/
http://www.treebase.org/
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Fig.  1.  Erysiphe salmonii on  Fraxinus  spp.  (a–g,  i–o);  on  Fraxinus excelsior (a,  d–f,  i–j),  F. pennsylvanica (b,  c,  k–o), 
F. rhynchophylla (g) and E. fraxinicola on F. longicuspis (h): a, b – superficial mycelia on leaves; c – chasmothecia on upper 
surface of  leaf; d, e – chasmothecia as viewed  in  reflected  light and  f–h – by  light microscopy;  f, g – showing appendages 
of Erysiphe salmonii (for comparison with h – E. fraxinicola); i, j – asci with ascospores (j – pressed hard by the cover slip); 
k – hypha; l – hyphal appressoria; m – living conidiophore; n, o – living conidia (o – with conidial appressoria) (bars: d, e – 
500 μm, f–h – 100 μm, i–k, j, m – 20 μm, l – 10 μm) 
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Comparisons of morphological characteristics of Erysiphe salmonii and E. fraxinicola collected on species of the genus Fraxinus in 
Ukraine and beyond

Feature

Erysiphe salmonii Erysiphe fraxinicola

Fraxinus excelsior, 
Ukraine, KW-M 70587 

(MUMH 6789)

Fraxinus rhynchophylla, 
far East of Russia, KW-M 

70591 (MUMH 6790)

Fraxinus spp. 
(Braun, Cook, 

2012)

Fraxinus 
longicuspis, Japan, 

MUMH 211

Fraxinus spp. (Braun, 
Cook, 2012)

Conidiophore length, μm 50–66 – 45–70 – Up to 120

Conidium length, μm 26–35 – 22–30 – 22–45

Conidium width, μm 12.5–13.5 – 11–15 – 11–18

Chasmothecial diam, μm 84–133(–138) 86–116 70–140 82–110 70–130

Number of appendages 15–26(–33) 12–17(–21) 4–32 13–20 8–40

Appendage length, as proportion 
of chasmothecial diam. 

1.1–1.5 0.9–2.0 1–2 1–2 1.5–2.5

Number of asci 4–9 3–5 3–9 4–10

Ascus length, μm  38–51 40–49 40–70 42–56 40–70

Ascus width, μm  24–39 31–46 30–50 35–50 25–55

Ascus, length/width ratio 1.1–1.9 1.0–1.5 – 1.0–1.4 –

Number of spores (5–)6–7 7–8 (4–)6–8 (7–)8 6–8

Spore length, μm 12–22.5 16–21 12.5–22 13.5–21 12.5–25

Spore width, μm 9–13 9–12.5 7–14 10.5–14 7–13

Spore, length/width ratio 1.1–2.0 1.5–2.0 – 1.1–1.7 –

Fig. 2. Phylogenetic analysis of rDNA ITS region and 28S rDNA (including D1/D2 domains) for eight sequences from Fraxinus 
powdery mildews. This tree is one of the three equally parsimonious trees with 209 steps, which were found using a heuristic 
search. Horizontal branch lengths are proportional to the number of substitutions that were inferred to have occurred along a 
particular branch of the tree. BS (≥ 70%) values by the maximum parsimony (MP) and maximum likelihood (ML) methods 
were shown on the respective branches
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Erysiphe salmonii
On Fraxinus excelsior L.: Ukraine: Kyiv, Centre, Bohdan 
Khmelnytskyi  Str.,  16.10.2015,  V.  Heluta  (KW-M 
70587; TSU-MUMH 6789).

On  Fraxinus mandshurica Rupr.:  Japan:  Hokkaido, 
Sapporo-shi, Hokkaido University, Botanical Garden, 
02.09.1995, Yukio Sato (TSU-MUMH s96).

On  Fraxinus pennsylvanica Marshall:  Ukraine: 
Kyiv,  Novobilychi,  Bulakhovskyi  Str.,  15.10.2016, 
V.P.  Hayova  (KW-M  70837);  Solomyanka,  Vasyl 
Lypkivskyi  Str.,  Oct  2016,  S.L.  Mosyakin  (KW-
M  70838);  Pivdenna  Borshchahivka,  Academician 
Koroliov  Ave.,  19.10.2015,  V.  Heluta  (KW-M  70588; 
TSU-MUMH  6792),  15.09.2016,  V.  Heluta  (KW-
M  70840),  25.09.2016,  V.  Heluta  (KW-M  70841), 
10.10.2016,  V.  Heluta  (KW-M  70842);  Pivdenna 
Borshchahivka,  9  Bulgakov  Str.,  04.10.2016,  V. 
Heluta  (KW-M  70843);  Pivdenna  Borshchahivka,  17 
Symyrenko Str., 19.10.2016, V. Heluta (KW-M 70844); 
Kyiv  Region:  Kotsyubynske  urban  village,  near  the 
railway  station  Bilychi,  04.09.2016,  V.  Heluta  (KW-M 
70845),  14.10.2016,  V.  Heluta  (KW-M  70846);  near 
Kotsyubinske  urban  village,  04.09.2016,  V.  Heluta 
(KW-M  70848),  30.09.2016,  T.  Krupodiorova  (KW-M 
70849).

On  Fraxinus rhynchophylla Hance:  Russian 
Federation,  Primorsky  Krai  (Far  East  of  Russia), 
Vladivostok,  18.09.1989,  V.P.  Heluta  (KW-M 70591; 
TSU-MUMH 6790).

Discussion

Many years ago, one of the authors of this paper proposed 
a hypothesis about the origin and migration of powdery 
mildew  fungi  (Heluta,  1992;  Voytyuk  et  al.,  2009). 
According to the hypothesis, the center of origin of these 
fungi is located in East Asia. From there powdery mildew 
fungi migrated into the European part of the Eurasian 
continent. This process seems to continue up until now, 
as  evidenced  by  new  records  of  East  Asian  powdery 
mildew species in Europe. For example, the following 
powdery  mildew  species  have  been  found  in  Ukraine 
within the last few decades: Erysiphe palczewskii (Jacz.) 
U. Braun & S. Takam. (Heluta, 1981; Heluta, Gorlenko, 
1984;  Braun,  1985;  Romaszewska-Sałata  et  al.,  1986; 
Shukanov, Stefanovich, 1986; Scholler, 1994; Spooner, 
Roberts,  2001;  Lebeda  et  al.,  2008),  E.  vanbruntiana 
(W.R.  Gerard)  U.  Braun  &  S.  Takam.  (Heluta,  1981; 
Heluta  &  Gorlenko,  1981;  Romaszewska-Sałata 
et  al.,  1986;  Shukanov,  Stefanovich,  1986;  Fakirova, 
1993),  E.  syringae-japonicae (U.  Braun)  U.  Braun 

generated  a  tree  topology  almost  identical  to  the  MP 
tree,  and  only  BS  support  values  are  shown  on  the 
MP  tree.  The  eight  sequences  from  Fraxinus  powdery 
mildews  were  divided  into  three  distinct  groups.  The 
three  sequences  from  Ukrainian  and  Russian  samples 
formed  a  clade  with  a  sequence  (LC028981)  from  a 
Japanese sample with strong BS supports (100% in both 
MP and ML). This Japanese  sample was  identified as 
E. salmonii.  Thus,  both  morphological  and  molecular 
analyses show that the powdery mildew fungus recorded 
on ash in Ukraine belongs to E. salmonii.

Erysiphe salmonii (Syd. & P. Syd.) U. Braun &  
S. Takam.,  Schlechtendalia  4:  23.  2000  (Fig.  1,  a–g, 
i–o)

Syn.  Uncinula salmonii  Syd.  &  P.  Syd.  [as 
'salmoni'], Annls mycol. 11(2): 114. 1913.

Mycelium  amphigenous,  in  white  indistinct 
patches  of  varying  size  merging  into  a  continuous 
coating or greyish, effuse on the upper side of the leaf 
surface,  inconspicuous  on  the  underside  of  the  leaf. 
Superficial  hyphae  more  or  less  straight  or  slightly 
twisted, 2.8–5.2 μm wide. Hyphal appressoria mainly 
in opposite pairs, entire or moderately lobed, 4.5–8 μm 
diam.  Conidiophores  50–66  μm  long,  consisting  of 
a  cylindrical,  relatively  short  (15–31  μm)  foot  cell, 
usually  followed by a  single  shorter cell  and an young 
conidium.  Conidia  formed  singly,  ellipsoidal-oblong 
to  subcylindrical,  26–35  ×  12.5–13.5  μm,  with  a 
length/breadth ratio of 1.5–2.4, germinating with one 
or two short terminal germ tubes, conidial appressoria 
multilobate.  Chasmothecia  scattered  to  more  or  less 
gregarious,  84–133(–138)  μm  diam.  Peridium  cells 
irregularly polygonal, 8–18 μm diam. Appendages 15–
26(–33), equatorial, relatively stiff or some arcuate and 
geniculate, 1.1–1.5 times as long as the chasmothecial 
diam  (up  to  137  μm  long),  width  5.8–7  μm  below, 
increasing to about 7.5–9 μm towards the tip or width 
fairly  often  more  of  less  equal  throughout,  without 
or  occasionally  with  a  single  basal  septum,  basal  half 
rough-walled, apices uncinate to tightly circinate. Asci 
4–9, ellipsoid-ovoid or ellipsoid-obovoid, 38–51 × 24–
39 μm, stalked,  (5–)6–7-spored. Ascospores ovoid or 
ellipsoidal, 12–22.5 × 9–13 μm, hyaline.

Specimens examined 

Erysiphe fraxinicola
On  Fraxinus longicuspis Siebold  &  Zukk.:  Japan: 
Niigata  Pref.,  Yahiko-mura,  Mt.  Yahiko,  18.10.1996,  
S. Takamatsu (TSU-MUMH 211).
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(Chen et al., 1987; Braun, Cook, 2012). However, the 
same  species  was  also  recorded  by  one  of  the  authors 
of this paper in the Far East of the Russian Federation 
in September 1989 (unpublished data). Obviously, some 
of  the  specimens  collected  there  by  Bunkina  (1991) 
also  belong  to  this  species,  and  not  to  E. fraxinicola 
mentioned  by  the  author  as  Uncinula fraxini.  It  is 
possible that ‘U. fraxini’ from South Korea also belongs 
to E. salmonii, as the appendages of Korean specimens 
depicted by Shin (Shin, 2000,  fig. 94F) are  increasing 
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Erysiphe salmonii (Erysiphales, Ascomycota) – еще один 
восточноазиатский мучнисторосяной гриб, занесенный в 
Украину. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 212–219.
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Сообщается, что в 2015 г. в Украине (Киев) была зареги-
стрирована мучнистая роса на двух видах ясеня – Fraxinus 
excelsior и F. pennsylvanica (Oleaceae), которая вызывалась 
грибом, принадлежащим к Erysiphe  sect. Uncinula. В ре-
зультате  сравнительного  анализа  украинских  материа-
лов с описаниями уже известных на ясене E. fraxinicola 
и E. salmonii и их образцами, собранными в Восточной 
Азии, гриб был идентифицирован как E. salmonii. Такое 
его определение подтверждено результатами молекуляр-
но-филогенетического  анализа.  Это  первое  сообщение 
о регистрации данного гриба не только в Украине, но и 
в Европе. Однако при этом высказывается предположе-
ние, что мучнисторосяной гриб, найденный на ясене в 
Беларуси  и  России  и  приведенный  как  Uncinula fraxini 
(= E. fraxinicola), мог быть идентифицирован ошибочно 
и  должен  принадлежать  к  E. salmonii.  В  2016  г.  данный 
гриб выявлен не только в Киеве, но и в окрестностях го-
рода. Его развитие имеет признаки эпифитотии. Таким 
образом,  не  исключено,  что  E. salmonii  принадлежит  к 
инвазионным  видам  и  в  ближайшее  время  его  следует 
ожидать в Западной Европе.

Ключевые слова: молекулярная филогения, Uncinula, 
декоративное насаждение, Fraxinus, ясень, Европа

Гелюта В.П.1, Такамацу С.2, Сіахаан С.А.С.2 
Erysiphe salmonii (Erysiphales, Ascomycota) – ще один 
східноазійський борошнисторосяний гриб, занесений до 
України. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 212–219.
1 Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна
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Повідомляється, що 2015 р. в Україні (Київ) була зареє-
стрована борошниста роса на двох видах ясеня –  Fraxinus 
excelsior  та  F. pennsylvanica (Oleaceae),  яка  викликала-
ся  грибом,  що  належав  до  Erysiphe  sect.  Uncinula.  У  ре-
зультаті порівняльного аналізу українських матеріалів з 
описами  уже  відомих  на  ясені E. fraxinicola  і  E. salmonii 
та їхніми зразками, зібраними у Східній Азії, гриб було 
ідентифіковано  як  E. salmonii.  Таке  визначення  під-
тверджене  результатами  молекулярно-філогенетичного 
аналізу. Це перше повідомлення про реєстрацію даного 
гриба не тільки в Україні, а й в Європі. Однак при цьому 
висловлюється  припущення,  що  борошнисторосяний 
гриб, знайдений на ясені у Білорусі та Росії і наведений 
як Uncinula fraxini (= E. fraxinicola), міг бути ідентифіко-
ваний помилково і має належати до E. salmonii. У 2016 р. 
даний гриб виявлений не тільки в Києві, а й на околиці 
міста. Його розвиток має ознаки епіфітотії. Отже, не ви-
ключено,  що  E. salmonii  належить  до  інвазійних  видів  і 
найближчим часом його слід очікувати в Західній Євро-
пі.

Ключові слова: молекулярна філогенія, Uncinula, 
декоративне насадження, Fraxinus, ясен, Європа
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Роз ви ну ті сис те ми ру ко твор них під зем них об'єктів 
є  не від'ємною  скла до вою  будь-яко го  міс та.  Їхня 
різ но ма ніт ність  вклю чає  сис те ми  від ве ден ня  до-
що вих  вод  та  по бу то вих  сто ків  (зли во ві  та  по бу-
то ві  ко лек тор ні  сис те ми),  дре ну ван ня  схи лів  па-
гор бів  для  за по бі ган ня  їхньо го  зсу ву  (дре наж ні 
сис те ми),  ту не лі,  по  яких  про хо дять  дро то ві  ко-
му ні ка ції (ко му наль ні ко лек то ри), під ва ли бу дин-
ків,  об'єкти  мет ро по лі те ну,  під зем ні  транс порт ні 
розв'язки, пар кін ги тощо. Спе ци фі ка дея ких ти пів 
та ких  об'єктів  при вер тає  особ ли ву  ува гу  з  точ ки 
зору са ні тар но го та еко ло гіч но го мо ні то рин гу, ос-
кіль ки  вони,  з  од но го  боку,  є  міс ця ми  пос тій но го 
скуп чен ня лю дей (під зем ні транс порт ні сис те ми  і 
мет ро по лі тен зок ре ма) та кон так ту ють з на зем ни-
ми  спо ру да ми,  а  з  ін шо го,  мо жуть  бути  ре зер вуа-
ра ми для роз ви тку та роз по всю джен ня умов но-па-
то ген ної  та  па то ген ної  мі ко біо ти.  Мік ро клі мат  у 
та ких спо ру дах (об ме же не чи від сут нє ос віт лен ня, 
під ви ще на во ло гість по віт ря тощо) є спри ят ли ви м 
для  роз ви тку  представ ни ків  ба гатьох  груп  мак ро- 
та мік ро ско піч них гри бів. Ос тан нє є над зви чай но 
важ ли вим че рез мож ли вість ви ник нен ня та ак ти ві-
за ції про це сів біо дест рук ції бу ді вель них ма те ріа лів 
у та ких об'єктах, на слід ком чого мо же бути по гір-

шен ня  їхньо го  тех ніч но го  ста ну  та  пов не  руй ну-
ван ня (Martynenko et al., 2012, 2015).

З  ана лі зу  нау ко вої  лі те ра ту ри  вид но,  що  мік-
ро ско піч ним  гри бам  під зем них  об'єктів  при род-
но го  по хо джен ня  при свя че на  ве ли ка  кіль кість 
пуб лі ка цій.  На  особ ли ву  ува гу  за слу го вує  ог ляд 
K.J.  Vanderwolf  зі  спів ав то ра ми  (Vanderwolf  et  al., 
2013), в яко му про ана лі зо ва но 225 праць щодо ви-
до во го  різ но ма ніт тя  гри бів  та  гри бо по діб них  ор-
га ніз мів карсто вих пе чер. За га лом у та ких пе че рах 
сві ту зна йде но 1029 ви дів з 518 ро дів гри бів та гри-
бо по діб них ор га ніз мів, дея кі з яких ма ють оз на ки 
присто су ван ня до роз ви тку в цих умовах (оп ти мум 
рос ту за спе ци фіч них по каз ни ків тем пе ра ту ри, во-
ло гості, ае ра ції та ос віт лен ня). Ува га до при род них 
пе чер у пер шу чер гу по яс ню єть ся важ ли вістю ви-
жи ван ня  в  них  трог ло бі он тів,  зок ре ма  зни каю чих 
ви дів ка жа нів, під час зи мів лі, а та кож розглядан-
ня м  та ких  під зе мель  як  по пу ляр них  ту ристич них 
об'єктів. Особ ли вої ак ту аль ності ця тема на бу ла у 
2006–2008 рр., коли бу ло за фік со ва но пер ші по туж-
ні  спа ла хи  хво ро би,  смер тель но  не без печ ної  для 
ка жа нів, і ві до мої як "син дром бі ло го носа" (WNS), 
що  ви кли ка єть ся  гі фо мі це том  Pseudogymnoascus 
destructans (Blehert & Gargas) Minnis & D.L. Lindner, 
який  роз ви ва єть ся  на  шкі рі  ссав ців,  ура жую чи  їх 
під час зи мів лі в пе че рах (Lindner et al., 2011). Цей © С.В. МАРТИНЕНКО, Т.О. КОНДРАТЮК, 
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ле но та кож, що цей по каз ник збіль шу єть ся з гли-
би ною заляган ня ту не лю або стан ції мет ро по лі те ну 
(Hernandez-Castillo  et  al.,  2013).  Мен ш  за бруд не-
ним  є  мет ро по лі тен  міс та  Сеул,  де  знач не  під ви-
щен ня  кон цен тра ції  спор  спос те рі га єть ся  лише 
у  по віт рі  служ бо вих  при мі щень,  в  яких  кіль кість 
гриб них КУО ста но ви ла 120–130% у по рів нян ні із 
на зем ним се ре до ви щем (Ki et al., 2006; Kim et al., 
2011).  Ви нят ком  із  за галь ної  тен ден ції  є  мет ро  в  
Ка ї рі, де кон цен тра ція КУО гри бів на зем них стан-
цій  вище,  ніж  у  під зем них  (Awad,  2002).  Така  від-
мін ність кон цен тра ції КУО гри бів на по верх ні зем-
лі  та  все ре ди ні  стан цій  мет ро по лі те ну  різ них  міст 
по яс ню єть ся  різ ною  ефек тив ністю  сис те ми  вен-
ти ля ції  в  мет ро по лі те ні  цих  ме га по лі сів  (Ki  et  al., 
2006).

Ре зуль та ти  ана лі зу  вмісту  КУО  мік ро мі це тів  у 
по віт рі  об'єктів  мет ро по лі те ну  по ка за ли,  що  він 
має  до бо ві  ко ли ван ня.  Най біль ша  кон цен тра ція 
гриб них  КУО  у  по віт рі  спос те рі га єть ся  в  ран ко ві 
та  ве чір ні  го ди ни,  під  час  най ак тив ні шо го  па са-
жи ро по то ку (Cho, Mori, 1995; Hoseini et al., 2013). 
Від мі че но та кож річ ні та се зон ні змі ни кон цен тра-
ції  гриб них  КУО,  які  за леж ать  від  ана ло гіч них  на 
по верх ні зем лі. Їхній мак си мум при па дає на осінь 
(Kawasaki et al., 2010). Нау ков ці від мі ча ють пря му 
за леж ність вмісту КУО гри бів у по віт рі під зем них 
об'єктів мет ро по лі те ну від гли би ни за ля ган ня цих 
спо руд  (Gilleberg  et  al.,  1998;  Picco,  Rodolfi,  2000; 
Hwang,  Cho,  2015).  Вста нов ле но,  що  ос нов ним 
дже ре лом  спор  мік ро ско піч них  гри бів  у  по віт рі 
об'єктів мет ро по лі те ну є мік ро мі це ти, що за три му-
ють ся  в  пилу,  роз ви ва ють ся  у  застій ній  воді  та  на 
по верх ні  конст рук цій,  враз ли вих  до  про це сів  біо-
по шко джен ня тощо (Cho et  al.,  2006; Vlasov et  al., 
2007; Hwang, Cho, 2015). Для зни жен ня кон цен тра-
ції гриб них КУО у по віт рі стан цій мет ро до слід ни-
ки  ре ко мен ду ють  під ви щи ти  ефек тив ність  дре на-
жу під зем них спо руд, ре гу лю ва ти во ло гість по віт ря 
в  них  (Hwang,  Cho,  2015)  та  проводити  сис те ма-
тич ну  де зін фек цію  при мі щень  під зем них  стан цій  
мет ро (Tian et al., 2014; Wang et al., 2014).

З ана лізу лі те ра ту ри видно, що у ви до во му скла-
ді мі ко біо ти, ви ді ле ної з по віт ря мет ро по лі те ну, до-
мі ну ють  представ ни ки  ро дів  Aspergillus P.  Micheli, 
Alternaria Nees, Cladosporium Link, Penicillium Link та 
Mucor P. Micheli; їхня част ка у за галь но му різ но ма-
ніт ті по міт но вища у по віт рі підзем ної час ти ни мет-

гриб  має  низ ку  присто су вань  для  рос ту  та  роз ви-
тку в умо вах пе чер (Xiao-bao et al., 2008). За 5 ро ків 
спос те ре жен ня за епі зо оті єю по мі че но ско ро чен ня 
чи сель ності дея ких ви дів ка жа нів на 90% (Langwig 
et al., 2012). Втім, доте пер не ві до мо діє вих ме то дів 
про фі лак ти ки  роз по всю джен ня  вка за ної  хво ро би 
(Vanderwolf et al., 2013).

Дані  що до  мік ро ско піч них  гри бів  під зем них 
спо руд ан тро по ген но го по хо джен ня, представ ле ні 
в нау ко вій лі те ра ту рі, ма ло чи сель ні. Се ред ба гатьох 
ти пів міських ру ко твор них під зем них об'єктів най-
пов ні ше опи са на мі ко біо та під зем них спо руд мет-
ро по лі те ну.  Нами  про ана лі зо ва ні  пуб лі ка ції,  в 
яких  представ ле но  ре зуль та ти  вив чен ня  ви до во го 
скла ду та роз по всю джен ня мік ро мі це тів у під зем-
них об'єктах мет ро по лі те ну 15 міст сві ту: Гу ан чжоу 
(Zhang  et  al.,  2011),  Ка ї ра  (Awad,  2002),  Лон до на 
(Gilleberg  et  al.,  1998),  Ме хі ко  (Hernandez-Castillo 
et al., 2013), Мі ла на (Picco, Rodolfi, 2000), Мо ск ви 
(Ivanova et al., 2012), Нью-Йор ка (Robertson et al., 
2013),  Санкт-Пе тер бур га  (Dashko,  2002;  Vlasov 
et  al.,  2003,  2007;  Dashko  et  al.,  2007;  Bogomolova, 
Kirtsideli, 2009), Се ула (Cho et al., 2006; Ki et al., 2006; 
Kim  et  al.,  2011;  Hwang,  Cho,  2015),  Сток голь ма 
(Ivarsson et al., 2013), Те ге ра на (Hoseini et al., 2013), 
То кіо (Kawasaki et al., 2010), Шан хая (Zhang, 2011), 
Чжен чжоу  (Tian  et  al.,  2014;  Wang  et  al.,  2014)  та 
Шень чже ня (Ai-hong et al., 2006). У цих публікаціях 
відмічено  певні  оз на ки,  ха рак тер ні  для  всіх  або 
біль шості опи са них об'єктів, як: ре жим во ло гості, 
ос віт лен ня, вен ти ля ція та тем пе ра ту ра по ряд з ве-
ли кою ак тив ністю па са жирсько го по то ку. Най важ-
ли ві шим ре зуль та том до слі джень, представ ле них у 
за зна че ній  літературі,  на  нашу  дум ку,  є  наявність 
суттєвих  від мін ностей  в  кон цен тра ції  ко ло ніє у-
тво рюю чих  оди ниць  (КУО)  гри бів  у  по віт рі  під-
зем них спо руд мет ро по лі те ну та на по верх ні зем лі 
по бли зу вхо дів до них. Такі да ні от ри ма но для біль-
шості до слі дже них міст (Gilleberg et al., 1998; Picco, 
Rodolfi, 2000; Ki et al., 2006; Bogomolova, Kirtsideli, 
2009;  Kawasaki  et  al.,  2010;  Zhang,  2011;  Ivanova 
et  al.,  2012;  Hernandez-Castillo  et  al.,  2013;  Hoseini 
et  al.,  2013).  Так,  се ред ня  кон цен тра ція  КУО  гри-
бів  у  по віт рі  зо внішньо го  просто ру  біля  вхо ду  до 
стан ції  мет ро  „Imam  Khomeini”  (Те ге ран)  ста но-
ви ла  21  КУО/м3,  а  у  зраз ках  по віт ря  з  плат фор ми 
цієї стан ції – 1402 КУО/м3, що пе ре ви щує на зем ну 
при близ но в 67 ра зів (Hoseini et al., 2013). Вста нов-
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мі ко біо ти. До слі джен ня ми НДІ Ме дич ної мі ко ло-
гії ім. П.М. Каш кі на СПбМА ПО по ка за но, що 43% 
ді тей Санкт-Пе тер бур га, які стра ж да ли на мі ко ген-
ні рес пі ра тор ні алер го зи, зок ре ма брон хі аль ну ас т-
му, про жи ва ли на пер ших по вер хах бу дин ків із ви-
со ки ми по каз ни ка ми від нос ної во ло гості (Antonov 
et  al.,  2008).  За  оцін кою  В.  Фіск  із  спів ав то ра ми 
(Fisk et al., 2002, 2007) знач на кіль кість збіль шен ня 
рес пі ра тор них  за хво рю вань,  зок ре ма  50%  під ви-
щен ня чис ла ви пад ків по точ ної ас т ми, пов'язано із 
підвищеною  вологістю  в  жит ло вих  при мі щен нях. 
У  лі те ра ту рі  на ве де но  дані  про  21%  ви пад ків  ас т-
ми в США, які обу мов ле ні вог кістю та пліс ня вою 
у бу дин ках (Mudarri, Fisk, 2007). По ка за но, що під-
валь ні  при мі щен ня  та  ґрунт,  че рез  які  про хо дить 
ат мо сфер не  по віт ря,  на ле жать  до  ти по вих  місць, 
де спос те рі га єть ся роз ви ток пліс ня ви, а ма те ріа ли 
в  конст рук ці ях  залиша ють ся  ура женими  мік ро-
ско піч ни ми гри ба ми на віть пі сля ре мон ту (Nguyen 
et  al.,  2000).  Зраз ки  бу ді вель них  ма те ріа лів,  от-
ри ма ні  із  за ра же них  гри ба ми  під валь них  при мі-
щень,  міс ти ли  кон цен тра цію  спор  103–105  КУО/г 
(Kurnitski, Pasanen, 2000). У ви пад ках яс к ра во ви-
ра же ної ко ло ні за ції бу ді вель них ма те ріа лів  гри ба-
ми кон цен тра ція спор у по віт рі під ва лів ста но ви ла 
103–104 КУО/м3. Про ве де ні чис лен ні до слі джен ня 
до во дять, що на віть у до б ре спро ек то ва них під ва-
лах  із  вен ти ля ці єю  мік ро ор га ніз ми  про ни ка ють 
че рез  трі щи ни.  Ви зна че но  від по від ні  кое фі ці єн ти 
про ник нен ня, спів від но шен ня між роз мі ра ми спор 
гри бів, по каз ни ка ми тис ку, роз мі ра ми щі лин, трі-
щин тощо (Mosley et al., 2001; Liu, Nazaroff, 2003). 

Від по від но  до  про ве де них  оці нок,  роз мі ри 
70–90% спор та фраг мен тів мі це лію жит тє здат них 
мік ро ско піч них гри бів, які є у по віт рі при мі щень, 
від по ві да ють  роз мі рам  фрак цій,  що  вди хає  лю ди-
на, а отже ці част ки є не га тив ни ми фак то ра ми, що 
при зво дять  до  ви ник нен ня  низ ки  за хво рю вань. 
Це  під твер дже но  ре зуль та та ми  мета-ана лі зів  кіль-
кіс них да них, от ри ма них у ба гатьох до слі джен нях. 
Ус та нов ле ні ко ре ля ції між по каз ни ка ми во ло гості, 
кіль кіс ни ми та якіс ни ми по каз ни ка ми вмісту жит-
тє здат них  гриб них  КУО  та  зроблено  ви снов ки 
щодо не га тив них на слід ків впли ву вка за них скла-
до вих по віт ря на здо ров'я лю ди ни, зок ре ма ди халь-
ну сис те му. За зна че ні дані зве де но у Ре ко мен да ці ях 
Все світньої ор га ні за ції охо ро ни здо ров'я, тер мін дії 
яких вста нов ле но до 2018 р. (Wibbelt et al., 2010).

ро по лі те нів міст, в яких про во ди лись до слі джен ня 
(Gilleberg  et  al.,  1998;  Picco,  Rodolfi,  2000;  Awad, 
2002; Vlasov et al., 2007; Bogomolova, Kirtsideli, 2009; 
Kawasaki  et  al.,  2010; Kim et  al.,  2011; Zhang et  al., 
2011; Ivanova et al., 2012). Hernandez-Castillo et al., 
2013; Hoseini et al., 2013; Hwang, Cho, 2015). 

Вста нов ле но,  що  ба га то  ізо ля тів  мік ро мі це тів, 
ви ді ле них  з  по віт ря  стан цій  мет ро по лі те ну  ма ють 
ге мо лі тич ну  ак тив ність  і  здат ні  про ду ку ва ти  по-
за клі тин ні  про те ї на зи  та  фос фо лі па зи.  Ці  власти-
вості  вка зу ють  на  ви со ку  ймо вір ність  про я ву  па-
то ген ної  ак тив ності  цих  мік ро мі це тів  у  лю ди ни. 
До слі джен ня  Е.В.  Бо го мо ло вої  зі  спів ав то ром 
(Bogomolova, Kirtsideli, 2009) свід чать про не ви со ку 
част ку та ких ізо ля тів се ред ви ді ле них ними мік ро-
ско піч них  гри бів,  втім  ав то ри  вка зу ють  на  те,  що 
іс нує за гро за ви ник нен ня алер гіч них ре ак цій у лю-
дей, які ко ристу ють ся мет ро. В ін ших ро бо тах на-
го ло шу єть ся на на яв ності у ви до во му різ но ма ніт ті 
мік ро мі це тів  по віт ря  мет ро по лі те ну  умов но-па то-
ген них представ ни ків, та ких як Aspergillus fumigatus 
Fresen. та A. flavus Link (Ivanova et al., 2012). Мож-
ли вість не га тив но го впли ву мік ро ско піч них гри бів 
на здо ров'я на се лен ня під крі п лю єть ся да ни ми про 
те, що кіль кість жит тє здат них гриб них КУО у по-
віт рі пуб ліч них зон мет ро по лі те ну час то пе ре ви щує 
ре ко мен до ва ні ВООЗ по каз ни ки щодо без пе ки для 
здо ров'я лю дей у 3–5 ра зів (Hwang, Cho, 2015).

Се ред  під зем них  спо руд,  що  під да ють ся  не-
га тив но му  впли ву  мік ро ор га ніз мів,  на  особ ли ву 
ува гу  за слу го ву ють  під валь ні  при мі щен ня  бу дин-
ків  різ но го  при зна чен ня.  До ве де но,  що  під ва ли, 
в  яких  на ко пи чу єть ся  во ло га,  ста ють  ос нов ною 
при чи ною  зво ло жен ня  стін  та  інших  конст рук цій 
бу дин ків.  Це  су про во джу єть ся  руй на ці єю  фа сад-
но го по крит тя та стін бу діве ль (Starcev, 2009). Ек-
спе ри мен таль ни ми  до слі джен ня ми  Дж.  Матт сон 
із спів ав то ра ми (Mattson et al., 2002) по ка за ли, що 
в ура же ні пліс ня вою бу дин ки спо ри мік ро ско піч-
них гри бів час то пот ра п ля ють че рез під ва ли. За мі-
ра ми, про ве де ни ми в де сятьох жит ло вих бу дин ках 
(Airaksinen et al., 2004), вста нов ле но, що ко ре ля ція 
між  вмістом  спор  у  під валь них  при мі щен нях  та  в 
кім на тах  за ле жа ла  від  ви дів  мік ро ско піч них  гри-
бів.  Ука за ну  ко ре ля цію  ви яв ле но  для  гри бів  роду 
Acremonium,  на  про ти ва гу  ба га то чи сель ним  ви дам 
роду  Penicillium.  Під ва ли  жит ло вих  бу дин ків  мо-
жуть  ві ді гра ва ти  роль  "біо ге не ра то рів"  па то ген ної 
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рів  і  ви ко ристо ву єть ся  мік ро мі це та ми  як  ос нов не 
дже ре ло жив лен ня (Kulikov, Kulikova, 1998; Startsev, 
2010).  Час то  від бу ва єть ся  скид  до  ру сел  до що вих 
ко лек тор них  сис тем  не очи ще них  по бу то вих  від-
хо дів,  що  є  по ру шен ням  дію чих  нор ма ти вів,  зок-
ре ма  ДСТУ  3013-95  (http://ksv.do.am/publ/dstu/
dstu_3013_95/3-1-0-153).

Не кон трольо ва ний  роз ви ток  мік ро ор га ніз мів, 
зок ре ма умов но-па то ген них та па то ген них мік ро-
ско піч них гри бів, у міських ко лек то рах може при-
зво ди ти до ви ник нен ня низ ки сут тє вих са ні тар но-
гі гіє ніч них  та  еко ло гіч них  про блем.  Отже,  мож на 
вва жа ти,  що  мік ро клі ма тич ні  умо ви  у  біль шості 
ти пів  ру ко твор них  під зем них  об'єктів  спри яють 
роз ви тку в них не без печ них мік ро ско піч них гри бів 
і, від по від но, по тен цій но му ви ник нен ню різ но ма-
ніт них па то ло гіч них ста нів у лю дей, зок ре ма у тих, 
що схиль ні до ато пії. За галь но ві до мо, що па то ген ні 
та  умов но-па то ген ні  мік ро мі це ти  ві ді гра ють  важ-
ли ву роль у ви ник нен ні по ру шень здо ров'я лю ди ни 
(WHO guidelines for indoor air quality…, 2009; Wibbelt 
et al., 2010).

Про ве де ний  ана ліз  лі те ра ту ри  свід чить  про  те, 
що  мі ко біо та  ру ко твор них  під зем них  об'єктів  до-
слі дже на знач но мен ше, ніж у при род ніх пе че рах. 
Най біль ша  кіль кість  пуб лі ка цій  з  цього  пи тан ня 
сто су єть ся мік ро мі це тів мет ро по лі те ну та під ва лів 
міських бу ді вель. Ре зуль та ти до слі джень мі ко біо ти 
до що вих  ко лек тор них  сис тем  та  ін ших  ти пів  ту-
нель них ко му ні ка цій є сьо го дні вкрай об ме же ні та 
ви світ ле ні лише в кіль кох пуб лі ка ці ях (Cho, Mori, 
1995;  Kulikov,  Kulikova,  1998;  Martynenko  et  al., 
2012, 2015; Kopytenkova et al., 2014). Вод но час вони 
є ак ту аль ни ми з ог ля ду на те, що мік ро клі ма тич ні 
умо ви по діб них спо руд пе ре тво рю ють їх прак тич-
но  на  ре зер вуа ри  роз ви тку  та  по даль шо го  роз по-
всю джен ня у нав ко лиш нє міське се ре до ви ще ряду 
ви дів  мік ро мі це тів,  які  ві до мі  як  збуд ни ки  па то-
ло гіч них ста нів у лю ди ни та тва рин, і мо жуть бути 
ак тив ни ми біо дест рук то ра ми конст рук цій міських 
бу ді вель.  Окремою  проблемою  є  не дос ко на лість 
та  порушення  іс ную чих  норм  ек с п луа та ції  та ких 
об'єктів. Отже до слі джен ня мі ко біо ти до що вих ко-
лек тор них  та  дре наж них  сис тем  по ряд  з  ін ши ми 
ти па ми ру ко твор них під зем них об'єктів є вкрай ак-
ту аль ни ми.

На від мі ну від мет ро по лі те ну та під валь них при-
мі щень  бу дин ків  мі ко біо та  ін ших  ти пів  міських 
ру ко твор них під зем них об'єктів за ли ша єть ся прак-
тич но не до слі дже ною. Хоча її вплив на са ні тар ний 
стан міст може зда ти ся на пер ший по гляд менш зна-
чу щим, є ва го мі при чи ни вва жа ти такі до слі джен-
ня вкрай ак ту аль ни ми, ос кіль ки дея кі з під зем них 
спо руд мо жуть бути ре зер вуа ра ми для роз ви тку та 
по ши рен ня ряду ви дів умов но-па то ген них та па то-
ген них мік ро мі це тів. На особ ли ву ува гу за слу го ву-
ють до що ві ко лек тор ні сис те ми (Martynenko et al., 
2012,  2015).  Хоча  ці  ту не лі  не  час то  від ві ду ють ся 
людь ми, по віт ря з них, а ра зом з ним і КУО мік ро-
ор га ніз мів,  мо жуть  потрапляти  у  нав ко лиш нє  на-
зем не се ре до ви ще, спо ру ди, в т. ч. під ва ли бу дин-
ків,  ту не лі  мет ро  тощо.  На  від мі ну  від  під зем них 
об'єктів мет ро по лі те ну, до що ві ко лек тор ні сис те ми 
по збав ле ні як сис тем ак тив ної вен ти ля ції, так і за-
со бів  за по бі ган ня  роз ви тку  мі ко біо ти  на  твер дих 
субстра тах  та  у  воді.  Крім  цьо го,  мік ро клі ма тич-
ні умо ви у до що вих ко лек тор них сис те мах мож на 
вва жа ти  більш  спри ят ли ви ми  для  роз ви тку  ряду 
представ ни ків  мік ро мі це тів.  Дані  що до  мік ро клі-
ма тич них умов та еко ло гіч них ас пек тів ек с п луа та-
ції до що вих ко лек тор них сис тем по да но у ряді віт-
чиз ня них пуб лі ка цій (Mashina et al., 2003; Voloshyn, 
2003;  Startsev,  2010;  Martynenko  et  al.,  2012).  Важ-
ли ви ми  є  та кож  ре зуль та ти  до слі джень  ак тив но го 
роз ви тку дея ких представ ни ків умов но-па то ген ної 
та  па то ген ної  мі ко біо ти  у  до що вих  ко лек тор них 
сис те мах, а та кож дані про на яв ність про це сів біо-
дест рук ції ма те ріа лів цих спо руд (Cho, Mori, 1995; 
Kulikov,  Kulikova,  1998;  Martynenko  et  al.,  2012, 
2015; Kopytenkova et al., 2014). 

За на ши ми до слі джен ня ми, у деяких колекторних 
системах  м.  Киє ва  від бу ва єть ся  ак тив ний  про цес 
ура жен ня па ву ків ро дів Achaearanea Strand, 1929 та 
Pholcus Walckenaer, 1805 гі фо мі це том Engyodontium 
album  (Limber) de Hoog, що ві до мий сво єю ши ро-
кою еко ло гіч ною ам п лі ту дою та здат ністю ви кли-
ка ти різні за хво рю вання у лю дей (Martynenko et al., 
2012).  Та кож  нами  бу ло  ви яв ле но  фак ти  біо ло гіч-
но го  по шко джен ня  за лі зо бе тон них  конст рук цій 
та ін ших бу ді вель них ма те ріа лів ко лек тор них сис-
тем м. Киє ва за участі ряду мік ро ско піч них гри бів 
(Martynenko  et  al.,  2015).  Про це сам  біо дест рук ції 
по діб них конст рук цій спри яє ве ли ка кіль кість ор-
га ніч но го  ма те ріа лу  (різ но ма ніт но го  сміт тя,  мулу, 
по бу то вих сто ків), що пот ра п ляє до ру сел ко лек то-



224 Ukr. Bot. J., 2017, 74(3)

296,  available  at:  http://www.osti.gov/scitech/servlets/
purl/924852/ (accessed 30 March 2016).

Gilleberg  S.B.,  Faull  J.L.,  Graeme-Cook  K.A.  A 
preliminary  survey  of  aerial  biocontaminants  at  six 
London Underground stations. Int. Biodeter. Biodegrad., 
1998, 41: 149–152.

Hernandez-Castillo  O.,  Mugica-Alvarez  V.,  Castaneda-
Briones M. T., Murcia J. M., Garcıa-Franco F., Falcon 
Briseno  Y.  Aerobiological  study  in  the  Mexico  City 
subway system. Aerobiologia, 2013, 30: 357–367.

Hoseini  M.,  Jabbari  H.,  Naddafi  K.,  Nabizadeh  R., 
Rahbar  M.,  Yunesian  M.,  Jaafari  J.  Concentration  and 
distribution  characteristics  of  airborne  fungi  in  indoor 
and outdoor air of Tehran subway stations. Aerobiologia, 
2013, 29: 355–363.

Hwang S.H., Cho J.H. Evaluation of airborne fungi and the 
effects of a platform screen door and station depth in 25 
underground subway stations in Seoul. South Korea. Air 
Quality, Atmosph. Health, 2015, 1: 35–46.

Ivanova A., Marfenina O., Danilogorskaya A. Mikologiya i 
fitopatologiya, 2012, 46(1): 33–40. [Иванова А.Е., Мар-
фенина  О.Е.,  Данилогорская  А.А.  Культивируемые 
микроскопические  грибы  в  воздухе  ряда  станций 
Московского  метрополитена  и  местах  наружного 
воздухозабора.  Микол. и фитопатол..  2012,  46(1): 
33–40].

Ivarsson M., Lundberg J., Ivarsson L., Sallstedt T., Scheuerer 
M.,  Wedin  M.  Kungsträdgården,  a  granitic  subway 
station  in  Stockholm:  its  exosystem  and  speleothems. 
Speleol. Res. and Activities in Artificial Underground, 2013, 
2: 217–220.

Kawasaki  T.,  Kyotani  T.,  Ushiogi  T.,  Izumi  Y.,  Lee  H., 
Hayakawa  T.  Distribution  and  identification  of 
airborne  fungi  in  railway  stations  in  Tokyo,  Japan. 
J. Occupat. Health, 2010, 52(3): 186–193.

Ki  K.W.,  Park  J.B.,  Kim  C.N.,  Lee  K.J.  Distribution 
of  Airborne  Fungi,  Particulate  Matter  and  Carbon 
Dioxide  in  Seoul  Metropolitan  Subway  Stations. 
J. Prev. Med. Public Health, 2006, 39(4): 325–330.

Kim K.Y., Kim Y.S., Kim D., Kim H.T. Exposure level and 
distribution characteristics of airborne bacteria and fungi 
in  Seoul  metropolitan  subway  stations.  J. Ind. Health, 
2011, 49(2): 242–248.

Kopytenkova  O.I.,  Shilova  Ye.A.,  Sazonova  A.M. 
Tekhnologii tekhnosfernoy bezopasnosti, 2014, 6(58): 1–7. 
[Копытенкова  О.И.,  Шилова  Е.А.,  Сазонова  А.М. 
Особенности биоповреждений подземных объектов 
и необходимой охраны труда. Технол. техносфер. без-
опасности,  2014,  6(58):  1–7],  available  at:  http://ipb.
mos.ru/ttb/ 

Kulikov  Yu.N.,  Kulikova  Ye.Yu.  Gornyy informatsionno-
analiticheskiy byulleten, 1998, 6: 38–41. [Куликов Ю.Н., 
Куликова Е.Ю. Биологическая коррозия – скрытый 
дефект конструкции подземных сооружений. Горный 
информ.-аналит. бюл., 1998, 6: 38–41].

Kurnitski J., Pasanen P. Crawl space moisture and microbes. 
Proc. Healthy Build., 2000, 3: 205–210.

Langwig  K.E.,  Frick    W.F.,  Bried  J.T.,  Hicks  A.C.,  
Kunz  T.H.,    Kilpatrick  A.M.  Sociality,  density-depen-
dence  and  microclimates  determine  the  persistence  of 

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Ai-hong L.,  Bao-ying Y. E., Hui-fang Z. An  Investigation 
on  Air  Microbe  Contamination  Status  of  Subway 
Stations  in  Shenzhen  City  Before  Their  Open  Publicly. 
Pract. Prevent. Medicine, 2006, 1: 325–330.

Airaksinen  M.,  Pasanen  P.,  Kurnitski  J.,  Seppanen  O. 
Microbial  contamination  of  indoor  air  due  to  leakages 
from  crawl  space:  a  field  study.  Indoor Air, 2004,  14: 
55–64.

Antonov  V.B.,  Beljakov  N.A.,  Vasil'eva  N.V.,  Elinov  N.P., 
Starcev  S.A.,  Hurcilava  O.G.,  Shherbo  A.P. 
Biopovrezhdenie bolnichnykh zdaniy i ikh vliyanie na 
zdorove cheloveka,  St.  Petersburg,  2008,  232  pp.  [Ан-
тонов  В.Б.,  Беляков  Н.А.,  Васильева  Н.В.,  Ели-
нов Н.П., Старцев С.А., Хурцилава О.Г., Щербо А.П. 
Биоповреждение больничных зданий и их влияние на 
здоровье человека, СПб, 2008, 232 с.].

Awad  A  .H.A.  Environmental  Study  in  Subway  Metro 
Stations in Cairo. Egypt. J. Occupat. Health, 2002, 44(2): 
112–118.

Bogomolova E., Kirtsideli I. Airborne fungi in four stations 
of  the  St.  Petersburg  Underground  railway  system. 
Int. Biodeter. Biodegrad., 2009, 63: 156–160.

Cho  J.H.,  Min  K.H.,  Paik  N.W.  Temporal  variation  of 
airborne  fungi  concentrations  and  related  factors 
in  subway  stations  in  Seoul,  Korea. Int. J. Hygiene 
Environ. Health, 2006, 209(3): 249–255.

Cho  K.S.,  Mori  T.  A  newly  isolated  fungus  participates  in 
the  corrosion  of  concrete  sewer  pipes  Water.  Science & 
Technology, 1995, 1: 205–209.

Dashko  R.E.  Problemy meditsinskoy mikologii,  2002,  4(2): 
68–69.  [Дашко  Р.Э.  Микробиота  в  подземном  про-
странстве  Санкт-Петербурга  как  деструктор  строи-
тельных  материалов.  Пробл. мед. микол.,  2002,  4(2): 
68–69].

Dashko  R.E.,  Shatskaya  Ye.Yu.,  Vlasov  D.Yu.  Zapiski 
Gornogo institute. 2007, 172: 69–74. [Дашко Р.Э., Шат-
ская Е.Ю., Власов Д.Ю. Некоторые данные о при-
чинах  разрушения  конструкционных  материалов 
подземных  сооружений  в  Санкт-Петербурге.  Зап. 
горного ин-та. 2007, 172: 69–74].

DSTU 3013-95 Systema standartiv u haluzi okhorony 
navkolyshnoho seredovyshcha ta ratsionalnoho 
vykorystannia resursiv. Hidrosfera. Pravyla kontroliu za 
vidvedenniam doshchovykh i snihovykh stichnykh vod z 
terytorii mist i promyslovykh pidpryiemstv [ДСТУ 3013-95 
Система стандартів у галузі охорони навколишнього 
середовища та раціонального використання ресурсів. 
Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових 
і снігових стічних вод з території міст і промислових 
підприємств], available at: http://ksv.do.am/publ/dstu/
dstu_3013_95/3-1-0-153/ (accessed 01 April 2016).

Fisk W.J., Faulkner D., Palonen J., Seppanen O. Performance 
and costs of particle air filtration technologies. Indoor Air, 
2002, 12: 223–234, PMID: 12532754.

Fisk  W.J.,  Lei-Gomez  Q.,  Mendell  M.J.  Meta-analyses 
of  the  associations  of  respiratory  health  effects  with 
dampness and mold in homes. Indoor Air, 2007, 17: 284–

http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/924852
http://www.osti.gov/scitech/servlets/purl/924852
http://ksv.do.am/publ/dstu/dstu_3013_95/3-1-0-153/
http://ksv.do.am/publ/dstu/dstu_3013_95/3-1-0-153/


225Укр. бот. журн., 2017, 74(3)

at:  http://engstroy.spbstu.ru/index_2009_02/starcev_
podvaly.pdf/ 

Startsev S.A. Inzhenerno-stroitelnyy zhurn., 2010, 7: 41–46. 
[Старцев  С.А.  Проблемы  обследования  строитель-
ных  конструкций,  имеющих  признаки  биоповреж-
дения. Инженерно-строит. журнал., 2010, 7: 41–46.].

Tian  H.,  Wang  Y.,  Zhu  G.,  Zhang  B.,  Xia  X.,  Zhang  J. 
Evaluation on hygienic status in public places of subway 
stations  in  Zhengzhou.  J. Environ. Hygiene,  2014,  3: 
132–138.

Vanderwolf  K.J.,  David  Malloch  D.,  McAlpine  D.F.,  
Forbes  G.J.  A  world  review  of  fungi,  yeasts,  and  slime 
molds in caves. Int. J. Speleology, 2013, 42: 77–96.

Vlasov  D.Yu.,  Safronova  Ye.V.,  Malyshev  V.V.  Problemy 
meditsinskoy mikologii, 2003, 5(2): 68–69. [Власов Д.Ю., 
Сафронова  Е.В.,  Малышев  В.В.  Микробиота  тон-
нельных сооружений в зоне "Размыв" C-Петербург-
ского  метрополитена.  Пробл. мед. микологии,  2003, 
5(2): 68–69].

Vlasov D.Yu., Safronova Ye.V., Zelenskaya M.S., Dmitrieva 
Ye.Yu.,  Startsev  S.A.,  Malyshev  V.V.  In:  Problemy 
dolgovechnosti zdaniy i sooruzheniy v sovremennom 
stroitelstve: materialy mezhdunarodnoy konferentsii,  St. 
Petresburg, 2007, pp. 154–160. [Власов Д.Ю., Сафро-
нова Е.В., Зеленская М.С., Дмитриева Е.Ю., Стар-
цев С.А., Малышев В.В. Микробиота строительных 
материалов в Петербургском метрополитене. В сб.: 
Проблемы долговечности зданий и сооружений в совре-
менном строительстве: материалы международной 
конференции, СПб, 2007, pp. 154–160].

Voloshyn P.K. Nauk. pratsi UkrNDHMI, 2003, 252: 80–96. 
[Волошин П.К. Моніторингові дослідження підзем-
них вод урбосистеми Львова. Наук. праці УкрНДГМІ. 
2003, 252: 80–96].

Wang  Y.,  Tian  H.,  Zhu  G.,  Zhang  B.,  Xia  X.,  Zhang  J. 
Investigation  on  Biological  Contamination  Indicators 
in  Subway  Stations  in  Zhengzhou.  J. Environ. Hygiene, 
2014, 4: 110–121.

WHO guidelines for indoor air quality: dampness and mould. 
Copenhagen:  WHO  Regional  Office  for  Europe,  2009, 
248  рp.,  available  at:  http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf/  (accessed  25 
March 2016).

Wibbelt G., Kurth A., Hellmann D., Weishaar M., Barlow A., 
Veith  M.,  Pruger  J.,  Gorfol  T.,  Grosche  L.,  Bontadina  F., 
Zophel  U.,  Seidl  H.P.,  Cryan  P.M.,  Blehert  D.S.  White- 
nose  syndrome  fungus  (Geomyces destructans)  in 
bats,  Europe.  Emerging Infect. Diseases,  2010,  16(8): 
1237–1243.

Xiao-bao  X.,  You-sheng  O.,  Hai-yan  Z.,  Chun-hua  W., 
Wen-ru  L.,  Yi-ben  C.  Study  on  airborne  microbial 
contamination  of  Guangzhou  subway  station.  Chinese 
J. Health Lab. Technology, 2008, 9: 112–119.

Zhang H., Li L., Jiang R., Song W. Status of Air Pollutions in 
Shanghai Subway System. J. Environ. Occupat. Medicine, 
2011, 9: 77–85.

Рекомендує до друку Надійшла 19.04.2016
І.О. Дудка

populations suffering from a novel fungal disease, white-
nose syndrome. Ecol. Letters, 2012, 15(1): 1050–1057.

Lindner  D.L.,  Gargas  A.,  Lorch  J.M.,  Banik  M.T.,  
Glaeser  J.,  Kunz  T.H.,  Blehert  D.S.  DNA-based 
detection  of  the  fungal  pathogen  Geomyces destructans 
in  soils  from  bat  hibernacula.  Mycologia,  2011,  103(2): 
241–246.

Liu  D.L.,  Nazaroff  W.W.  Particle  penetration  through 
building  cracks. Aerosol Science and Technology,  2003, 
37:565–573,  available  at:  http://escholarship.org/uc/
item/1tg357ms/ 

Martynenko  S.V.,  Kondratiuk  T.O.,  Sukhomlyn  M.M. 
Ukr. Bot. J.,  2012.  69(3):  423–433.  [Мартинен-
ко С.В., Кондратюк Т.О., Сухомлин М.М. Гіфоміцет 
Engyodontium album (Limber) de Hoog як збудник ура-
ження павуків у підземних колекторах м. Києва. Укр. 
бот. журн., 2012, 69(3): 423–433].

Martynenko  S.V.,  Kondratiuk  T.O.,  Bulanchuk  Yu.M. 
Aktualni problemy doslidzhennia dovkillia: Zbirnyk 
naukovykh prats, 2015, 1: 116–119. [Мартиненко С.В., 
Кондратюк  Т.О.,  Буланчук  Ю.М.  Мікроскопічні 
гриби на органічних та неорганічних субстратах до-
щових  колекторних  систем  міста  Києва.  Актуальні 
проблеми дослідження довкілля: Зб. наук. праць, 2015, 
1: 116–119].

Mashina  L.L.,  Goryainov  E.I.,  Demekhin  G.A. 
Nauk. pr. UkrNDGMІ,  2003,  251:  196–203.  [Маши-
на  Л.Л.,  Горяинов  Э.И.,  Демехин  Г.А.  Эколого-
экономические  аспекты  эксплуатации  систем  дож-
девой  канализации.  Наук. праці УкрНДГМІ,  2003, 
251: 196–203].

Mattson  J.,  Carlson  O.E.,  Engh  I.B.  Negative  influence 
on  IAQ  by  air  movement  from  mould  contaminated 
constructions  into  buildings.  In:  Proceedings of Indoor 
Air: 9th International Conference on Indoor Air Quality and 
Climate, City, editor, 2002, vol. 1, pp. 764–769.

Mosley R.B, Greenwell D.J., Sparks L. E., Guo Z., Tucker 
W. G., Fortmann R., Whit C. Penetration of ambient fine 
particles into the indoor environment. Aerosol Science and 
Technology, 2001, 34: 127–136, available at: http://www.
tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02786820117449/ 
(accessed 25 March 2016).

Mudarri D., Fisk W.J. Public health and economic impact 
of dampness and mold, Indoor Air, 2007, 17: 226–235. 
PMID: 17542835.

Nguyen  Thi  L.C.,  Kerr  G.,  Johanson  J.  Monitoring  and 
remediation after a flood in a Canadian office building. 
Proc. Healthy Build., 2000, 3: 433–438.

Picco  A.M.,  Rodolfi  M.  Airborne  fungi  as 
biocontaminants  at  two  Milan  underground  stations. 
Int. Biodeterior. Biodegrad, 2000, 44: 43–47.

Robertson  C.E.,  Baumgartner  L.K.,  Harris  J.K., 
Peterson  K.L.,  Stevens  M.J.,  Frank  D.N.,  Pace  N.R. 
Culture-independent analysis of aerosol microbiology in 
a metropolitan subway system. Appl. Environ. Microbiol., 
2013, 79(11): 3485–3493.

Starcev  S.A.  Inzhenerno-stroitel'nyj zhurn.,  2009,  2(4): 
31–42. [Старцев С.А. Анализ причин неблагополуч-
ного  состояния  подвалов  Санкт-Петербурга.  Ин-
женерно-строит. журн., 2009, 2(4): 31–42], available 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf
http://escholarship.org/uc/item/1tg357ms
http://escholarship.org/uc/item/1tg357ms
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02786820117449
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02786820117449


226 Ukr. Bot. J., 2017, 74(3)

Мартиненко С.В., Кондратюк Т.О., Сухомлин М.М. 
Мікобіота підземних об'єктів антропогенного та природного 
походження. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 220–226.

ННЦ "Інститут біології та медицини" Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка  
вул. Володимирська, 64/13, Київ 01601, Україна 

У  статті  представлено  огляд  сучасних  наукових  публі-
кацій  щодо  мікобіоти  природних  та  антропогенних 
(міських  рукотворних)  підземних  об'єктів,  вплив  мі-
кроскопічних грибів на троглобіонти цих об'єктів і стан 
конструкцій  та  здоров'я  людей.  Показано,  що  питання 
мікобіоти ряду типів рукотворних підземних споруд за-
лишається маловивченим. Найбільшу увагу дослідників 
привертають  проблеми  видового  складу  та  поширення 
мікобіоти в об'єктах міського метрополітену та підвалах 
будинків.  Показано,  що  кількісні  та  якісні  показники 
поширення грибів у споруді, у першу чергу, залежать від 
глибини  її  залягання,  режиму  вентиляції  та  контакту  з 
поверхнею  землі.  Результати  досліджень  свідчать  про 
можливість активного розвитку у міських колекторах мі-
кроскопічних грибів, серед яких можуть бути представ-
ники як відомих біодеструкторів конструкційних матері-
алів, так і патогенних і умовно-патогенних видів.

Ключові слова: огляд, мікроскопічні гриби, 
троглобіонти, метрополітен, колекторні системи, 
біодеструкція

Мартыненко С.В., Кондратюк Т.А., Сухомлин М.М. 
Микобиота подземных объектов антропогенного и 
естественного происхождения. Укр. бот. журн., 2017, 
74(3): 220–226.

УНЦ "Институт биологии и медицины" Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко  
ул. Владимирская, 64/13, Киев 01601, Украина

В  статье  представлен  обзор  современных  научных  пу-
бликаций,  касающихся  микобиоты  природных  и  ан-
тропогенных  (городских  рукотворных)  подземных 
объектов,  влияния  микроскопических  грибов  на  тро-
глобионты этих объектов, состояние конструкций и здо-
ровье  человека.  Наибольшее  внимание  исследователей 
 привлекают  проблемы  видового  состава  и  распростра-
нения  микобиоты  в  объектах  городского  метрополи-
тена  и  подвалах  домов.  Показано,  что  количественные 
и  качественные  показатели  распространения  грибов  в 
сооружении,  в  первую  очередь,  зависят  от  глубины  его 
залегания,  режима  вентиляции  и  контакта  с  поверхно-
стью земли. Показано, что микобиота ряда рукотворных 
подземных  сооружений  остаётся  малоизученной.  Ре-
зультаты исследований свидетельствуют о возможности 
активного развития в городских коллекторах микроско-
пических грибов, среди которых могут быть представи-
тели  как  известных  биодеструкторов  конструкционных 
материалов, так и патогенных или условно-патогенных 
видов.

Ключевые слова: обзор, микроскопические грибы, 
троглобионты, метрополитен, коллекторные системы, 
биодеструкция
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Вступ

До слі джен ня  те ри то рі аль ної  ди фе рен ціа ції  рос-
лин но го  по кри ву  та  його  не од но рід ності  є  пред-
ме том дис ку сій віт чиз ня них гео бо та ні ків з 60–80-х 
ро ків. Пи тан ню ви ді лен ня то по ло гіч них оди ниць, 
їхньої  ти пі за ції,  спів від но шен ня  з  ран га ми  син-
так со нів  при свя че но  чи ма ло  праць  (Naumova, 
Mirkin, 1987; Katenin, 1988; Holub, Chorbadze, 1991; 
Didukh,  1995,  2005,  etc.).  Упер ше  по нят тя  за галь-
но го змісту про то по ло гіч ні оди ни ці було ви су ну то 
Ф.В.  Сам бу ком  (Sambuk, 1931)  на  при кла ді  тун д-
ри,  яке  по ля га ло  в  наступ но му  твер джен ні:  це  ді-
лян ки, скла де ні од но тип ним по єд нан ням фі то це-
но зів,  що  при уро че ні  до  пев них  умов  рель є фу  та 
ма ють  за галь ний  зов ніш ній  ви гляд;  такі  ді лян ки 
ви зна ча лись  тер мі ном  "тип  тун д ри".  Зго дом,  пи-
тан ня кла си фі ка ції ти пів не од но рід ності та те ри то-
рі аль но го роз по ді лу рос лин ності роз гля да ло ся ба-
гать ма вче ни ми (Rachkovskaya, 1963; Aleksandrova, 
1969,  1983;  Mirkin,  1970;  Gribova,  Isachenko,  1972; 
Katenin,  1988;  Yurtsev,  1988;  Hoholeva  et  al.,  2001). 

Най де таль ні ше  сис те ма  то по ло гіч но-ре гіо наль-
них оди ниць рос лин но го по кри ву була роз роб ле на 
В.Б.  Со ча вою  (Sochava,  1979)  у  зв'язку  з  гео бо та-
ніч ним кар ту ван ням. Ав тор вва жав, що будь-який 
ре гі он  ха рак те ри зу єть ся  ге те ро ген ним  по кри вом, 
що  ві доб ра жа єть ся  у  ви гля ді  по єд нань  рос лин них 
син так со нів  –  фі то це но хо рів  та  фі то це но ме рів. 
Про бле ма  по ля га ла  в  тому,  що  роз мір ність  фі то-
це но мерів до сить різ на  і при кар ту ван ні не ві доб-
ра жа єть ся в пов но му мас шта бі, тому їх слід гру пу-
ва ти та ким чи ном, щоб по ка за ти цей різ но тип ний 
на бір уг ру по вань. Від по від но, якщо фі то це но хо ра 
ві доб ра жає на бір еле мен тів (пев ну ком бі на цію рос-
лин них уг ру по вань), то син так сон за В.Б. Со ча вою 
(Sochava,  1973,  1979),  що  є  її  еле мен том,  трак ту-
єть ся  як  то по ло гіч на  оди ни ця  рос лин ності  –  фі-
то це но ме ра. Під хід, який ви ко ристо ву вав ся у гео-
бо та ніч но му кар то гра фу ван ні, не на був ши ро ко го 
вжит ку,  ос кіль ки  вста нов лен ня  та ких  оди ниць  не 
за крі п лю ва лось ме то ди кою їхньо го ви ді лен ня, і те-
ри то рі аль ні оди ни ці до сить час то ви ді ля лись на ін-
ту ї тив но му рів ні. На прям, ра ні ше роз ви не ний ра-
дянськи ми  гео бо та ні ка ми,  в  ос но ві  яко го  ле жа ли 
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ся  зав дя ки  су час ним  про грам ним  за без пе чен ням 
(ArcGIS). У сво їй пра ці "Сут ність ди на міч но-ка те-
но вої фі то со ціо ло гії як ос но ва нау ки про ланд шаф-
ти" С. Ри вас-Мартінес (Rivas-Martinez, 2005) на во-
дить ос нов ні ба зо ві оди ни ці сиг ме ту ми (тоб то се рії, 
що  ви ра жа ють  рос лин ні  уг ру по ван ня  на  ге те ро-
ген них ді лян ках або су куп ність се рій, як ре зуль тат  
їх ніх сук це сій них про це сів). Від по від но до фак то ра 
гра ді єн та на кон крет ній те ри то рії, в за леж ності від 
типу  се рій  (клі ма то фіт них,  еда фок се ро фіт них  та 
еда фо гіг ро фіт них),  ви ді ляють ся  клі ма то сиг ме ту-
ми,  гео сиг ме ту ми,  пер ма сиг ме ту ми,  гео пер ма сиг-
ме ту ми. Гео сиг ме ту ми – це роз по ді ле ні від по від но 
до гео мор фо ло гіч них та ґрун то вих умов ба га то річ-
ні ста біль ні уг ру по ван ня, що фор му ють мік ро мо за-
їч ні ком плек си, які є дуже по діб ни ми на кон крет-
ній  те ри то рії  пев но го  ре гіо ну  (в  по ляр них,  при-
морських зо нах, на греб нях ви со ких гір, рух ли вих 
дю нах, клі фах, при морських ри фах, що оми ва ють-
ся морською во дою). Гео пер ма сиг ме ту ми та пер ма-
сиг ме ту ми об ме же ні різ ни ми то по гра фіч ни ми або 
еда фіч ни ми фак то ра ми (Rivas-Martinez, 2005). 

Обид ва  ви ще о пи са ні  ме то до ло гіч ні  під хо ди  
(ра дянський  та  за хід но-єв ро пейський)  нами  бу-
ли ви ко риста ні част ко во, що пов'язано не лише із 
влас ним  уяв лен ням  щодо  оцін ки  не од но рід ності 
рос лин но го по кри ву, а й з зав дан ня ми, які ста вить 
пе ред  со бою  до слід ник.  Вра хо вую чи  на працьо ва-
ний  по пе ред ни ка ми  до свід,  ми  роз ро би ли  влас ні 
ме то до ло гіч ні  під хо ди  для  до слі джен ня  те ри то рі-
аль но го  роз по ді лу  фі то це но зів,  який  по ля гає  не 
лише  у  ви ді лен ні  те ри то рі аль них  оди ниць,  а  й  у 
ме то ди ці  їхньої  оцін ки.  За про по но ва на  нами  ме-
то ди ка  на  ос но ві  син фі то ін ди ка ції  за  еко ло гіч ни-
ми  фак то ра ми  до зво ляє  про вес ти  оцін ку  син так-
со нів та умов їхньо го іс ну ван ня, що є ос но вою для 
вста нов лен ня ха рак те ристи ки β-це но різ но ма ніт тя 
ланд шаф ту.  По даль ше  їхнє  співстав лен ня  на  ви-
що му  ре гіо наль но му  рів ні  ві доб ра жа ти ме  γ-це но-
різ но ма ніт тя.  Оди ни ці  просто ро во го  по єд нан ня 
біо то пів  (еко то пів),  які  ми  іме нує мо  еко ме ра ми, 
ви ді ляють ся в ме жах форм рель є фу різ ної роз мір-
ності  че рез  мік ро-,  мезо-  та  мак ро ком бі на ції  (що 
за по зи че но з до сві ду ра дянсько го під хо ду). Тоді як 
на зви  еко ме рів  да ють ся  за  тра ди ці єю  сим фі то со-
ціо ло гії. Тому, мета на шої ро бо ти – вста нов лен ня 
за ко но мір ностей  роз по ді лу  уг ру по вань,  що  ві доб-
ра жа ють  еко ло го-це но тич ну  ха рак те ристи ку  еко-
ме рів та їхньої еко ло гіч ної спе ци фі ки. 

ланд шафт ні особ ли вості, лише в наші ча си на бу ває 
ме то до ло гіч ної роз роб ки (Kholod, 2015).

У  цен траль но єв ро пейській  фі то це но ло гії  зав-
дя ки  Р.  Тюк се ну  (Tüxen, 1978,  1979)  роз ви ва єть ся 
сим фі то со ціо ло гіч ний на прям, у рам ках яко го була 
роз роб ле на ме то ди ка по бу до ви сис те ми син так со-
нів  у  сис те му  це но хо рів.  У  цьо му  на пря му  ви ко-
ристо ву ють ся  ті  самі  під хо ди,  що  й  при  кла си фі-
ка ції  фі то це но зів,  хоча  ос тан ні,  за  кла си фі ка ці єю 
Бра ун-Блан ке,  трак ту ва ли ся  інакше.  Пер шо чер-
го вим ета пом збо ру  ін фор ма ції  є  за кла дан ня еко-
ло го-це но тич них  про фі лів  че рез  пев ні  еле мен ти 
ланд шаф ту  та  про ве ден ня  гео бо та ніч них  опи сів. 
Ка ме раль ний  етап  об роб ки  по ля гає  в  тому,  що 
ін фор ма ція  ви ді ле них  син так со нів  уво дить ся  в 
таб ли цю,   в якій вка зу єть ся  їхнє чис ло й про тяж-
ність  кож но го  з  них  по  за кла де но му  про фі лю.  За 
фор мою  така  таб ли ця  на га дує  ти по ву  для  опи сів 
син так со нів,  але  за мість  ви дів  за но сять ся  уг ру по-
ван ня  (син так со ни),  а  ко лон ка  таб ли ці  ві доб ра-
жає  да ний  еко ло гіч ний  ряд.  У  ході  оп ра цю ван ня 
таб ли ці такі ря ди по рів ню ють ся, в ре зуль та ті чого 
ви ок рем лю єть ся  гру па  по діб них  про фі лів,  що  дає 
мож ли вість ви ді ли ти стій кі по єд нан ня уг ру по вань, 
які на зи ва ють ся сиг ма-син так со на ми. По тім вста-
нов лю єть ся  їх ній  ранг  з  від по від ним  за кін чен ням 
(сиг ма-клас (sigmetea), сиг ма-по ря док (sigmetalia), 
сиг ма-со юз (sigmion), сиг ма-асо ціа ція (sigmetum), 
а на зва да єть ся за од ним-дво ма,  за зви чай пе ре ва-
жаю чи ми  син так со на ми  (Bulokhov,  2001).  Сим-
фі то со ціо ло гія  че рез  на яв ність  стро гої  ме то ди-
ки  от ри ма ла  під трим ку  ба гатьох  фі то це но ло гів 
(Balcerkiewicz, Wojaterska 1978; Médwedcka-Kornas, 
1983; Hoholeva, 1987; Naumova, Mirkin, 1987; Holub, 
Chorbadze,  1991;  Bulokhov,  2001;  Rivas-Martinez, 
2005;  Pedrotti,  2015,  etc.).  Представ ни ка ми  різ них 
шкіл  роз роб ле ні  ме то ди ки  та  під хо ди  до  ви ді лен-
ня те ри то рі аль них оди ниць рос лин ності в  ге те ро-
ген них  просто ро вих  струк ту рах.  Єв ро пейськи ми 
гео бо та ні ка ми  ви роб ле на  пое тап на  ме то ди ка,  що 
вклю чає  ана ліз  рос лин ності,  скла дан ня  карт  рос-
лин ності,  ГІС-ана ліз  (на кла дан ня  ланд шафт них, 
гео мор фо ло гіч них, гео ло гіч них та ґрун то вих карт) 
та  ста тистич ний  ана ліз  таб лиць  по  ви зна чен ню 
сиг ма-син так со нів.  Ство рен ня  та ких  рос лин них, 
біо клі ма тич них, біо гео гра фіч них, функ ціо наль них 
мак ро-  та  мік ро мо де лей  да ють  важ ли ву  ін фор ма-
цію  і  по лег шу ють  прак тич не  засто су ван ня  да них. 
На  сьо го дні  цей  під хід  ак тив но  ви ко ристо ву єть ся 
при  кар то гра фу ван ні  та  пос тій но  вдо ско на лю єть-
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уз довж ка те ни, влас не, і слу гу ють для вста нов лен-
ня еко ме рів Дніст ровсько го кань йо ну.

Для збо ру та об роб ки ма те ріа лу було ви ко риста-
но від по від ні польо ві та ка ме раль ні ме то ди. 

Польо вий  ме то д  вклю чав  ві зу аль не  обсте жен-
ня, за клад ку еко ло гіч них про фі лів та гео бо та ніч ні 
опи си  ді ля нок.  У  зв'язку  із  важ ко дос туп ністю  до 
ок ре мих  ді ля нок  до ли ни  було  про ве де но  ві зу аль-
ну  ре ког нос ци ров ку  міс це вості  –  про їзд  по  при-
пла кор ній  час ти ні,  фо то гра фу ван ня  схи лів  про-
ти леж но го  бе ре га  та  при сво єн ня  но ме рів  ви ді лам 
від по від них умов них ти по вих еко ме рів з від міт кою 
на кар ті мас шта бом 1:10000, що до зво ли ло оці ни-
ти їхню різ но ма ніт ність та ха рак тер ди фе рен ціа ції. 
Саме це ви зна чає спе ци фі ку польо вих до слі джень 
ре гіо ну, ос кіль ки пев ні те ри то рії є важ ко дос туп ни-
ми. 

Наступ ний  етап  по ля гав  у  за кла дан ні  еко ло го-
це но тич них про фі лів у ме жах ка те ни та здій снен-
ні гео бо та ніч них опи сів ді ля нок, що ха рак те ри зу-
ють від по від ні лан ки. За умо в склад но роз сі че но-
го  рель є фу  такі  про фі лі  не  вда єть ся  про класти  за 
чіт ко ви бра ним ази му том, тому лан ки опи су ють ся 
в  дос туп них  міс цях  да но го  типу  еко ме рів.  Опи си 
трав'яних  уг ру по вань  ви ко ну ва ли  на  ді лян ці  5  × 
5 м, або на вузьких сму гах у  за леж ності від  їхньої 
ши ро ти  на  ді лян ках  дов жи ною  до  20–25  м.  В  ок-
ре мих ви пад ках (на не ве ли ких за роз мі ром, але од-
но тип них і близько роз та шо ва них скель) скла дав-
ся один опис. Гео бо та ніч ний опис лі со вих це но зів 
про во див ся на ді лян ці 25 × 25 м, а ча гар ни ко вих – 
10 × 10 м. 

Ка ме раль ний метод об роб ки цих да них, на від-
мі ну від ори гі наль них польо вих до слі джень, є ти-
по вим і по ля гав у під го тов ці та вклю че ні гео бо та-
ніч них опи сів у базу да них за до по мо гою про грам-
но го  за без пе чен ня  Turboveg  2.0.  Для  кла си фі ка ції 
рос лин ності  ви ко риста но  мо ди фі ко ва ний  ме тод 
двосто ронньо го  ана лі зу  ін ди ка тор них  ме то дів 
Modified  TWINSPAN  Classification  (Roleček  et  al., 
2009), вбу до ва ний у про гра му JUICE 7.0. По каз ни-
ки еко фак то рів роз ра хо ва ні за шка лою Я.П. Ді ду ха 
(Didukh,  2011).  От ри ма ні  дані  слу гу ва ли  для  по-
даль шо го  по рів няль но го  ана лі зу  за  еко ло гіч ни ми 
по каз ни ка ми та для ви до во го скла ду це но зів.

Наступ ний  етап  –  ви ді лен ня  еко ме рів,  що 
представ ля ють  ме зо ком бі на цію  пев но го  типу:  за-
ко но мір ні роз мі ще ні лан ки на схи лі вздовж ка те ни 
від  при пла кор ної  до  за плав ної  час тин.  Для  цьо го 
із  ре аль но  іс ную чих  про фі лів,  еко ло гіч них  ря дів, 

Ма те ріа ли та ме то ди

Мо дель ною ді лян кою до слі джень було об ра но ти-
по ву  час ти ну  до ли ни  р.  Дністер  у  ме жах  Хмель-
ницької  та Чер ні вецької об лас тей від с. Вруб лів ці 
до с. Су бич (лі вий бе рег) про тяж ністю 5 км та від-
рі зок у 4,5 км від с. Гру шів ці до с. Дніст рів ка (пра-
вий бе рег). Саме тут Дністер пе ре сі кає Тов тро вий 
кряж, який простя га єть ся на пів день до Мол до ви, 
тому до ли на має кань йо но по діб ну фор му з ви со ки-
ми (до 150 м) кру ти ми (20º–60º) іно ді об ри висти ми 
бе ре га ми  і  представ ле на  різ но ма ніт ни ми  ти па ми 
еко мерів.  У  ме жах  ланд шаф ту,  що  ві доб ра жа ють 
за ко но мір ності роз по ді лу уг ру по вань, ви ді ля єть ся 
чо ти ри ме зо ком бі на ції: пла кор на (фраг мен тар но), 
влас не схи ли бе ре гів до ли ни, за пла ва та рус ло річ-
ки. Об'єктом до слі джень були схи ли бе ре гів до ли-
ни,  які  ма ють  "тристу пін ча тий"  ха рак тер.  Верх ня 
час ти на  схи лів  скла де на  чет вер тин ни ми  по ро да-
ми та вап ня ка ми тре тин но го пе ріо ду, "вра же ни ми" 
про це са ми  еро зії  та  пло щин но го  зми ву.  Се ред ня 
ха рак те ри зу єть ся  –  про це са ми  де ну да ції,  зми ву 
кар бо нат них  від сло нень,  елю ві аль них  від кла дів  – 
від  крей до во го  до  де вонсько го  пе ріо ду.  Елю ві аль-
ні від кла ди ха рак те ри зу ють ся чер гу ван ням ді ля нок 
груд ку ва тих  по лі дет ри то вих  вап ня ків  з  ді лян ка ми 
мер ге лів, які міс тять ок ре мі вклю чен ня плит частих 
вап ня ків. Міс ця ми вап ня ки у ви гля ді ок ре мих брил 
роз ді ле ні суб го ри зон таль ни ми трі щи на ми, що зу-
мов лює їхню не рів но плит ча тість (http://tovtry.com/
ru/info/geo/geo_full.html). Ниж ня час ти на схи лів є 
зо ною  фор му ван ня  ко лю ві аль них  та  аку му ля тив-
них на но сів, які мо жуть мати різ ну ши ри ну і кру-
тиз ну. Гра ді єнт ін тен сив ності про це сів у ме жах ка-
те ни схи лів різ ний і за леж но від цьо го пев на зона 
мо же  змі щу ва ти ся  до ни зу  чи  до вер ху,  або  на віть 
ви па да ти.  Міс ця ми  об ри ви  де вонських  від кла дів 
до хо дять  до  вод ної  по верх ні,  що  спри чи не но  ще 
і  тим,  що  рус ло  річ ки  було  під ня то.  У  свою  чер гу 
схи ли  че рез  різ ну  струк ту ру  та  особ ли вості  скла-
ду  по рід  ха рак те ри зу ють ся  не од но рід ним  рель є-
фом.  Тут  спос те рі га ють ся  від сло нен ня,  по лич ки, 
на ко пи чен ня  ко лю ві аль них  від кла дів,  тощо.  На 
ввіг ну тих  фор мах  рель є фу,  де  на яв ні  чет вер тин ні 
від кла ди  (ле си),  фор му ють ся  чор но зем ні  ґрун ти, 
на вап ня ках – рен дзи ни, а на їх ніх ви хо дах на по-
верх ню – лі то со лі. Все це ви зна чає до сить стро ка-
тий  рос лин ний  по крив,  різ но ма ніт ність  біо то пів, 
уг ру по ван ня яких є чут ли ви ми ін ди ка то ра ми умов 
іс ну ван ня.  За ко но мір ності  роз по ді лу  уг ру по вань 

http://tovtry.com/ru/info/geo/geo_full.html
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В. Вест го фа та Е. Маа ре ля (Westhoff, Maarel, 1978) 
така на зва є лише "ети кет кою", тому її не слід роз-
гля да ти як ха рак те ристи ку. 

У  ви пад ку,  коли  сиг ма-асо ціа цію  ви ді ли ти  не-
мож ли во  че рез  фраг мен то ва ність  чи  де гра до ва-
ність  уг ру по вань,  не дос тат ню  роз роб ле ність  кла-
си фі ка ції  рос лин ності  або  внас лі док  на яв ності 
кіль кох асо ціа цій од но го сою зу, ми ви ді ляє мо сиг-
ма-со юз.  Мож ли вий  ва рі ант  ана лі зу  і  на  ви що му 
рів ні – сиг ма-кла су (на прик лад, ске лі, у трі щи нах 
яких  за леж но  від  ос віт лен ня  фор му ють ся  уг ру по-
ван ня різ них кла сів).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Ос но вою оцін ки еко ме рів слу гує кла си фі ка ція рос-
лин них уг ру по вань, роз роб ле на до рів ня асо ціа ції, 
а в ок ре мих ви пад ках до сою зів. 

Сте по ва рос лин ність на чор но зе мах або рен дзи нах
Cl. Festuco-Brometea Br.-Bl. & Tx. ex Br.-Bl. 1949

Ord. Brachypodietalia pinnati Korneck 1974
All. Fragario viridis-Trifolion montani  Korotchenko 
& Didukh 1997

Ass.  1. Carici praecocis-Thymetum  marschalliani 
Korotchenko & Didukh 1997
Ass.  2. Salvio pratensis-Poеtum angustifoliae 
Korotchenko & Didukh 1997 

Ord. Festucetalia valesiacae Soó 1947
All. Festucion valesiacae Klika 1931

Ass. 3. Botriochloetum ischaemii (Kristinsson 1937) 
I. Pop 1977
Ass. 4. Koelerio macranthae-Stipetum joannis Chytrý 
2007

Ord. Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis I. Pop 1968
All. Bromo pannonici-Festucion pallentis Zólyomi 1966

Ass. 5. Seslerietum heuflerianae Soó 1947

Кам'янисті від сло нен ня із зми тим або не роз ви ну-
тим ґрун том (лі то со лі)
Cl. Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955

Ord. Alysso-Sedetalia Moravec 1967
All. Alysso-Sedion Oberdofer & Müller 1961

Ass. 6. Aurinio saxatilis-Allietum podolici Onyschenko 
2001
Ass.  7. Schivereckio podolici-Seselietum libanotitis 
ass. nov. prov.

Cl. Artemisietea vulgaris Lohmeyer & al. ex von Rochow 
1951

Ord. Agropyretalia intermedio-repentis Müller & Görs 
1969

да них  кла си фі ка ції  син так со нів  та  оцін ки  еко ло-
гіч них  по каз ни ків  ви бу до ву єть ся  один  чи  кіль ка 
умов них,  але  "ти по вих"  ря дів,  які  ха рак те ри зу ють 
за ко но мір ності роз мі щен ня ла нок да ної ме зо ком-
бі на ції. По суті, це мож на роз гля да ти як ти пі за цію 
про фі лів. На від мі ну від кон крет но го еко ло гіч но го 
ряду, що ві доб ра жає чер го вість ла нок по від но шен-
ню до змі ни пев но го од но го чи кіль кох взає мо дію-
чих  про від них  еко фак то рів,  еко ме ра  ві доб ра жає 
пос лі дов ність  ла нок,  яка  ви зна ча єть ся  за  змі ною 
ком плек су  фак то рів,  що  ха рак те ри зу ють  роз по діл 
типу це но зів на ка те ні (Didukh et al., 2015). У ме жах 
ме зо ком бі на ції  мо жуть  ви ді ля ти ся  мік ро ком бі на-
ції, які яв ля ють со бою пер вин ний рі вень не од но-
рід ності,  тоб то  по єд нан ня  еле мен тів  фі то це но зів 
(мік ро біо то пів)  у  ме жах  форм  мік ро рель є фу.  Різ-
ни ця  між  мік ро-,  мезо-  та  мак ро ком бі на ці єю  по-
ля гає  у  про тяж ності  ла нок  у  просто рі,  де  кож ний 
тип це но зу пов'язаний з пев ною фор мою рель є фу 
та  ха рак те ри зу єть ся  іє рар хіч ним  вклю чен ням  до 
ран гу  форм  рель є фу  більш  ви со ко го  ран гу:  мік-
ро – у ме зо ком бі на цію, мезо – у мак ро ком бі на цію. 
При кла дом  мік ро ком бі на цій  мо жуть  бути  на бір 
поя сів рос лин ності вздовж бе ре га річ ки, вап ня ко ві 
груд ку ва ті від сло нен ня з чис лен ни ми по лич ка ми, 
ус ту па ми тощо. При кла дом мак ро ком бі на цій є по-
яс ність гірських ма си вів. 

У  скла ді  еко ме рів  по єд ну ють ся  лан ки  це но-
зів  різ но го  роз мі ру  та  син так со но міч но го  ви-
ра жен ня.  У  ви пад ку,  коли  ці  ді лян ки  за йма ють  
більш-менш  знач ні  пло щі  і  представ ле ні  уг ру по-
ван ня ми, кла си фі ка ція яких де таль но роз роб ле на, 
їхня  іден ти фі ка ція  від бу ва єть ся  до  рів ня  асо ціа-
ції  (або  за  до мі нант ним  ви дом  до  фа ції).  По  мірі 
ско ро чен ня  площ  і  збіль шен ня  фраг мен то ва ності 
зни жу єть ся  мож ли вість  їхньо го  ви зна чен ня.  За-
леж но  від  рів ня  де та лі за ції  іден ти фі ка ція  про во-
дить ся до рів ня сою зу, по ряд ку чи кла су. У ме жах 
кож ної  фі то це но ме ри  ок ре мі  лан ки  мо жуть  бути 
представ ле ні  різ ни ми  ран га ми  син так со нів  не од-
на ко вої  кіль кості.  Ана лі зую чи  весь  ряд  ла нок,  ми 
ви ді ляє мо спе ци фіч ні, ха рак тер ні для да ної еко ме-
ри, лан ки. Як пра ви ло, вони зна хо дять ся у се ред-
ній час ти ні ряду. На ос но ві їхньої іден ти фі ка ції ми 
іме нує мо  дану  еко ме ру  як  сиг ма-асо ціа цію  (сиг-
ма-син так сон). Отже, пев на сиг ма-асо ціа ція у та-
ко му ро зу мін ні не є влас не асо ціа ці єю, а може бу-
ти  представ ле на  на бо ром  уг ру по вань  різ но рід них 
асо ціа цій,  сою зів  і  на віть  кла сів,  тоб то  їхня  на зва 
ха рак те ри зує  спе ци фі ку  уг ру по вань.  За  ви сло вом 
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За плав ні ліси
Cl. Salicetea purpureae Moor 1958 

Ord. Salicetalia purpureae Moor 1958
All. Rubo caesii-Amorphion fruticosae  Shevchyk  &  
V. Solomakha 1996

Cl. Alno glutinosae-Populetea albae  P.  Fukarek  & 
Fabijanić 1968

Ord. Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
All. Populion albae Br.-Bl. ex Tchou  1949

Рос лин ні  уг ру по ван ня  слу гу ють  хо ро ши ми  ін-
ди ка то ра ми  еко ло гіч них  умов.  На  ос но ві  ме то-
ди ки  син фі то ін ди ка ції  (Didukh,  2011,  2012)  були 
роз ра хо ва ні  від по від ні  по каз ни ки  для  12  про від-
них  еко фак то рів  ви ді ле них  син так со нів  (таб ли-
ця).  Як  вид но,  по каз ни ки  во ло гості  ко ли ва ють ся 
від 7,92 ба лів для скель них уг ру по вань (Schivereckio 
podolici-Seselietum libanotis)  до  13,25  при бе реж них 
лі сів  (Populion albae), тоб то гра ді єнт  їх ніх змін до-
сить ви со кий – 5,3 бала, що знач ною мі рою ви зна-
чає ди фе рен ціа цію цих це но зів.

Змін ність  зво ло жен ня  ко ли ва єть ся  у  мен ших 
діа па зо нах  (ча гар ни ків  Swido sanguinei-Crataegetum 
leiomonogynae  від  5,2  та  лі сів  Mercuriali perennis-
Fraxinetum  excelsioris  до  різ ко  змін них  при ру сло-
вих  Populion albae  –  7,73).  У  ме жах  ав то морф них 
ти пів  це но зів  ти по вих  лі сів  та  сте пів,  на  від мі ну 
від  гіг ро морф них  та  лі то морф них,  ці  по каз ни-
ки  більш-менш  ста біль ні.  За  по каз ни ка ми  ае ра ції 
най ви щі  зна чен ня  ма ють  ліси  Ficario-Ulmetum  – 
6,77,  най ниж чі  –  на скель ні  (Schivereckio podolici-
Seselietum libanotitis  –  4,9,  Aurinio saxatilis-Allietum 
podolici – 5,0). За вмістом ніт ро ге нів най ба гат ши ми 
є Isopyro thalictroidis-Carpinetum – 6,65, най бід ні ши-
ми – Aurinio saxatilis-Allietum podolici та Schivereckio 
podolici-Seselietum libanotitis – 4,05. За по каз ни ка ми 
ки слот ності ґрун тів це но зи вия ви ли до сить близькі 
зна чен ня (8,0–8,7), крім уг ру по ван ня при річ ко вих 
лі сів  Populion albae, де  воно  по ни же не  (7,7  ба лів). 
Сольо вий ре жим хоча і ко ре лює з по каз ни ком ки-
слот ності,  про те  ко ли ва єть ся  у  ши ро ких  ме жах 
(від  6,4  для  ча гар ни ків  Swido sanguinei-Crataegetum 
leiomonogynae  до  8,25  для  Melico transylvanicae-
Lembotroposum nigricantis).  Хоча  гео ло гіч ну  ос но ву 
бе ре гів р. Дністер фор му ють кар бо нат ні від кла ди, 
вміст кар бо на тів у ґрун тах не од на ко вий. Най ниж-
чий  він  у  ґрун тах  під  лі са ми  Isopyro thalictroidis-
Carpinetum – 6,9, най ви щий для це но зів від сло нень 
Melico transylvanicae-Lembotropetum nigricantis – 9,6. 
По каз ни ки  клі ма ту  ко ли ва ють ся  у  знач но  вуж чих 

All. Artemisio marschalliani-Elytrigion intermediae 
Korotchenko & Didukh 1997

Ass.  8. Poetum versicoloris Kukovitsa,  Movchan,  
V. Solomakha & Shelyag-Sosonko 1992
Ass.  9. Melico transsylvanicae-Lembotroposum 
nigricantis Korotchenko 2004

На скель ні уг ру по ван ня
Cl. Verrucarietea nigrescentis Wirth 1980

Ord. Verrucarietalia nigrescentis Klement 1950
All. Aspicillion calcareae Albertson 1946 ex Routx 1978
All. Caloplacion decipientis Klem 1950 

Cl. Asplenietea trichomanis (Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977
All. Asplenion rutae-murariae Gams 1936

Ass.  9. Asplenietum  trichomano-rutae-murariae 
Kuhn 1937 

Cl. Polypodietea Jurko & Peciar ex Boşcaiu, Gergely & 
Codoreanu 1966 

Ord. Hypnum cupressiformi-Polypodietalia vulgaris 
Jurko & Peciar. ex Mucina & Theurillat 1963

All. Hypno-Polypodion Mucina 1993 

Ча гар ни ки
Cl. Crataego-Prunetea Tx. 1962

Ord. Prunetalia spinosae Tx. 1952
All. Berberidion vulgaris Br.-Bl. 1950

Ass.  10.  Rhamno-Cornetum sanguinei  Passarge 
(1957) 1963

All. Prunion spinosae Br.-Bl. ex Tx. 1952
Ass. 12. Prunetum spinosae Tx. 1952 
Ass. 13. Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae 
Fitsailo 2005

All. Astrantio-Corylion avellanae Passarge 1978

Ліси
Cl.  Quercetea pubescentis  Doing-Kraft  ex  Scamoni  & 
Passarge 1959 

Ord. Quercetalia pubescenti-petraeae Klika 1933 
All. Quercion petraeae Zólyomi & Jakucs ex  Jakucs 
1960 

Ass. 14. Corno-Quercetum Máthé & Kovács 1962 
Cl. Carpino-Fagetea sylvaticae Jakucs ex Passarge 1968

Ord. Carpinetalia betuli P. Fukarek 1968
All. Carpinion betuli Issler 1931

Ass. 15. Isopyro thalictroidis-Carpinetum Onyshchenko 
1988

Ord. Fagetalia sylvaticae Pawłowski 1928
All. Tilio-Acerion Klika 1955

Ass.  16. Mercuriali perennis-Fraxinetum  excelsioris 
(Klika 1942) Husová 

All. Alnion incanae Pawłowski 1928
Ass. 17. Ficario-Ulmetum minoris Knapp 1942
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ме жах,  ніж  еда фіч ні.  Так,  най ви щі  по каз ни ки  тер-
мо ре жи му  ха рак тер ні  для  на скель но-сте по вих  та 
лі со вих  уг ру по вань,  зок ре ма  Melico transylvanicae-
Lembotroposum nigricantis – 9,4, най ниж чі для ча гар-
ни ків Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae – 
8,32, тоб то тут пев ної за ко но мір ності не спос те рі га-
єть ся. Най ниж чі се редньо зи мо ві тем пе ра ту ри (кріо-
ре жим) ха рак тер ні для ти по вих при бе реж них ча гар-
ни ків  Rubo caesii-Amorphion fruticosae  –  6,6, най ви - 
щі  –  для  ча гар ни ків  Astrantio-Corylion avellanae  – 
9,33. За змі ною по каз ни ків кон ти нен таль ності спос-
те рі га єть ся  чіт ка  за ко но мір ність  їхньо го  зни жен ня 
від  сте по вих  (Koelerio macranthae-Stipetum joannis  – 
9,3)  і  на скель них  це но зів  (Melico transylvanicae-
Lembotroposum nigricanti – 9,2, Schivereckio podolici-
Seselietum libanotitis – 9,2) до  ча гар ни ків (Swido 
sanguinei-Crataegetum leiomonogynae – 7,2). На то мість 
по каз ни ки  ом бро ре жи му  змі ню ють ся  у  зво рот но-

му  на прям ку,  най ниж чі  по каз ни ки  ха рак тер ні  для 
ча гар ни ко вих  це но зів  Swido sanguinei-Crataegetum 
leiomonogynae – 10, най ви щі – для Ficario-Ulmetum – 
12,6. 

Такі  ха рак те ристи ки  важ ли ві  для  оцін ки  ди фе-
рен ціа ції  син так со нів,  які  від зна ча ють ся  їхньою 
ку му ля тив ною  дією,  що  по ка за но  на  ден д ро гра мі 
(рис. 1).

За по каз ни ка ми кое фі ці єн та евк лі до вої дис тан-
ції  на  рів ні  >  50  ви ді ляють ся  два  класте ри:  уг ру-
по ван ня  при ру сло вих  лі сів  та  ча гар ни ків  Populion 
albae,  Rubo caesii-Amorphion fruticosae (А

1
)  на  рів ні 

>20 та це но зи не мо раль них лі сів Isopyro thalictroidis-
Carpinetum,  транс фор мо ва них  лі сів  (Mercuriali 
perennis-Fraxinetum excelsioris) (А

2
) на рів ні >10 фор-

му ють  кластер  А.  На то мість  усі  трав'янисті,  дея-
кі  ча гар ни ко ві  та  тер мо філь ні  типи  уг ру по вань 
увійш ли  до  класте ру  (В),  вони  знач но  по діб ні ші 

Середні бальні значення провідних екофакторів синтаксонів 
Average values of main ecofactors of syntaxa

Синтаксон
Екологічні фактори*

Hd Fh Ae Nt Rc Sl Ca Tm Cr Kn Om Lc

Melico transylvanicae-Lembotroposum nigricantis 8,21 5,99 5,24 4,33 8,71 8,25 9,63 9,40 8,78 9,22 10,87 7,61

Carici praecocis-Thymetum marschalliani 9,04 6,28 5,44 4,87 8,46 8,00 8,19 8,64 8,16 9,01 10,91 7,35

Salvio pratensis-Poеtum angustifoliae 8,56 6,08 5,34 4,55 8,67 7,96 8,88 9,13 8,64 8,88 10,90 7,49

Botriochloetum ischaemii 8,71 6,16 5,31 4,67 8,39 7,86 8,34 8,68 8,19 8,71 10,74 7,29

Seslerietum heuflerianae 8,85 6,08 5,34 4,59 8,58 7,83 8,76 8,83 8,49 8,75 11,37 7,39

Aurinio saxatilis-Allietum podolici 8,13 5,80 4,99 4,05 8,57 7,56 8,75 8,97 8,46 9,18 11,38 7,72

Poetum versicoloris 8,56 6,08 5,34 4,55 8,67 7,96 8,88 9,13 8,64 8,88 10,90 7,49

Schivereckio podolici-Seselietum libanotis 7,92 5,81 4,89 4,05 8,06 7,21 8,29 8,38 7,86 9,02 11,00 7,22

Koelerio macranthae- Stipetum joannis 8,5 6,1 5,39 4,86 8,6 8,0 8,6 8,7 8,23 9,3 10,3 7,48

Polypodietea 8,20 5,90 5,07 4,22 8,43 7,57 8,64 8,83 8,32 9,03 11,09 7,48

Asplenietum trichomano-rutae-murariae 8,50 6,02 5,22 4,44 8,48 7,74 8,59 8,82 8,35 8,93 11,04 7,43

Prunetum spinosae 9,65 6,19 5,87 5,21 8,42 7,76 8,58 8,46 7,88 9,10 10,93 7,22

Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae 8,80 5,19 5,12 4,60 7,57 6,41 7,47 8,32 7,97 7,19 10,0  6,08

Rhamno-Cornetum sanguinei 9,77 5,66 5,54 4,93 8,44 6,97 8,49 8,94 8,71 8,05 10,83 6,56

Astrantio-Corylion avellanae 11,12 5,27 6,56 5,91 8,41 6,88 7,63 9,43 9,33 7,82 12,25 5,24

Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris 10,79 5,41 6,45 5,88 8,35 6,86 7,58 9,26 9,04 7,94 12,04 5,53

Isopyro thalictroides-Carpinetum 11,39 5,26 6,65 6,21 8,02 6,63 6,87 8,93 8,77 7,66 12,33 4,96

Corno-Quercetum 10,66 5,67 6,23 5,46 8,27 6,96 7,73 9,14 8,76 8,45 12,22 6,06

Ficario-Ulmetum 11,63 5,36 6,77 6,67 8,05 6,81 6,99 9,09 8,88 7,78 12,56 5,19

Populion albae 13,25 7,73 6,42 6,18 7,76 7,68 7,46 8,83 7,49 8,43 11,6 7,26

Rubo caesii-Amorphion fruticosae 12,91 7,8 6,1 5,8 7,8 7,6 7,7 9,4 6,6 8,16 11,1 7,4

* Hd – вологість ґрунту; Fh – змінність зволоження ґрунту; Ae – аерація ґрунту; Nt – вміст мінеральних сполук азоту; 
Rc – кислотність ґрунту; Sl – сольовий режим ґрунту; Ca – вміст карбонатів; Tm – терморежим; Cr – кріорежим; 
Kn – континентальність; Om – омброрежим; Lc – освітленість ценозу.
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Stipetum joannis,  Aurinio saxatilis-Allietum podolici, 
Poetum versicoloris). До скла ду ос танньо го вхо дять і 
сте по ві ча гар ни ки Prunetum spinosae. На скель ні уг-
ру по ван ня Aurinio saxatilis-Allietum podolici та Melico 
transylvanicae-Lembotropetum nigricantis ви ді ляють ся 
на рів ні > 10. Та кий роз по діл на ден д ро гра мі від во-
ло гих лі сів та ча гар ни ків до на скель них уг ру по вань 
свід чить про те, що го лов ним фак то ром ди фе рен-
ціа ції  ла нок  (син так со нів)  висту па ють  струк ту ра 
(ос віт ле ність) це но зу та сту пінь во ло гості ґрун тів. 

за  еко ло гіч ни ми  умо ва ми  і  ди фе рен цію ють ся  на 
рів ні  >  20.  Ок ре мий  кластер  утво рю ють  сте по-
ві  уг ру по ван ня  Salvio pratensis-Poеtum angustifoliae 
(В

1
).  У  кластер  (В

2
)  об'єднались  це но зи  ча гар-

ни ків  Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae, 
Rhamno-Cornetum sanguinei та уг ру по ван ня  скель-
но-ду бо вих лі сів Corno-Quercetum (С

1
). У свою чер-

гу кластер (С
2
) фор му ють уг ру по ван ня на скель них 

Schivereckio podolici-Seselietum libanotidis,  пет ро фіт-
них  та  сте по вих  уг ру по вань  (Koelerio macranthae-
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Рис. 1. Оцінка диференціації синтаксонів за провідними екофакторами. А, В, С – кластери, 1–20 – номери 
синтаксонів: 

1 – Melico transylvanicae-Lembotropetum nigricantis; 2 – Carici praecocis-Thymetum marschalliani; 3 – Salvio pratensis-Poеtum 
angustifoliae; 4 – Seslerietum heuflerianae; 5 – Poetum versicoloris; 6 – Schivereckio podolici-Seselietum libanotidis; 7 – Aurinio 
saxatilis-Allietum podolici; 8 – Asplenietum trichomano-rutae-murariae; 9 – Botriochloetum ischaemii; 10 – Koelerio macranthae-
Stipetum joannis; 11 – Prunetum spinosae; 12 – Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae; 13 – Rhamno-Cornetum sanguinei; 
14 – Astrantio-Corylion avellanae; 15 – Corno-Quercetum; 16 – Isopyro thalictroidis-Carpinetum; 17 – Mercuriali perennis-
Fraxinetum excelsioris; 18 – Ficaria-Ulmetum; 19 – Populion albae; 20 – Rubo caesii-Amorphion fruticosae

Fig. 1. Evaluation of syntaxa differentiation according to main ecofactors. A, B, C – clusters, 1–20 – syntaxon number:

1 – Melico transylvanicae-Lembotropetum nigricantis; 2 – Carici praecocis-Thymetum marschalliani; 3 – Salvio pratensis-Poеtum 
angustifoliae; 4 – Seslerietum heuflerianae; 5 – Poetum versicoloris; 6 – Schivereckio podolici-Seselietum libanotidis; 7 – Aurinio 
saxatilis-Allietum podolici; 8 – Asplenietum trichomano-rutae-murariae; 9 – Botriochloetum ischaemii; 10 – Koelerio macranthae-
Stipetum joannis; 11 – Prunetum spinosae; 12 – Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae; 13 – Rhamno-Cornetum sanguinei; 
14 – Astrantio-Corylion avellanae; 15 – Corno-Quercetum; 16 – Isopyro thalictroidis-Carpinetum; 17 – Mercuriali perennis-
Fraxinetum excelsioris; 18 – Ficaria-Ulmetum; 19 – Populion albae; 20 – Rubo caesii-Amorphion fruticosae
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на яв ність  роз ви ну то го  мо хо во-ли шай ни ко во го 
яру су (Aspicillion calcareae, Caloplacion decipientis).

Як  вид но  з  рисунку  (рис.  2,  а),  змі на  по каз ни-
ків  еко фак то рів  від бу ва єть ся  пос ту по во.  Най ви щі 
по каз ни ки Rc, Ae, Ca i Sl ха рак тер ні для тран зит-
ної  зони  в  ме жах  лан ки  Poetum versicoloris.  Во ло-
гість ґрун ту та вміст ніт ро ге нів у зни же них ді лян-
ках  рель є фу,  зай ня тих  це но за ми  Carici praecocis-
Thymetum marschalliani  та  ча гар ни ко ви ми  уг ру по-
ван ня ми Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae, 
сут тє во  від різ няють ся. По каз ни ки  клі ма тич них 
фак то рів ва рію ють не знач но, але най біль ші від хи-
лен ня від вер ши ни схи лу до під ніж жя спос те рі га-
ють ся на клю чо вій се ред ній лан ці.

Тип  еко ме ри  Botriochloetum ischaemii-sigmetum 
(рис.  2,  b)  ха рак тер ний  для  ме зо ком бі на ції  схи-
лу  пів ден ної  та  схід ної  ек спо зи цій,  який  по ни-
жу єть ся  пос ту по во,  і  скла де ний  чет вер тин ни ми 
ле со ви ми  суг лин ка ми  зі  зми ти ми  чор но зе ма ми 
кру тиз ною  до  25º.  Вклю чає  наступ ний  на бір  син-
так со нів:  Carici praecocis-Thymetum marschalliani  та 
Salvio pratensis-Poеtum angustifoliae на при пла кор ній 
ді лян ці, Botriochloetum ischaemii, що за ймає усі час-
ти ни схи лу із зони транс гре сії, пло щин но го зми ву. 
Ниж че  і  в  не знач них  по глиб лен нях  фор му ють ся 
роз рі дже ні  за рос ті  уг ру по вань  Rhamno-Cornetum 
sanguinei,  а  в  по глиб лен нях  рель є фу  –  більш  гус ті 
Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae. 

Уз довж  бе ре га  тра п ляють ся  це но зи  Populion 
albae,  трав'яний  по крив  яких  сфор мо ва ний  під 
впли вом  над мір ної  дії  рек реа ції.  Їхнє  фор му ван-
ня  спри чи не не  не  лише  еро зі єю,  а  й  ви па са ми. 
У  міс цях  від сло нень  ді аг ностич ною  сиг ма-асо-
ціа ці єю  ран гу  мік ро ком бі на ції  є  Aurinio saxatilis-
Allietum podolici з наступ ним скла дом син так со нів: 
Aurinio saxatilis-Allietum podolici, Aspicillion calcareae, 
Caloplacion decipientis.

У ме жах цієї ме зо ком бі на ції до се ре ди ни схи лів 
спос те рі га єть ся  зни жен ня  по каз ни ків  Hd,  Ca,  Sl, 
Ae, Nt, Kn, Tm та під ви щен ня Sl, Om. Але в ниж-
ній  час ти ні,  яка  представ ле на  ча гар ни ко ви ми  уг-
ру по ван ня ми  Rhamno-Cornetum sanguinei, Swido 
sanguinei-Crataegetum leiomonogynae та  при ру сло ви-
ми лі са ми Populion albae, ці по каз ни ки знач но ко-
ли ва ють ся. При  цьо му  най ниж чі  по каз ни ки  Rc, 
Ca,  а  най ви щі  Sl,  Nt  ха рак тер ні  для  ча гар ни ків. 
По каз ни ки клі ма тич них фак то рів ко ли ва ють ся не-
знач но, але від вер ши ни до ос но ви схи лів значення 
Kn зни жують ся, а Om, Cr, Tm під ви щу ють ся. 

Еко ло го-це но тич на ди фе рен ціа ція рос лин но го по кри ву
Еко ме ри  до слі джу ва ної  ді лян ки  схи лів  до ли ни 
Дніст ра  представ ле ні  сі мо ма  ти па ми,  що  ха рак-
те ри зу ють ся  на яв ністю  на скель но-пет ро фіт них, 
сте по вих,  ча гар ни ко вих  та  лі со вих  уг ру по вань. 
Най важ ли ві шим  фак то ром,  що  ви зна чає  роз по-
діл  еко мерів,  є  ек спо зи ція  схи лів:  пів ніч но-за хід-
на  та  пів ден но-схід на.  Так,  до  пів ніч но-за хід них 
схи лів  при уро че ні  лі со ві  уг ру по ван ня  (Carpino-
Fagetea) та луч но-сте по ві (Bromo pannonici-Festucion 
pallentis) з  до мі ну ван ням Sesleria heufleriana,  а 
до  пів ден но-схід них – сте по ві  та  пет ро фіт ні  це-
но зи  кла сів  Festuco-Brometea  (Festucion valesiaca, 
Stipo pulcherrimae-Festucetalia pallentis), Sedo-
Scleranthetea, Artemisietea vulgaris з  до мі ну ван-
ням  Festuca rupicola, Bothriochloa ischaemum, Stipa 
capillata, Poa versicolor.

Кож на із семи ви ді ле них еко ме рів ха рак те ри зу-
єть ся  за ко но мір ним  роз по ді лом  ла нок,  представ-
ле них  пев ним  син так со ном,  який  ми  на ма га ли ся 
іден ти фі ку ва ти до рів ня асо ціа ції або сою за. У за-
леж ності  від  ла нок  ха рак тер но го  син так со ну,  що 
ви зна чає  спе ци фі ку  да ної  ме зо ком бі на ції,  ви ді-
ляють ся сиг ма-асо ціа ція чи сиг ма-со юз. 

Для схи лів пів ден ної ек спо зи ції кру тиз ною 25–
45º,  а  міс ця ми  об ри вистих,  ха рак тер ною  є  Poetum 
versicoloris-sigmetum (рис.  2,  а). На  та ких  ді лян ках 
від бу ва єть ся  силь на  еро зія,  тому  ґрун ти  зми ва-
ють ся. У верх ній час ти ні на ле со вих по ро дах вони 
представ ле ні зми ти ми чор но зе ма ми чи сі ри ми лі-
со ви ми  ґрун та ми,  в  се ред ній  час ти ні  на  вап ня-
ках – зми ти ми рен дзи на ми й лі то со ля ми. Для цієї 
сиг ма-асо ціа ції  ха рак тер ний  свій  склад  син так со-
нів: це но зи Botriochloetum ischaemii за йма ють біль-
шу  час ти ну  при пла кор ної  ді лян ки  (кру тиз ною  до 
20º) з про тяж ністю схи лу до 10 м. Ниж че зни жень 
рель є фу  по ши ре ні  уг ру по ван ня  Carici praecocis-
Thymetum marschalliani.  На  де ну до ва них  схи лах  на 
су хих ос віт ле них від сло нен нях, міс ця ми при на яв-
ності ще бе нистих та елю ві аль них від кла дів, на кар-
бо на тах, вап ня ко вих дріб но зе мах до мі ну ють це но-
зи Poetum versicoloris. Над об ри вом ниж че по схи лу 
тра п ляють ся  не ве ли кі  ді лян ки  уг ру по вань  Melico 
transylvanicae-Lembotropetum nigricantis. Ча гар ни ко-
ві це но зи Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae 
фор му ють ся при ос но ві схи лів. У скла ді цієї еко ме-
ри  ви яв ле ні  мік ро ком бі на ції  на  кар бо нат них  від-
сло нен нях  (кам'яні  бри ли  до  4  м).  Від зна ча ють ся 
ді аг ностич ною  асо ціа ці єю  Aurinio saxatilis-Allietum 
podolici із  за галь ним  про ек тив ним  по крит тям  до 
40%.  Та кож  для  цієї  мік ро ком бі на ції  ха рак тер на 
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Рис.  2.  Закономірності  розподілу  угруповань  та  зміна  показників  провідних  екофакторів  екомерів  петрофітно-
степового  типу: a  –  Poetum versicoloris-sigmetum; b – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; c – Seslerietum heuflerianae-
sigmetum; d – Koelerio macranthae-Stipetum joannis-sigmetum. Синтаксони: 

1 – Melico transylvanicae-Lembotropetum nigricantis; 2 – Carici praecocis-Thymetum marschalliani; 3 – Salvio pratensis-Poеtum 
angustifoliae; 4 – Seslerietum heuflerianae; 5 – Poetum versicoloris; 6 – Schivereckio podolici-Seselietum libanotidis; 7 – Aurinio 
saxatilis-Allietum podolici; 8 – Asplenietum trichomano-rutae-murariae; 9 – Botriochloetum ischaemii; 10 – Koelerio macranthae-
Stipetum joannis; 11 – Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae; 12 – Prunetum spinosae; 13 – Rhamno-Cornetum sanguinei; 
14 – Populion albae.

Тут і на рис. 3, 4 показники екологічних факторів: Hd – вологість ґрунту; Fh – змінність зволоження ґрунту; Ae – 
аерація ґрунту; Nt – вміст мінеральних сполук азоту; Rc – кислотність ґрунту; Sl – сольовий режим ґрунту; Ca – 
вміст карбонатів; Tm – терморежим; Cr – кріорежим; Kn – континентальність; Om – омброрежим; Lc – освітленість 
ценозу

Fig. 2. Distribution patterns of communities and change of main ecofactors of ecomers of petrophyte steppe type: a – Poetum 
versicoloris-sigmetum; b – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; c – Seslerietum heuflerianae-sigmetum; d – Koelerio macranthae-
Stipetum joannis-sigmetum. Syntaxa: 

1 – Melico transylvanicae-Lembotropetum nigricantis; 2 – Carici praecocis-Thymetum marschalliani; 3 – Salvio pratensis-Poеtum 
angustifoliae; 4 – Seslerietum heuflerianae; 5 – Poetum versicoloris; 6 – Schivereckio podolici-Seselietum libanotidis; 7 – Aurinio 
saxatilis-Allietum podolici; 8 – Asplenietum trichomano-rutae-murariae; 9 – Botriochloetum ischaemii; 10 – Koelerio macranthae-
Stipetum joannis; 11 – Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae; 12 – Prunetum spinosae; 13 – Rhamno-Cornetum sanguinei; 
14 – Populion albae.

Here (and in Figs 3, 4) indicators of ecofactors: Hd – soil humidity; Fh – variability of humidity; Ae – aeration; Nt – nitrogen 
content in soil; Rc – acidity; Sl – total salt regime; Ca – carbonate content in soil; Tm – thermal climate; Cr – cryo-climate; 
Kn – continental climate; Om – humidity; Lc – light  
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Рис.  2  (закінчення).  Закономірності  розподілу  угруповань  та  зміна  показників  провідних  екофакторів  екомерів 
петрофітно-степового  типу: a  –  Poetum versicoloris-sigmetum; b – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; c – Seslerietum 
heuflerianae-sigmetum; d – Koelerio macranthae-Stipetum joannis-sigmetum. Синтаксони: 

1 – Melico transylvanicae-Lembotropetum nigricantis; 2 – Carici praecocis-Thymetum marschalliani; 3 – Salvio pratensis-Poеtum 
angustifoliae; 4 – Seslerietum heuflerianae; 5 – Poetum versicoloris; 6 – Schivereckio podolici-Seselietum libanotidis; 7 – Aurinio 
saxatilis-Allietum podolici; 8 – Asplenietum trichomano-rutae-murariae; 9 – Botriochloetum ischaemii; 10 – Koelerio macranthae-
Stipetum joannis; 11 – Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae; 12 – Prunetum spinosae; 13 – Rhamno-Cornetum sanguinei; 
14 – Populion albae.

Тут і на рис. 3, 4 показники екологічних факторів: Hd – вологість ґрунту; Fh – змінність зволоження ґрунту; Ae – 
аерація ґрунту; Nt – вміст мінеральних сполук азоту; Rc – кислотність ґрунту; Sl – сольовий режим ґрунту; Ca – 
вміст карбонатів; Tm – терморежим; Cr – кріорежим; Kn – континентальність; Om – омброрежим; Lc – освітленість 
ценозу

Fig. 2 (end). Distribution patterns of communities and change of main ecofactors of ecomers of petrophyte steppe type:  a – 
Poetum versicoloris-sigmetum; b – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; c – Seslerietum heuflerianae-sigmetum; d – Koelerio 
macranthae-Stipetum joannis-sigmetum. Syntaxa:

1 – Melico transylvanicae-Lembotropetum nigricantis; 2 – Carici praecocis-Thymetum marschalliani; 3 – Salvio pratensis-Poеtum 
angustifoliae; 4 – Seslerietum heuflerianae; 5 – Poetum versicoloris; 6 – Schivereckio podolici-Seselietum libanotidis; 7 – Aurinio 
saxatilis-Allietum podolici; 8 – Asplenietum trichomano-rutae-murariae; 9 – Botriochloetum ischaemii; 10 – Koelerio macranthae-
Stipetum joannis; 11 – Swido sanguinei-Crataegetum leiomonogynae; 12 – Prunetum spinosae; 13 – Rhamno-Cornetum sanguinei; 
14 – Populion albae.

Here (and in Figs 3, 4) indicators of ecofactors: Hd – soil humidity; Fh – variability of humidity; Ae – aeration; Nt – nitrogen 
content in soil; Rc – acidity; Sl – total salt regime; Ca – carbonate content in soil; Tm – thermal climate; Cr – cryo-climate; 
Kn – continental climate; Om – humidity; Lc – light
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Ме зо ком бі на ція  Corno-Quercetum-sigmetum 
(рис.  3,  а)  представ ле на  на бо ром  наступ них  син-
так со нів:  у  при пла кор ній  час ти ні  під но сять ся 
вго ру  висту пи  Тов тро во го  кря жу  "шиш ко вих  гор-
бів",  де  на  ске лях  фор му ють ся  уг ру по ван ня  ран-
гу  мік ро ком бі на ції: Schivereckio podolici-Seselietum 
libanotitis  та Asplenietum  trichomano-rutae-murariae, 
що  за йма ють  до б ре  ос віт лю валь ні  ді лян ки  кар бо-
нат них  від сло нень.  При лег лі  до  скель них  від сло-
нень  схи ли  вкри ті  уг ру по ван ням Botriochloetum 
ischaemiі, де ґрунт більш-менш роз ви ну тий. Ниж че 
по  ка те ні  під  об ри ва ми  на  ко лю ві аль них  від кла-
дах  фор му ють ся  це но зи  Prunetum spinosae.  Біль шу 
час ти ну  схи лу,  його  се редньої  час ти ни,  за йма ють 
лі со ві  це но зи  –  уг ру по ван ня  ді аг ностич ної  асо-
ціа ції  Corno-Quercetum. У  по ни жен нях  на  ко лю ві-
аль но-де лю ві аль них  від кла дах,  зба га че них  ор га-
ні кою,  роз ви ва ють ся  за рос ті  Mercuriali perennis-
Fraxinetum  excelsioris. У  ниж ній  час ти ні  схи лу,  над 
об ри вом,  тра п ляють ся  уг ру по ван ня ча гар ни ків 
Berberidion vulgaris (Rhamno-Cornetum sanguinei). 
Мік ро ком бі на ції се ред ті нисто го лісу представ ле ні 
це но за ми Hypno-Polipodion, що фор му ють ся на ви-
хо дах скель. У за плав ній час ти ні, в міс цях на ко пи-
чен ня  ко лю ві аль них  від кла дів  та  алю ві аль них  на-
но сів, вузькою сму гою простя га ють ся за рос ті Rubo 
caesii-Amorphion fruticosae. 

Хоча  ко ли ван ня  по каз ни ків  еко фак то рів  не-
знач не,  про те  тут  спос те рі га єть ся  чіт ка  тен ден ція 
до  їх ніх  змін,  що  зу мов ле но  пе ре хо дом  ла нок  від 
скель но-трав'янистих  верх ніх  час тин  до  фа не ро-
фіт но-лі со вих у се ред ній час ти ні схи лів. Зок ре ма, 
від мі ча єть ся  різ ке  збіль шен ня  по каз ни ків  Hd,  Nt 
та  менш  різ ке  –  Ae,  Om.  На то мість  від бу ва єть ся 
зни жен ня Ca, Rc, а значення Fh, Tm, Cr, Sl у ниж-
ній  при ру сло вій  час ти ні  схи лів  різ ко  змі ню ють ся 
по від но шен ню до схи ло вих по каз ни ків. 

Наступ ний  тип  Isopyro thalictroidis-Carpinetum-
sigmetum (рис.  3,  b),  вклю чає  такі  син так со ни:  у 
верх ній  час ти ні  схи лу  пів ніч ної  ек спо зи ції,  де  на 
по верх ню  ви хо дять  кар бо нат ні  бри ли  "шиш ко-
ві гор би" ви со тою до 6 м, фор му ють ся уг ру по ван-
ня  ран гу  мік ро ком бі на ції:  Schivereckio podolici-
Seselietum libanotitis, Asplenietum  trichomano-rutae-
murariae на  до б ре ос віт лю валь них  ді лян ках. Під 
"шиш ко ви ми  гор ба ми"  на ко пи чується  ко лю ві-
аль ний  ма те ріа л,  тут  тра п ляють ся  уг ру по ван ня 
Prunetum spinosae, в се ред ній час ти ні схи лу, де ґрунт 
більш-менш сфор мо ва ний, при кру тиз ні 25º на яв ні 
уг ру по ван ня Seslerietum heuflerianae. 

Луч но-сте по вий  тип  еко ме ри  Seslerietum 
heuflerianae-sigmetum (рис.  2,  с) ха рак те ри зує  ме-
зо ком бі на цію  схи лів  пів ніч ної,  рід ше  за хід ної  ек-
спо зи цій кру тиз ною до 35º, на сві жих ма ло по туж-
них дер но во-кар бо нат них ґрун тах (рен дзи нах), що 
фор му ють ся на вап ня ках. Дана сиг ма-асо ціа ція ді-
аг носту єть ся  син так со на ми  Salvio pratensis-Poеtum 
angustifoliae на ле со вих від кла дах верхньої час ти ни 
схи лу  та  уг ру по ван ня ми  Botriochloetum ischaemii. 
До мі ну ють  на  схи лі  уг ру по ван ня  Seslerietum 
heuflerianae вздовж  ка те ни  усі єї  се редньої  час-
ти ни  схи лу.  Ниж ня  його  час ти на  за кін чу єть-
ся  кру тим  схи лом,  де  фор му ють ся  уг ру по ван ня 
Rhamno-Cornetum sanguinei.  У  міс цях  від сло нен-
ня  вап ня ків  у  ран зі  мік ро ком бніа ції тра п ляють ся 
уг ру по ван ня  Aurinio saxatilis-Allietum podolici,  що 
вклю ча ють,  крім  ти по вої  асо ціа ції,  уг ру по ван ня 
Asplenietum trichomano-rutae-murariae.

Хоча в ме жах цієї ме зо ком бі на ції спос те рі га ють-
ся  не знач ні  ко ли ван ня  по каз ни ків  еко фак то рів, 
про те про яв ля єть ся тен ден ція до під ви щен ня Hd, 
Nt,  Ae,  Tm,  Cr,  Om  та  по ни жен ня  Ca,  Kn,  що  зу-
мов ле но ха рак те ром схи лів до ли ни річ ки. 

Ме зо ком бі на ція  Koelerio macranthae-Stipetum 
joannis-sigmetum  (рис.  2,  г)  тра п ля єть ся  на  кам'я-
нистих  схи лах  різ ної  ек спо зи ції  кру тиз ною  до  35º 
з ви хо да ми на по верх ню кар бо нат них по рід. Дана 
сиг ма-асо ціа ція  вклю чає  наступ ний  склад  син-
так со нів: верх ню час ти ну схи лу на ле со вих від кла-
дах  за йма ють  уг ру по ван ня  Salvio pratensis-Poеtum 
angustifoliae та Botriochloetum ischaemii. Цен траль-
ною  асо ціа цію  се редньої  час ти ни  схи лу  є  уг ру-
по ван ня  з  Koeleriо macranthае-Stipetum joannis, з 
більш-менш роз ви ну тим не по ру ше ним ґрун то вим 
по кри вом.  У  міс цях  від сло нен ня  вап ня ків  у  ран зі 
мік ро ком бі на ції, які представ ле ні у верх ній та ниж-
ній час ти нах об ри ва ми, роз ви ва ють ся уг ру по ван ня 
Aurinio saxatilis-Allietum podolici, Aspicillion calcareae, 
Caloplacion decipientis. Під об ри ва ми сфор мо ва ні уг-
ру по ван ня сою зу Prunetum spinosae. 

У  ме жах  ме зо ком бі на ції  спос те рі га єть ся  сут тє-
ве  зни жен ня  по каз ни ків  Hd,  що  зу мов ле но  спе-
ци фі кою  схи лу.  Просте жу єть ся  пря мо лі ній на  за-
леж ність  між  змі ною  кар бо на тів  у  ґрун ті  (Ca)  та 
змін ністю  зво ло жен ня  (Fh)  і  обер не но  лі ній на  по 
від но шен ню до Nt. По каз ни ки ін ших фак то рів ко-
ли ва ють ся не знач но.

Наступ ні ме зо ком бі на ції, що при уро че ні до пів-
ніч них, за хід них, рід ше схід них схи лів, ха рак те ри-
зу ють ся пе ре ва жан ням це но зів лі со во го типу.
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ся  еко ло гіч ні  ха рак те ристи ки  лі со вих  це но зів  по 
від но шен ню до від кри тих місць. Так, за во ло гістю 
ґрун тів  по каз ни ки  сиг ма-син так со нів  пет ро фіт-
но-трав'янистого  типу  ста нов лять  8,4–10,1  ба лів 
(суб ксе ро фі ти),  лі со во го  –  8,4–12,1  ба лів  (ме зо-
фі ти), а їхні се ред ні зна чен ня змі ню ють ся від 8,7–
8,8 до 12,1 ба лів, тоб то на 1,5 бала, що від по ві дає 
35 мм за па сів про дук тив ної во ло ги у ґрун ті (Didukh 
et al., 2000). При цьо му най су хі ши ми є уг ру по ван-
ня  Poetum versicoloris-sigmetum,  а  най во ло гі ши ми 
Mercuriali perennis-Fraxinetum  excelsioris-sigmetum. 
Аку му ля ція  во ло ги  в  лі сах  про яв ля єть ся  і  в  тому, 
що по каз ник змін ності зво ло жен ня (Fh) ме зо ком-
бі на цій лі со во го типу (ге мі гід ро кон трасто фоб них) 
ниж чий (5,25–6,5, се ред нє зна чен ня 5,3–6,0), ніж 
у  пет ро фіт но-сте по вих  (ге мі гід ро кон трасто філь-
них) сиг ма син так со нів (5,9–6,7, се ред нє зна чен ня 
яких 6,3–6,4 бала), тоб то зростає на 0,6 бала.

При  цьо му  най ниж чий  рі вень  змін ності  зво-
ло жен ня  при та ман ний  Mercuriali perennis-
Fraxinetum  excelsioris-sigmetum,  най ви щий  – 
Botriochloetum ischaemii- sigmetum. 

По діб не спос те рі га єть ся для еко ме рів за по каз-
ни ка ми ае ра ції (Ае) та вмісту ніт ро ге нів (Nt) у ґрун-
тах, що ко ре лює з по каз ни ка ми во ло гості. По каз-
ни ки  ае ра ції  для  пет ро фіт но-сте по вих  сиг ме ту мів 
ста нов лять  5,3–6,3  (суб ае ро фіт ні  умо ви),  се ред ні 
зна чен ня – 5,4 бала, а для лі со вих – 5,3–6,8 бала 
(ге міа е ро фоб ні умо ви), се ред ні зна чен ня ос тан ніх 
5,9–6,6 бала, тоб то вищі на 0,8 бала. Най біль шу ае-
ра цію  ма ють  Poetum versicoloris-sigmetum,  Koelerio 
macranthae-Stipetum joannis-sigmetum та Seslerietum 
heuflerianae-sigmetum, най мен шу  –  лі со ві  це но-
зи типу  Mercuriali perennis-Fraxinetum  excelsioris-
sigmetum.  При  цьо му  їхні  ме жі,  на  від мі ну  від  ін-
ших  сиг ма-син та кос нів,  не  пе ре кри ва ють ся.  По-
діб ну си туа цію ми спос те рі гає мо при ана лі зі вмісту 
ніт ро ге нів (Nt) у ґрун ті, який під ви щу єть ся від пет-
ро фіт но-сте по вих (суб ніт ро філь них умов) до лі со-
вих (ге мі ніт ро філь них умов) сиг ма-син так со нів від 
4,4–5,5 бала (се ред нє зна чен ня 4,5–4,8) до 4,5–6,2 
бала (се ред нє зна чен ня 5,0–5,9). Най ниж чі по каз-
ни ки  вмісту  ніт ро ге нів  ма ють  Poetum versicoloris-
sigmetum, Koelerio macranthae-Stipetum joannis-
sigmetum та Seslerietum heuflerianae-sigmetum, най-
ви щі – Mercuriali perennis-Fraxinetum  excelsioris-
sigmetum, які теж не пе ре кри ва ють ся. 

На  від мін ну  від  по каз ни ків  во ло гості  ґрун ту, 
ае ра ції  та  ніт ро ге нів  по каз ни ки  хі міч них  ха рак те-
ристик  (Rc,  Sl,  Ca)  сиг ма-син так со нів  ха рак те ри-

Униз  по  схи лу  з'являються  лі со ві  це но зи 
Isopyro thalictroides-Carpinetum,  тоді  як  у  по ни жен-
нях  рель є фу  –  ясе не ві  ліси  Mercuriali perennis-
Fraxinetum  excelsioris.  У  за пла ві,  в  міс цях  на ко пи-
чен ня  алю вію  та  де лю вію,  від мі ча ють ся це но зи 
Rubo caesii-Amorphion fruticosae.  Се ред  лі сів  тра п-
ляють ся  ви хо ди  кар бо нат них  від сло нень,  на  яких 
фор му ють ся уг ру по ван ня Hypno-Polipodion, що ви-
зна чає спе ци фі ку мік ро ком бі на ції.

Та кий  ге те ро ген ний  на бір  ла нок  у  да ній  ме зо-
ком бі на ції спри чи нює знач ні ко ли ван ня по каз ни-
ків  еко фак то рів  і  ви зна чає  ха рак тер  тен ден ції  до 
їх ніх  змін  від  вер ши ни  до  ос но ви  схи лів  до ли ни. 
При  цьо му  най біль ши ми  ко ли ван ня ми  ха рак те-
ри зу ють ся  по каз ни ки  Hd  (7–13  ба лів).  Ана ло гіч-
но  спос те рі га єть ся  зростан ня  по каз ни ків  Nt,  Ae.  
На то мість  для  Rc,  Ca,  Sl  най ви щі  по каз ни ки  за-
фік со ва но  для  верхньої  час ти ни  схи лів,  де  на яв ні  
уг ру по ван ня  Prunetum spinosae  та Seslerietum 
heuflerianae, тоді як у лі сах вони зни жу ють ся. 

Тип  еко ме ри Mercuriali perennis-Fraxinetum  
excelsioris-sigmetum (рис.  3,  с) мож на  вва жа ти  як 
най більш  ти по ву,  з  кла сич ним  на бо ром  ла нок  лі-
со во го  типу.  Вони  представ ле ні  наступ ни ми  син-
так со на ми: у верх ній  по хи лій  час ти ні  схи лу  по-
ши ре ні уг ру по ван ня Isopyro thalictroides-Carpinetum 
та ча гар ни ки Astrantio-Corylion avellanae. Вниз  по 
ка те ні  на  ви пук лих  ді лян ках  фор му ють ся  це но-
зи Corno-Quercetum, які ниж че на об ри вистих час-
ти нах  та  ко лю вію  за мі щу ють ся  уг ру по ван ня ми 
Mercuriali perennis-Fraxinetum  excelsioris.  У  ниж ній 
час ти ні схи лу на яв ні за рос ті Alnion incanae (Ficario-
Ulmion). За та ких умов по каз ни ки еко фак то рів ко-
ли ва ють ся  у  не знач них  ме жах,  що  ви зна ча єть ся 
ні ве люю чим  впли вом  лі со вих  це но зів.  Вод но час 
на ви пук лих фор мах рель є фу, де по ши ре ні тер мо-
філь ні  ліси  Corno-Quercetum,  спос те рі га єть ся  зни-
жен ня  показників  Hd,  Nt,  Ae  та  під ви щен ня  Сa, 
Fh, Sl, Kn. 

На ос но ві от ри ма них да них було про ве де но по-
рів нян ня  сиг ма-син так со нів  семи  ти пів  еко ме рів 
за  еко ло гіч ни ми  по каз ни ка ми  (рис.  4).  Як  вид но, 
хоча  їх ні  ам п лі ту ди  пе ре кри ва ють ся,  про те  роз-
по діл  ха рак те ри зу єть ся  пев ни ми  за ко но мір ностя-
ми.  Якщо  за  клі ма тич ни ми  по каз ни ка ми  Tm,  Cr 
та  ки слот ністю  ґрун тів  (Rc)  вони  по діб ні,  то  по 
від но шен ню  до  змі ни  по каз ни ків  ін ших  фак то-
рів  різ ні.  В  пер шу  чер гу,  іс нує  знач на  від мі на  між 
на скель но-трав'яними  та  лі со ви ми  ти па ми.  Із  та-
ко го  роз по ді лу  чiтко  вид но,  на скіль ки  змі ню ють-
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Рис. 3. Закономірності розподілу угруповань та зміна показників провідних екофакторів екомерів лісового типу:

а – Corno-Quercetum-sigmetum; b – Isopyro thalictroidis-Carpinetum-sigmetum; c – Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris-
sigmetum. (Розшифровку показників екологічних факторів див. на рис. 2).

Синтаксони: 4 – Seslerietum heuflerianae; 6 – Schivereckio podolici-Seselietum libanotitis; 8 – Asplenietum trichomano-rutae-
murariae; 9 – Botriochloetum ischaemii; 12 – Prunetum spinosae; 13 – Rhamno-Cornetum sanguinei; 14 – Populion albae; 15 – 
Rubo caesii-Amorphion fruticosae; 16 – Corno-Quercetum; 17 – Isopyro thalictroidis-Carpinetum; 18 – Mercuriali perennis-
Fraxinetum excelsioris; 19 – Ficario-Ulmetum; 20 – Astrantio-Corylion avellanae

Fig. 3. Distribution patterns of communities and change of main ecofactors of ecomers of forest type: 

а – Corno-Quercetum-sigmetum; b – Isopyro thalictroidis-Carpinetum-sigmetum; c – Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris-
sigmetum. (See interpretation of ecofactors in Fig. 2).

Syntaxa:  4  – Seslerietum heuflerianae;  6 – Schivereckio podolici-Seselietum libanotitis; 8 – Asplenietum  trichomano-rutae-
murariae;  9  – Botriochloetum ischaemii; 12 – Prunetum spinosae;  13  – Rhamno-Cornetum sanguinei;  14 –  Populion albae; 
15 – Rubo caesii-Amorphion fruticosae; 16 – Corno-Quercetum; 17 – Isopyro thalictroidis-Carpinetum; 18 – Mercuriali perennis-
Fraxinetum excelsioris; 19 – Ficario-Ulmetum; 20 – Astrantio-Corylion avellanae
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Ще  біль ша  ди фе рен ціа ція  спос те рі га єть ся  між 
по каз ни ка ми ом бро ре жи му (Om), що за ле жить від 
кіль кості опа дів та їхньо го ви па ро ву ван ня, які для 
пет ро фіт но-сте по вих сиг ме ту мів ста нов лять 10,7–
11,8 ба лів (се ред нє зна чен ня 11,0–11,2 бала), а для 
лі со вих  –  11,0–12,5  (се ред нє  зна чен ня  11,5–12,4 
бала). Тоб то, лі со ві це но зи спри яють під ви щен ню 
ом бро ре жи му та по кра щен ню мік ро клі ма ту.

За  по каз ни ка ми  ос віт ле ності  най ви щи ми  зна-
чен ня ми  ха рак те ри зу ють ся  пет ро фіт но-сте по ві 
сиг ма -син так со ни  (7,61),  тоді  як  най ниж чи ми  – 
лі со ві (4,96). 

Ви снов ки

Про ве де ні  до слі джен ня  еко ме рів  до зво ли ли  вия-
ви ти  за ко но мір ності  роз по ді лу  син так со нів  у  ме-
жах  ме зо ком бі на цій  кань йо но по діб них  бе ре гів 
р.  Дністер  і  ви ді ли ти  ха рак тер ні  сиг ма-син так со-
ни.  Їхня  оцін ка  на  рів ні  сиг ма-асо ціа цій  ві доб ра-
жає  змі ни  еко фак то рів  у  ме жах  зони  від  пла ко ру 
до  під ніж жя  схи лу.  Чо ти ри  з  них  яв ля ють  со бою 
ме зо ком бі на цію  з  пе ре ва жан ням  сте по вих  і  пет-
ро фіт них  це но зів  (Poetum versicoloris-sigmetum, 
Seslerietum heuflerianae-sigmetum,  Botriochloetum 
ischaemii-sigmetum, Koelerio macranthae-Stipetum 
joannis-sigmetum), реш та  –  до мі ну ван ням  лі со вих 
(Mercuriali perennis-Fraxinetum  excelsioris-sigmetum, 
Corno-Quercetum-sigmetum,  Isopyro thalictroidis-
Carpinetum-sigmetum).  За  оцін кою  ди фе рен ціа ції 
β-це но різ но ма ніт тя по від но шен ню до змі ни про-
від них  еко фак то рів  було  вста нов ле но  не іс тот не 
ко ли ван ня тер мо- та кріо ре жи му і воно більш сут-
тє ве – кон ти нен таль ності та ом бро ре жи му. Це вка-
зує на спе ци фіч ні, про те ста біль ні мік ро клі ма тич-
ні умо ви в ме жах кань йо ну і по яс нює фор му ван ня 
ефек ту  "Те п ло го  По діл ля".  На то мість  за  еда фіч-
ни ми по каз ни ка ми (Ca, Sl, Ae, Nt) спос те рі га єть-
ся  сут тє ва  різ ни ця  між  пет ро фіт но-сте по ви ми  та 
лі со ви ми  це но за ми,  які  ва рію ють  у  до сить  ши ро-
ких ме жах, що на сам пе ред за ле жить від ха рак те ру 
підсти лаю чих по рід, на яв ності різ них ти пів грун тів 
(чор но зе мів,  сі рих  лі со вих,  грун тів,  сфор мо ва них 
на кар бо нат них по ро дах (рен дзи нах). Усі ці фак то-
ри, що ви зна ча ють ек спо зи цію та кру тиз ну схи лів, 
у ком плек сі зу мов лю ють спе ци фі ку та ве ли ку різ-
но ма ніт ність  біо то пів  кань йо но по діб ної  до ли ни 
р. Дністер, які є уні каль ни ми  і пот ре бу ють від по-
від них за хо дів щодо їхньої охо ро ни за леж но від дії 
того чи ін шо го лі мі ту валь но го фак то ру. 

зу ють ся  не знач ним  сту пе нем  ди фе рен ціа ції,  при 
цьо му  за  ки слот ністю  всі  вони  пе ре кри ва ють ся  і 
ста нов лять  8,1–8,7  ба лів,  близько  до  ней траль но-
го  рН  6,6–7,0  (ней тро філь ні  умо ви).  За  вмістом 
кар бо на тів  (Са)  сту пінь  пе ре крит тя  зни жу єть ся  і 
ам п лі ту ди  сте по вих  сиг ма-син так со нів  та  лі со вих 
(Mercuriali perennis-Fraxinetum  excelsioris-sigmetum) 
вже  не  пе ре кри ва ють ся,  хоча  всі  вони  ста нов лять 
7,1–9 ба лів, а межа між се ред ні ми зна чен ня ми пет-
ро фіт но-сте по вих  та  лі со вих  сиг ма-син так со нів 
про хо дить на рів ні 8 ба лів (ге мі кар бо на то но філь ні 
умо ви). 

Ще  біль ша  ди фе рен ціа ція  спос те рі га єть ся  між 
по каз ни ка ми  сольо во го  ре жи му  (Sl),  що  за ле жить 
як від хі міч них власти востей під ґрун тя, так  і во ло-
гості ґрун тів. За цими по каз ни ка ми пет ро фіт но-сте-
по ві  та  лі со ві  сиг ме ту ми  більш  різ ко  від ме жо ва ні, 
ніж  за  ін ши ми  по каз ни ка ми  еда фіч них  фак то рів. 
Хоча в ці ло му ам п лі ту да Sl ле жить у ме жах 6,7–8,2 
бала (се мі ев троф ні, зба га че ні со ля ми HCO

3
 ґрун ти), 

од нак  їх ній  вміст  у  пет ро фіт но-сте по вих  це но зах 
ви щий (7,2–8,2, се ред нє зна чен ня 7,8–8,0), ніж під 
це но за ми  лі со вих  сиг ме ту мів  (ме зо троф ні  6,7–7,8,  
се ред нє зна чен ня 6,8–7,4 бала), тоб то від різ няють-
ся  на  0,7  бала.  Най ви щий  сту пінь  за со лен ня  має 
Poetum versicoloris-sigmetum, най ниж чий – Mercuriali 
perennis-Fraxinetum excelsioris-sigmetum. 

До сить  ці ка вим  є  роз по діл  по каз ни ків  у  ме-
жах  сиг ме ту мів  клі ма тич них  фак то рів.  Зок ре ма, 
за  по каз ни ка ми  тер мо-  (Тm)  і  кріо ре жи му  (Сr) 
вони прак тич но не від різ няють ся, хоча сиг ме ту ми, 
представ ле ні  ти по ви ми  лі со ви ми  уг ру по ван ня ми 
Mercuriali perennis-Fraxinetum  excelsioris-sigmetum, 
ма ють вуж чу ам п лі ту ду (сте но топ ні), ніж пет ро фіт-
но-сте по ві (ге мі ев ри топ ні).

За  по каз ни ка ми  тер мо ре жи му  вони  ма ють  зна-
чен ня 8,7–9,4 бала (се ред нє 9,0–9,2), від по ві даю чи 
ра діа цій но му ба лан су 1884–1920 МДж/м2, що тро-
хи вище за фо но вий для цієї те ри то рії. По каз ни ки 
кріо ре жи му ста нов лять 8,1–9,1 ба лів  (се ред нє зна-
чен ня  8,5–9,0  бала,  се редньо зи мо ва  тем пе ра ту ра 
мінус 4º), що ви ще за фо но ві. На то мість по каз ни ки 
кон ти нен таль ності  ма ють  знач но  ви щий  сту пінь 
ди фе рен ціа ції у пет ро фіт но-сте по вих сиг ма син так-
со нів  8,3–9,2  (се ред нє  зна чен ня  8,7–9,0).  За  цими 
по каз ни ка ми  вони  від різ няють ся  від  лі со вих  (7,2–
8,9, се ред нє зна чен ня 8–8,5). Ці баль ні по каз ни ки 
від по ві да ють  по каз ни кам  кон ти нен таль ності  Іва-
но ва 125–135%, що ниж че за фо но ві (м. Кам'янець-
По дільський 152,5%). 
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Рис. 4. Екологічні амплітуди та оптимуми екомерів за екологічними факторами: 

а – Hd; b – Fh; c – Ae; d – Nt. (Розшифровку показників екологічних факторів див. рис. 2).

Синтаксони: 1 – Poetum versicoloris-sigmetum; 2 – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; 3 – Seslerietum heuflerianae; 4 – 
Koelerio macranthae-Stipetum joannis-sigmetum; 5 – Carpinion betuli-sigmion; 6 – Quercion petraeae-sigmion; 7 – Mercuriali 
perennis-Fraxinetum excelsioris-sigmetum

Fig. 4. Ecological amplitudes and ecomers optimums of ecological factors:

а – Hd; b – Fh; c – Ae; d – Nt. (See interpretation of ecological factors in Fig. 2).

Syntaxa: 1 – Poetum versicoloris-sigmetum; 2 – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; 3 – Seslerietum heuflerianae; 4 – Koelerio 
macranthae-Stipetum joannis-sigmetum; 5 – Carpinion betuli-sigmion; 6 – Quercion petraeae-sigmion; 7 – Mercuriali perennis-
Fraxinetum excelsioris-sigmetum

a b

c d

Fh
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Рис. 4 (продовження). Екологічні амплітуди та оптимуми екомерів за екологічними факторами: 

e – Rc; f – Sl; g – Ca; h – Tm. (Розшифровку показників екологічних факторів див. рис. 2).

Синтаксони: 1 – Poetum versicoloris-sigmetum; 2 – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; 3 – Seslerietum heuflerianae; 4 – 
Koelerio macranthae-Stipetum joannis-sigmetum; 5 – Carpinion betuli-sigmion; 6 – Quercion petraeae-sigmion; 7 – Mercuriali 
perennis-Fraxinetum excelsioris-sigmetum

Fig. 4 (continuation). Ecological amplitudes and ecomers optimums of ecological factors:

e – Rc; f – Sl; g – Ca; h – Tm. (See interpretation of ecological factors in Fig. 2).

Syntaxa: 1 – Poetum versicoloris-sigmetum; 2 – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; 3 – Seslerietum heuflerianae; 4 – Koelerio 
macranthae-Stipetum joannis-sigmetum; 5 – Carpinion betuli-sigmion; 6 – Quercion petraeae-sigmion; 7 – Mercuriali perennis-
Fraxinetum excelsioris-sigmetum

e f

g h
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Рис. 4 (закінчення). Екологічні амплітуди та оптимуми екомерів за екологічними факторами: 

i – Cr; j – Kn; k – Om; l – Lc. (Розшифровку показників екологічних факторів див. рис. 2).

Синтаксони: 1 – Poetum versicoloris-sigmetum; 2 – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; 3 – Seslerietum heuflerianae; 4 – 
Koelerio macranthae-Stipetum joannis-sigmetum; 5 – Carpinion betuli-sigmion; 6 – Quercion petraeae-sigmion; 7 – Mercuriali 
perennis-Fraxinetum excelsioris-sigmetum

Fig. 4 (end). Ecological amplitudes and ecomers optimums of ecological factors:

i – Cr; j – Kn; k – Om; l – Lc. (See interpretation of ecological factors in Fig. 2).

Syntaxa: 1 – Poetum versicoloris-sigmetum; 2 – Botriochloetum ischaemii-sigmetum; 3 – Seslerietum heuflerianae; 4 – Koelerio 
macranthae-Stipetum joannis-sigmetum; 5 – Carpinion betuli-sigmion; 6 – Quercion petraeae-sigmion; 7 – Mercuriali perennis-
Fraxinetum excelsioris-sigmetum

i j

k l

Kn
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Проведен  анализ  понятий  и  рассмотрены  основные 
методические  подходы  по  выделению  топологических 
единиц  растительного  покрова  –  экомеров,  которые 
представлены  диагностическими  сигма-синтаксонами. 
Модельным  объектом  для  таких  исследований  избран 
Днестровский  каньон,  место,  где  р.  Днестр  прорезает  
Товтровый  кряж,  поэтому  склоны  долины  реки  пред-
ставляют  сложный  геоморфологический  комплекс, 
который  рассматривается  как  мезокомбинация.  На 
примере  Днестровского  каньона  выделено  семь  типов 
экомеров, установлены сигма-синтаксоны, характеризу-
ющие их ценотическую специфику, проведена их коли-
чественная оценка на основе методики синфитоиндика-
ции и оценена дифференциация β-ценоразнообразия по 
изменению ведущих экофакторов. Установлено, что ти-
пизация экомеров и набор их составляющих зависят от 
экспозиции  и  крутизны  склонов,  которые  определяют 
изменение показателей ведущих экофакторов и характе-
ризуют уникальность природных комплексов.
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Проведено аналіз понять та розглянуті основні методич-
ні  підходи  щодо  виділення  топологічних  одиниць  рос-
линного  покриву  –  екомерів,  які  представлені  діагнос-
тичними сигма-синтаксонами. Модельним об'єктом для 
таких досліджень обрано Дністровський каньйон, місце, 
де  р.  Дністер  прорізає  Товтровий  кряж,  тому  схили  до-
лини річки являють складний геоморфологічний комп-
лекс, що розглядається як мезокомбінація. На прикладі 
Дністровського  каньйону  виділено  сім  типів  екомерів, 
встановлено  сигма-синтаксони,  що  характеризують 
їхню  ценотичну  специфіку,  проведена  їхня  кількісна 
оцінка на основі методики синфітоіндикації та оцінена 
диференціація β-ценорізноманіття за зміною провідних 
екофакторів. Установлено, що типізація екомерів і набір 
їхніх  ланок  залежать  від  експозиції  та  крутизни  схилів, 
що визначають зміну показників провідних екофакторів 
і характеризують унікальність природних комплексів.

Ключові слова: β-ценорізноманіття, симфітосоціологія, 
сигметуми, мезокомбінація, екологічні показники
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Вступ

Фі то різ но ма ніт ність  те ри то рії  Ук ра ї ни  в  ос тан ні 
де ся ти річ чя  за знає  знач но го  тех но ген но го  впли ву 
та транс фор ма ції, внас лі док чого від бу ва єть ся де-
гра да ція ви хід них при род них еко систем. Особ ли ву 
не без пе ку та ре аль ну за гро зу біо різ но ма ніт ності на 
всіх рів нях її ор га ні за ції ста нов лять про це си си на-
тро пі за ції,  зок ре ма  ад вен ти за ції  рос лин но го  по-
кри ву (Protopopova et al., 2002). Це сто су єть ся зок-
ре ма фі то різ но ма ніт ності пріс но вод них еко систем, 

які ві ді гра ють важ ли ву роль у біо сфе рі, є цен тра ми 
фор му ван ня, кон цен тра ції та роз се лен ня ба гатьох 
жи вих  ор га ніз мів  і  вод но час  над зви чай но  враз ли-
ви ми внас лі док ево лю цій ної нестій кості до за зна-
че них фак то рів. 

Вплив  фі то ін ва зій них  ви дів  на  або ри ген них 
представ ни ків  вод них  мак ро фі тів  гід ро еко систем 
Ук ра ї ни за ли ша єть ся ма ло до слі дже ним. Це зу мов-
ле но  за ни же ною  оцін кою  зна чу щості  біо різ но ма-
ніт тя во дойм та пе ре зво ло же них те ри то рій і впли ву 
на ньо го фі то ін ва зій них та чу жо рід них ви дів. Лише 
ре гіо наль на еко ло гіч на ка таст ро фа, ви кли ка на ма-
со вим  роз мно жен ням  Pistia stratiotes L.  про тя гом 
2013–2014 рр. (Kazarinova et al., 2014), при вер ну ла 
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нав ко лишньо го  при род но го  се ре до ви ща  (Hussner, 
Losch,  2005).  Це  сто су єть ся  всіх  ви дів  фі то ін ва-
зій них  мак ро фі тів  Ук ра ї ни.  Се ред  них  най ін тен-
сив ні ше  роз ви ва ють ся  по пу ля ції  Pistia stratiotes. Є 
пе ред ба чен ня, що та ким ви дом, з ог ля ду на адап-
та цій ні власти вості та по ве дін ку за ме жа ми ареа лу 
в по мір них ши ро тах, може ста ти та кож Egeria densa 
Planch. (Getsinger, Dillon, 1984; Haramoto, Ikusima, 
1988; Winton, Clayton, 1996; Pezzato, Camargo, 2004; 
Yarrow  et  al.,  2009).  Крім  того,  біль шість  ви дів,  за 
ви нят ком  за ну ре них  при крі п ле них  (Egeria densa, 
Elodea canadensis Michx., E. nuttallii (Planch.)  H.St. 
John), присто со ва ні до роз ви тку в змін них умо вах 
нав ко лишньо го  при род но го  се ре до ви ща.  Вони, 
вклю чаю чи  види  ро ду  Azolla Lam., здат ні  утво рю-
ва ти на зем ні фор ми і роз ви ва ти ся три ва лий час за 
умов де фі ци ту во ло ги.

Вста нов ле но,  що  у  фі то ін ва зій них  ви дів  швид-
ше,  ніж  в  або ри ген них,  ево лю ціо ну ють  оз на ки, 
пов'язані з тис ком не спри ят ли вих при род них умов 
у  но вих  для  них  міс цез ростан нях  (Nielsen,  Sand-
Jensen,  1991;  Pezzato,  Camargo,  2004).  Біо хі міч ний 
вплив та кож є сут тє вим фак то ром, який за без пе чує 
їх ній  роз ви ток  і  роз се лен ня  (Hilt,  2006).  Це  особ-
ли во  сто су єть ся  ви дів  роду  Azolla, Zizania latifolia 
Turcz., Egeria densa,  осо би ни  яких  вивільняють  у 
вод не се ре до ви ще хі міч ні спо лу ки, що при гні чу ють 
роз ви ток ба гатьох віль но пла ваю чих ви дів (Dubyna, 
Vakarenko,  2003;  Gross  et  al.,  2003;  Erchard,  Gross, 
2006).  Крім  того,  роз кла дан ня  фі то ма си  за без пе-
чує  під ви ще ний  вміст  ор га ніч но го  азо ту  у  воді  та 
сприяє  по си лен ню  про це сів  ан тро піч но го  ев тро-
фу ван ня (Pezzato, Camargo, 2004). За цих умов біль-
шість представ ни ків ви щої вод ної фло ри, які іс то-
рич но роз ви ва ли ся в ме зо троф ні ших умо вах, не ви-
три му ють  кон ку рен ції  з  фі то ін ва зій ни ми  ви да ми. 
Ще од ні єю їхньою сут тє вою пе ре ва гою над або ри-
ген ни ми мак ро фі та ми є від сут ність пря мих во ро гів, 
здат них ре гу лю ва ти чи сель ність по пу ля цій. Це, як 
за зна ча ють ба га то ав то рів, хоча є тим ча со вим яви-
щем, про те за без пе чує ус піш ність роз се лен ня фі то-
ін ва зій них ви дів на знач них пло щах (Dutartre et al., 
1999; Muller, 2004; Hussner, Losch, 2005).

Ан тро піч ний  вплив  на  при род ні  во дой ми  при-
зво дить  до  збід нен ня  ви до во го  скла ду  це но зів,  а 
та кож  за се лен ня  та  на ту ра лі за ції  в  них  ад вен тив-
них  рос лин.  Як  за зна ча ють  В.В.  Про то по по ва  зі 
спів ав то ра ми  (Protopopova  et  al.,  2002),  цен тра ми 
за не сен ня та по даль шої мі гра ції ос тан ніх у при род-
ні фі то це но зи є те ри то рії, що за зна ють над мір но го 

ува гу до не га тив них явищ та зу мо ви ла не об хід ність 
роз роб лен ня ба га то рів не вих схем про гноз них змін 
унас лі док на зва ної та ймо вір них ін ших фі то ін ва зій 
(Mosyakin, Kazarinova, 2014).

Еко ло гіч на,  еко но міч на  та  со ці аль на  зна чу-
щість впли ву фі то ін ва зій них ви дів на або ри ген них 
представ ни ків  вод них  мак ро фі тів  Ук ра ї ни  зу мов-
ле на над то тіс ни ми взає мозв'язками еле мен тів біо-
різ но ма ніт тя та фак то рів се ре до ви ща, вклю чаю чи 
біо тич ні, які фор му ють ся у гід ро еко систе мах і є на-
слід ком іс то рич них ево лю цій них про це сів. На від-
мі ну від ма те ри ко вих, ре сур си яких ма ють мен ший 
сту пінь об ме жень, вод ні мак ро фі ти де тер мі но ва ні 
за  фак то ра ми  вод но го,  світ ло во го,  грун то во го  та 
троф но го ре жи мів. Знач ну роль ві ді грає швид кість 
те чії,  ло каль не  й  ре гіо наль не  за бруд нен ня  води  і 
в ос тан ні роки під ви щен ня її тем пе ра ту ри, зок ре-
ма  в  зи мо вий  пе рі од.  Ос тан нє  в  Ук ра ї ні,  зви чай-
но,  має  ще  ло каль ний  ха рак тер,  але  його  век тор, 
на кла даю чись  на  гло баль ні  змі ни  клі ма ту,  зу мов-
лює знач ні ри зи ки, які про я ви ли ся на Сі версько-
му  Дін ці  в  2013–2014  рр.  (Kazarinova,  2016).  Слід 
та кож  від зна чи ти  по си лен ня  впли ву  фі то ін ва зій-
них  ви дів  на  або ри ген них  представ ни ків  вод них 
мак ро фі тів  Ук ра ї ни  че рез  над мір не  ви ко ристан ня 
гід ро ре сур сів для про ми сло вих і по бу то вих пот реб, 
яке по си ли ло ся в ос тан ні 10 ро ків у зв'язку з флук-
туа ція ми клі ма тич них умов. Це сут тє во впли ває на 
ско ро чен ня  площ  міс цез ростань  або ри ген них  ви-
дів  рос лин  і,  від по від но,  по си лен ня  не га тив но го 
кон ку рент но го  впли ву  ви дів  ад вен тив них  рос лин 
(Otsinka…, 2003). 

Зна чу щість  впли ву  фі то ін ва зій них  ви дів  та кож 
зу мов ле на  при род но-іс то рич ни ми  при чи на ми.  В 
про це сі роз ви тку вод ні мак ро фі ти ево лю ціо ну ва ли 
на сам пе ред у на прям ку адап та ції до вод но го се ре-
до ви ща, яке для да ної еко ло гіч ної гру пи є вто рин-
ним.  За  цих  умов  ос нов на  адап та цій на  стра те гія 
реа лі зу ва ла ся  за  ра ху нок  біо мор фо ло гіч них  змін 
ор га нів рос лин і на віть їхньої ре про дук тив ної сфе-
ри, що в рос лин но му сві ті тра п ля єть ся не час то. В 
про це сі  ево лю ції  сфор му ва ли ся  еко ло гіч ні  гру пи, 
що від зна ча ють ся різ ною стій кістю до змін зов ніш-
ніх умов. Біль шість або ри ген них вод них мак ро фі-
тів не є ево лю цій но адап то ва ни ми до ско ро чен ня 
ареа лів  їх ніх  міс цез ростань,  зок ре ма  за  ра ху нок 
все лен ня чу жо рід них ви дів у гід ро то пи.

Ус піш ність  роз ши рен ня  ареа лів  фі то ін ва зій-
них ви дів вод них мак ро фі тів зу мов ле на, на сам пе-
ред,  при ско ре ним  ви ко ристан ням  ними  ре сур сів 
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Ма те ріа ли та ме то ди

В ос но ву ро бо ти по кла де ні ре зуль та ти ек спе ди цій-
них та мо ні то рин го вих до слі джень ін ва зій них мо-
дель них  ад вен тив них  ви дів  (Azolla cristata Kaulf., 
A. filiculoides  Lam.,  Elodea canadensis, E. nuttallii, 
Vallisneria spiralis L., Egeria densa, Phragmites altissimus 
(Benth.)  Nabille,  Pistia stratiotes і  Zizania latifolia) 
про ве де них в Ук ра ї ні впро довж 20 ро ків.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Azolla cristata та A. filiculoides (Azollaceae) – види ад-
вен тив них  рос лин  суб тро піч но го  по хо джен ня.  В 
Ук ра ї ні  тра п ляють ся  в  ев троф них  пріс но вод них  і 
слаб ко со ло ну ва то вод них  замк ну тих  і  слаб ко про-
точ них во дой мах з гли би ною 10–200 см, а та кож на 
міл ко вод них ді лян ках, за хи ще них від віт ру, на му-
листих та му листо-пі ща них дон них від кла дах, ба га-
тих  ор га ніч ни ми  решт ка ми  (Dubyna,  Protopopova, 
1980).  Най більш  спри ят ли ви ми  екото па ми  для 
їхньо го  роз ви тку  є  внут рішньо плав не ві  озе ра, 
між о зер ні  во до то ки,  що  за рос та ють,  риборозвідні 
ставки  та  ме ліо ра тив ні  ка на ли,  ри со ві  поля 
(Dubyna et  al.,  1993). Ха рак те ри зу ють ся пе ріо дич-
ним  роз ши рен ням  і  ско ро чен ням  міс цез ростань, 
що пов'язано з флук туа цій ни ми при род ни ми умо-
ва ми. Впер ше дані про поя ву на те ри то рії Ук ра ї ни 
A. cristata та A. filiculoides на во дять Д.В. Ду би на та 
В.В. Про то по по ва (Dubyna, Protopopova, 1980) для 
во дойм Кі лійсько го гир ла Ду наю. За ре зуль та та ми 
до слі джень, нині на те ри то рії Ук ра ї ни уг ру по ван-
ня за участі A. cristata та A. filiculoides тра п ляють ся у 
во дой мах при ру сло вої час ти ни Ду наю, від м. Рені 
до гир ла. Най біль ші пло щі зай ня ті ви да ми в озе рах 
Кар тал, Ял пуг, Кат ла бух та Ку гур луй (Dubyna et al., 
2003). Знач ні ма си ви та кож на яв ні й в по низ зі Кі-
лійсько го гир ла Ду наю. 

Види  Azolla cristata та  A. filiculoides ус піш но  на-
ту ра лі зу ва ли ся  на  це но тич но му  рів ні  й  від не се ні 
до  гру пи  транс фор ме рів  при род но го  се ре до ви ща 
(Protopopova  et  al.,  2009).  Спіль но  з  представ ни-
ка ми або ри ген ної фло ри A. cristata та A. filiculoides 
бе руть  участь  у  фор му ван ні  уг ру по вань  ви щої 
вод ної  рос лин ності  кла су  Lemnetea та  висту па-
ють  ді аг ностич ни ми  ви да ми  син так со нів,  які  від-
зна ча ють ся  еко ло гіч ною  та  ви до вою  спе ци фіч-
ністю. В Ук ра ї ні опи са ні асо ціа ції Lemno-Azolletum 
carolinianae Nedelcu 1967,  Lemno gibbae-Azolletum 
carolinianae Dubyna 2006, Lemno-Azolletum filiculoidis 
Braun-Blanquet 1952  та Riccio-Azolletum carolinianae 

тех но ген но го  впли ву.  Чу жо рід ні  види  че рез  їхню 
ви со ку кон ку рен то спро мож ність ство рю ють за гро-
зу для іс ну ван ня не лише ви дів при род ної фло ри, а 
й еко систем в ці ло му. Ек спан сія ад вен тив них рос-
лин може при звести до пе ре гру пу ван ня, фраг мен-
та ції  або  ж  пов ної  змі ни  ви до во го  скла ду  уг ру по-
вань, їхньої струк ту ри та функ ціо наль них зв'язків. 

Фі то заб руд нен ня нині ви зна но од ні єю з гло баль-
них сві то вих про блем. У 2001 р. була при йня та Гло-
баль на стра те гія по пе ре джен ня і кон тро лю за ін ва-
зія ми не або ри ген них ор га ніз мів (Global Strategy…, 
2001),  а  у  2004  –  Єв ро пейська  (Genovesi,  Shine, 
2004). Ство ре ний  і діє Ко мі тет фа хів ців  з  ін ва зій-
них  ви дів  (ISSG),  який  є  між на род ною  ме ре жею 
нау ко вих і по лі тич них ек спер тів з від по від них пи-
тань, ор га ні зо ва них під егі дою Ко мі сії з ви жи ван ня 
ви дів (SSC) Між на род но го сою зу охо ро ни при ро ди 
(IUCN). Що річ но зби ра ють ся фо ру ми, на яких об-
го во рю ють ся про бле ми та зав дан ня по пе ре джен ня 
не га тив но го  впли ву  фі то ін ва зій  на  біо різ но ма ніт-
тя. 

Про бле ма  ін ва зій них  вод них  ви дів  ши ро ко  ви-
світ ле на  у  сві то вій  лі те ра ту рі  (Golovanov  et  al., 
2016). Поя ва та ек спан сив не по ши рен ня чу жо рід-
них мак ро фі тів є не га тив ним та не без печ ним яви-
щем, що охо п лює все біль ше ак ва то рій при род них 
та штуч них во дойм. Мак ро фі ти спри чи ню ють об-
мі лін ня  та  по ру шен ня  га зо об мі ну  гід ро то пів,  їхнє 
ев тро фу ван ня,  змі ну  тро фіч них  взає мо дій  тощо 
(Attionu,  1976;  May,  2006).  Вод ні  фі то ін ва зії  при-
зво дять до еко но міч них збит ків та знач но уск лад-
ню ють  гос по дарську  й  при ро до охо рон ну  ді яль-
ність  на  ура же них  во дой мах  (Protopopova  et  al., 
2002a,  b).  Усу нен ня  на слід ків  мас штаб них  ін ва зій 
вод них мак ро фі тів є до сить склад ним зав дан ням і 
пот ре бує ве ли ких фі нан со вих та ре сурс них ви трат 
(Global Strategy..., 2001; May, 2006). 

В  Ук ра ї ні  пи тан ня  по ве дін ки  вод них  фі то ін-
ва зій них  ви дів,  їхньо го  впли ву  на  або ри ген них 
представ ни ків та еко систе ми во дойм у ці ло му ви-
світ ле ні  ще  не дос татньо  (Chorna,  2006а,  2014).  І 
лише,  як  вже  за зна ча ло ся,  поя ва  та  ма со вий  роз-
ви ток Pistia stratiotes у 2013–2014 рр. у во дой мах Сі-
версько го  Дін ця  і  мас шта би  транс фор ма цій  при-
род них об'єктів ре гіо ну, які мали міс це (Kazarinova 
et al., 2014), при вер ну ли ува гу до слід ни ків до да ної 
про бле ми.  Ме тою  на шої  ро бо ти  є  оцін ка  впли ву 
мо дель них  не або ри ген них  ви щих  вод них  рос лин 
на гід ро еко систе ми Ук ра ї ни.
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у  скла ді  це но зів  віль но пла ваю чої  (клас Lemnetea) 
та  по віт ря но-вод ної  рос лин ності  (клас  Phragmito-
Magno-Caricetea). 

Elodea nuttallii це но тич но при уро че на зде біль шо-
го  до  уг ру по вань  сою зу  Potamion,  знач но  рід ше  – 
до  Nymphaeion albae  та  Lemnion minoris.  У  за то ках 
Дніп ра та во дой мах нижньої те чії р. Сула з про ек-
тив ним  по крит тям  70–90%  вона  фор мує  мо но до-
мі нант ні це но зи (Starovoytova, 2012). Вид висту пає 
еди фі ка то ром  та  спі ве ди фі ка то ром  уг ру по вань, 
ут во ре них  гі да то фі та ми,  є  ді аг ностич ним  ви дом 
асо ціа цій  Elodeetum nuttallii Ciocorlan et al. 1997 
та Ceratophyllo demersi-Elodeetum nuttallii Ciocorlan 
et al. 1997  (Ciocârlan et  al., 1997). За галь не про ек-
тив не  по крит тя  цих  фі то це но зів  до ся гає  100%, 
E. nuttallii –  80–85(90)%.  До  гру пи  ді аг ностич них 
ви дів, крім на зва них, вхо дять Роtamogeton crispus L., 
P. perfoliatus L., Myriophyllum spicatum L. та ін. З ви-
со ким  сту пе нем  констант ності,  зок ре ма  в  пів ден-
них  ре гіо нах,  E. nuttallii  бере  участь  в  уг ру по ван-
нях асо ціа цій Polygono-Potametum natantis Soó 1957, 
Potametum lucentis  Hueck 1931 та  Potametum crispi 
Soó 1927. Як  і  E. canadensis,  вона  тра п ля єть ся  у 
скла ді це но зів Lemnetea і, рід ше, Phragmito-Magno-
Caricetea. Ма со вий роз ви ток E. nuttallii при зво дить 
до фор му ван ня щіль но го під вод но го яру су та ви па-
дан ня або ри ген них представ ни ків з гру пи при крі-
п ле них за ну ре них, зок ре ма рід кіс них. 

Vallisneria spiralis (Hydrocharitaceae) – вид  суб-
тро піч но го  по хо джен ня.  Його  рослини  часто 
відзначалися  ба гать ма  до слід ни ка ми  у  пріс но вод-
них во дой мах При чор но мор'я (Zerov, 1961; Shelyag-
Sosonko,  Dubyna,  1984,  etc.).  Упер ше  в  Ук ра ї ні  за 
ме жа ми північного по ши рен ня цей вид був ви яв-
ле ний В.М. Ка танською у 70-х ро ках ми ну ло го сто-
річ чя на міл ко вод дях во дой ми-охо ло джу ва ча над-
за плав но го озе ра "Змі ївський ли ман"  (Katanskaya, 
1979).  Піз ні ше  його  зна хо ди ли  ба га то  до слід ни-
ків,  зок ре ма  на  міл ко вод дях  во до схо вищ  Дніп-
ровсько го кас ка ду елек тростан цій (Konohray, 2008; 
Starovoytova,  2010;  Chorna,  2013,  etc.).  Ви яв ле на 
тен ден ція  збіль шен ня  площ,  зай ня тих  уг ру по ван-
ня ми  виду  на  р.  Сі верський  До нець  (Kazarinova, 
2016). Уг ру по ван ня, ут во ре ні V. spiralis, ха рак тер ні 
для ев троф них про точ них та слаб ко про точ них во-
дойм  з  ней траль ною  або  слаб ко луж ною  ре ак ці єю 
се ре до ви ща і тов щею води 50–200 см та пі ща ни ми 
й му листо-пі ща ни ми дон ни ми від кла да ми. На во-
до схо ви щах  Дніп ровсько го  кас ка ду  елек тростан-
цій по пу ля ції виду час ті ше тра п ляють ся на ді лян-
ках  міл ко водь  з  ло каль ни ми  те чія ми  (мі жост рів ні 

Nedelcu et al. 1986  (Dubyna,  2006).  Уг ру по ван ня 
цих син так со нів ма ють ви со кі зна чен ня за галь но-
го  про ек тив но го  по крит тя  (80–100%),  A. cristata 
та A. filiculoides – 40–70%. При ма со во му роз ви тку 
ви дів роду Azolla та фор му ван ні ними щіль но го на-
вод но го яру су з уг ру по вань ви па да ють або ри ген ні 
представ ни ки  віль но пла ваю чої  рос лин ності. З  ді-
аг ностич но го  бло ку  Potametea  ви три му ють  лише 
ев ри топ ні  Ceratophyllum demersum  L. та  Elodea 
canadensis,  які  здат ні  ве ге ту ва ти  за  умов  слаб ко-
го  ос віт лен ня.  Крім  того,  внас лі док  за хо п лен ня 
A. cristata та A. filiculoides вод ної по верх ні та їхньо го 
ма со во го роз ви тку у фі то це но зах знач но при гні чу-
єть ся жит тє вість по пу ля цій рід кіс них  і ре лік то вих 
плейсто фі тів (Salvinia natans (L.) All.) та еугі да то фі-
тів (Trapa natans L., Nymphoides peltata (S.G. Gmel.) 
Kuntze та ін.), а та кож спос те рі га єть ся знач не роз-
рі джен ня під вод но го яру су. 

Azolla cristata та  A. filiculoides бе руть  участь  у 
фор му ван ні  ба гатьох  це но зів  справжньої  вод ної 
рос лин ності.  З  ви со кою  констант ністю  вони  ви-
яв ле ні в скла ді уг ру по вань асо ціа цій Ranunculetum 
aquatilis Gehu 1961,  Ceratophylletum demersi (Soó 
1927) Eggler 1933,  Trapetum natantis Müller et Görs 
1960,  Myriophylletum verticillati Soó 1927,  Lemno-
Utricularietum vulgaris Soó (1928) 1938. Знач но рід ше 
види A. cristata та A. filiculoides бе руть участь у скла-
ді це но зів по віт ря но-вод ної рос лин ності (Dubyna, 
2006).

Elodea canadensis та E. nuttallii (Hydrocharitaceae), 
як і по пе ред ні – види ад вен тив них рос лин пів ніч-
но-аме ри кансько го  по хо джен ня.  Роз ви ва ють ся  в 
ев троф них та ме зо ев троф них слаб ко про точ них або 
не про точ них  до б ре  про грі тих  во дой мах,  зба га че-
них спо лу ка ми каль цію та ка лію (Trémolières et al., 
2005;  Chorna  et  al.,  2006).  Ак тив но  роз рос та ють ся 
на ді лян ках із тов щею води 50–150 см му листи ми, 
му листо-пі ща ни ми  та  му листо-гли нисти ми  дон-
ни ми  від кла да ми.  Еко то піч но  вони  при уро че ні 
зде біль шо го до за плав них озер, став ків, рі чок, ка-
на лів, во до схо вищ та во дойм бо літ і ак тив но ви тіс-
ня ють або ри ген ні види. Вид E. canadensis є еди фі-
ка то ром  це но зів  справжньої  вод ної  рос лин ності, 
висту пає ді аг ностич ним ви дом асо ціа ції Elodeetum 
canadensis Eggler 1933  (Ду би на,  2006). За галь-
не  про ек тив не  по крит тя  цих  уг ру по вань  до ся гає 
100%, E. canadensis – 70–75(80)%. Під вод ний ярус 
за зви чай  має  ви гляд  мо но до мі нант них  за рос тей, 
ут во ре них  E. canadensis, яка  при гні чує  роз ви ток 
сте но топ них  гі да то фі тів,  зок ре ма  рід кіс них  і  зни-
каю чих. З ви со кою констант ністю вид бере участь 
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цьо му не рід ко фор му ють ся товсті шари рос лин ної 
маси. Ос тан ня міг рує під впли вом ло каль них те чій 
і віт ру на нові те ри то рії та при зво дить до ме ха ніч-
но го руй ну ван ня це но зів або ри ген ної рос лин ності, 
зок ре ма з гру пи віль но пла ваю чих на по верх ні води 
і в тов щі, а та кож за ну ре них і при крі п ле них. Част-
ко во фі то ма са E. densa роз кла да єть ся, по си люю чи 
де гра да цій ні про це си. До нині ці яви ща ма ють ло-
каль не по ши рен ня, але у по даль шо му, при ос во єн-
ні  ви дом  но вих  те ри то рій,  ста но ви ти муть  сут тє ву 
еко ло гіч ну за гро зу, зок ре ма для штуч них во до схо-
вищ Дніп ра.

Pistia stratiotes (Araceae) – вид пан тро піч но го по-
хо джен ня. На те ри то рії Ук ра ї ни рослини виду були 
відмічені  ще  у  80-х  ро ках  ми ну ло го  сто річ чя,  але 
особ ли вої за гро зи у зв'язку з ви мер зан ням у зи мо-
вий пе рі од не яв ля ли. В 2013–2015 рр. їхній вплив 
вия вив ся  ка таст ро фіч ним  на  гід ро сис те ми  р.  Сі-
верський До нець у межах Харківської області. Зок-
ре ма, щіль ні ма си ви P. stratiotes вкри ли всю вод ну 
по верх ню ру сло вої час ти ни річ ки й простяг ли ся в 
дов жи ну від кіль кох со тень мет рів до 10 км. Від бу-
ли ся де гра да ція вод них еко систем, зни жен ня жит-
тє вості  або ри ген них  по пу ля цій  фло ри  й  фау ни  та 
були  зав да ні  пря мі  збит ки  риб но му  гос по дарст ву 
(Kazarinova, 2016).

Pistia stratiotes  рос те  у  не про точ них  і  про точ-
них  во дой мах  тро піч них  і  суб тро піч них  об лас тей 
зем ної кулі. Ареал виду на су час но му ета пі роз ви-
тку – пан тро піч ний із осе ред ка ми в суб тро піч них і 
дея ких по мір них об лас тях з тен ден ці єю до роз ши-
рен ня (Chorna, 2006b; Sajna et al., 2007). Гід ро- та 
ор ні то хо рія  до зво ля ють  ве ге та тив ним  та  ге не ра-
тив ним  ді ас по рам  P. stratiotes по ши рю ва ти ся  на 
знач ні відста ні те чі єю та між ізольо ва ни ми во дой-
ма ми (Adebayo et al., 2011).

У 2013–2014 рр., як вже від зна ча ло ся (Kazarinova, 
2016), вид був ви яв ле ний на знач них пло щах у во-
дой мах  р.  Сі верський  До нець  (Хар ківська  обл.). 
Міс цез ростан ня по пу ля цій Pistia stratiotes були за-
фік со ва ні у 2015 р. да ле ко від цен тра її роз по всю-
джен ня  (ка нал  те п ло вої  елек тростан ції  в  око ли-
цях м. Ес хар, Хар ківська обл.) у гир ло вих об лас тях 
при то ків Сі версько го Дін ця – рі чок Ло пань і Уди, 
а в 2016 р. – у за то ках р. Хар ків у зоні міс та. У роз-
ви тку  та  роз по всю джен ні  P. stratiotes  у  при род них 
еко систе мах, зок ре ма в до ли ні Сі версько го Дін ця, 
про від ну  роль  ві ді грає  тем пе ра тур ний  ре жим,  що 
під твер джу єть ся  мо ні то рин го ви ми  та  ла бо ра тор-
ни ми до слі джен ня ми (Kazarinova, 2016). 

та  мі жо зер ні  во до то ки  тощо).  Час ті ше  V. spiralis  є 
еди фі ка то ром у скла ді це но зів при крі п ле ної за ну-
ре ної  рос лин ності.  Не рід ко  фор мує  чис ті  за рос ті. 
Висту пає  ді аг ностич ним  ви дом  асо ціа ції  Potameto 
perfoliati-Vallisnerietum spiralis Losev et Golub in Golub, 
Losev, Mirkin 1991 (Dubyna, 2006). За галь не про ек-
тив не  по крит тя  уг ру по вань  ста но вить  80–100%, 
V. spiralis – 50–55 %. До гру пи ді аг ностич них ви дів 
та кож вхо дять Potamogeton crispus, P. nodosus Poir.  і 
Myriophyllum spicatum (Dubyna,  2006). Vallisneria 
spiralis,  як  і  по пе ред ні  види,  здат на  фор му ва ти 
щіль ний  під вод ний  ярус.  За  цих  умов  жит тє вість 
або ри ген них  рос лин,  зок ре ма  рід кіс них,  зни жу-
єть ся.  В  по даль шо му  їхні  уг ру по ван ня  за мі щу-
ють ся  це но за ми  Ceratophyllo demersi-Vallisnerietum 
spiralis Lazić 2006  i  Potameto perfoliati-Vallisnerietum 
spiralis.

Egeria densa  (Hydrocharitaceae)  –  вид  пів ден но-
аме ри кансько го по хо джен ня. На те ри то рії Ук ра ї ни 
рослини цього виду вперше були виявлені у 2001 р. 
в Кри му (Byalt, Orlova, 2003). Зго дом вид на во див ся 
для во дойм пра во го бе ре га Дніп ра по бли зу м. Киє-
ва  (Bahatska,  2007),  а  в  по даль ші  роки  –  лі во го  у 
по низ зі  Сули  (Starovoytova,  2012).  Його  пос тій но 
ви яв ля ли  та кож  у  скид но му  ка на лі  Борт ницької 
очис ної  сис те ми.  Дже ре лом  за не сен ня  виду,  най-
імо вір ні ше,  є  ак ва ріу ми  та  при ват ні  ба сей ни,  де 
він  ви ко ристо ву вав ся  у  де ко ра тив них  ці лях  і  як 
кор мо ва  рос ли на.  Вид  E. densa  зростає  в  ев троф-
них  не про точ них  або  слаб ко про точ них  во дой-
мах  на  му листих,  му листо-пі ща них  чи  му листо-
торф'янистих  дон них  від кла дах  зі  слабкокис лою 
ре ак ці єю се ре до ви ща та під ви ще ним вмістом спо-
лук каль цію. За ймає при бе реж ні міл ко вод дя (тов-
ща  води  10–50  см)  та  гли бо ко вод ні  ді лян ки  (до 
2,5 м) при род них і тех но ген них во дойм. Оп ти маль-
ни ми  для  роз ви тку  виду  є  до б ре  ос віт ле ні  гід ро-
то пи  з  ви со кою  про зо рістю  води.  Тем пе ра тур ний 
діа па зон  для  виду  ста но вить  +16…+28  ˚С.  Egeria 
densa може та кож зроста ти при +35 ˚С і ви три му-
ва ти  низькі  тем пе ра ту ри  під  льо до вим  по кри вом, 
що фор му єть ся взим ку на во дой мах (Dutartre et al., 
1999; Mony et al.; 2007, etc.). До слі джен ня, про ве-
де ні  у  "борт ницько му"  ло ка лі те ті,  по ка за ли,  що 
по пу ля ції  виду  ак тив но  про ни ка ють  у  при род ні 
фі то це но зи  сою зу  Potamion,  ма ють  ви со кий  ін ва-
зій ний  по тен ці ал  і  спри чи ню ють  струк тур ні  пе-
ре бу до ви  уг ру по вань  еугі да то фі тів.  Особ ли вістю 
роз ви тку  E. densa  є  літньо-осін нє  ві до крем лен ня 
сте бел у осо бин від ма те ринської ос но ви та їхнє на-
ко пи чен ня на по верх ні води у ви гля ді пла вів. При 
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на  те ри то рії  Лі во бе реж но го  та  Пра во бе реж но го  
Лі состе пу (Kuz’, Starovoytova, 2014). 

Phragmites altissimus рос те  з  про ек тив ним  по крит-
тям  70–85(100)%,  до ся гає  зав ви шки  3,0–3,5(4)  м, 
са мостій но  фор мую чи  верх ній  під'ярус.  Спіль но  з 
ним  тра востій  утво рю ють  представ ни ки  гіг ро фіт-
но го різ но трав'я (Alisma plantago-aquatica L., Mentha 
aquatica L., Sparganium emersum  Rehm.).  На  ді лян-
ках з мен шим зво ло жен ням та знач ним ан тро піч-
ним  по ру шен ням  у  скла ді  це но зів  зростає  роль 
си нан троп них ви дів (Bidens frondosa L., Eupatorium 
cannabinum  L., Calystegia sepium (L.)  R.  Br., 
Chenopodium urbicum L.). По ши рен ня уг ру по вань за 
участі P. altissimus та його представ ле ність у це но зах 
при род них  во дойм  пос тій но  зростає.  Вид  фор мує 
нові  ма си ви  в  різ них  еко то пах.  Най спри ят ли ві ші 
умо ви скла да ють ся в по ру ше них за пла вах рі чок, на 
ді лян ках з близьким за ля ган ням ґрун то вих вод по-
бли зу до ріг  і  в ру де раль них міс цез ростан нях. Від-
мі ча єть ся дуже ви со ка ряс ність (20–30 екз./10 м²) 
і  жит тє вість  виду,  а  та кож  здат ність  ви тіс ня ти 
P. australis  із  ан тро піч но  транс фор мо ва них  еко то-
пів. Phragmites аltissimus від зна ча єть ся та кож ви со-
кою вро жай ністю та спри чи нює за ті нен ня рос лин 
дру го го й третьо го під'ярусів. Має ви со кий ін ва зій-
ний по тен ці ал, зав дя ки чому до мі нує в рос лин них 
уг ру по ван нях  пе ре зво ло же них  те ри то рій  та  об-
ме жує  по ши рен ня  і  роз ви ток  або ри ген них  ви дів. 
Особ ли во  швид ко  ско ро чу ють  пло щі  бо ре аль ні 
по віт ря но-вод ні  мак ро фі ти,  су ціль ні  ареа ли  яких 
зна хо дять ся в пів ніч ні ших ре гіо нах. 

Zizania latifolia (Poaceae) –  вид  схід но-азійсько-
го  по хо джен ня  (Komarov,  1949),  інтродукований 
в  Україну  на  по чат ку  50-х  рр.  ми ну ло го  сто річ чя 
як кор мо ва рос ли на. Іс ну ють дві про ти леж ні дум-
ки  сто сов но  до ціль ності  його  ін тро дук ції.  Ок ре-
мі  ав то ри  вва жа ють  її  не ви прав да ною  з  ог ля ду  на 
це но тич ну  ак тив ність  виду,  а  та кож  від сут ність 
його прак тич но го ви ко ристан ня. Інші, від зна чаю-
чи  важ ли ву  фі то ме ліо ра тив ну,  зок ре ма  за хис ну 
роль  для  за крі п лен ня  бе ре гів,  що  роз ми ва ють ся, 
вва жа ють  ін тро дук цію  виду  до ціль ною  (Dubyna, 
Vakarenko,  2003).  Раніше  знач них  транс фор ма цій 
фі то різ но ма ніт тя під впли вом Z. latifolia не фік су-
ва ло ся.

По пу ля ції виду по ши ре ні на міл ко вод них і при-
бе реж них ді лян ках гир ло вих об лас тей ве ли ких рі-
чок  (Дніп ро, Дністер, Пів ден ний Буг), у штуч них 
во до схо ви щах і став ках, за то ках ру сел рі чок та за-
плав них озе рах, рід ше – у во дой мах бо літ (Dubyna, 
1995;  Dubyna,  Vakarenko,  2003).  Ак тив но  роз ши-

Міграція  Pistia stratiotes  час ті ше  здій сню єть-
ся кур ти на ми роз мі ром до 1 м2, які скла да ють ся з 
5–70  осо бин,  або  скупченнями  по оди но ких  рос-
лин.  За  пе рі од  до слі джень  у  ре зуль та ті  роз по всю-
джен ня рос лин те чі єю утво ри ли ся пла ваю чі ма си-
ви з P. stratiotes зав шир шки до 2 м, які фор му ва ли ся, 
на сам пе ред,  у  міл ко вод них  міс цях  рус ла,  вздовж 
поя сів  по віт ря но-вод ної  рос лин ності  та  на  ді лян-
ках,  зай ня тих  справжньою  вод ною  рос лин ністю 
(Ceratophylletum demersi Corillion 1957,  Najadetum 
marinae Fukarek 1961,  Nymphaeo albae-Nupharetum 
luteae Nowiński 1927,  Potametum perfoliati Miljan 
1933 та ін.). При цьо му або ри ген ні вод ні мак ро фі-
ти при гні чу ва ли ся та від ми ра ли.

Phragmites altissimus  (Poaceae)  –  вид  пів ніч но-
аф ри кансько го  по хо джен ня.  В  лі те ра ту рі  три ва-
лий  час  роз гля дав ся  як  під вид  більш  по ши ре но-
го  P. australis  (Cav.)  Trin.  ex  Steud.  Обид ва  до сить 
чіт ко від різ няють ся між со бою за мор фо ло гі єю та 
еко ло гі єю (Prokudin et al., 1977). За ос танньою ха-
рак те ристи кою P. altissimus від зна ча єть ся шир шим 
діа па зо ном то ле рант ності. Осо би ни здат ні зроста-
ти за над лиш ко во го й не дос татньо го зво ло жен ня. 
Най більш ха рак тер ни ми для ньо го еко то па ми є бе-
ре ги во дойм, рі чок, озер, ді лян ки  із близьким за-
ля ган ням ґрун то вих вод, а та кож бо ло та, за плав ні 
луки на му листих та му листо-пі ща них ґрун тах, об-
вод не ні ді лян ки зі знач ним ко ли ван ням рів ня води 
про тя гом  ве ге та цій но го  пе ріо ду  (ви три мує  за то п-
лен ня до 1,5 м та оп ти маль ний рі вень  0,2–0,4 м). 
Phragmites altissimus до б ре  пе ре но сить  за со лен ня 
субстра ту і фор му єть ся в ши ро ко му діа па зо ні зна-
чень ре ак ції  ґрун то во го роз чи ну. Фі то це но тич ний 
оп ти мум  виду  зна хо дить ся  в  уг ру по ван нях  сою-
зу  Phragmition australis Koch 1926.  Ра зом  з  тим  він 
ви яв ле ний  в  ін ших  це но зах  при бе реж них  міс цез-
ростань, а та кож у різ но го типу во дойм. 

Для  Ук ра ї ни  Phragmites altissimus як P. australis 
subsp. altissimus вка зу вали  в  се ре ди ні  ХХ  ст.  для 
Кримсько го п-ова (Tsvelev, 1976). Упер ше дані про 
його по ши рен ня на ма те ри ко вій час ти ні були на ве-
де ні Г. Кар по вою та О. Кле пець у 2011–2012 рр. для 
Киє ва й Пол та ви (Karpova, Klepets, 2013), а та кож 
Л.Г.  Лю бінською  для  НПП  "По дільські  Тов три" 
(Lyubinska,  2012).  У  2013  р.  P. altissimus був  ви яв-
ле ний у скла ді це но зів Phragmitetum australis Savič 
1926 в око ли цях м. Кам'янець-По дільський, а  та-
кож як еди фі ка тор мо но до мі нант но го уг ру по ван ня 
по бли зу  с.  Мала  Бе ре жан ка  (Че ме ро вецький  р-н, 
Хмель ницька обл.) (Kuz’, Starovoytova, 2014). Піз-
ні ше були ви яв ле ні нові чис лен ні ло ка лі те ти виду 
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п ле них за ну ре них та віль но пла ваю чих з ге не ра тив-
ни ми ор га на ми на по верх ні води. Слід за зна чи ти, 
що по віт ря но-вод ні види при цьо му за зна ють опо-
се ред ко ва но го  впли ву  і  роз ви ва ють ся  при гні че-
но, а в по даль шо му від ми ра ють. Пря мий вплив на 
або ри ген них  представ ни ків  гру пи  при крі п ле них 
за ну ре них ви дів з боку фі то ін ва зій них від бу ва єть-
ся  та кож  шля хом  кон ку рен ції  між  чу жо рід ни ми 
ви да ми,  які  на ту ра лі зу ва ли ся  на  те ри то рії  Ук ра-
ї ни  в  різ ні  ча со ві  про між ки.  Зок ре ма,  при  су міс-
но му зростан ні осо би ни Elodea nuttallii ви тіс ня ють  
E. сanadensis з їх ніх міс цез ростань, в яких вони ра ні-
ше роз ви ва ли ся. Це від бу ва єть ся за ра ху нок більш 
ін тен сив но го  на ко пи чен ня  фі то ма си  представ ни-
ка ми  пер шо го  виду  і  за хо п лен ня  те ри то рій,  зай-
ня тих E. сanadensis (Starovoytova, 2012). Оче вид но, 
має міс це та кож гіб ри ди за ція, що пот ре бує до дат-
ко вих до слі джень (Golovanov et al., 2016).

Осо би ни Рhragmites altissimus впли ва ють на біль-
шість представ ни ків або ри ген них мак ро фі тів з гру-
пи по віт ря но-вод них. Час ті ше по пу ля ції виду фор-
му ють ок руг лої фор ми ма си ви, по пе ри фе рії яких 
по ши рю ють ся  "пе ре жи ваю чі"  уг ру по ван ня.  Че рез 
2–3 роки во ни змі ню ють ся на мо но до мі нант ні це-
но зи. Слід за зна чи ти, що Р. altissimus від різ ня єть ся 
шир шою еко ло гіч ною ам п лі ту дою по рів ня но з або-
ри ген ним P. australis, тому про хо джен ня змін при-
ско рю єть ся при зни жен ні або знач но му під ви щен-
ні  по верх не во го  під то п лен ня  (Kuz’,  Starovoytova, 
2014).

По пу ля ції  Zizania latifolia,  як  і  по пе редньо го 
виду,  та кож  здій сню ють  без по се ред ній  вплив  на 
або ри ген них представ ни ків цієї еко ло гіч ної гру пи. 
Вони  фор му ють  су ціль ні  за рос ті  вздовж  бе ре гів  і 
швид ко збіль шу ють пло щі за ра ху нок ве ге та тив но-
го по нов лен ня. Це за без пе чу єть ся особ ли вим роз-
ви тком  під зем них  ор га нів.  Що ро ку  на  ко ре не ви-
щах Z. latifolia, які ся га ють дов жи ни 150 см, на 1 м2 
зай ня тої ви дом пло щі утво рю єть ся 50–70 бруньок 
по нов лен ня,  з  яких  роз ви ва ють ся  нові  стеб ла.        
Ко ре не ви ще  від зна ча єть ся  біч ним  га лу жен ням. 
Кож не наступ не від га лу жен ня як на го лов ній вісі, 
так  і  біч них  утво рю єть ся  на  по чат ку  ве ге та цій но-
го се зо ну. Пі сля фор му ван ня з брунь ки по нов лен-
ня на зем них ор га нів (лист ків і стеб ла), його зв'язок 
із  ма те ринською  осо би ною  втра ча єть ся  (Dubyna, 
Vakarenko, 2003). Саме це й за без пе чує ін тен сив не 
за хо п лен ня но вих те ри то рій.

На це но тич но му рів ні фі то ін ва зій ні види зу мов-
лю ють змі ни в струк тур но-функ ціо наль ній ор га ні-
за ції ці лих уг ру по вань (Golovanov et al., 2016). Вони 

рю ють  пло щі  на  при бе реж них  ді лян ках,  що  за то-
п лю ють ся во дою та на міл ко вод дях з тов щею води 
до 100–150 см і му листи ми, му листо-пі ща ни ми та 
му листо-торф'янистими дон ни ми від кла да ми. Не-
рід ко Z. latifolia ін тро ду ку єть ся у во дой ми для по-
ліп шен ня  мис ливських  вод но-бо лот них  угідь,  за-
крі п лен ня бе ре гів, що роз ми ва ють ся, та в ба сей нах 
де ко ра тив но го  при зна чен ня  (Dubyna,  Vakarenko, 
2003).  В  ос тан ні  роки  до сить  по ши ри ла ся  на 
при бе реж них  ді лян ках  ост ро вів  гир ло вої  об лас-
ті  Дніст ра  (НПП  "Нижньо дніст ровський").  При 
цьо му уг ру по ван ня, ут во ре ні або ри ген ни ми по віт-
ря но-вод ни ми  ви да ми,  за зна ють  сут тє вих  транс-
фор ма цій.  Еко то піч но  по пу ля ції Z. latifolia при-
уро че ні  час ті ше  до  при бе реж них  ді ля нок  во дойм, 
на яких ви тіс ня ють або ри ген ні види, за ви нят ком 
Typha angustifolia L. За та ких умов Z. latifolia висту-
пає  еди фі ка то ром  це но зів  по віт ря но-вод ної  рос-
лин ності. Спіль но з Agrostis gigantea Roth, Alopecurus 
arundinaceus Poir., Catabrosa aquatica (L.)  P.  Beauv., 
Glyceria fluitans (L.) R. Br., Persicaria hydropiper (L.) 
Delarbre, Siella erecta  (Huds.)  M.  Pimen.  вона  є  ді-
аг ностич ним  ви дом  асо ціа ції  Zizanietum  Akhtiamov 
1987  (Dubyna,  Vakarenko,  2003;  Chorna,  2013).  За-
галь не  про ек тив не  по крит тя  уг ру по вань  до ся гає 
100%, Z. latifolia – 70–100%. На ді лян ках із пе ріо-
дич ним  за ли ван ням  во дою  уг ру по ван ня  час ті ше 
представ ле ні мо но до мі нант ни ми за рос тя ми, ут во-
ре ни ми  Z. latifolia.  По пу ля ції  виду  зви чай но  при-
гні чу ють роз ви ток сте но топ них гіг ро фі тів, зок ре ма 
бо ре аль них.  На  міл ко вод дях  із  пос тій ним  рів нем 
води у скла ді це но зів час то тра п ляють ся види, які 
фор му ють  над вод ний  ярус  (Dubyna,  Vakarenko, 
2003).  Під вод ний  ярус  роз ви ва єть ся  на  ді лян ках  з 
тов щею води 100–150 см, які для Z. latifolia вже не 
є оп ти маль ни ми.

Вплив  фі то ін ва зій них  ви дів  на  або ри ген них 
представ ни ків від бу ва єть ся на ви до во му, це но тич-
но му  та  еко систем но му  рів нях  (Protopopova  et  al., 
2002).  На  ви до во му  він  най час ті ше  про яв ля єть-
ся  при  гіб ри ди за ції.  Ос тан ня  най більш  ви ра же-
на у Phragmites altissimus і P. australis. Вста нов ле но, 
що май же всі ма си ви, куди бу ли за не се ні осо би ни 
P. altissimus, від зна ча ють ся  на яв ністю  про між них 
форм,  пло щі  яких  пе ре ви щу ють  те ри то рії,  зай ня-
ті осо би на ми  ін ва зій но го виду  (Papchenkov, 2006). 
Знач но  біль ший  вплив  здій сню єть ся  че рез  пря-
ме  ви тіс нен ня  або ри ген них  ви дів  з  їх ніх  міс цез-
ростань (Mirkin, Naumova, 2001). Це особ ли во ак-
ту аль но для по віт ря но-вод них та віль но пла ваю чих 
мак ро фі тів, а та кож для всіх ви дів з гру пи при крі-
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ре гіо наль них  "Чер во них"  спи сків  ра ри тет них  ви-
дів. Крім цьо го, ви па да ють та кож види пів ден но го 
по хо джен ня. Ос тан ні в  іс то рич ний час, внас лі док 
відсту пан ня льо до ви ка адап ту ва ли ся до зростан ня 
за умов по мір но го клі ма ту (ви ди роду Cyperus L.). 

За хо п лен ня  те ри то рій  по пу ля ція ми  Рhragmites 
altissimus  при ско рює  про хо джен ня  сук це сій них 
про це сів  і  змі ни  іс ную чих  ра ні ше  ви со ко про дук-
тив них уг ру по вань це но за ми бо ло тистих лу ків. За 
при род них  умов  цій  ста дії  за зви чай  пе ре дує  фор-
му ван ня  бо лот но-ча гар ни ко вої  рос лин ності,  яка 
внас лі док  ін тен сив ної  ме ліо ра тив ної  ді яль ності 
уг ру по вань  з  Р. altissimus  час то  ви па дає  (Dubyna, 
2006). При ско ре ний роз ви ток еко ло го-це но тич них 
ря дів на кла дає не га тив ний від би ток на фор му ван ня 
ін ших ти пів ор га ні за ції рос лин ності, їхньої гено- і 
це но різ но ма ніт ності,  струк тур них  особ ли востей, 
про дук тив ності. Внас лі док на ко пи чен ня мор тма си 
Р. altissimus, яка є біль шою, ніж у P. australis, змен-
шу єть ся  біо то піч на  єм ність  уг ру по вань.  З  ча сом 
ця від мер ла мор тма са зу мов лює на рос тан ня анае-
роб них  про це сів  (Dubyna  et  al.,  2003).  Такі  яви ща 
під си лю ють ся  змен шен ням  об вод нен ня  еко то пів 
і при зво дять до ло каль них еко ло гіч них ка таст роф. 
Біль шість представ ни ків тва рин но го сві ту за ли ша-
ють такі уг ру по ван ня. На зва ні про це си най біль ше 
ви ра же ні  в  пів ден них  ре гіо нах.  Для  лі к ві да ції  цих 
явищ  на  при род но-за по від них  те ри то рі ях  у  зо нах 
ан тро по ген них  ланд шаф тів  штуч но  збіль шу ють 
їхнє об вод нен ня (Bioriznomanitnist…, 1999).

Вплив Zizania latifolia на фі то це но зи ви щої вод-
ної рос лин ності по діб ний до дії Рhragmites altissimus, 
але має пев ну спе ци фі ку. На при бе реж них ді лян ках 
із  се зон ним  під то п лен ням  вони  пов ністю  змі ню-
ють або ри ген ні це но зи на мо но до мі нант ні. На міл-
ко вод дях з пос тій ним рів нем води фор му ють тим-
ча со ві  уг ру по ван ня  із  або ри ген ни ми  ви да ми,  що 
на ле жать до груп віль но пла ваю чих, при крі п ле них 
з ге не ра тив ни ми ор га на ми і при крі п ле них за ну ре-
них. У по даль шо му внас лі док під ви щен ня рель є фу 
дна  та  зни жен ня  рів ня  води  на  цих  ді лян ках  роз-
ви ва ють ся мо но до мі нант ні уг ру по ван ня Z. latifolia. 
Як  і  в  по пе редньо му  ви пад ку,  тут  спос те рі га єть ся 
над мір не  на ко пи чен ня  мор тма си,  яка  спри чи нює 
роз ви ток анае роб них про це сів. 

Змі ню ють ся  на прям ки  й  ін тен сив ність  сук це-
сій  це но зів  ви щої  вод ної  рос лин ності  та кож  під 
впли вом Elodea сanadensis і E. nuttallii. Він, зви чай-
но,  мен ший,  ніж  у Рhragmites altissimus  та Zizania 
latifolia. Ра зом з тим E. сanadensis по до ла ла фі то це-
но тич ний бар'єр  і фор мує гру пу асо ціа цій, в яких 

час то змі ню ють хід при род них сук це сій, які від бу-
ва ють ся під впли вом фак то рів се ре до ви ща (Mirkin, 
Naumova, 2001). За при род них умов у во дой мах при 
збіль шен ні тов щі води спос те рі га ють ся змі ни поя-
сів рос лин ності саме за цим гра ді єн том. Ін тен сив-
ність  їхньо го  про хо джен ня  зу мов ле на  при род ни-
ми  про це са ми  на рос тан ня  рель є фу  дна  внас лі док 
на ко пи чен ня  алю ві аль них  від кла дів,  при род но го 
зни жен ня  рів ня  води  у  зв'язку  з  фі то ме ліо ра тив-
ною  власти вістю  влас не  вод них  мак ро фі тів.  Ос-
тан ня  про яв ля єть ся  в  за крі п лен ні  но во ут во ре них 
міл ко водь ко ре не ви ми сис те ма ми та збіль шен ням 
швид кості на рос тан ня алю ві аль них від кла дів че рез 
упо віль нен ня  те чії  води.  В  при род них  сук це сі ях 
піо нер ні  це но зи  ви щої  вод ної  рос лин ності  фор-
му ють ся  по  пе ри фе рії  за рос тей,  утво рюю чи  сму-
ги. Їхні роз мі ри (зок ре ма, ши ри на) ко ли ва ють ся в 
знач них ме жах і за ле жать від рель є фу дна та пло щі 
за рос тан ня. За ними роз ви ва ють ся поя си рос лин-
ності  пе ре важ но  з  до мі ну ван ням  представ ни ків 
при крі п ле них за ну ре них ви дів. Ці уг ру по ван ня, на 
від мі ну  від  по пе ред ніх,  є  більш  струк ту ро ва ни ми. 
По периферії водойми фор му єть ся сму га це но зів із 
представ ни ків  зем но вод ної  або  влас не  при бе реж-
ної  гру пи,  яка  ство рює  мо за їч ні  або  гру по ві,  час-
ті ше  не рів но мір но-гру по ві,  ма си ви  рос лин ності. 
Їхнє  по яс не  роз мі щен ня  тра п ля єть ся  рід ше  і  зу-
мов ле не  біо ло гіч ни ми  особ ли востя ми  ви дів,  які  у 
пе ре важ ній біль шості фор му ють різ ної кон фі гу ра-
ції  кур ти ни.  Фор ма  і  роз мі ри  ос тан ніх  зу мов ле ні 
ін тен сив ністю  ве ге та тив но го  по нов лен ня  осо бин. 
За  да ни ми  уг ру по ван ня ми  у  зоні  пос тій ної  змі ни 
зво ло жен ня  фор му єть ся  сму га  по віт ря но-вод них 
уг ру по вань,  ут во ре на  ви со ко рос ли ми,  се редньо 
ви со ко рос ли ми  і  низько рос ли ми  вод ни ми  мак-
ро фі та ми.  Сук це сії,  що  від бу ва ють ся,  зна хо дять-
ся  під  пря мим  впли вом  при род них  і  ан тро піч них 
фак то рів. Ос тан ні ма ють різ но спря мо ва ну і, рід ше, 
од но спря мо ва ну  дію.  За  ос тан ніх  умов  вплив  цих 
фак то рів по си лю єть ся. Фі то ін ва зій ні види вод них 
мак ро фі тів вно сять сут тє ві змі ни в на пря ми та ін-
тен сив ність  про хо джен ня  сук це сій них  про це сів. 
На сам пе ред,  це  сто су єть ся Рhragmites altissimus та 
Zizania latifolia.  Про ник нен ня Р. altissimus  у  фі то-
це но зи,  ут во ре ні  P. australis, зу мов лює  при гні че-
ний  роз ви ток  еди фі ка то рів,  а  та кож  ін тер фу зив-
них  ви дів.  Як  вже  від зна ча ло ся,  спостерігається 
зник нен ня мак ро фі тів, що ма ють бо ре аль не по хо-
джен ня і на те ри то рії Ук ра ї ни зна хо дять ся на край-
ній межі по ши рен ня. У пів ден них ре гіо нах кра ї ни 
вони  є  рід кіс ни ми  і  зни каю чи ми  та  за не се ні  до 
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танньо го, а та кож фор му ван ня оз нак, пов'язаних з 
тис ком при род но го від бо ру за но вих умов се ре до-
ви ща. У при род них це но зах по пу ля ції E. densa ус-
піш но за йма ють еко ні шу при крі п ле них за ну ре них 
і віль но пла ваю чих у тов щі води ви дів. Ос тан ня не 
від зна ча єть ся  міц ни ми  це но тич ни ми  зв'язками  і 
тому  є  враз ли вою  до  про ник нен ня  при крі п ле них 
за ну ре них  фі то ін ва зій них  мак ро фі тів.  Фак то ра ми 
по ши рен ня по пу ля ції виду, як і в по пе редньо му ви-
пад ку, висту па ють зві рі й пта хи. Тому слід очі ку ва-
ти поя ву E. densa на сам пе ред у міс цях над мір но го 
ан тро піч но го  ев тро фу ван ня.  Важ ли вим  фак то ром 
об ме жен ня роз ви тку по пу ля цій E. densa, крім мо-
ні то рин го вих до слі джень, є  за без пе чен ня чис то ти 
води.  Для  штуч них  во до схо вищ  це  має  бути  еко-
ло гіч ним ім пе ра ти вом з ог ля ду на їхню ви нят ко ву 
гос по дарську, еко но міч ну та еко ло гіч ну роль. Важ-
ли вим  тут  є  за по бі ган ня  но віт нім  за бруд нен ням, 
зок ре ма про ми сло вим.

По пу ля ції ви дів роду Azolla та кож по до ла ли фі-
то це но тич ний  бар'єр  і  висту па ють  еди фі ка то ра ми 
та  до мі нан та ми  уг ру по вань  віль но пла ваю чої  на 
по верх ні  води  рос лин ності.  Вони  змі ню ють  про-
хо джен ня сук це сій них про це сів у на прям ку їхньо-
го  упо віль нен ня.  Це  зу мов ле не  тим,  що  роз ви ток 
по пу ля цій  ви дів  від бу ва єть ся  в  дру гій  по ло ви-
ні  літньої  ве ге та ції.  При  цьо му  всі  струк ту ри,  що 
сфор му ва ли ся  до  цьо го  пе ріо ду,  за зна ють  транс-
фор ма ції  внас лі док  роз ви тку  ін ва зій них  ви дів. 
Знач на  кіль кість  їх  не  за вер шує  жит тє вого  циклу 
й  ви па дає  з  це но зів.  Лише  оди ни ці,  які  від зна-
ча ють ся  по діб ністю  в  ча со во му  роз ви тку  (Lemna 
gibba L.), здат ні їх фор му ва ти, і тіль ки за умо ви по-
мір но го впли ву фі то ін ва зій. Фак то ра ми по ши рен-
ня  уг ру по вань  висту па ють  у  да но му  ви пад ку  змі-
ни клі ма ту, що від бу ли ся за ос тан ні 50 ро ків у бік 
по те п лін ня. Пев ний вплив має та кож під ви щен ня 
троф ності во дойм.

По пу ля ції Pistia stratiotes, як і види ро ду Azolla, та-
кож змі ню ють про хо джен ня сук це сій них про це сів, 
але на від мі ну від них, цей вплив значно більший. 
При  упо віль не но му  роз ви тку  осо би ни P. stratiotes 
ви тіс ня ють всіх представ ни ків віль но пла ваю чих на 
по верх ні води ви дів і об ме жу ють роз ви ток віль но-
пла ваю чих у  її тов щі че рез за ті нен ня. Цей фак тор 
є лі мі тую чим для да них уг ру по вань, тому при ма-
со во му  роз ви тку  P. stratiotes  слід  очі ку ва ти  пов ної 
де гра да ції  представ ни ків  да ної  еко ло гіч ної  гру пи. 
Крім  того,  при  упо віль не но му  роз ви тку  по пу ля-
цій  виду  пос лаб лю ють ся  це но тич ні  зв'язки  уг ру-
по вань,  ут во ре них  при крі п ле ни ми  за ну ре ни ми 

висту пає до мі нан том та еди фі ка то ром. Вона асек-
та тор ба гатьох уг ру по вань, ут во ре них ін ши ми при-
крі п ле ни ми за ну ре ни ми ви да ми та при крі п ле ни ми 
з пла ваю чи ми лист ка ми. При ма со во му по ши рен-
ні уг ру по ван ня з E. сanadensis змі ню ють сук це сій ні 
ряди в на прям ку, ха рак тер но му для ев тро фо ген них 
змін,  тоб то  збід нен ня  уг ру по вань  за  ра ху нок  ви-
па дан ня  ви дів  зі  слаб кою  ан тро по то ле рант ністю. 
Внас лі док цьо го змі ню ють ся струк ту ра уг ру по вань 
та  зна чен ня  їхньої  фі то ма си.  Най час ті ше  ці  про-
це си  про хо дять  у  во дой мах  з  об ме же ним  во до об-
мі ном. Слід очі ку ва ти по туж ні шої ек спан сії цьо го 
виду  на  міл ко вод дях  во до схо вищ  Дніп ровсько го 
кас ка ду гід ро елек тростан цій, штуч них во до схо ви-
щах, на се ред ніх і ма лих річ ках тощо. 

По пу ля ції Elodea nuttallii на те ри то рії Ук ра ї ни ще 
не на бу ли мас шта бів по пе редньо го виду. Вони по-
ши ри ли ся в ос тан ні 10 ро ків на різ них те ри то рі ях. 
Як  по ка за ли  до слі джен ня,  вид  ус піш но  до лає  фі-
то це но тич ний бар'єр. На від мі ну від по пе редньо го 
він за ймає знач но глиб ші  (до 300 см) ді лян ки во-
дойм і цим уне мож лив лює роз ви ток ба гатьох піо-
нер них  це но зів.  Це  іс тот на  за гро за  ви па дан ня  ці-
ло го поя су уг ру по вань, які є спус ко вим ме ха ніз мом 
май бут ніх сук це сій них про це сів. До слі джен ня еко-
то пів, у яких роз ви ва єть ся E. nuttallii, по ка за ли, що 
по пу ля ції виду пов ністю за йма ють во дой му, в якій 
про тя гом три ва ло го часу не було ви яв ле но жод но-
го  виду  з  да ної  еко ло гіч ної  гру пи  (при крі п ле них 
за ну ре них).  Час ті ше  по пу ля ції E. nuttallii  ви яв ле-
ні  у  штуч них  гід ро то пах,  де  ос лаб ле ні  це но тич ні 
зв'язки.  В  гир ло вій  об лас ті  Ду наю  вони  за фік со-
ва ні  на  гли бо ких  ді лян ках  внут рішньо ос т рів них 
во дойм. Іс нує сер йоз на за гро за ма со во го роз ви тку 
цьо го  виду  та кож  у  во до схо ви щах  Дніп ровсько го 
кас ка ду гід ро елек тростан цій. Його ді ас по ри лег ко 
пе ре но сять ся  во до пла ваю чи ми  пта ха ми.  Не  мен-
шу за гро зу цей вид ста но вить для во до схо вищ ма-
лих  і  се ред ніх  рі чок,  а  та кож  став ків.  Са ні тар ний 
стан ос тан ніх вже є не за до віль ним, тому ек спан сія 
E. nuttallii його ли ше по гір шить. 

По пу ля ції Egeria densa, як і Elodea nuttallii, на те-
ри то рії Ук ра ї ни ви яв ле ні у во дой мах до ли ни Дніп-
ра, що від но сять ся до кас ка ду гід ро елек тростан цій, 
тоб то про блем них еко то пів. Як і E. nuttallii, E. densa 
є  ав то ген ним  еди фі ка то ром,  ус піш но  до лає  фі то-
це но тич ний  бар'єр  і  фор мує  уг ру по ван ня.  Нині 
во ни ще не за йма ють ве ли ких площ, але є оче вид-
ним, що по пу ля ції виду в по даль шо му ін тен сив но 
роз ви ва ти муть ся. Цьо му спри яти ме при род не і ан-
тро піч не ев тро фу ван ня во дойм при по си лен ні ос-
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лі док  сим біо зу  з  во до ріс тю  роду  Anabaena  Bory  ex 
Bornet  &  Flahault  у  фі то ма сі  на ко пи чу єть ся  знач-
на  кіль кість  ор га ніч но го  азо ту,  що  різ ко  змі нює 
са проб ність  во дойм.  Пе ре крит тя  вод ної  по верх-
ні  й  фі зич не  пов не  об ме жен ня  світ ло во го  ре жи-
му  тов щі  води  та  її  при дон них  ша рів  зу мов лю ють 
різ ке  зни жен ня  біо ло гіч но го  різ но ма ніт тя  та  його 
ін те граль ної  про дук тив ності.  Особ ли во  знач ні 
змі ни  від бу ва ють ся  в  не про точ них  еко систе мах 
(Protopopova et al., 2009). Мі ні мі за ція цьо го впли-
ву може бу ти за без пе че на лише за умо ви фі зич ної 
ути лі за ції  фі то ма си  ви дів  роду  Azolla, зок ре ма  на 
по чат ко вих  ета пах  фор му ван ня  ре про дук тив них 
ор га нів. Склад ність розв'язання цієї про бле ми зу-
мов ле на  пе ре не сен ням  ді ас пор  во до пла ваю чи ми 
пта ха ми,  а  та кож  не ве ли ки ми  роз мі ра ми  осо бин 
ви дів  і  швид ки ми  тем па ми  їхньо го  роз рос тан ня. 
Досі ефек тив них ме ха ніз мів стри му ван ня роз ви тку 
по пу ля цій ви дів роду Azolla не ви роб ле но. Як по ка-
зу ють лі те ра тур ні дані, вони ма ють про во ди ти ся в 
на прям ку по шу ків біо ло гіч них ме то дів бо роть би за 
до по мо гою тва рин-фі то фа гів. У ме жах при род но го 
ареа лу  ці  види,  як  і  інші  представ ни ки  па по ро те-
по діб них, не ма ють не га тив но го впли ву на при род-
ні  еко систе ми.  Зав дя ки  ви со ко му  вмісту  біл ко вих 
спо лук в органах рослин по пу ля цій ви дів сфор му-
ва ли ся тро фіч ні лан цю ги, які ре гу лю ють їхню чи-
сель ність.

Зміни  гід ро еко систем  під  впли вом  ін ва зій них 
по пу ля цій ви дів роду Elodea Michx. та Egeria densa 
відбуваються  че рез  над мір не  на ко пи чен ня  фі то-
ма си  і  пе ре хід  її  в  дет рит.  При  цьо му  змі ню ють ся 
троф ність  во дойм  та  їхня  са проб ність.  У  не про-
точ них  гід ро еко систе мах  ці  про це си  знач но  по-
си лю ють ся  і  спос те рі га ють ся  анае роб ні  про це си. 
Слід  очі ку ва ти  ма со во го  по ши рен ня  по пу ля цій 
на  міл ко вод дях  Дніп ровсько го  кас ка ду  гід ро елек-
тростан цій та ін ших во до схо ви щах. З ог ля ду на ви-
ко ристан ня во дойм, і зок ре ма води для пит тя, за-
хо ди бо роть би мо жуть бути ли ше біо ло гіч ні.

Змі ни  гід ро еко систем  під  впли вом  Phragmites 
altissimus і  Zizania latifolia,  як  вже  за зна ча ло ся, 
cтосуються  пе ре важ но  при бе реж них  зон  і  міл ко-
вод них ді ля нок. Над мір на щіль ність тра востою, ін-
тен сив не фор му ван ня мор тма си зу мов лю ють різ ке 
змен шен ня  біо різ но ма ніт ності  на  та ких  ді лян ках. 
За цих умов із сук це сій них ря дів ви па да ють ста дії 
фор му ван ня  ча гар ни ко вої  рос лин ності,  а  та кож 
бо лот ної. Для пів ден них ре гіо нів Ук ра ї ни саме роз-
ви ток бо лот них це но зів за без пе чує ут во рен ня міс-
цез ростань  з  фор му ван ням  ки сло го  се ре до ви ща, 

ви да ми з пла ваю чи ми лист ка ми внас лі док їхньо го 
пря мо го при гні чен ня.

На  еко систем но му  (гід ро еко систем но му)  рів ні 
від бу ва ють ся  змі ни,  пов'язані  з  над мір ним  впли-
вом  на  еко то пи,  який  здійснюють  фі то ін ва зій ні 
види.  Це  про яв ля єть ся  че рез  змі ну  са проб ності 
во дойм  внас лі док  збіль шен ня  над хо джен ня  біо-
ген них ре чо вин у воду. Че рез пе ре кри ван ня вод ної 
по верх ні змі ню єть ся тем пе ра ту ра води. Більш важ-
ли вим  за  цих  умов  є  змі на  світ ло во го  ре жи му.  Як 
вже за зна ча ло ся, над мір не на ко пи чен ня фі то ма си 
ви кли кає де фі цит роз чи не но го кис ню і пе ре хід ае-
роб них  про це сів  у  анае роб ні.  При  цьо му  зни жу-
єть ся  пер вин на  про дук тив ність  гід ро еко систем,  і 
ре зуль та том є не зво рот на змі на струк тур но-функ-
ціо наль ної  ор га ні за ції  або ри ген них  фі то це но зів 
та за мі на їх на інші. Знач них змін за зна ють та кож 
представ ни ки тва рин но го ком плек су. 

Вста нов ле но, що внас лі док роз ви тку по пу ля цій 
Pistia stratiotes,  коли  в  2014  р.  близько  70%  площ 
во дойм до ли ни Сі версько го Дін ця були вкри ті су-
ціль ним ша ром осо бин виду, від бу ли ся змі ни сту-
пе ня  троф ності  води  з  ме зо ев тоф но го  на  ев троф-
ний.  У  не про точ них  гід ро еко систе мах  –  на  гі пе-
рев троф ний. Пе ре хід фі то ма си P. stratiotes у дет рит 
на де кіль ка ро ків за три мав від нов лен ня при род ної 
троф ності (Kazarinova, 2016). Оче вид ним є, що ви-
роб лен ня оз нак у P. stratiotes, пов'язаних з тис ком 
при род но го  від бо ру  в  но вих  умо вах  се ре до ви ща, 
ре зуль та том яко го ста ло пе ре зи му ван ня по пу ля ції 
(Kazarinova, 2016), ви ма гає про ве ден ня не від клад-
них за хо дів з  її фі зич ної ути лі за ції. Ці но віт ні по-
пу ля ції  ста нов лять  ре аль ну  за гро зу  для  при лег лих 
во дойм, особ ли во за умов гло баль но го по те п лін ня. 
Важ ли вим  є  за без пе чен ня  за хо дів  для  не про ник-
нен ня P. stratiotes на нові міс цез ростан ня. Мо де лю-
ван ня по ши рен ня по пу ля цій виду вка зує на те, що 
те ри то рія  Ук ра ї ни  в  май бутньо му  може  бу ти  ним 
за се ле на. Під особ ли вою за гро зою зна хо дять ся ре-
гіо ни  з  роз ви не ною  про ми сло вістю,  де  у  ве ли ких 
об ся гах ви ко ристо ву ють ся при род ні за па си води і 
які, вже за бруд не ні та пі ді грі ті, зно ву по вер та ють ся 
у во дой ми (Mosyakin, Kazarinova, 2014). 

Змі ни  гід ро еко систем  під  впли вом  ви дів  роду 
Azolla  є  мен ши ми  за  об ся гом,  ос кіль ки  по пу ля ції 
об ме же ні  те ри то рі єю  Пів ніч но-За хід но го  При-
чор но мор'я. Але в зв'язку з тим, що вод ні ре сур си 
в ре гіо ні є не дос тат ні ми і над мір но ек с п луа ту ють-
ся, цей вплив є сут тє вим. Як і в по пе редньо му ви-
пад ку, знач ні об ся ги фі то ма си пе ре хо дять у дет рит, 
зу мов люю чи анае роб ні про це си. Крім цьо го, внас-
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мак ро фі тів  в  Ук ра ї ні.  Пріо ри тет ни ми  зав дан ня ми 
до слі джень та кої про гра ми з ог ля ду на сві то вий до-
свід ма ють бути:
1.  Роз роб лен ня  між на род них  стан дар тів  та  ме то-

дів до слі джен ня фі то ін ва зій вод них мак ро фі тів 
і за хо дів з об ме жен ня їхньо го по ши рен ня. 

2.  Оцін ка еко ло гіч них  і еко но міч них ри зи ків, зу-
мов ле них  фі то ін ва зія ми  вод них  мак ро фі тів  в 
Ук ра ї ні.

3.  З'ясування еко ло гіч них, со ці аль них, еко но міч-
них та ін ших фак то рів, що впли ва ють на по си-
лен ня фі то ін ва зій вод них мак ро фі тів. 

4.  Про гноз  впли ву  змін  абіо тич них  і  біо тич них 
фак то рів  за  умов  ан тро по пре сії  та  гло баль них 
змін клі ма ту на по ши рен ня фі то ін ва зій вод них 
мак ро фі тів в Ук ра ї ні.

5.  З'ясування  біо еко ло гіч них  і  еко це но тич них 
особ ли востей чу жо рід них вод них мак ро фі тів та 
їхньо го адап та цій но го по тен ціа лу. 

6.  Ана ліз до сві ду дер жав у спра ві ранньо го по пе-
ре джен ня  фі то ін ва зій  та  роз роб лен ня  пре вен-
тив них і про фі лак тич них за хо дів за хис ту.

7.  Оцін ка  впли ву  чу жо рід них  ви дів  на  або ри ген-
ні та роз роб лен ня за хо дів з мі ні мі за ції не га тив-
но го впли ву фі то ін ва зій  і від нов лен ня по пу ля-
цій, зок ре ма ра ри тет них ви дів, та  їх ніх міс цез-
ростань. 

8.  Вдо ско на лен ня  нор ма тив но-пра во вих  ак тів 
за ко но дав чо го  за без пе чен ня  ви ко нан ня  Ук ра-
ї ною між на род них зо бов'язань збе ре жен ня біо-
різ но ма ніт тя вод но-бо лот них угідь.

9.  Оп ра цю ван ня  ме ха ніз мів  дот ри ман ня  пра вил 
еко ло гіч ної  без пе ки  при  ви ро щу ван ні  ви щих 
вод них рос лин в ак ва куль ту рі та в ба сей нах рек-
реа цій но го при зна чен ня.

10. Роз роб лен ня  пріо ри тет них  та  ос нов них  дій, 
спря мо ва них на під ви щен ня сус піль ної  ін фор-
мо ва ності  про  ін ва зій ні  вод ні  мак ро фі ти,  та 
фор му ван ня дер жав но го і ре гіо наль но го по тен-
ціа лу  для  при йнят тя  від по від них  за хо дів  щодо 
розв'язання  про бле ми  ін ва зій них  вод них  мак-
ро фі тів в Ук ра ї ні.

Ви ко нан ня  пос тав ле них  та  ба гатьох  ін ших  зав-
дань у сфе рі за по бі ган ня фі то ін ва зі ям вод них мак-
ро фі тів  в  Ук ра ї ні  може  бу ти  ус піш ним  лише  за 
не од мін ної  умо ви  дот ри ман ня  біо по лі тич ної  па-
ра диг ми  (Shevchuk,  2013),  яка  пе ред ба чає,  на сам-
пе ред,  впро ва джен ня  еко ло гіч ної,  еко но міч ної  та 
со ці аль ної  по лі ти ки  зі  збе ре жен ня  біо різ но ма ніт-
ності водойм Укра ї ни. 

зок ре ма для низ ки ви дів пів ніч них ре гіо нів, які на 
да них те ри то рі ях є еко ло гіч ни ми ре лік та ми. Вони 
про ник ли  в  іс то рич ний  пе рі од  і  пі сля  відсту пан-
ня  льо до ви ка  адап ту ва ли ся  до  но вих  умов.  Саме 
зав дя ки  цим  й  ін шим  ви дам  у  пів ден них  ре гіо нах 
сфор му ва ли ся  уні каль ні  плав не ві  гід ро еко систе-
ми, які ха рак тер ні лише для сте по вої зони пла не ти. 
Вони  від зна ча ють ся  най ба гат шим  різ но ма ніт тям 
і  за  цим  по каз ни ком  пос ту па ють ся  лише  тро піч-
ним лі сам  (Shelyag-Sosonko, Dubyna, 1984). Змі ни 
при бе реж них те ри то рій в те пе ріш ній час і при по-
си лен ні в май бутньо му не суть сут тє ву за гро зу біо-
різ но ма ності внас лі док ін ва зій Phragmites altissimus 
і Zizania latifolia.  Досі  во ни  ще  ма ють  ло каль ний 
ха рак тер,  ос кіль ки  у  по пу ля цій  еди фі ка то рів  пе-
ре ва жає  ве ге та тив не  по нов лен ня.  На сін нє ве  (у 
Phragmites altissimus) від бу ва єть ся  лише  на  пос тій-
но  зво ло же них  алю ві аль них  екотопах,  які  фор му-
ють ся на тех но ген но змі не них те ри то рі ях, ді лян ках 
скла ду ван ня  пуль пи  при  по глиб лен ні  ру сел  рі чок 
тощо. Це має бути вра хо ва но в за хо дах з об ме жен-
ня роз ви тку по пу ля цій Phragmites altissimus і Zizania 
latifolia. 

У сві то вій лі те ра ту рі знач на ува га при ді ле на за-
хо дам із об ме жен ня впли ву вод них фі то ін ва зій них 
ви дів на гід ро еко систе ми. Це зу мов ле но ве ли ки ми 
еко ло гіч ни ми  та  еко но міч ни ми  втра та ми  (Aquatic 
Weeds…, 2002; Kadono, 2004; Hussner, 2012; Invasive 
Alien  Species…,  2012,  etc.).  Ос нов ни ми  за хо да ми 
висту па ють фі зич не ви да лен ня, пос лаб лен ня роз-
ви тку ви дів з ви ко ристан ням тва рин фі то фа гів, об-
ме жен ня роз по всю джен ня ді ас пор по то ка ми води 
та алю ві аль но го ма те ріа лу, ви ко ристан ня гер бі ци-
дів тощо. В ок ре мих кра ї нах у біль шості ви пад ків 
бо роть ба з вод ни ми фі то ін ва зія ми є не зав жди ус-
піш ною, або ви ма гає знач них еко но міч них ви трат 
(May,  2006).  За  умов  між ві дом чо го  при ро до ко-
ристу ван ня в Ук ра ї ні є ре аль ною за гро за по ши рен-
ня фі то ін ва зій них ви дів че рез гос по дарську ді яль-
ність ок ре мих під роз ді лів. Це сто су єть ся, на сам пе-
ред, ек с п луа та ції во до схо вищ-охо ло джу ва чів ТЕЦ, 
ски дан ня пі ді грі тих вод про ми сло вих під при ємств 
у рус ла рі чок, бу дів ництва но вих штуч них во до схо-
вищ тощо. Всі ці дії є ре аль ни ми ви кли ка ми за гроз 
май бут ніх  фі то ін ва зій  з  від по від ни ми  не га тив ни-
ми  або  ка таст ро фіч ни ми  на слід ка ми.  З  ог ля ду  на 
це, а та кож на особ ли вості по ши рен ня ін ва зій них 
вод них ви дів у ко рот ко му ча со во му від різ ку, ак ту-
аль ною  є  не об хід ність  роз роб лен ня  стра те гіч них 
за хо дів на їхнє ви пе ре джен ня. Для ква лі фі ко ва но-
го  об ґрун ту ван ня  потрібне  роз роб лен ня  Дер жав-
ної  про гра ми  з  оцін ки  за гроз  фі то ін ва зій  вод них 
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дой ми Ук ра ї ни – ре жим ек с п луа та ції во до схо вищ-
охо ло джу ва чів ТЕЦ, ски дан ня пі ді грі тих вод про-
ми сло вих  під при ємств  у  рус ла  рі чок,  бу дів ництво 
но вих штуч них во до схо вищ тощо.

У  рам ках  Єв ро пейської  стра те гії  по пе ре джен ня 
і  кон тро лю  за  ін ва зія ми  не або ри ген них  ор га ніз-
мів  (Genovesi,  Shine,  2004)  не об хід ним  є  ство рен-
ня  Дер жав ної  цільо вої  ком плекс ної  про гра ми  з 
пи тань оцін ки за гроз впли ву фі то ін ва зій них ви дів 
на фі то різ но ма ніт тя во дойм Ук ра ї ни та за по біж них 
за хо дів про ти дії. 

По дя ки

Пуб лі ка ція міс тить ре зуль та ти до слі джень, про ве-
де них при гран то вій під трим ці Дер жав но го фон ду 
фун да мен таль них до слі джень за кон курс ним про ек-
том № 16ДФ036-02-С1.
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Ви снов ки

Про бле ма фі то ін ва зій вод них мак ро фі тів у во дой-
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слаб ки ми  це но тич ни ми  зв'язками,  що  скла ло ся 
іс то рич но.  Ра зом  із  по си лен ням  ан тро по ген но го 
впли ву на во дой ми та змі на ми клі ма ту це ро бить їх 
над зви чай но враз ли ви ми до фі то ін ва зій. Ін ва зій ні 
вод ні мак ро фі ти (Azolla cristata, A. filiculoides, Elodea 
canadensis, E. nuttallii, Vallisneria spiralis, Egeria densa, 
Pistia stratiotes, Phragmites altissimus і Zizania latifolia) 
еко ло гіч но пластич ні ші, в них швид ше ево лю ціо-
ну ють  оз на ки,  пов'язані  з  тис ком  не спри ят ли вих 
при род них умов у но вих для них міс цез ростан нях, 
їх ній  біо хі міч ний  (але ло па тич ний)  вплив  при гні-
чує  роз ви ток  або ри ген ної  рос лин ності  во дойм. 
Все  це,  а  та кож  від сут ність  пря мих  во ро гів  за без-
пе чують їм кон ку рен то здат ність і роз се лен ня і, від-
по від но,  при зво дить  до  втра ти  біо різ но ма ніт тя  та 
струк тур них і функ ціо наль них змін при род них гід-
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то це но тич ний  бар'єр,  ма ють  ши ро ку  еко ло гіч ну 
ам п лі ту ду  та  ви со кий  ін ва зій ний  по тен ці ал,  що 
спри яє їх ній ек спан сії у всіх ти пах во дойм Ук ра ї ни.

Вплив  фі то ін ва зій них  ви дів  на  або ри ген них 
представ ни ків  гід ро еко систем  на  ви до во му  рів ні 
про яв ля єть ся  при  гіб ри ди за ції  та  пря мо му  ви тіс-
нен ні  при род них  ви дів  з  їх ніх  міс цез ростань.  На 
це но тич но му  рів ні  фі то ін ва зій ні  види  впли ва ють 
на на пря ми і тен ден ції сук це сій, які від бу ва ють ся 
в при род них умо вах та при зво дять до струк тур них 
пе ре бу дов  уг ру по вань.  На  еко систем но му  (гід ро-
еко систем но му)  рів ні  змі ню ють ся  са проб ність  та 
троф ність  во дойм  унас лі док  збіль шен ня  над хо-
джен ня  біо ген них  ре чо вин  у  воду,  яке  здій сню-
єть ся  фі то ма сою  фі то ін ва зій них  видів  при  змі ні 
тем пе ра ту ри,  світ ло во го  ре жи му  тощо.  Зни жу єть-
ся  ін те граль на  про дук тив ність  гід ро еко систем  і 
від бу ва ють ся  не зво рот ні  змі ни  струк тур но-функ-
ціо наль ної ор га ні за ції або ри ген них фі то це но зів до 
за мі ни їх на інші. Ос нов ни ми за гро за ми май бут ніх 
фі то ін ва зій є на сам пе ред тех но ген ний вплив на во-
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Освещены  естественно-исторические  причины  и  меха-
низмы  экспансий,  а  также  эколого-ценотические  осо-
бенности модельных адвентивных водных макрофитов: 
Azolla cristata, A. filiculoides, Elodea canadensis, E. nuttal-
lii, Vallisneria spiralis, Egeria densa, Pistia stratiotes, Phrag-
mites altissimus и Zizania latifolia  в  водоемах  Украины. 
Установлено,  что  наибольшую  опасность  для  гидрото-
пов  на  современном  этапе  развития  производительных 
сил  составляют  виды  Pistia stratiotes  и  Egeria densa.  Они 
имеют  широкую  экологическую  амплитуду  и  высо-
кий  инвазионный  потенциал,  который  при  усилении 
антропического  воздействия  на  водоемы  вместе  с  из-
менениями  климатических  условий  будет  способство-
вать их экспансии в водоемах Украины, нарушению их  
гидрорежима  и,  соответственно,  деградации  абориген-
ной  растительности.  Установлено  влияние  фитоинва-
зионных видов на природные компоненты на видовом, 
ценотическом  и  экосистемном  уровнях.  Обоснована 
необходимость  в  рамках  Европейской  стратегии  пред-
упреждения  и  контроля  за  инвазиями  неаборигенных 
организмов  (European  strategy  on  invasive  alien  species) 
создания целевой комплексной программы по вопросам 
оценки  угроз  воздействия  фитоинвазионных  видов  на 
фиторазнообразие водоемов Украины, мер противодей-
ствия и предложены приоритетные направления для ее 
выполнения.  Сделано  предупреждение  по  соблюдению 
правил  экологической  безопасности  при  выращивании 
высших водных растений в аквариумной и бассейновой 
культурах.
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Висвітлені  природно-історичні  причини  та  механізми 
експансій,  а  також  еколого-ценотичні  особливості  мо-
дельних  адвентивних  водних  макрофітів:  Azolla cristata, 
A. filiculoides, Elodea canadensis, E. nuttallii, Vallisneria spira-
lis, Egeria densa, Pistia stratiotes, Phragmites altissimus та Zi-
zania latifolia у водоймах України. Встановлено, що най-
більшу небезпеку для гідротопів на сучасному етапі роз-
витку продуктивних сил становлять види Pistia stratiotes 
та Egeria densa. Вони мають широку екологічну амплітуду 
і  високий  інвазійний  потенціал,  що  при  посиленні  ан-
тропічного  впливу  на  водойми  у  поєднанні  зі  змінами 
кліматичних умов сприятиме їхній експансії у водоймах 
України, порушенню їхнього гідрорежиму і, відповідно, 
деградації  аборигенної  рослинності.  З'ясований  вплив 
фітоінвазійних видів на природні компоненти на видо-
вому,  ценотичному  й  екосистемному  рівнях.  Обґрунто-
вана  необхідність  у  рамках  Європейської  стратегії  по-
передження і контролю за інвазіями неаборигенних ор-
ганізмів (European strategy on invasive alien species) ство-
рення  цільової  комплексної  програми  з  питань  оцінки 
загроз впливу фітоінвазійних видів на фіторізноманіття 
водойм України, запобіжних заходів протидії та запропо-
новані пріоритетні напрями для її виконання. Зроблено 
попередження з дотримання правил екологічної безпеки 
при вирощуванні вищих водних рослин в акваріумній та 
басейновій культурах. 

Ключові слова: фітоінвазійні види, потенціал, водні 
макрофіти, оцінка загроз, Україна
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най ба гат шим  і  має  важливе  значення  в  процесі 
взаємодії  лісу та степу (Oberdorfer, 1957; Moravec et 
al., 1983; Weber H.E., 1998; De Foucault, Julve, 2001; 
Matuszkiewicz,  2001).  Це  представ ни ки  уз лісь,  лі-
со вих  га ля вин,  за рос тів  ча гар ни ків  по  сте пах,  які 
мо жуть  вхо ди ти  до  скла ду  під ліс ку  і  ча гар ни ко-
во го  яру су  мі ша них,  ши ро ко лис тя них,  бай рач них 
лі сів: Acer campestre L., Acer tataricum L., Amygdalus 
nana L.,  Berberis vulgaris L.,  Caragana frutex  (L.)  C. 
Koch, Cerasus fruticosa Pall., Euonymus europaeus L., 
Ligustrum vulgare L.,  Prunus spinosa L.,  P. stepposa 
Kotov,  Rhamnus cathartica L.,  Swidas anguinea  (L.) 
Opiz. Вони роз по всю дже ні на всій те ри то рії Ук ра-
ї ні,  за  ви нят ком  A. nana  та  C. frutex,  які  най більш 
ха рак тер ні для пів ден них ре гіо нів.

Ме тою  на шої  ро бо ти  була  син фі то ін ди ка цій на 
оцін ка  реа лі зо ва ної  еко ло гіч ної  ва лент ності  ді аг-
ностич них  ви дів  кла су  Rhamno-Prunetea  та  ви зна-
чен ня  оп ти маль них  еко ло гіч них  умов  для  фор му-
ван ня ча гар ни ко вої рос лин ності.

Вступ

У про це сі сво го іс то рич но го роз ви тку кож ний біо-
ло гіч ний вид присто со ву єть ся до пев них умов іс ну-
ван ня,  при  цьо му  ви зна ча ють ся  межі  йо го  по ши-
рен ня та участь у фор му ван ні пев но го біо гео це но зу. 
Взає мо дія по пу ля цій виду з ком плек сом еко ло гіч-
них фак то рів, ха рак тер них для його дов кіл ля, ста-
но вить еко ло гіч ну ха рак те ристи ку виду. По пу ля ції 
од них  ви дів  пос тій но  взає мо ді ють  з  по пу ля ція ми 
ін ших, що ви зна чає їхнє міс це в сис те мі біо гео це-
но зу  –  еко ло гіч ну  нішу.  Саме  від  біо це но тич них 
зв'язків  виду  за ле жить,  на скіль ки  його  еко ло гіч ні 
мож ли вості  ві доб ра зять ся  в  умо вах  кон крет но го 
біо гео це но зу.

До  ана лі зу  було  за лу че но  12  ви дів,  ді аг ностич-
них  для  кла су  Rhamno-Prunetea Rivas  Goday  et 
Borja  Carbonell  ex  Tüxen  1962,  який  се ред  різ них 
кла сів  ча гар ни ко вої  рос лин ності  є  най по ши ре-
ні шим  від  По ліс ся  до  Кри му,  син так со но міч но 
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Abstract.  In  order  to  determine  optimal  environmental  conditions  for  the  development  of  shrub  vegetation,  12  diagnostic 
species of Rhamno-Prunetea class were studied. These represent plant species of forest edges, forest glades, shrub thickets in 
steppes which also occur in undergrowth and shrub layer of mixed, deciduous, and ravine forests: Acer campestre, Acer tataricum, 
Amygdalus nana, Berberis vulgaris, Caragana frutex, Cerasus fruticosa, Euonymus europaeus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, 
Prunus stepposa, Rhamnus cathartica, Swida sanguinea. Synphytoindication analysis of more than 9000 phytosociological relevés 
featuring  the  studied  species  was  carried  out.  For    comparison  of  ecological  amplitudes  and  their  ranges  for  the  species  as 
well  as  determination  of  tolerance  indices,  we  applied  methods  for  determining  the  ecological  valence.  Synphytoindication 
optimum of the studied diagnostic species in respect of their ecological valence is quite variable and represented by mesophytic  
conditions – fresh forest and meadow habitats with unevenly moistened root layer, with slightly acidic clay or sandy salt-deficient 
soils, poor in carbonates and mineral nitrogen. Climatic factors have narrower amplitude; for thermoclimate the optimum lies in 
submesothermic conditions – from subboreal to nemoral thermal zone. Climate humidity mainly varies within subaridophytic 
conditions, while only S. sanguinea belongs to ombrophytes. As for the climate continentality, optimum conditions correspond 
to  hemicontinental  climate.  Optimum  values  of  cryoregime  are  mainly  within  hemicryophytic  conditions.  As  for  lighting 
conditions, the indicators range from shadowed to semi-lightened conditions. The original results of quantitative assessment 
of synphytoindication amplitude for Rhamno-Prunetea diagnostic species are a basis for predicting changes in shrub vegetation 
under the  influence of various environmental  factors, which is very  important  for understanding and modeling changes and 
relations between forest and steppe.
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Зна чен ня кое фі ці єн ту біль ше 100% свід чать про 
не дос тат ню вив че ність еко ло гії виду.

Із  спів від но шен ня  суми  по тен цій них  (реа лі зо-
ва них) еко ло гіч них ва лент ностей і чис ла про ана лі-
зо ва них шкал от ри мує мо ін декс то ле рант ності (IT) 
до слі джу ва но го виду:

IT= 
 ∑PEV

           ∑Scales .

На ос но ві ін дек сів то ле рант ності вста нов лю єть-
ся  ши ро та  еко ло гіч них  ніш  (ам п лі туд)  до слі джу-
ва но го виду. Для вста нов лен ня груп то ле рант ності 
ви дів  за  зна чен ня ми  їх ніх  ін дек сів  то ле рант ності 
ми ви ко ристо вує мо наступ ну шка лу:

•  мен ше 0,20 – сте но бі он ти;
•  0,21–0,25 – ге місте но бі он ти;
•  0,26–0,35 – ме зо бі он ти;
•  0,36–0,40 – ге мі ев ри бі он ти;
•  біль ше 0,40 – ев ри бі он ти.

Чим  вище  зна чен ня  ін дек су  то ле рант ності,  а 
отже  шир ша  мож ли ва  еко ло гіч на  ам п лі ту да,  тим 
вищі шан си для вида знай ти своє міс це в еко ло гіч-
но му просто рі тієї чи ін шої еко систе ми і тим пов-
ні ше  цей  вид  може  ви ко ристо ву ва ти  ре сур си  цієї 
еко систе ми.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Роз ра хо ва ні за ме то дом син фі то ін ди ка ції по каз ни-
ки для кож но го виду (таб ли ця) дали змо гу співста-
ви ти тео ре тич ну шка лу еко ло гіч них фак то рів із фі-
то це но тич ною (рис. 1).

Тео ре тич на  шка ла  пов ністю  пе ре кри ває  фі то-
це но тич ну  тіль ки  за  клі ма тич ни ми  фак то ра ми 
(рис. 1, 2). З еда фіч них більш на бли же ний до тео-
ре тич ної  шка ли  є  лише  вміст  во ло гості  в  грун ті. 
За га лом, от ри ма ні дані для до слі джу ва них ви дів за 
всі ма  по каз ни ка ми  еко ло гіч них  фак то рів  роз ши-
рю ють  еко ло гіч ну  ам п лі ту ду,  що  зу мов лює  не об-
хід ність від по від но го ко ри гу ван ня шкал.

Крім  за галь ної  ам п лі ду ди  ми  роз ра ху ва ли  ще 
оп ти маль ну (фі то це но тич ний оп ти мум) – най кра-
щі умо ви, в яких при нор маль ній жит тє ді яль ності 
вид  може  ві ді гра ва ти  знач ну  фі то це но тич ну  роль 
(стаю чи до мі нан том і суб до мі нан том). Це своє рід-
ний  еко ло гіч ний  фон  для  до слі джу ва ної  ча гар ни-
ко вої рос лин ності (рис. 1): сві жі лі со луч ні біо то пи 
з  не рів но мір ним  (ге мі гід ро кон трасто фоб ні  умо-
ви) про мо чу ван ням ко ре не міс но го шару ґрун ту, із 
сла бо кис ли ми  (pH  5,5–6,5),  гли нисти ми  або  во-
ло ги ми  пі ща ни ми  грун та ми,  не  ба га ти ми  на  солі 

Ма те ріа ли та ме то ди
Для на ших до слі джень ми ви ко риста ли влас ні фі-
то це но тич ні  ма те ріа ли  (2842  гео бо та ніч них  опи-
сів), які представ ля ють ді лян ки ча гар ни ко вих уг ру-
по вань зі всі єї Ук ра ї ни та 5977 опи сів різ них ти пів 
рос лин ності  з  участю  до слі джу ва них  ви дів  із  бази 
да них Ecodid. В якості про грам но го но сія бази да-
них ви ко риста но TURBO(VEG) (Hennekens, 1996; 
Hennekens, Schaminée, 2001).

За ме то дом син фі то ін ди ка ції для кож но го виду 
роз ра хо ва но  по каз ни ки  во ло гості  ґрун ту  (Hd), 
змін ність  зво ло жен ня  грун ту  (Fh),  ае ра ція  ґрун ту 
(Ae),  за галь но го  сольо во го  ре жи му  ґрун ту  (троф-
ність)  (Tr),  ки слот ності  (Rc)  ґрун ту,  вмісту  мі-
не раль но го  азо ту  (Nt)  та  вмісту  кар бо на тів  (Ca) 
у  ґрун ті,  тер міч но го  ре жи му  (Tm),  кон ти нен-
таль ності  (Kn),  ом бро ре жи му  (Om),  мо роз ності 
(кріо ре жим)  (Cr)  мік ро клі ма ту,  ос віт ле ність  (Lc) 
(Didukh, Plyuta, 1994). 

Для  по рів нян ня  еко ло гіч них  ам п лі туд  ви дів, 
їхньої  ши ро ти  та  вста нов лен ня  ін дек су  то ле рант-
ності  ми  ви ко риста ли  ме то ди ку  ви зна чен ня  еко-
ло гіч ної  ва лент ності  (Zhukova,  2004;  Zlobin  et  al., 
2013). Еко ло гіч на ва лент ність – це міра присто со-
ва ності по пу ля цій того чи ін шо го виду до пев но го 
еко ло гіч но го фак то ру, що ві доб ра жа єть ся у ви гля-
ді  част ки  пев ної  еко ло гіч ної  шка ли  (у  ме жах  якої 
мож ли ве іс ну ван ня виду) від всьо го діа па зо ну шка-
ли без від нос но до її по ло жен ня на цій шка лі.

Еко ло гіч на ва лент ність може бу ти по тен цій ною 
та реа лі зо ва ною: 

По тен цій на еко ло гіч на ва лент ність (PEV):

PEV=
 (A

max 
– A

min 
+ 1), 

             n
де A

max 
і A

min
 – мак си маль не й мі ні маль не зна чен ня 

еко ло гіч ної шка ли (тео ре тич ної); n – кіль кість сту-
пе нів на шка лі, 1 – ко ри гую чий по каз ник.

Реа лі зо ва на еко ло гіч на ва лент ність (REV):

REV =
 (A

max 
– A

min 
+ 0,01),

            n
де A

max 
і A

min
 – мак си маль не й мі ні маль не зна чен ня 

еко ло гіч ної шка ли (фи то це но тич ної); n – кіль кість 
сту пе нів на шка лі, 0,01 – ко ри гую чий по каз ник.

Із  спів від но шен ня  по тен цій ної  і  реа лі зо ва ної 
еко ло гіч ної  ва лент ності  мож на  от ри ма ти  по  кож-
но му  еко ло гіч но му  фак то ру  кое фі ці єнт  еко ло гіч-
ної ефек тив ності (а саме, ви ко ристан ня до слі джу-
ва ним ви дом ре сур сів міс це іс ну ван ня):

K
ec.eff.

 =
 REV .100%.
PEV
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a

b

Рис. 1. Амплітуди екологічних факторів діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea: a – Hd – вологість грунту; b – 
Fh – змінність зволоження грунту.

1 – теоретична амплітуда (Didukh, 2011); 2 – фітоценотична амплітуда; 3 – оптимальна амплітуда; 4 – фітоценотичний 
оптимум класу Rhamno-Prunetea

Fig. 1. Amplitudes of diagnostic species of Rhamno-Prunetea class: a – Hd – soil moisture content; b – Fh – damping variability.

1 – theoretical amplitude (Didukh, 2011); 2 – phytocoenotic amplitude; 3 – optimal amplitude; 4 – phytocoenotic optimum 
for Rhamno-Prunetea class
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c

d

Рис.  1  (продовження).  Амплітуди  екологічних  факторів  діагностичних  видів  класу  Rhamno-Prunetea:  c  –  Rc  – 
кислотність грунту; d – Sl – загальний сольовий режим грунту.

1 – теоретична амплітуда (Didukh, 2011); 2 – фітоценотична амплітуда; 3 – оптимальна амплітуда; 4 – фітоценотичний 
оптимум класу Rhamno-Prunetea

Fig. 1 (continuation). Amplitudes of diagnostic species of Rhamno-Prunetea class: c – Rc – soil acidity; d – Sl – general salt 
regime of soil.

1 – theoretical amplitude (Didukh, 2011); 2 – phytocoenotic amplitude; 3 – optimal amplitude; 4 – phytocoenotic optimum 
for Rhamno-Prunetea class

4

4
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e

f

Рис. 1 (продовження). Амплітуди екологічних факторів діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea: e – Ca – вміст 
карбонатів в грунті; f – Nt – вміст мінерального азоту в грунті.

1 – теоретична амплітуда (Didukh, 2011); 2 – фітоценотична амплітуда; 3 – оптимальна амплітуда; 4 – фітоценотичний 
оптимум класу Rhamno-Prunetea

Fig. 1 (continuation). Amplitudes of diagnostic species of Rhamno-Prunetea class: e – Ca – carbonate content in soil;  f – Nt 
– mineral nitrogen content in soil.

1 – theoretical amplitude (Didukh, 2011); 2 – phytocoenotic amplitude; 3 – optimal amplitude; 4 – phytocoenotic optimum 
for Rhamno-Prunetea class
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g

h

Рис. 1 (продовження). Амплітуди екологічних факторів діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea: Rhamno-Prunetea: 
g – Ae – аерація грунту; h – Tm – термічний режим.

1 – теоретична амплітуда (Didukh, 2011); 2 – фітоценотична амплітуда; 3 – оптимальна амплітуда; 4 – фітоценотичний 
оптимум класу Rhamno-Prunetea

Fig. 1 (continuation). Amplitudes of diagnostic species of Rhamno-Prunetea class: g – Ae – soil aeration; h – Tm – thermal 
climate regime.

1 – theoretical amplitude (Didukh, 2011); 2 – phytocoenotic amplitude; 3 – optimal amplitude; 4 – phytocoenotic optimum 
for Rhamno-Prunetea class
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i
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Рис.  1  (продовження).  Амплітуди  екологічних  факторів  діагностичних  видів  класу  Rhamno-Prunetea:  i  –  Om  – 
омброрежим; j – Kn – континентальність.

1 – теоретична амплітуда (Didukh, 2011); 2 – фітоценотична амплітуда; 3 – оптимальна амплітуда; 4 – фітоценотичний 
оптимум класу Rhamno-Prunetea

Fig. 1 (continuation). Amplitudes of diagnostic species of Rhamno-Prunetea class: i – Om – ombroregime; j – Kn – climate 
continentality.

1 – theoretical amplitude (Didukh, 2011); 2 – phytocoenotic amplitude; 3 – optimal amplitude; 4 – phytocoenotic optimum 
for Rhamno-Prunetea class
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Рис. 1 (закінчення). Амплітуди екологічних факторів діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea: k – Cr – морозність 
(кріорежим) мікроклімату; l – Lc – освітленість.

1 – теоретична амплітуда (Didukh, 2011); 2 – фітоценотична амплітуда; 3 – оптимальна амплітуда; 4 – фітоценотичний 
оптимум класу Rhamno-Prunetea

Fig. 1 (end). Amplitudes of diagnostic species of Rhamno-Prunetea class: k – Cr – cryoclimate; l – Lc – lighting conditions.

1 – theoretical amplitude (Didukh, 2011); 2 – phytocoenotic amplitude; 3 – optimal amplitude; 4 – phytocoenotic optimum 
of Rhamno-Prunetea class.
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Екологічна характеристика діагностичних видів класу Rhamno-Prunetea
Ecological characteristics of diagnostic species of  Rhamno-Prunetea class 

Характе-
ристика

Показники екологічних факторів

Hd Fh Rc Sl Ca Nt Ae Tm Om Kn Cr Lc

Acer campestre IT*= 0,20

teor-ampl 8–15 3–7 7–11 4–9 5–9 3–9 5–9 7–12 10–16 3–12 7–11 3–7

phyt-ampl 9,1–14,1 4,3–7,6 6,7–9,5 6,1–9,8 5,6–9,2 4,1–6,3 5,3–8,5 7,5–10,4 10,1–14,3 7,4–10,0 7,4–9,8 5,8–7,9

opt-ampl 9,4–13,3 4,6–7,0 7,4–9,5 6,6–9,2 6,3–8,8 4,5–6,0 6–8 7,9–10.0 10,2–12,8 7,6–10 7,9–9,5 5,9–7,8

REV 0,22 0,30 0,22 0,20 0,28 0,20 0,21 0,17 0,18 0,15 0,13 0,23

PEV 0,35 0,45 0,38 0,32 0,38 0,64 0,33 0,35 0,30 0,59 0,33 0,56

Kef 62,63 66,20 56,20 61,83 72,20 31,57 64,20 48,50 60,14 26,10 40,20 42,20

Acer tataricum IT = 0,29

teor-ampl 8–15 3–7 6–11 4–9 7–9 5–10 5–9 8–12 8–13 7–13 6–10 3–7

phyt-ampl 8,3–14,8 4,2–8,4 5,2–9,2 5,1–9,2 4,6–9,7 4–8,4 5,0–9,7 7,8–10,2 9,8–13,9 7,4–11,1 7,2–9,4 4,1–8,2

opt-ampl 9,0–12,4 5,1–6,8 7,2–9,1 5,9–8,6 6,4–8,9 4,9–8,4 5,7–7,8 8,5–10,1 10,4–13,3 7,9–10,4 7,9–9,1 4,7–8,2

REV 0,28 0,39 0,31 0,21 0,39 0,40 0,31 0,14 0,18 0,22 0,14 0,45

PEV 0,35 0,45 0,46 0,32 0,23 0,54 0,33 0,29 0,26 0,41 0,33 0,56

Kef 81,75 85,00 67,33 67,33 167,67 74,00 94,00 49,20 67,33 53,14 43,40 81,00

Swida sanguinea IT = 0,28

teor-ampl 7–17 4–8 7–11 4–8 6–11 5–8 5–8 7–13 11–15 3–11 7–12 5–9

phyt-ampl 8,5–17 4,4–7,9 6,8–9,2 5,9–9,0 5,0–9,6 4,2–8,1 5,0–10,9 8,0–10,3 10,2–14 6,7–10,8 6,9–9,8 3,9–7,9

opt-ampl 9,0–13,7 4,9–6,9 7,1–9,1 6,0–8,3 5,8–9,3 4,8–8,1 5,6–8,6 8,3–10,3 10,6–14 7,2–9,6 7,9–9,6 4,4–7,6

REV 0,37 0,32 0,18 0,16 0,36 0,35 0,40 0,14 0,16 0,24 0,19 0,44

PEV 0,35 0,45 0,46 0,32 0,23 0,55 0,33 0,29 0,26 0,41 0,33 0,56

Kef 105,50 70,60 39,67 51,00 154,67 65,00 119,60 47,80 62,17 58,43 58,00 78,40

Prunus spinosa IT = 0,22

teor-ampl 5–15 5–7 5–12 3–11 6–10 3–9 4–8 5–14 8–16 1–15 6–12 6–9

phyt-ampl 7,7–12,8 4,9–7,5 6,7–9,2 6,1–9,3 6,2–9,7 4,4–7,6 5,2–8,2 8,3–10,7 9,9–13,6 7,5–10,7 7,6–10,1 4,7–8,0

opt-ampl 8,7–12,2 5,3–7,4 7,3–9,2 6,2–9,2 6,4–9,6 4,8–7,3 5,4–8,2 8,5–10,6 10,3–13,1 7,6–10,3 7,7–9,9 5,8–7,8

REV 0,22 0,23 0,19 0,17 0,27 0,29 0,20 0,14 0,16 0,19 0,17 0,37

PEV 0,35 0,45 0,46 0,32 0,23 0,55 0,33 0,29 0,26 0,41 0,33 0,56

Kef 64,38 51,40 42,17 53,67 116,67 54,00 60,80 48,80 61,50 46,14 51,60 65,80

Prunus stepposa IT = 0,26

teor-ampl 6–13 5–7 6–11 5–10 9–11 3–8 4–8 7–10 10–13 8–15 6–9 6–9

phyt-ampl 7,8–13,9 4,8–8,6 6,4–9,6 6,1–11,1 6,0–10,1 4,2–8,4 5,2–9,0 7,8–10,5 9,8–13,0 7,9–11,6 7,0–9,9 5,6–8,1

opt-ampl 8,4–11,9 5,1–7,4 7,8–9,2 6,9–9,2 7–10 4,8–7,7 5,4–8,2 8,3–10,0 10,3–13,0 8,4–11,5 7,1–9,6 5,9–7,9

REV 0,27 0,35 0,24 0,26 0,32 0,38 0,25 0,16 0,14 0,22 0,20 0,28

PEV 0,35 0,45 0,46 0,32 0,23 0,54 0,33 0,29 0,26 0,41 0,33 0,56

Kef 76,87 77,2 53 83,33 140 69,33 76,6 54,2 54,833 53 58,8 51

Berberis vulgaris IT = 0,28

teor-ampl 5–13 4–9 7–11 4–10 6–11 3–7 5–7 7–12 9–16 2–13 7–12 5–9

phyt-ampl 8,2–14,6 4,4–7,3 6,7–9,3 6,0–8,6 5,5–10,0 4,3–7,4 5,2–9,5 7,8–10,8 9,6–13,6 7,5–10,1 7,8–10,2 4,6–8

opt-ampl 8,7–11,3 5,2–6,6 7,4–9,1 6,5–8,4 7,2–9,5 4,8–7,1 5,7–7,1 8,9–10,3 10,7–12,3 7,9–9,0 8,4–9,9 5,7–7,5

REV 0,28 0,25 0,20 0,14 0,35 0,28 0,29 0,18 0,18 0,16 0,16 0,38

PEV 0,35 0,45 0,46 0,32 0,23 0,55 0,33 0,29 0,26 0,41 0,33 0,56

Kef 80,63 54,40 43,33 43,33 151,67 52,00 86,40 60,80 67,17 38,29 48,60 68,20

Ligustrum vulgare IT = 0,28

teor-ampl 7–17 4–7 7–11 4–11 9–12 1–9 5–8 7–13 9–15 1–13 9–12 3–8



272 Ukr. Bot. J., 2017, 74(3)

Характе-
ристика

Показники екологічних факторів

Hd Fh Rc Sl Ca Nt Ae Tm Om Kn Cr Lc

phyt-ampl 8,0–14,8 4,2–7,4 5,3–9,4 5,5–8,9 5,3–9,9 4,4–8,5 5,3–9,1 7,6–11,2 9,3–14,4 7,2–10,4 7,8–10,6 4,0–7,9

opt-ampl 9,1–12,4 4,7–6,6 7,7–9,2 6,7–8,6 7,2–9,8 4,7–7,2 5,4–7,2 8,8–10,6 10,6–12,6 7,8–10,1 8,3–10,1 4,6–7,4

REV 0,30 0,30 0,32 0,18 0,35 0,38 0,25 0,21 0,22 0,19 0,18 0,43

PEV 0,35 0,45 0,46 0,32 0,23 0,55 0,33 0,29 0,26 0,41 0,33 0,56

Kef 85,88 65,80 68,83 55,83 152,33 68,83 74,80 71,80 85,50 46,14 55,40 77,60

Euonymus europaeus IT = 0,27

teor-ampl 8–15 4–6 7–11 5–9 3–9 3–9 5–8 7–12 10–16 2–12 7–12 2–7

phyt-ampl 9,3–15,7 4,3–7,3 5,6–9,2 5,3–8,6 4,8–9,6 4,7–8,4 5,6–10,6 7,2–10,5 9,9–14,8 7,1–10,4 7,5–10 3,8–7,6

opt-ampl 9,4–14,3 4,7–6,6 7,4–8,9 6,2–8,4 5,7–8,5 4,9–8 5,7–9,2 8,4–9,8 10,8–13,8 7,2–9,8 8,1–9,5 4,1–7,1

REV 0,28 0,27 0,27 0,18 0,37 0,34 0,34 0,20 0,21 0,20 0,17 0,43

PEV 0,35 0,45 0,46 0,32 0,23 0,54 0,30 0,29 0,26 0,41 0,30 0,56

Kef 80,00 60,20 58,83 55,50 159,00 61,83 101,20 67,20 81,17 48,14 52,00 77,20

Rhamnus cathartica IT = 0,21

teor-ampl 5–17 3–7 7–11 4–9 9–12 2–7 4–7 4–12 5–15 7–15 6–12 4–8

phyt-ampl 7,7–16,9 3,7–7,6 4,9–9,4 4,2–9,7 4,4–9,9 3,7–8,1 5,1–11,1 6,3–10,7 9,9–14,7 7,5–11,3 6,9–10,2 4,0–7,9

opt-ampl 8,7–14,6 4,4–7,1 6,0–9,2 5,3–8,7 5,1–9,7 4,4–7,2 5,4–9,4 7,2–10,4 10,1–13,7 8,2–11,3 7,5–9,7 5,4–7,7

REV 0,24 0,23 0,24 0,18 0,34 0,25 0,25 0,13 0,14 0,15 0,13 0,25

PEV 0,35 0,45 0,46 0,32 0,23 0,55 0,33 0,29 0,26 0,41 0,33 0,56

Kef 70,13 51,40 51,50 56,67 146,33 45,83 75,00 44,60 54,00 35,43 38,40 45,20

Cerasus fruticosa IT = 0,08

teor–ampl 5–13 4–7 7–12 5–10 7–11 3–7 4–7 7–11 9–13 6–14 6–10 6–9

phyt-ampl 8,3–12,0 5,0–6,8 7,3–9,2 6,4–8,7 6,6–9,4 4,6–7,6 5,4–7,2 8,3–9,5 10,4–12,8 8–10,4 7,9–9,1 4,4–7,9

opt-ampl 8,3–10,8 5,8–6,6 8,2–9,1 7,1–8,6 7,8–9,4 4,6–6,1 5,4–6,3 8,7–9,3 10,4–12,2 8,6–10,4 7,9–9,0 6,0–7,7

REV 0,08 0,08 0,04 0,06 0,09 0,14 0,05 0,03 0,05 0,09 0,07 0,18

PEV 0,39 0,36 0,46 0,32 0,38 0,45 0,27 0,29 0,22 0,53 0,33 0,44

Kef 19,78 21,75 8,83 19,17 22,40 31,20 19,75 11,80 25,20 17,89 21,40 39,50

Amygdalus nana IT = 0,08

teor-ampl 4–11 4–7 7–12 6–11 8–11 3–8 4–7 8–11 8–14 7–14 6–10 7–9

phyt-ampl 7,9–10,6 4,7–6,9 8,4–9,2 7,4–9,2 7,3–9,8 4,4–6,6 5,3–6,5 8,5–10,7 9,8–12,1 8,4–11,6 7,2–9,7 6–8

opt-ampl 8,3–9,9 5,6–6,6 8,4–9,2 8,0–9,1 8,0–9,7 4,7–6,0 5,5–6,2 8,7–10,0 9,8–11,6 9,1–11,2 7,8–9,3 7,2–7,9

REV 0,06 0,08 0,04 0,06 0,10 0,14 0,05 0,07 0,08 0,10 0,09 0,08

PEV 0,35 0,36 0,46 0,32 0,31 0,55 0,27 0,24 0,30 0,47 0,33 0,33

Kef 17,63 22,00 8,17 18,33 31,75 26,67 18,25 31,25 24,71 20,75 27,80 24,33

Caragana frutex IT = 0,12

teor-ampl 6–11 5–8 7–11 6–11 8–11 3–8 4–6 7–11 7–11 10–17 4–10 7–9

phyt-ampl 8,0–11,5 5,4–6,6 8,2–9,2 6,8–9,2 7,0–9,7 4,6–6,9 5,2–6,6 8,5–10 9,8–12,7 8,3–11,6 7,2–8,9 5,5–8,0

opt-ampl 8,0–11,5 5,6–6,6 8,3–9,2 6,9–9,2 7,4–9,5 4,7–6,8 5,2–6,6 8,7–9,6 9,8–12,7 8,3–11,3 7,6–8,8 5,7–8,0

REV 0,15 0,09 0,07 0,11 0,16 0,17 0,07 0,04 0,12 0,15 0,08 0,26

PEV 0,26 0,36 0,38 0,32 0,31 0,55 0,20 0,29 0,22 0,47 0,47 0,33

Kef 58,00 25,00 19,20 35,67 52,50 31,33 36,67 13,00 56,80 30,88 17,14 77,67

*  IT  –  індекс  толерантності;  teor-ampl –  теоретична  амплітуда;  phyt-ampl  –  фітоценотична  амплітуда;  opt-ampl  – 
оптимальна амплітуда; REV – показник реалізованої екологічної валентності; PEV – показник потенційної екологічної 
валентності; Kef – коефіцієнт екологічної ефективності. (Розшифровку показників екологічних факторів див. у тексті)

*  IT  –  index  of  tolerance;  teor-ampl  –  theoretical  amplitude;  phyt-ampl  –  phytocoenotic  amplitude;  opt-ampl  –  optimal 
amplitude;  REV  –  realized  environmental  valence  indicator;  PEV –  potential  environmental  valence  indicator;  Kef  – 
environmental efficiency coefficient. (See interpretation of ecofactors in the text)
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со ві,  уз ліс ні  види  E. europaeus  і  S. sanguinea,  дру-
гий – два лі со вих види Acer campestre та A. tataricum, 
тре тій  –  сте по ві  P. stepposa,  A. nana  та  C. frutex,  у 
чет вер тий кластер об'єдналися види, що зроста ють 
на лег ких роз сип частих грун тах – Berberis vulgaris і 
Ligustrum vulgare, в п'ятий увійш ли лі состе по ві види 
уз ліс них  і  сте по вих  ді ля нок  –  Rhamnus cathartica, 
Prunus spinosa, C. fruticosa.

Ви снов ки

Фі то ін ди ка цій ний  ана ліз  до зво лив  нам  ви зна чи-
ти  еко ло гіч ну  ам п лі ту ду  й  ха рак тер  фор му ван ня 
ча гар ни ко вої  рос лин ності  кла су  Rhamno-Prunetea 
Ук ра ї ни.  Син фі то ін ди ка цій ний  оп ти мум  до слі-
джу ва них  ді аг ностич них  ви дів  за  еко ло гіч ною  ва-

(95–150  мг/л),  із  не знач ним  вмістом  кар бо на тів, 
від нос но бід ни ми на мі не раль ний азот (0,2–0,3%). 
По каз ни ки  клі ма тич них  фак то рів  ма ють  вуж чу 
ам п лі ту ду,  що  було  ра ні ше  від мі че но  для  сою зів 
кла су  (Fitsailo,  2007),  і  май же  не  пот ре бу ють  від-
по від но го ко ри гу ван ня тео ре тич них ап лі туд ви дів. 
За  тер мо ре жи мом  оп ти мум  зна хо дить ся  у  ме жах 
7–10 ба лів, що від по ві дає суб ме зо терм ним умо вам  
(45  ккал·см–2·рік–1  –  межа  Лі состеп–Степ)  –  від 
суб бо ре аль ної  до  не мо раль ної  тер мо зо ни.  Діа па-
зон гу мід ності клі ма ту ста но вить 600–400 мм (суб-
ари до фіт ні умо ви), більш гу мід ні  умо ви при та ман-
ні лише Swida sanguinea (ом бро фіт ні). За кон ти нен-
таль ністю клі ма ту оп ти маль ні умо ви ко ли ва ють ся 
в ме жах 7–11 ба лів (ге мі кон ти нен таль ний клі мат) 
від  ге міо кеа ніч но го  до  суб кон ти нен таль но го.  Оп-
ти маль ні  зна чен ня  кріо ре жи му  від по ві да ють  ге-
мік ріо фіт ним  умо вам  (–6  ...  –2  оС)  від  по мір них 
до м'яких ти пів зим. За ос віт лен ням по каз ни ки до-
слі джу ва них ви дів становлять 4–8 ба лів, тоб то від 
тіньо вих  (сціо фіт них)  до  на пів ос віт ле них  (суб ге-
ліо фіт них).

От ри ма ні  ре зуль та ти  по ка за ли,  що  для  до слі-
джу ва них ви дів клі ма тич ний ін декс то ле рант ності 
ви щий за еда фіч ний. На ос но ві про ве де них роз ра-
хун ків вста нов ле но, що клі ма тич ний оп ти мум да-
них уг ру по вань об ме жу єть ся вузькою зо ною, при-
уро че ною до Лі состе пу. 

Види за по тен цій ною еко ло гіч ною ва лент ністю 
на ле жать до гру пи ге мі ев ри бі он тів  (тіль ки IT Acer 
campestre від по ві дає ев ри бі он там).

За реа лі зо ва ною еко ло гіч ною ва лент ністю та ін-
дек сом  то ле рант ності  до слі джу ва ні  види  роз по ді-
ли ли ся на три гру пи: 

• сте но бі он ти – Acer campestre, Cerasus fruticosa, 
Amygdalus nana, Caragana frutex;

•  ге місте но бі он ти  –  Prunus spinosa,  Berberis 
vulgaris, Rhamnus cathartica;

•  ме зо бі он ти  –  Acer tataricum,  Swida sanguinea, 
Prunus stepposa, Ligustrum vulgare, Euonymus europaeus.

Роз ра хо ва ний  кое фі ці єнт  Kef  ілюст рує  не дос-
тат ню  вив че ність  до слі джу ва них  ви дів  за  вмістом 
кар бо на тів  у  грун ті  (за  ви нят ком  Cerasus fruticosa, 
Amygdalus nana, Caragana frutex) і част ко во ае ра ці єю 
грун ту (для S. sanguinea, E. europaeus)  (див. таб ли-
цю).

За кластер ним ана лі зом баль них зна чень еко ло-
гіч них фак то рів іс ну ють 5 груп (рис. 2), які від по ві-
да ють еко ло го-це но тич ним умо вам міс цез ростань 
до слі джу ва них ви дів: пер ший кластер об'єднує лі-

Рис. 2. Дендрограма подібності–відмінності діагностич-
них  видів  класу  Rhamno-Prunetea за  комплексом 
екологічних факторів.

1  –  Rhamnus cathartica; 2 –  Prunus stepposa; 3  –  Prunus 
spinosa; 4 – Euonymus europaeus; 5 – Ligustrum vulgare; 6 – 
Berberis vulgaris; 7  –  Swida sanguinea; 8  –  Acer tataricum;  
9  –  Acer campestre; 10  –  Caragana frutex; 11  –  Amygdalus 
nana; 12 – Cerasus fruticosa

Fig.  2.  Dendrogram  showing  similarities  and  differences  of 
diagnostic species from Rhamno-Prunetea class  in respect to 
complex ecological factors. 

1  –  Rhamnus cathartica; 2 –  Prunus stepposa; 3  –  Prunus 
spinosa; 4 – Euonymus europaeus; 5 – Ligustrum vulgare; 6 – 
Berberis vulgaris; 7  –  Swida sanguinea; 8  –  Acer tataricum;  
9  –  Acer campestre; 10  –  Caragana frutex; 11  –  Amygdalus 
nana; 12 – Cerasus fruticosa
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лент ністю є до сить не од но рід ним. Ам п лі ту ди сте-
по вих  ча гар ни ків  Amygdalus nana, Caragana frutex  
та лі состе по во го уз ліс но го виду Cerasus fruticosa до-
сить  вузькі,  а  отже,  у  видів,  від по від но,  низький 
сту пінь  присто со ва ності  до  змін  фак то рів  се ре до-
ви ща.  Тро хи  біль шу  присто со ва ність  ма ють  Acer 
campestre,  Prunus spinosa,  Berberis vulgaris.  Се ред-
ні  діа па зо ни  ма ють  види,  які  здат ні  за по вню ва ти 
віль ні  фраг мен ти  еко то пів,  спі віс ну ва ти  в  більш 
шир ших  еко ло гіч них  умо вах  (Rhamnus cathartica, 
A. tataricum,  S. sanguinea,  P. stepposa,  Ligustrum 
vulgare, E. europaeus). До слі джу ва ні види не вия ви ли 
ев ри бі онт них  оз нак  за  еко ло гіч ною  ва лент ністю. 
Це  по яс ню єть ся  тим,  що  вони  фор му ють  це но-
зи  в  еко тон них  (екст ре маль них)  умо вах  постійної 
взаємодії лісу й сте пу і, від по від но, знач ної бо роть-
би  за  ре сур си.  От ри ма ні  ори гі наль ні  ре зуль та ти 
кіль кіс ної  оцін ки  син фі то ін ди ка цій ної  ам п лі ту ди 
ді аг ностич них ви дів кла су Rhamno-Prunetea є ос но-
вою для про гно зу ван ня ха рак те ру змін ча гар ни ко-
вої рос лин ності внас лі док впли ву різ них фак то рів 
нав ко лишньо го се ре до ви ща, що має важ ли ве зна-
чен ня для ро зу мін ня й мо де лю ван ня змін взає мо-
від но шен ня лісу й сте пу.
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Для  выяснения  оптимальных  экологических  условий 
формирования  кустарниковой  растительности  изучали 
12  диагностических  видов  класса  Rhamno-Prunetea.  Это 
представители опушек, лесных полян, зарослей кустов в 
степи, которые могут входить в состав подлеска и кустар-
никового  яруса  смешанных,  широколиственных,  бай-
рачных лесов: Acer campestre, A. tataricum, Amygdalus nana, 
Berberis vulgaris, Caragana frutex, Cerasus fruticosa, Euonymus 
europaeus,  Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, P. stepposa, 
Rhamnus cathartica, Swida sanguinea.  Проведен  синфи-
тоиндикационный  анализ  около  9000  геоботанических 
описаний  с  участием  исследуемых  видов.  Рассчитаны 
показатели эдафических и климатических факторов. Для 
сравнения экологических амплитуд видов, их широты и 
расчета  индекса  толерантности  использовали  методику 
определения  экологической  валентности.  Синфитоин-
дикационный  оптимум  исследуемых  диагностических 
видов  по  экологической  валентности  достаточно  неод-
нороден  и  демонстрирует  мезофитные  условия:  свежие 
лесолуговые  биотопы  с  неравномерным  промоканием 
корнесодержащего слоя почвы, со слабокислыми глини-
стыми или влажными песчаными почвами, не богатыми 
на  соли  и  минеральный  азот,  с  незначительным  содер-
жанием  карбонатов.  Климатические  факторы  имеют 
меньшую амплитуду, по терморежиму оптимум соответ-
ствует субмезотермным условиям – от суббореальный до 
неморальной термозоны. Диапазон гумидности климата 
колеблется в пределах субаридофитных условий, только 
для S. sanguinea они омброфитные. По континентально-
сти климата оптимальные условия соответствуют геми-
континентальному климату. Оптимальными значениями 
криорежима являются гемикриофитные условия. По ос-
вещенности показатели колеблются от теневых до полу-
освещенных. Оригинальные результаты количественной 
оценки синфитоиндикационной амплитуды диагности-
ческих видов класса Rhamno-Prunetea являются основой 
для прогнозирования характера изменений кустарнико-
вой растительности под влиянием различных факторов 
окружающей среды, понимания и моделирования изме-
нений взаимоотношения леса и степи.

Ключевые слова: Rhamno-Prunetea, кустарниковая 
растительность, синфитоиндикация, реализованная 
экологическая валентность, оптимальные 
экологические условия, Украина
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З  метою  з'ясування  оптимальних  екологічних  умов  для 
формування  чагарникової  рослинності  вивчали  12  діа-
гностичних  видів  класу  Rhamno-Prunetea.  Це  представ-
ники узлісь, лісових галявин, заростей кущів по степах, 
які можуть входити також до складу підліску й чагарни-
кового  ярусу  мішаних,  широколистяних,  байрачних  лі-
сів:  Acer campestre,  A. tataricum,  Amygdalus nana,  Berberis 
vulgaris,  Caragana frutex,  Cerasus fruticosa,  Euonymus euro-
paeus, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, P. stepposa, Rham-
nus cathartica,  Swida sanguinea.  Проведено  синфітоінди-
каційний  аналіз  близько  9000  геоботанічних  описів  з 
участю досліджуваних видів. Розраховані показники еда-
фічних  і кліматичних факторів. Для порівняння еколо-
гічних амплітуд видів, їхньої широти та встановлення ін-
дексу  толерантності  використали  методику  визначення 
екологічної валентності. Синфітоіндикаційний оптимум 
досліджуваних  діагностичних  видів  за  екологічною  ва-
лентністю досить неоднорідний  і демонструє мезофітні 
умови: свіжі лісолучні біотопи з нерівномірним промо-
чуванням коренемісного шару ґрунту, із слабкокислими 
глинистими або вологими піщаними ґрунтами, не бага-
тими на солі й мінеральний азот,  із незначним вмістом 
карбонатів. Кліматичні фактори мають вужчу амплітуду, 
за  терморежимом  оптимум  відповідає  субмезотермним 
умовам – від суббореальної до неморальної термозони. 
Діапазон  гумідності  клімату  коливається  в  межах  суба-
ридофітних умов, лише для S. sanguinea вони омброфітні. 
За континентальністю клімату оптимальні умови відпо-
відають  геміконтинентальному  клімату.  Оптимальними 
значеннями кріорежиму є гемікріофітні умови. За освіт-
ленням  показники  коливаються  від  тіньових  до  напів-
освітлених.  Оригінальні  результати  кількісної  оцінки 
синфітоіндикаційної  амплітуди  діагностичних  видів 
класу  Rhamno-Prunetea  є  основою  для  прогнозування 
характеру  змін  чагарникової  рослинності  під  впливом 
різних  факторів  навколишнього  середовища,  що  має 
важливе  значення  для  розуміння  й  моделювання  змін 
взаємовідношення лісу та степу.

Ключові слова: Rhamno-Prunetea, чагарникова 
рослинність, синфітоіндикація, реалізована екологічна 
валентність, оптимальні екологічні умови, Україна
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Вступ

Ос мис лен ня  змін  рос лин них  уг ру по вань  у 
часі,  зв'язок  сук це сій  із  за галь но ме то до ло гіч-
ною  про бле ма ти кою  роз ви тку  в  ор га ні чо му  сві ті 
(Holubets,  2000)  пов'язане  із  ши ро ки ми  еко ло гіч-
ни ми до слі джен ня ми функ ціо ну ван ня та роз ви тку 
уг ру по вань ор га ніз мів (Solomaha et al., 1992; Mirkin 
et al., 2001; Solomaha, 2008; Kuzemko, 2009; Dubyna 
et al., 2014).

В умо вах іс тот них тех но ген них змін жи вої при-
ро ди, зни щен ня ґрун то во го та рос лин но го по кри-
ву особ ли ву зна чу щість у про бле ма ти ці оп ти мі за ції 
ан тро по ген но  змі не них  аг ро лан шаф тів  на бу ва ють 
до слі джен ня  рос лин них  уг ру по вань  в  ан тро по-
ген но  транс фор мо ва них  біо то пах  (Holubets,  2000; 
Khlysina, 2004).

Пе ре ло ги При дніст ровсько го По діл ля за йма ють 
близько  1500  км2,  або  0,7%  те ри то рії.  Ці  біо то пи 
фор му ють ся під впли вом при род них й ан тро по ген-
них про це сів за дер нін ня, за лу жен ня, за бо ло чу ван-
ня. Тому пе ред су час ною нау кою пос та ло зав дан ня 
вив чен ня особ ли востей ди на мі ки рос лин них уг ру-
по вань на пе ре ло гах у ході вто рин ної сук це сії.

Ма те ріа ли та ме то ди 

Об'єктом  до слі джень  слу гу ва ли  фі то це но зи  спон-
тан но  за рос таю чих  пе ре ло гів  При дніст ровсько го 
По діл ля  (Іва но-Фран ківська  обл.).  Для  кла си фі-
ка ції  рос лин ності  ста ро ор них  зе мель  об ра но  ме-
тод  Ж.  Бра ун-Блан ке,  який  ши ро ко  засто со ву-
єть ся  в  Ук ра ї ні  (Solomaha  et  al.,  1992;  Solomaha, 
2008)  і  є  ос нов ним  кла си фі ка цій ним  ме то дом  в 
Єв ро пі  (Kopecky,  Hejny,  1974;  Bruelheide,  2000; 
Matuszkiewicz, 2001). За пе рі од до слі джень (2010–
2016 рр.) було ви ко на но 816 гео бо та ніч них опи сів 
(ли ше су дин ні рос ли ни) за за галь но при йня тою ме-
то ди кою (Mirkin et al., 2001). От ри ма ні ре зуль та ти 
об роб ле но за до по мо гою па ке ту про грам FICEN2 
(Sirenko, 1996) з наступ ним руч ним до оп ра цю ван-
ням на комп'ютері ме то дом пе ре тво рен ня фі то це-
но тич них  таб лиць.  Вста нов лен ня  та  іден ти фі ка-
ція  рос лин них  уг ру по вань  здій сню ва лись  за  ві до-
ми ми  пра ця ми  до слід ни ків  (Jarolimek  et  al.,  1997; 
Weber et al., 2000; Vegetation…, 2009; Kuzemko, 2009; 
Vorobyov et al., 2015). Но менк ла ту ра ви дів на ве де на 
за чек листом су дин них рос лин Ук ра ї ни (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999).
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Abstract. Results of integrated research on vegetation of former arable lands in Transdnister Podillya are provided. According to 
Braun-Blanquet classification, four stages of succesion are distinguished: I – synanthropic (segetal-ruderal), II – synanthropic 
and meadow, III – meadow, IV – forest and meadow vegetation. A classification scheme for vegetation of abandoned fields is 
developed, containing 10 classes that include 20 orders and 27 alliances. The syntaxa of  lower classification rank include 43 
associations. The most diverse vegetation class is Molinio-Arrhenatheretea (12 associations). Secondary succession on former 
arable  lands takes place towards forming meadow-forest phytocenoses within flooded area and beyond. At the final stage of 
development, these communities approximate natural phytocenoses.

Keywords: abandoned fields, secondary succession, association, phytocenosis, vegetation
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Ord. Origanetalia vulgaris Th. Mull. 1961
All. Trifolion medii Th. Mull. 1961

Аss. Trifolio-Melampyretum nemorosi Passarye 1967 
Сl.  Dactylo glomerati-Populetea tremulae  Vorobyov  et  
I. Solomakha 2015

Ord.  Dactylo glomerati-Betuetalia pendulae  Vorobyov 
et I. Solomakha 2015

All.  Poo pratensis-Betulion pendulae  Vorobyov  et  
I. Solomakha 2015

Аss. Cirsio arvensi-Betuletum pendulae Vorobyov et 
I. Solomakha in Vorobyov et al. 2015 

Ass. Phalacrolomo annui-Populetum tremulae Oliynyk 
in Vorobyov et al. 2015
Ass.  Dauco carotae-Alnetum glutinosae  Oliynyk  in 
Vorobyov et al. 2015

Сl. Salicеtea purpureae Moor 1958
Ord. Salicеtalia purpureae Moor 1958

All. Salicion albae Th. Muller et Gors 1958
Аss. Salicetum albae lssler 1926

Сl. Robinietea Jurko ex Hadac et Sofron 1980 
Ord. Chelidonio-Robinietalia Jurko ex Hadac et Sofron 
1980

All. Chelidonio-Robinion Hadac et Sofron 1980 
Аss. Sambuco nigrae-Robinietum Scepka 1982

Сl.  Polygono arenastri-Poёtea annua  Rivas-Martinez 
1975 corr. Rivas-Martinez et al. 1991

Ord.  Coronopodo-Polygonion arenastri  Sissingh 
1969 

All.  Polygonion avicularis  Br.-Bl.  1931  em  Rivas- 
Martinez 1975

Аss.  Polygonetum arenastri Gams  1927 
corr. Láníková in Chytrý 2009

Сl. Stellarietea mediae R. Tx. et al. ex von Rochow 1951 
Ord. Aperetalia J. et R. Tx. 1960 

All. Aperion spicae-venti R. Tx. in Oberd. 1949
Аss. Centaureo-Aperetum spicae-venti V. Solomakha 
1989 
Аss. Scleranthetum annui Gamor et al. 1985 

All. Papaverion rhoeadis V. Solomakha 1987 
Аss.  Galio aparine-Papaveretum rhoeadis 
V. Solomakha 1988

Ord. Poligono-Chenopodietalia (R. Tx. et Lohm. 1960) 
J. Tx. 1961 

All. Panico-Setarion Siss. 1946
Аss. Echinochloo-Setarietum Krus. et Vlieg. (1939) 
1940
Аss.  Amaranto retroflexi-Setarietum glaucae  V.  et   
T. Solomakha et Shelyag in V. Solomakha 1988

Ord.  Sisymbrietalia  J.  Tx.  ex  Matsz.  1962  em.  Gors. 
1966 

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Син так со но міч на схе ма рос лин ності пе ре ло гів При-
дніст ровсько го По діл ля

Сl. Phragmito-Magno-Caricetea Klika in Klika et Novak 
1941

Ord. Magno-Caricetalia Pignatti 1953
All. Magno-Caricion gracilis Géhu 1961

Аss. Caricetum vulpinae Nowinski 1927
Аss. Caricetum gracilis Savič 1926

Ord. Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953 
All. Phalaroidion arundinaceae Kopecky 1961

Аss. Phalaroidetum arundinaceae Libbert 1931 
Ord. Phragmitetalia W. Koch 1926

All. Phragmition communis W. Koch 1926 
Аss. Phragmitetum communis (Gаms 1927) Schmale 
1939

Ord.  Oenanthetalia aquaticea  Hejny  in  Kopecky  et 
Hejny 1965

All. Oenanthion aquaticea Hejny ex Neuhausl. 1959 
Аss. Eleocharitetum palustris Savič 1926

Сl. Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937
Ord. Arrhenatheretalia Pawl. 1928

All. Festucion pratensis Sipaylova, Mirk., Shelyag et 
V. Solomakha 1985

Аss. Festucetum pratensis Soo 1938
Аss. Poetum pratensis Stepanovic 1999
Аss.  Medicago lupulinae-Phleetum pratensis 
Goncharenko 2002
Аss. Carici vulpinae-Juncetum effusi Goncharenko 
2002 

All. Arrhenatherion (Br.-Bl. 1925) W. Koch. 1926
Аss. Arrhenatheretum elatioris Br.-Bl. 1915

All. Cynosurion cristati Tx. 1947
Аss. Anthoxantho-Agrostietum tenuis Sillinger 1933

Ord. Molinietalia W. Koch 1926
All. Deschampsion caespitosae Horvatic 1930

Аss. Deschampsietum caespitosae Horvatic 1930
Аss.  Agrostio tenui-Deschampsietum caespitosae 
Shelyag, V. Solomakha et Sipaylova 1985

All. Molinion W. Koch 1926
Аss. Molinietum caeruleae W. Koch 1926

All. Alopecurion pratensis Pass. 1964
Аss.  Poo palustris-Alopecuretum pratensis  Shelyag, 
Sipaylova, Mirk et V. Solomakha  in Shelyag et al. 
1985 
Аss. Holcetum lanati lssler 1934

All. Calthion R. Tx. 1937 
Аss. Scirpetum sylvatici Ralski 1931

Сl. Trifolio-Geranietea Th. Mull. 1962
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(се ге таль но-ру де раль ної),  III  –  си нан троп ної  та 
луч ної, III – луч ної, IV – луч ної та лі со вої рос лин-
ності (схе ма).

По чат ком вто рин ної сук це сії, не за леж но від ви-
ро щу ва ної  ра ні ше  польо вої  куль ту ри,  є  ста дія  си-
нан троп ної  рос лин ності  (Yakubenkо,  2007);  на лі-
чує мо 124 си нан троп них види, які скла да ють 30,0% 
за галь ної їхньої кіль кості (413) у фло ро ком плек сах 
пе ре ло гів.

На I ста  дії сук це сії фор му ють ся 16 асо ціа цій, які 
на ле жать до 11 сою зів, 9 по ряд ків, 4 кла сів, з яких 9 
асо ціа цій ха рак тер ні тіль ки для цієї ста дії за рос тан-
ня: Polygonetum arenastri, Centaureo-Aperetum spicae-
venti, Scleranthetum annui, Galio aparine-Papaveretum 
rhoeadis, Echinochloo-Setarietum, Amaranto retroflexi-
Setarietum glaucae, Erigero-Lactucetum serriolae, Arctio 
lappae-Chenopodietum albi, Tussilagietum farfarae 
(рис. 1).

Фло ро ком плек си  си нан троп ної  ста дії  де му та-
ції  від різ ня єть ся  за  ви до вим  скла дом  та  спек тром 
рос лин них уг ру по вань від наступ них ста дій сук це-
сії. Про ек тив не по крит тя тут 30–80%, вер ти каль на 
струк ту ра  од но ярус на,  го ри зон таль на,  ха рак те ри-
зу єть ся мо за їч ністю. На пер шо му році де му та ції є 
ді лян ки,  які  прак тич но  не  ма ють  рос лин но го  по-
кри ву. Фло ро ком пле си пе ре ло гів 2–3 ро ків за рос-
тан ня зна хо дять ся в ста ні швид ко го роз ви тку, про 
що свід чать збіль шен ня ви до вої різ но ма ніт ності та 
за галь но го про ек тив но го по крит тя рос лин.

Фло ристич не  ядро  пе ре ло гів  I  піо нер ної  ста дії 
скла да ють  ру де ран ти:  Arctium lappa L., Heracleum 
sibiricum L., Cirsium arvense  (L.)  Scop.,  Convolvulus 
arvensis L., Chenopodium album L., Tripleurospermum 
inodorum (L.)  Sch.  Bip., Galium aparine L., Papaver 
rhoeas L., Scleranthus annuus L., Equisetum arvense L. 
та  ін. Вони  є  еди фі ка то ра ми  та  су бе ди фі ка то ра-
ми  16  се рій них  рос лин них  уг ру по вань  та ких  кла-
сів:  Polygono arenastri-Poёtea annua  (1  асо ціа ція), 
Stellarietea mediae (5 асо ціа цій), Artemisietea vulgaris 
(9 асо ціа цій), Galio-Urticetea (1 асо ціа ція).

Ці рос ли ни мак си маль но ви ко ристо ву ють ґрун-
то ві за па си по жив них ре чо вин, да ють ве ли ку кіль-
кість на сін ня. На прик лад, Ambrosia artemisiifolia L. 
утво рює  з  рос ли ни  до  3  тис.  на сі нин,  які  збе рі га-
ють  схо жість  4–5  ро ків,  а  Conyza сanadensis  (L.) 
Cronquist  –  до  20  тис.  на сі нин  (Veremeenko, 
Samchuk, 2011).

Пе ре ло ги  на  пер шій  ста дії  сук це сії  ха рак те ри-
зу ють ся  по рів ня но  низькою  гос по дарською  цін-
ністю,  особ ли во  бід ним  є  кор мо вий  ре сурс,  що 

All.  Sisymbrion officinalis  R.  Tx.,  Lohm.,  Prsg.  in 
R. Tx. 1950 em. Hejny et al. 1979

Аss.  Erigero-Lactucetum serriolae  Lohm.  1950  ap. 
Oberd. 1957

Сl.  Artemisietea vulgaris  Lohm.,  Prsg.  et  al.  ex  von 
Rochow 1951 

Ord. Artemisietalia vulgaris Lohm. in. R. Tx. 1947
All. Arction lappae R. Tx. 1937 em Gutte 1972

Аss. Arctietum lappae Felf. 1942
Аss. Tussilagietum farfarae Oberd. 1949
Аss.  Urtico dioicae-Tanacetum vulgaris  Kost.  in 
V. Solomakha et al. 1992
Аss.  Rumiceto conferti-Galiopsidetum speciosae 
Kost. in V. Solomakha et al. 1992 
Аss.  Arctio lappae-Chenopodietum albi  Kost.  in 
V. Solomakha et al. 1992

Ord. Onopordetalia acanthii Br.-Bl. et R. Tx. 1943 em. 
Gors 1966

All. Onopordion acanthii Br.-Bl. 1926
Аss. Carduetum acanthoidis (Allorge 1922) Morariu 
1939 

Ord. Meliloto-Artemisietalia absinthii Elias 1979
All. Dauco-Melilotion albi Gorse m Elias 1980 

Аss. Melilotetum albi-officinalis Siss 1950
All. Potentillo-Artemision absinthii Elias (1979) 1980

Аss.  Artemisio absinthii-Salvietum verticillatae 
Fijalk. 1971 
Аss.  Tanaceto-Artemisietum vulgaris  Br.-Bl.  corr. 
1949

Ord. Agropyretalia repentis Oberd., Th. Mull. et Gors 
in Oberd. et al. 1967

All. Convolvulo-Agropyrio repentis Gors 1966
Аss. Agropyretum repentis Gors 1966
Аss.  Convolvulo-Agropyretum repentis  Felf.  (1942) 
1943

Сl. Galio-Urticetea Passarge ex Kopeský 1969
Ord.  Lamio-Chenopodietalia boni-henrici  Kopeský 
1969

All. Aegopodion podagrariae Tüxen 1967
Аss. Heracleetum sibirici Tkachyk 1999 

Ord.  Galio-Alliarietalia Oberd.  ex  Gors  et  Th.  Mull. 
1969

All. Sambucion ebuli Elias 1979
Аss. Sambucetum ebuli Felf. 1942

Рос лин ні  уг ру по ван ня,  які  ви ни ка ють  у  різ ні 
пе ріо ди  ча со во го  кон ти нуу му  на  пе ре ло гах  При-
дніст ровсько го  По діл ля  ма ють  ряд  особ ли востей 
фло ристич но го  скла ду  та  струк ту ри  і  фор му ють 
ок ре мі ста дії вто рин ної сук це сії: I – си нан троп ної 
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Схема вторинної сукцесії рослинності на перелогах Придністровського Поділлля

Scheme of secondary succession of vegetation on abandoned fields of Transdnister Podillya

I – стадія синантропної рослинності, II – синантропної та лучної рослинності, III – лучної рослинності, IV – лісової 
та  лучної  рослинності;  –  напрямок  спрямованості  демутації;  цифрами  (1–43)  позначено  асоціації 
відмічені на перелогах Придністровського Поділля; * – асоціації, які на території дослідження поширені невеликими 
локалітетами;  1. Caricetum vulpinae,  2.  Caricetum gracilis,  3.  Phalaroidetum arundinaceae,  4.  Phragmitetum communis, 
5.  Eleocharitetim palustris,  6.  Festucetum pratensis,  7.  Poetum pratensis  8.  Medicago lupulinae-Phleetum pratensis,  9.  Carici 
vulpinae-Juncetum effusi, 10. Arrhenatheretum elatioris, 11. Anthoxantho-Agrostietum tenuis, 12. Deschampsietum caespitosae, 13. 
Agrostio tenui–Deschampsietum caespitosae,  14.  Molinietum caeruleae,  15.  Poo palustris-Alopecuretum pratensis,  16.  Holcetum 
lanati,  17.  Scirpetum sylvatici,  18.  Trifolio-Melampyretum nemorosi,  19.  Cirsio arvensi-Betuletum pendulae,  20.  Phalacrolomo 
annui-Populetum tremulae,  21.  Dauco carotae-Alnetum glutinosae,  22.  Salicetum albae,  23.  Sambuco nigrae-Robinietum,  24. 
Polygonetum arenastri, 25. Centaureo-Aperetum spicae-venti, 26. Scleranthetum annui, 27. Galio aparine-Papaveretum rhoeadis, 
28. Echinochloo-Setarietum, 29. Amaranto retroflexi-Setarietum glaucae, 30. Erigero-Lactucetum serriolae, 31. Rumiceto conferti-
Galiopsidetum speciosae, 32.  Arctio lappae-Chenopodietum albi, 33. Arctietum lappae, 34. Tussilagietum farfarae, 35. Urtico dioicae-
Tanacetum vulgaris, 36. Carduetum acanthoidis, 37. Melilotetum albi-officinalis, 38. Artemisio absinthii-Salvietum verticillatae, 
39. Tanaceto-Artemisietum vulgaris, 40. Heracleetum sibirici, 41. Sambucetum ebuli, 42. Agropyretum repentis, 43. Convolvulo-
Agropyretum repentis.
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ста ном,  уна слі док  ви ко ристан ня  в  гос по дарських 
ці лях  (для  ви па су,  сі но ко су).  За  та ких  умов  фор-
му ють ся ан тро по ген но-при род ні уг ру по ван ня. На 
те ри то рі ях  по ру шу єть ся  зо наль на  спря мо ва ність 
де му та ції  та фор му єть ся стан ди на міч ної рів но ва-
ги, що може збе рі га ти ся про тя гом три ва ло го часу. 
Пі сля при пи нен ня гос по дарсько го впли ву на фі то-
це но зи від нов лю ють ся при род ні сук це сій ні змі ни. 
Три ва лість  ста дії  си нан троп ної  та  луч ної  рос лин-
ності 4–7 ро ків.

Тре тя (ІІІ) ста  дія вто рин ної сук це сії – це ста дія 
луч ної  рос лин ності,  яка  представ ле на  284  ви да ми 
(68,8%).  Тут  20  ви дів  (4,8%),  які  є  ха рак тер ни ми 
лише для цієї ста дії сук це сії (Anthericum ramosum L., 
Carex distans L., Veratrum nigrum L., Poa compressa L., 
Carum carvi L., Siella erecta (Huds.) Pimenov, Cirsium 
palustre (L.) Scop., Inula aspera Poir., Echium vulgare L., 
Scabiosa ochroleuca  L.,  Anthyllis macrocephala 
Wender.,  Epilobium hirsutum  L.,  Filipendula denudata 
(J.  Presl  &  C.  Presl)  Fritsch,  Asperula cynanchica  L., 
Digitalis grandiflora  Mill.,  Euphrasia stricta  J.P.  Wolff 
ex  J.F.  Lehm.,  Melampyrum arvense  L.,  Rhinanthus 
aestivalis  (N.W.  Zinger)  Schischk.  &  Serg.,  Veronica 
serpyllifolia  L.,  Vitis vinifera  L.)  (Parpan,  Olijnyk, 
2013a, b). 

На  III  ста  дії  сук це сії  фор му ють ся  19  асо ціа цій, 
які  на ле жать  до  13  сою зів,  8  по ряд ків,  4  кла сів,  з 
них тіль ки одна асо ціа ція ха рак тер на для цієї ста дії 
де му та ції – Artemisio absinthii-Salvietum verticillatae.

Тре тя ста дія є тер мі наль ною у фор му ван ні луч-
ної  та  лі со вої  рос лин ності.  На пря мок  роз ви тку  й 
струк ту ри уг ру по вань ви зна ча єть ся впли вом абіо-
тич них та біо тич них фак то рів. Про тя гом сук це сій-
но го кон ти нуу му кон ку рен ція веде до ди вер ген ції 
еко ло гіч них ніш ви дів, що є при чи ною фор му ван-
ня осе лищ рос лин, все більш ди фе рен ці йо ва них за 
еко ло гіч ни ми ні ша ми.

Рос лин ні  уг ру по ван ня  фор му ють ся  ге ліо фіт-
ни ми,  ме зо ме гат роф ни ми  ге мік рип то фіт ни ми 
луч ни ми рос ли на ми на сві жих та си рих еко то пах, 
внас лі док цьо го уто рю ють ся сук це сій ні ряди двох 
ти пів.  Ме зо фіт ний  тренд  де му та ції  ха рак те ри зу-
єть ся фор му ван ням по за за плав ної луч ної рос лин-
ністі (Festucetum pratensis, Poetum pratensis, Medicago 
lupulinae-Phleetum pratensis,  Vicietum craccae, 
Arrhenatheretum elatioris,  Anthoxantho-Agrostietum 
tenuis) на сві жих світ ло- й тем но-сі рих та сі рих опі-
дзо ле них ґрун тах. Ме зо гіг ро фіт ний тренд сук це сії 
від зна ча єть ся фор му ван ням за плав ної луч ної рос-
лин ності (Caricetum vulpinae, Caricetum gracilis, Carici 

пов'язано із ви со ким рів нем ан тро по ген ної транс-
фор ма ції  рос лин но го  по кри ву  (Parpan,  Olijnyk, 
2013a,  b).  Тому  прак тич но  не  ви ко ристо ву ють ся 
для ви па су ху до би. Три ва лість ста дії си нан троп ної 
рос лин ності ста но вить 2–3 роки.

Сук це сій на ста дія та кої рос лин ності змі ню єть ся 
на  II  ста  дію  си нан троп ної  та  луч ної  рос лин ності, 
яка представ ле на 197 ви да ми (47,7% за галь ної кіль-
кості). Ви яв ле но 6 ви дів (1,4%), ха рак тер них тіль ки 
для цієї ста дії роз ви тку: Eleocharis palustris (L.) Roem. 
&  Schult.,  Leontodon biscutellifolius  DC.,  Anchusa 
leptophylla Roem. & Schult., Cynoglossum officinale L., 
Bunias erucago L., Lysimachia nummularia L. (Parpan, 
Olijnyk, 2013a, b). 

Рос лин ний  по крив  фор му єть ся  ме зо фіт ни ми, 
ге ліо фіт ни ми,  ме зо ме гат роф ни ми  ви да ми.  Ді аг-
ностич ни ми  ви да ми  уг ру по вань  є  дов го ко ре не-
вищ ні ге мік рип то фі ти.

На  ста дії  си нан троп ної  та  луч ної  рос лин ності 
вто рин ної  сук це сії  фор му ють ся  17  асо ціа цій,  які 
на ле жать до 11 сою зів, 8 по ряд ків, 4 кла сів, з яких 
2 асо ціа ції ха рак тер ні тіль ки для цієї ста дії  за рос-
тан ня  Carici vulpinae-Juncetum effusi,  Agropyretum 
repentis.

Дольо ва  участь  пра тан тів  (Bromopsis inermis 
(Leyss.)  Holub,  Elytrigia repens  (L.)  Nevski,  Dactylis 
glomerаtа  L.  та  ін.)  в  уг ру по ван нях  II  ста  дії  за рос-
тан ня  знач но  збіль шу єть ся.  Вони  вже  на  3-й  рік 
іс ну ван ня пе ре ло гів ста ють це но у тво рюю чи ми ви-
да ми,  які  є  еди фі ка то ра ми  асо ціа цій:  Agropyretum 
repentis,  Medicago lupulinae-Phleetum pratensis  та  ін. 
Уг ру по ван ня  ха рак те ри зу ють ся  ди на міч ним  ви-
до вим  скла дом.  На  сук це сій но му  трен ді  їх  мож на 
роз гля да ти як про між ну ста дію між си нан троп ною 
та луч ною рос лин ністю. На 5–7-му ро ках фор му-
ван ня пе ре ло го вих фло ро ком пле сів пе ре хід ні асо-
ціа ції  пос ту по во  за мі ню ють ся  на  ме зо фіт ні  луч ні: 
Festucetum pratensis,  Medicago lupulinae-Phleetum 
pratensis та ін.

Кіль кість  асо ціа цій  си нан троп ної  рос лин ності 
ско ро чу єть ся  в  2,2  рази  по рів ня но  з  І  ста  ді єю  за-
рос тан ня.  Не ве ли ки ми  ло ка лі те та ми  на  всій  те-
ри то рії  до слі джен ня  по ши ре ні  уг ру по ван ня  кла-
су  Artemisietea vulgaris  (Arctietum lappae,  Urtico 
dioicae-Tanacetum vulgaris,  Carduetum acanthoidis, 
Melilotetum albi-officinalis,  Tanaceto-Artemisietum 
vulgaris,  Convolvulo-Agropyretum repentis)  та  кла су 
Galio-Urticetea (Heracleetum sibirici).

Вто рин на  сук це сія  рос лин но го  по кри ву  на  пе-
ре ло гах  II  ста  дії  ха рак те ри зу єть ся  ди на міч ним 
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Moench, Poa nemoralis L., P. palustris L., P. pratensis L. 
Вони  фор му ють  уг ру по ван ня  сві жих  (асо ціа ції: 
Festucetum pratensis, Poetum pratensis, Arrhenatheretum 
elatioris,  Anthoxantho-Agrostietum tenuis,  Molinietum 
caeruleae)  та  си рих  (асо ціа ції:  Phalaroidetum 
arundinaceae,  Phragmitetum communis,  Eleocharitetim 
palustris,  Deschampsietum caespitosae,  Agrostio tenui-
Deschampsietum caespitosae, Poo palustris-Alopecuretum 
pratensis) еко то пів. 

Си нан тро пан ти  Carduus acanthoides,  Rumex 
confertus  Willd.,  Galeopsis speciosa  Mill.,  Artemisia 
absinthium,  Sambucus ebulus,  Salvia verticillata  L. 
(Parpan,  Olijnyk,  2012,  2013a,  b)  є  ді аг ностич ни ми 
ви да ми  рос лин них  уг ру по вань  (Artemisio absinthii-
Salvietum verticillatae, Carduetum acanthoidis, Rumiceto 
conferti-Galiopsidetum speciosae, Sambucetum ebuli, 
Carduetum acanthoidis), які  по ши ре ні  на  те ри то рії 
до слі джен ня  не ве ли ки ми  ло ка лі те та ми.  На  су хих 
схи лах фор му ють ся уг ру по ван ня асо ціа ції Artemisio 
absinthii-Salvietum verticillatae. 

Особ ли вістю  IV  ста  дії  за рос тан ня  ста ро ор-
них  зе мель  є  ін тен сив не  фор му ван ня  асо ціа цій 
Salicetum albae, Sambuco nigrae-Robinietum тощо. 
По бли зу  при род ної  лі со вої  рос лин ності  між  лі-
сом  і пе ре ло гом фор му ють ся ан тро по ген ні еко то-
ни  (Parpan,  Olijnyk,  2013a,  b;  Oliynyk,  2014).  Вони 
ха рак те ри зу ють ся  роз ви тком  ме зо фіт ної  дво-  та 
три ярус ної  де рев ної  рос лин ності:  Cirsio arvensi-
Betuletum pendulae,  Phalacrolomo annui-Populetum 
tremulae,  Dauco carotae-Alnetum glutinosae, Sambuco 
nigrae-Robinietum.  Еко тон ни ми  ліс-пе ре лог  асо-
ціа ція ми трав'яної рос лин ності є Rumiceto conferti-
Galiopsidetum speciosae, Sambucetum ebuli. У ме зо гіг-
ро фіт них умо вах за плав рі чок фор му ють ся ден д ро-
це но зи Salicetum albae.

Трав'яний  по крив  пе ре ло гів  IV  ста  дії  де му та ції 
представ ле ний  луч ною  рос лин ністю  від по від ної 
еко ло гіч ної при уро че ності.

Де му та ція на ко лиш ніх ор них зем лях зо наль них 
рос лин них  уг ру по вань  є  склад ним,  до сить  три ва-
лим і ди на міч ним у просто рі й часі про це сом, що 
скла да єть ся  із  се рії  де тер мі нант них,  за ко но мір но 
змі ню ва них  ста дій,  кож на  з  яких  ха рак те ри зу єть-
ся  своє рід ною  струк ту рою  рос лин них  уг ру по вань 
(Bohovin et al., 2008). Тому кож на із чо тирьох ста-
дій за рос тан ня представ ле на різ ни ми до мі нант ни-
ми  ви да ми,  одні  з  яких  за ли ша ють ся  у  наступ них 
ста ді ях, але вже не як до мі нан ти, інші ж ви па да ють 
з уг ру по вань. Для всіх ста дій сук це сій но го про це-
су спіль ни ми є 84 види (20,3%) (Equisеtum arvеnse, 

vulpinae-Juncetum effusi, Phalaroidetum arundinaceae, 
Eleocharitetim palustris,  Deschampsietum caespitosae, 
Agrostio tenui-Deschampsietum caespitosae) на во ло гих 
луч но-бо лот них ґрун тах. 

Си нан тро пан ти  Heracleum sibiricum,  Sambucus 
ebulus  L.,  Urtica dioica  L.,  Artemisia absinthium  L., 
A. vulgaris  L.,  Tanacetum vulgare  L.,  Galium aparine, 
Carduus acanthoides  L.  тощо  є  ді аг ностич ни ми  ви-
да ми  та ких  асо ціа цій:  Urtico dioicae-Tanacetum 
vulgaris,  Carduetum acanthoidis,  Artemisio absinthii-
Salvietum verticillatae,  Tanaceto-Artemisietum vulgaris, 
Heracleetum sibirici,  Sambucetum ebuli  (Parpan, 
Olijnyk, 2013a, b). Зга да ні уг ру по ван ня зуст рі ча ють-
ся спо ра дич но, за йма ють не ве ли кі пло щі.

Сук це сій на ста дія луч ної рос лин ності на ста ро-
ор них зем лях три ває з 8 до 13 ро ків.

За вер шаль ний, IV етап роз ви тку вто рин ної сук-
це сії представ ле ний ста ді єю луч ної та лі со вої рос-
лин ності.  Ха рак тер ною  ри сою  її  є  до мі ну ван ня 
рос лин них  уг ру по вань,  близьких  до  при род них, 
але  дещо  бід ні ших  за  ви до вим  скла дом  (Mirkin 
et al., 2001). Вона на лі чує 328 ви дів (79,4%), з них 
88 види (26,8%) ха рак тер ні тіль ки для цієї ста дії за-
рос тан ня  (Athyrium filix-femina  (L.)  Roth,  Pteridium 
aquilinum (L.) Kuhn, Picea abies (L.) H. Karst., Allium 
angulosum  L.,  Polygonatum odoratum  (Mill.)  Druce, 
Carex acutiformis  Ehrh.,  Phragmites australis  (Cav.) 
Trin. ex Steud., Acer campestre L.,  Eryngium planum L., 
Arctium nemorosum  Lej.,  Scorzonera purpurea  L., 
Pulmonaria mollis  Wulfen  ex  Hornem.,  Campanula 
cervicaria L., Viburnum opulus L., Dianthus glabriusculus 
(Kit.) Borbás, Euonymus europaeus L., Polygala comosa 
Schkuhr, Cerasus avium (L.) Moench, Geum rivale L., 
Rosa rubiginosa L., Sorbus aucuparia L., Salix cinerea L., 
Odontites vulgaris Moench, Rhinanthus minor L., Tilia 
cordata Mill. тощо) (Parpan, Olijnyk, 2013a, b).

На  сук це сій ній  ста дії  луч ної  та  лі со вої  рос лин-
ності фор му ють ся 25 асо ціа цій, які на ле жать до 18 
сою зів, 13 по ряд ків, 8 кла сів, з яких 9 асо ціа ції ха рак-
тер ні тіль ки для цієї ста дії за рос тан ня: Phragmitetum 
communis,  Trifolio-Melampyretum nemorosi,  Cirsio 
arvensi-Betuletum pendulae,  Phalacrolomo annui-
Populetum tremulae, Dauco carotae-Alnetum glutinosae, 
Salicetum albae, Sambuco nigrae-Robinietum, Rumiceto 
conferti-Galiopsidetum speciosae, Sambucetum ebuli.

Фло ристич не  ядро  пе ре ло гів  фор му ють  пра-
тан ти, най більш по ши ре ни ми є дер ни ні рос ли ни: 
Arrhenatherum elatius (L.) J. Presl & C. Presl, Dactylis 
glomerаtа,  Deschampsia caespitosa  (L.)  P.  Beauv., 
Anthoxanthum odoratum  L.,  Molinia caerulea  (L.) 
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Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerаtа, Deschampsia 
caespitosa, Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv., Elytrigia 
repens,  Daucus carota  L.,  Achillea millefolium  L., 
Artemisia vulgaris, Symphytum officinale L., Campanula 
patula L., Convolvulus arvensis, Euphorbia cyparissias L., 
Lotus corniculatus  L.,  Trifolium pratense  L.,  Vicia 
cracca L., Lamium purpureum L., Stachys palustris L., 
Plantago media  L.,  Rumex confertus,  Ranunculus 
repens  L.,  Potentilla anserina L.,  Rubus caesius  L., 
Veronica chamaedrys L., Urtica dioica  тощо) (Parpan, 
Olijnyk,  2013a,  b).  В  ході  вто рин ної  сук це сії  фі то-
різ но ма ніт тя на пе ре ло гах збіль шу єть ся у 2,6 рази. 

На  всіх  ста ді ях  вто рин ної  сук це сії  рос лин но го 
по кри ву пе ре ло гів При дніст ровсько го По діл ля від-
мі че ні асо ціа ції: Carduetum acanthoidis, Heracleetum 
sibirici.

Ви снов ки

У  кла си фі ка цій ній  схе мі  рос лин ності  ста ро ор них 
зе мель для При дніст ровсько го По діл ля за еко ло го-
фло ристич ною  кла си фі ка ці єю  Ж.  Бра ун-Блан ке 
на ве де но 10 кла сів, які охо п лю ють 20 по ряд ків та 
27 сою зів. Син так со ни ниж чо го кла си фі ка цій но го 
ран гу на лі чу ють 43 асо ціа ції. Це но тич но най різ но-
ма ніт ні шим кла сом рос лин ності висту пає Molinio-
Arrhenatheretea (12 асо ціа цій). 

Вто рин на  сук це сія  на  ко лиш ніх  ор них  зем лях 
від бу ва єть ся у на прям ку фор му ван ня за плав них та 
по за за плав них  фі то це но зів  луч но-лі со во го  типу. 
На за вер шаль них ета пах ста нов лен ня за спек тром 
уг ру по вань вони на бли жа ють ся до при род них фі-
то це но зів.
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У  результаті  проведених  комплексних  досліджень  рос-
линності  перелогів  Придністровського  Поділля  за  кла-
сифікацією  рослинності  методом  Ж.  Брану-Бланке  ви-
ділено  чотири  стадії  сукцесії:  I  –  синантропної  (сеге-
тально-рудеральної), II – синантропної та лучної, III – 
лучної,  IV  –  лісової  та  лучної  рослинності.  Розроблено 
класифікаційну  схему  рослинності  староорних  земель, 
в якій наведено 10 класів, які охоплюють 20 порядків та 
27 союзів. Синтаксони нижчого класифікаційного рангу 
налічують 43 асоціації. Ценотично найрізноманітнішим 
класом  рослинності  виступає  Molinio-Arrhenatheretea 
(12  асоціацій).  Вторинна  сукцесія  на  колишніх  орних 
землях відбувається у напрямку формування заплавних 
та  позазаплавних  фітоценозів  лучно-лісового  типу.  На 
завершальних  етапах  становлення  за  спектром  угрупо-
вань вони наближаються до природних фітоценозів. 

Ключові слова: перелоги, асоціація, вторинна сукцесія, 
флорокомплекси, рослинність
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В  результате  проведенных  комплексных  исследований 
растительности  залежей  Приднестровского  Подолья 
по  классификации  растительности  методом  Ж.  Брана-
Бланке  выделено  четыре  стадии  сукцессии:  I  –  синан-
тропной (сегетально-рудеральных), III – синантропной 
и луговой, III – луговой, IV – лесной и луговой расти-
тельности. Разработано классификационную схему рас-
тительности старопахотных земель, в которой приведе-
ны 10 классов, которые охватывают 20 порядков и 27 со-
юзов. Синтаксонов низшего классификационного ранга 
насчитывают  43  ассоциации.  Ценотически  самым  раз-
нообразным классом растительности выступает Molinio-
Arrhenatheretea  (12  ассоциаций).  Вторичная  сукцессия 
на бывших пахотных землях происходит в направлении 
формирования пойменных и позапойменных флороце-
нозов лугово-лесного типа. На завершающих этапах ста-
новления по спектру группировок они приближаются к 
природным фитоценозов. 

Ключевые слова: залежи, ассоциация, вторичная 
сукцессия, флорокомплекса, растительность
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Мікологічні знахідки

Mycological Records

На ціо наль ний  при род ний  парк  "Гу цуль щи на" 
(НПП) роз та шо ва ний в По кутсько-Бу ко винських 
Кар па тах.  Його  пло ща  ста но вить  32271  га,  95% 
те ри то рії  за йма ють  ліси,  для  яких  ха рак тер на  ви-
со ка  мін ли вість  за  ви до вим  скла дом,  струк ту рою 
та  ти па ми.  До мі ну ють  бу ко ві  (47%),  сме ре ко ві 
(25%), яли це ві (10%), ду бо ві ліси (5%). Най по ши-
ре ні шим  ти пом  лісу  є  во ло га  чис та  сус ме ре чи на 
(Vidnovlennia…, 2015). 

У  пар ку  ве ли ку  ува гу  при ді ля ють  ви яв лен ню, 
охо ро ні  та  збе ре жен ню  мак ро мі це тів,  що  вклю-
че ні  до  Чер во ної  кни ги  Ук ра ї ни  (ЧКУ)  (Chervona 
knyha…,  2009)  та  на ле жать  до  ре гіо наль но  рід-
кіс них  ви дів.  У  ре зуль та ті  польо вих  до слі джень 
на  те ри то рії  НПП  "Гу цуль щи на"  за реєст ро ва-
но 18 ви дів гри бів ЧКУ із 16 ро дів і 13 ро дин. Се-
ред  них:  Anthurus archeri (Berk.)  E.  Fischer,  Boletus 
regius Krombh.,  Boletus parasiticus Fr.,  Catathelasma 
imperiale (Quél.) Singer, Clavariadelphus pistillaris (L.) 
Donk.,  Gomphus clavatus  (Pers.:  Fr.)  Gray,  Grifola 
frondosa (Dicks.) Gray, Hericium coralloides (Fr.) Gray, 
Lactarius lignyotus Fr., Leucocortinarius bulbiger (Alb. & 
Schwein.) Singer, Mutinus caninus (Huds.) Fr., Mutinus 

ravenelii (Berk.  &  M.A.  Curtis)  E.  Fish, Phaeolepiota 
aurea (Matt.) Maire., Phylloporus pelletieri (Lév.) Quél., 
Polyporus umbellatus (Pers.)  Fr.,  Russula turci Bres., 
Sparassis crispa (Wulfen) Fr., Strobilomyces strobilaceus 
(Scop.)  Berk.  Ре гіо наль но  рід кіс ни ми  є  такі  види: 
Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst., Gyromitra infula 
(Schaeff.) Quél., Hericium alpestre Pers., Sarcosphaera 
coronaria (Jacq.)  J.  Schröt., Sparassis nemecii  Pilát  & 
Veselý  (Fokshei, 2016). Ос тан ній вид впер ше ви яв-
ле ний в Ук ра ї ні саме в НПП "Гу цуль щи на" (Heluta 
et al., 2016).

Іден ти фі ка цію зраз ків про во ди ли з ви ко ристан-
ням віт чиз ня них і за ру біж них ви знач ни ків (Zerova 
et  al.,  1972;  Kibby,  2009).  Су час ні  на зви  гри бів  уз-
го дже но із су час ною но менк ла тур ною ба зою да них 
"Index  Fungorum"  [http://www.indexfungorum.org./
Names/Names.asp].

27  ве рес ня  2016  року  на  те ри то рії  пар ку,  на  мі-
ко ло гіч ній  проб ній  пло щі,  було  за реєст ро ва но 
Cordyceps militaris (L.)  Fr.  Проб на  пло ща  зна хо-
дить ся  в  ур.  Ми хал ко ва  (бі ля  по то ку)  Ста ро-
кутсько го ПНДВ: квар тал 3, ви діл 4. Вона має роз-
мір 40 × 100 м. Тип лісу – во ло га бу ко ва су бу чи на  
(С

3
-Бк), склад де ре воста ну – 10 Бк, се ред ній його 

вік 40 ро ків. © С.І. ФОКШЕЙ, 2017

doi: 10.15407/ukrbotj74.03.284

Знахідка Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) в Національному 
природному парку "Гуцульщина"
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Fokshei S.І. A find of Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) in Hutsulshchyna National Nature Park. Ukr. Bot. J., 2017, 74(3): 
284–287.
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Abstract. The article reports a new record of Cordyceps militaris (Сordycipitaceae), a fungal species rarely observed in Ukraine, 
from Hutsulshchyna National Nature Park. The fungus was found for the first time in the Ukrainian Carpathians. Morphology 
and ecology of the species are described in detail. In Hutsulshchyna National Nature Park, 18 species from the Red Data Book 
of Ukraine and 4 regionally rare species of fungi have been recorded. Cordyceps militaris is proposed to be included into the list 
of regionally rare species of fungi in the Ukrainian Carpathians.

Keywords: Cordyceps militaris, Ukrainian Carpathians, mycobiota, Red Data Book of Ukraine, regionally rare species
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ди ци на  не  ви знає  його  як  лі карський  за сіб,  лише 
як  біо до бав ку  в  ком плекс ній  те ра пії  (Mykhailova, 
Poyedynok, 2013).

Вид  вклю че ний  до  спи сків  ре гіо наль но  рід кіс-
них гри бів Ки ївської обл. (Ofitsiynyi perelik…, 2012) 
та Ро сії (Gorbunova, 2007; Petrov, 2010, 2013). 

Cordyceps militaris нами ви яв ле ний впер ше в Ук-
ра їнських Кар па тах. На сьо го дніш ній день цей вид 
не  за реєстро ва ний  в  ін ших  при род них  пар ках  та 
за по від ни ках  Ук ра їнських  Кар пат.  Тому,  на  нашу 
дум ку, його не об хід но вклю чи ти до спи сків ре гіо-
наль но рід кіс них ви дів мі ко біо ти Кар патсько го ре-
гіо ну. 

Гриб з цьо го міс це зна хо джен ня вар то ви ді ли ти в 
чис ту куль ту ру та спро бу ва ти куль ти ву ва ти його в 
ла бо ра тор них та при род них умо вах.
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Відділ Ascomycota, клас Sordariomycetes, порядок 
Hypocreales, родина Cordycipitaceae

Cordyceps militaris (L.) Fr., Observ. mycol. (Havniae) 2: 
317 (1818) (рис.)

Строми булавоподібні  або циліндричні, заввиш- 
ки  1–8  см,  завтовшки  0,3–0,6  см.  Забарвлення 
варіює від світлих до темних відтінків оранжевого. 
Верхня, спороносна частина (з перитеціями) тем-
ніша, дрібнобородавчаста, шипувата; нижня тонша, 
іноді  вигнута,  сплюснута  має  блідо-оранжеве  або 
біле  забарвлення.  Перитеції  яйцеподібні,  500–
720  ×  300–480  мкм;  численні,  скупчені,  занурені 
під  прямим  кутом  до  центру  строми,  жовто-
оранжеві.  Сумки  вузькоциліндричні,  300–510  × 
3,5–5,0  мкм,  з  апікальною  кришкою  товщиною 
3,5–5  мкм.  Аскоспори  вузькоциліндричні  з 
численними  перегородками;  при  дозріванні 
розпадаються  на  окремі  сегменти,  2,0–4,5  ×  1,0– 
1,5  мкм.  М'якуш  волокнистий,  білуватий,  без 
запаху  та  смаку.  Ці  морфологічні  особливості 
узгоджуються з наведеними в літературі (Sung et al., 
2007). 

Гриб па ра зи тує на ля леч ках або ли чин ках ко мах,  
зде біль шо го  ме те ли ків.  За га лом  тра п ля ється 
в  різ них  ти пах  лісу,  але  зав жди  у  во ло гих  міс-
цях  (Kuo,  2006).  Пло до но сить  у  черв ні–жовт ні.

Нами  зна йде ний  на  ля леч ці  ме те ли ка  у  гни-
лій  ко ло ді  Fagus sylvatica  L.  Виявлено  декілька 
плодових тіл: одне зав більш ки 2 см і три дрібних – 
по 0,3 мм.

По ши рен ня в Ук ра ї ні:  Івано-Франківська 
обл.,  НПП  "Гуцульщина",  південніше  м.  Косів, 
підйом    до  ур.  Дзіндзюричка,  на  правому 
березі  потоку  Кремениця,  581  м  н.  р.  м., 
48°29'  пн.  ш.,  25°05'  сх.  д.,  27.09.2016,  С.І. 
Фокшей;  Ки ївська  обл.;  Харківська  обл.,  НПП 
"Го міль шанські  ліси"  (Smitska  et  аl.,  1986;  Dzahan 
et al., 2008; Dudka et аl., 2009); Черкаська обл., Ка-
нівський природний за по від ник.

За галь не по ши рен ня:  гриб-кос мо по літ  (Європа, 
Азія,  Африка,  Північна  та  Південна  Америка, 
Австралія) (Spatafora, 2007). Вид тра п ля єть ся зрід-
ка, по оди но ко.

Cordyceps militaris понад 2 ти с. ро ків ши ро ко ви-
ко ристо ву єть ся в на род ній ме ди ци ні Ки таю. З кін-
ця ХХ ст. ним за ці ка ви ли ся вче ні Єв ро пи та Аме-
ри ки,  зав дя ки  на яв ності  в  плодових  тілах  ве ли кої 
кіль кості ко рис них мак ро- та мік ро еле мен тів, ві та-
мі нів, амі но кис лот, фер мен тів. Про те офі цій на ме-

Рис. Плодове тіло Cordyceps militaris 

Fig. Fruit body of Cordyceps militaris
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Фокшей С.И. Находка Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) 
в Национальном природном парке "Гуцульщина". 
Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 284–287.
Национальный природный парк "Гуцульщина″ 
ул. Дружбы, 84, г. Косов, Ивано-Франковская обл. 
78600, Украина

В статье сообщается о  новой находке Cordyceps militaris 
(Сordycipitaceae),  редкого  в  Украине  вида  грибов,  из 
Национального  природного  парка  "Гуцульщина". 
Вид  впервые  найден  в  Украинских  Карпатах. 
Детально  описаны  его  морфология  и  экология.  В 
Национальном  природном  парке  "Гуцульщина" 
зарегистрировано  18  видов  грибов  из  Красной  книги 
Украины.  Предлагается  внести  C. militaris  в  список 
регионально  редких    видов  грибов  Украинских  Карпат.

Ключевые слова: Cordyceps militaris, Украинские 
Карпаты, микобиота, регионально редкие макромицеты 

Фокшей С.І. Знахідка Cordyceps militaris (Cordycipitaceae) 
у Національному природному парку "Гуцульщина".  
Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 284–287.
Національний природний парк "Гуцульщина" 
вул. Дружби, 84, м. Косів, Івано-Франківська обл. 
78600, Україна 

У  статті  повідомляється  про  нову  знахідку  Cordyceps 
militaris (Сordycipitaceae), рідкісного в Україні виду грибів, 
із  Національного  природного  парку  "Гуцульщина".  Вид 
уперше  знайдено  в  Українських  Карпатах.  Детально 
описані його морфологія та екологія. У Національному 
природному парку "Гуцульщина" зареєстровано 18 видів 
грибів з Червоної книги України. Пропонується внести 
C. militaris до списку регіонально рідкісних видів грибів 
Українських Карпат.

Ключові слова: Cordyceps militaris, Українські Карпати, 
мікобіота, регіонально рідкісні макроміцети
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Вступ

Рід Thecotheus Boud. за су час ни ми таксономічними 
да ни ми  на ле жить  до  опер ку лят них  дис ко мі це тів 
(по ря док Pezizales), ро ди ни Ascobolaceae та об'єднує 
23 види (Aas, 1992; Doveri, 2004; Coué, 2008; Kušan 
2015; Roskov et al., 2017). Для біль шості представ-
ни ків роду ха рак тер ний роз ви ток на ко про мах тва-
рин, отже во ни є об лі гат ни ми ко про тро фа ми.

Од нак се ред представ ни ків роду Thecotheus є ок-
ре мі види, які утво рю ють свої пло до ві струк ту ри на 
во ло го му  ґрун ті  та  рос лин них  решт ках  (T. pallens 
(Boud.)  Kimbr.  (Seaver,  1942;  Kimbrough,  1969; 
Pfister, 1981), T. phycophilus Pfister (Pfister, 1981)), на 
ґрун ті або де ре ви ні, гіл ках, рос лин них решт ках, за-
ну ре них  у  воду  (T. rivicola  (Vacek)  Kimbr.  &  Pfister 
(Vaček,  1949;  Pfister,  1972)),  на  гни лій  підстил ці 
або  рос лин них  решт ках,  об роб ле них  се чо ви ною 
(T. urinamans  Nagao,  Udagawa  &  Bougher  (Nagao, 
2003)). Дані про зна хо джен ня в Ук ра ї ні за зна че них 
вище не ко про троф них ви дів  досі були від сут ні.

У ході до слі джень гри бів на ціо наль них при род-
них  пар ків  "Кре ме нецькі  гори"  та  "Че ре моський" 
нами  впер ше  для  те ри то рії  Ук ра ї ни  було  за реєст-
ро ва но  T. rivicola.  Від  ін ших  не ко про троф них 

представ ни ків роду да ний вид від різ ня єть ся роз мі-
ра ми спор, на яв ністю по ляр них апі кул та бо ро дав-
частої ін круста ції пе рис по рію (Seaver, 1942; Vaček, 
1949;  Kimbrough,  1969;  Pfister,  1972,  1981;  Nagao, 
2003).

Ниж че на во ди мо ори гі наль ний опис ви яв ле но-
го виду, міс це зна хо джен ня, дані про по ши рен ня й 
еко ло гіч ні  особ ли вості  ін ших  представ ни ків  роду, 
ві до мих в Ук ра ї ні.

Ма те ріа ли та ме то ди

Для  вив чен ня  мор фо ло гіч ної  струк ту ри  та  ана то-
міч них  особ ли востей  T. rivicola  ви ко ристо ву ва ли 
світ ло вий мік ро скоп Ulab XY-B2T та ка ме ру Canon 
PC 1089 Power Shot G6. Зрі зи зраз ків ро би ли з ре-
гід ра то ва но го гер бар но го ма те ріа лу (7 та 16 мі ся ців 
з  мо мен ту  від бо ру).  Для  ви мі рів  еле мен тів  мік ро-
мор фо ло гії  було  здій сне но  їхню  фо то фік са цію  на 
мік ро пре па ра тах з во дою та ви ко риста но про гра му 
AxioVision Version 4.8 (Carl Zeiss Imaging Solutions, 
Ні меч чи на).  При  опи сі  роз мір них  ха рак те ристик 
від би ра ли  близько  100  більш-менш  зрі лих  спор, 
інші мік рострук ту ри (ас ки, па ра фі зи, клі ти ни екс-
ци пу лу) – у кіль кості не мен ше 20 шт. При вив чен-
ні ха рак те ристик роз мі рів спор ана лі зу ва ли діа па-
зон, від но шен ня дов жи ни до ши ри ни (Q) та се ред-
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Abstract.  The  present  article  reports  the  first  for  Ukraine  records  of  a  non-coprophilous  species  of  the  genus  Thecotheus,  
T. rivicola (Ascomycota, Pezizales). This species was observed on water-soaked wood in two National Nature Parks of Ukraine, 
Kremenetsky Hory (Ternopil Region) and Cheremoskiy (Chernivtsi Region). Brief description, locality and original illustrations 
of the collected samples are provided. Species diversity and distribution of the genus Thecotheus in Ukraine are discussed.
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"Кре ме нецькі  гори",  Во линське  л-во,  г.  Уні ас,  
кв.  62–63,  гра бо вий  ліс  з  до міш кою  бе ре зи,  кле ну  
 гос тро листо го, зрід ка     со сни      та     яли ни, N 50º20′31.651, 
E  25º93′85.060,  по се ред  струм ка,  на  за лиш ках  
во ло гої  де ре ви ни,  13.08.2015,  зібр.  Ю.В.  Щер ба-
ко ва,  Д.О.  Бо ро менський,  визн.  Ю.В.  Щер ба ко-
ва;  Чер ні вецька  обл.,  Пу тильський  р-н,  око ли ці 
с.  Пер ка лаб,  НПП  "Че ре моський",  Пер ка лабське 
л-во,  пра вий  бе рег  р.  Бі лий  Че ре мош,  стру мок 
у  яли но во му  лісі,  N47º48'35.140,  E24º57'41.112, 
на  де ре ви ні,  за ну ре ній  у  воду,  08.08.2016,  зібр. 
Ю.В. Щер ба ко ва, визн. О.С. Ко ло мо єць. 

Еко ло гія. Гриб розвивається на де ре ви ні Alnus sp., 
Prunus  spinosa  L.  (Vaček,  1949;  Prokhorov,  2004),  на 
гіл ках та де ре ви ні, за ну ре них у воду (Pfister, 1972).

Пер ша  зна хід ка  представ ни ка  роду  Thecotheus 
в  Ук ра ї ні  да ту єть ся  лип нем  1926  року  (таб ли ця). 
З.К.  Гі жицькою  на  те ри то рії  Бо та ніч но го  саду  
ім. ака де мі ка О.В. Фо мі на (м. Київ) було за реєст-
ро ва но  T. pelletieri  (P.  Crouan  &  H.  Crouan)  Boud. 
і  на ве де но  під  си но ні міч ною  на звою  Rhyparobius 
pelletieri  Crouan  (Girzitska,  1926).  Не що дав но 
цей  вид  та кож  було  ви яв ле но  під  час  до слі джен-
ня  ко про філь них  ас ко мі це тів  до ли ни  р.  Олеш ня 
(Сумська обл.) (Lytvynenko, Kravtsov, 2012) та на те-
ри то рії НПП "Ужанський" у За кар пат ті (Shlakhter, 
Akulov, 2015).

У 1929 році З.К. Гі жицька на во дить для м. Києва 
T.  holmskioldii  (E.C.  Hansen)  Eckblad  під  си но ні-
міч ною на звою Ascophanus holmskjoldii E.C. Hansen 
(Girzitska, 1929). Про те ав тор у сво їй ро бо ті за ува-
жує,  що  роз мі ри  ас ків  (230–250  ×  28–36  мкм)  та 
спор (23–25,8 × 13,8–15 мкм) її зраз ка є мен ши ми 
від  ха рак тер них  для  да но го  виду.  Тому  на ми  було 
до слі дже но  зра зок,  де по но ва ний  у  гер ба рії  Інсти- 
 ту ту    бо та ні ки  ім.  М.Г.  Хо лод но го  НАН  Ук ра ї ни 
(KW-M 783) та ви зна че но його як T. lundqvistii Aas 
(Aas,  1992).  Да ний  вид  до сить  схо жий  з 
T.  holmskioldii,  про те  для  ньо го  ха рак тер ні  мен ші 
роз мі ри спор та ас ків, слаб ше ви ра же на  ін круста-
ція  пе рис по рію  та  мен ший  кое фі ці єнт  від но шен-
ня дов жи ни до ши ри ни спор (Q = 1,77 (1,66–1,89), 
еліп со їд ні).

У 1989 р. В.П. Про хо ров опуб лі ку вав ре зуль та ти 
до слі джен ня різ но ма ніт тя ко про троф них дис ко мі-
це тів СРСР (Prokhorov, 1989), де се ред ін ших ви дів 
було на ве де но ві до мості про зна хід ку T. agranulosus 
Kimbr.  Піз ні ше  цей  зра зок  був  пе ре ви зна че-
ний О. Аа сом (Aas, 1992) як T. inaequilateralis Aas.  
У  1991  р.  В.П.  Про хо ров  опуб лі кував  ре зуль та-

нє  зна чен ня  (X)  при n  =  100  (Aas,  1992).  При  до-
слі джен ні  амі ло їд ної  ре ак ції  струк тур  ас ко гі ме ні-
аль но го шару ви ко ристо ву ва ли ре ак тив Мель це ра 
(MLZ).  Для  збіль шен ня  кон траст ності  клі тин них 
обо ло нок  та  ви яв лен ня  ор на мен та ції  пе рис по рія 
ви ко ристо ву ва ли 1%-й роз чин Кон го чер во но го у 
10%-му роз чи ні NH

4
OH (CR) та роз чин ані лі но во-

го синьо го в лак то фе но лі (LPCB).
Ві до мості про по ши рен ня ви дів роду Thecotheus 

на  те ри то рії  Ук ра ї ни  бра ли  з  елек трон ної  бази 
да них  "Гри би  Ук ра ї ни"  [http://www.сybertruffle.
org.uk/ukrafung/eng]  та  ін ших  дже рел  (Girzitska, 
1926;  1929;  Morochkovskyi  et  al.,  1969;  Smitskaya, 
1980;  Prokhorov,  1989,  1991,  2004;  Koretskyi,  1997; 
Lytvynenko, Kravtsov, 2012; Shlakhter, Akulov, 2015), 
у яких за зна че ні представ ни ки да но го роду.

Су час ні  так со но міч ні  на зви  ви дів  на ве де но  за 
http://www.indexfungorum.org./Names/Names.asp та 
http://www.catalogueoflife.org/annual-checklist/2016.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Thecotheus rivicola (Vaček) Kimbr. & Pfister, Bulletin of 
the Torrey Botanical Club 99 (4): 199 (1973).
≡ Psilopezia  rivicola  Vaček,  Studia  Botanica 

Čechoslovaca 10: 129 (1949).
Апо те ції  1,5–5  мм  у  діа мет рі,  дис ко по діб ні  до 

тро хи ви гну тих, сіро-ко рич не ві, у за су ше но му ста-
ні ко рич не во-чор ні (див. рисунок, a). Ме ду ляр ний 
екс ци пул  скла да єть ся  з  гло бу ляр них  клі тин  6,8–
14,3 мкм в діа мет рі, що роз та шо ва ні се ред нит частих 
клі тин. Ек то екс ци пул ут во ре ний клі ти на ми з тем-
ни ми стін ка ми (рисунок, e). Аски 8-спо ро ві, 213,0– 
243,2  ×  11,0–14,2  мкм  (рисунок, b),  ре ак ція  на 
MZL по зи тив на – від бу ва єть ся по си нін ня по всій 
дов жи ні  аска  (рисунок, c).  Спо ри  вузько-еліп со-
їд ні (рисунок, d), Q = 2,17 (1,94–2,41), товстостін-
ні, не міс тять кра пель олії, біль шість з апі каль ни-
ми  при дат ка ми  (апі ку ла ми)  на  по лю сах  (15,5–) 
16,0–19,5(–20,0) ×  (7,2–) 7,5–8,7  (–9,1) мкм, X =  
17,72  ×  8,16  мкм  (без  ура ху ван ня  дов жи ни  апі-
кул),  в  аску  роз та шо ва ні  в  один  ряд.  Апі ку ли  на-
пів сфе рич ні,  ко ну со по діб ні  або  дещо  сплюс ну ті, 
1,3–3,5 мкм зав дов жки та 1,8–4,3 мкм зав шир шки. 
У LPCB у спор, особ ли во в апі ку лах, ви яв ля єть ся 
силь на ціа но філь на ре ак ція. У CR та LPCB на пе-
рис по рії  спос те рі га ють ся  не при міт ні,  не ре гу ляр ні 
бо ро дав ки. Па ра фі зи до 3 мкм зав шир шки, ззов ні 
ін крусто ва ні.

Міс це зна хо джен ня. Тер но пільська  обл.,  Шумсь-
кий  р-н,  на  пів ден ний  схід  від  с.  Ан то нів ці,  НПП 

http://www.сybertruffle.org.uk/ukrafung/eng
http://www.сybertruffle.org.uk/ukrafung/eng
http://www.indexfungorum.org./Names/Names.asp
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Thecotheus  rivicola  (Vaček)  Kimbr.  &  Pfister.:  а  –  апотеції  (1  –  свіжі,  2  –  регідратовані);  b  –  аск  із  аскоспорами; 
c – фрагмент гіменіального шару (MLZ); d – cпори (1 – вода, 2 – MLZ, 3 – CR, 4 – LPCB); e – клітини ектоексципулу 
(1 – вода, 2 – CR). Довжина штриха: a – 1 мм; b, e – 20 мкм; c1 – 100 мкм; c2 – 50 мкм; d  –  20 мкм

Thecotheus rivicola (Vaček) Kimbr. & Pfister.: a – apothecia (1 – fresh, 2 – rehydrated); b – ascus with spores; c – fragment of 
hymenial layer (MLZ); d – spores (1 – water, 2 – MLZ, 3 – CR, 4 – LPCB); e – ectal excipulum (1 – water, 2 – CR). Bars: 
a – 1 mm; b, e – 20 µm; c1 – 100 µm; c2 – 50 µm, d – 20 µm
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на яв ністю  по ляр них  апі кул  та  бо ро дав частої  ін-
круста ції пе рис по рію.

Отже,  ви хо дя чи  з  лі те ра тур них  дже рел  та 
влас них  ре зуль та тів,  рід  Thecotheus  у  мі ко біо ті  
Ук ра ї ни на сьо го дні представ ле ний шість ма ви да ми.

По дя ки
Ав то ри ви слов лю ють щиру по дя ку ад мі ніст ра ції  
та спів ро біт ни кам НПП "Кре ме нецькі гори" та  
"Че ре моський" за до по мо гу в ор га ні за ції польо вих до-
слі джень.
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ти  більш  де таль но го  до слі джен ня  ко про троф них 
дис ко мі це тів  Ук ра ї ни,  де  на во дить  T.  crustaceus 
(Starbäck) Aas & N. Lundq. (як T. аgranulosus Kimbr.) 
та  де кіль ка  ло ка лі те тів  T. cinereus  (P.  Crouan  & 
H. Crouan) Chenant (Prokhorov, 1991). У но менк ла-
тур ній  ха рак те ристи ці  ос танньо го  ав тор  за зна чає 
T. holmskioldii як один із його си но ні мів (Prokhorov, 
1991, 2004). О. Аас, до слі див ши зра зок T. cinereus з 
Пол тавської  об л.  (див.  таб ли цю),  ді йшов  ви снов-
ку, що мова йде про T. holmskioldii (Aas, 1992), який 
на  сьо го дні  є  ок ре мим  ви дом.  Про ана лі зу вав ши  
ді аг ноз  T. cinereus,  на ве де ний  В.П.  Про хо ро вим 
(Prokhorov, 1991), зва жаю чи на при сут ність апі кул в 
опи сі спор, які не ха рак тер ні для да но го виду, при пус-
кає мо,  що  й  інші зраз ки, зі бра ні ав то ром в Ук ра ї ні  
(таб ли ця),  імо вір но,  на ле жать  до  T.  holmskioldii. 
Дане пи тан ня пот ре бує до дат ко вих до слі джень.

Ви снов ки

У  ре зуль та ті  мі ко ло гіч них  до слі джень,  здій сне-
них  на  те ри то рії  на ціо наль них  при род них  пар ків 
"Кре ме нецькі гори" (Тер но пільська обл.) та "Че ре-
моський"  (Чер ні вецька обл.), упер ше на те ри то рії 
Ук ра ї ни  за реєст ро ва но  Thecotheus  rivicola. Да ний 
вид  чіт ко  від різ ня єть ся  від  ін ших  представ ни ків 
роду Thecotheus, ви яв ле них в Ук ра ї ні, спе ци фіч ною 
еко ло го-субстрат ною  при на леж ністю.  Крім  того, 
се ред  не ко про троф них  представ ни ків  T.  rivicola   
виріз ня єть ся роз мір ни ми ха рак те ристи ка ми спор, 

Види роду Thecotheus, виявлені на території України (літературні дані)
Species of the genus Thecotheus registered in Ukraine (literature data)

Вид Місцезнаходження Субстрат Джерело інформації

T. crustaceus
Черкаська обл., Канівський р-н, острів на Дніпрі за 

12 км на південний захід від м. Канів
екскременти лося  

(Alces alces Linnaeus, 1758)
Prokhorov, 1991

T. inaequilateralis Київська обл., Вишгородський р-н, м. Вишгород екскременти лося (A. alces)
Prokhorov, 1989

Aas, 1992

T. holmskioldii

Полтавська обл., м. Горішні Плавні
екскременти корови  

(Bos taurus taurus Linnaeus, 1758)
Prokhorov, 1991

Aas, 1992

АР Крим, м. Феодосія, Карадаг
екскременти коня  

(Equus ferus caballus Linnaeus, 1758)
Prokhorov, 1991

Херсонська обл., Олешківський р-н, заплава Дніпра,
екскременти вівці  

(Ovis aries Linnaeus, 1758)
Prokhorov, 1991

АР Крим, с. Героївське екскременти корови (B. taurus taurus) Prokhorov, 1991

Чернівецька обл., Сторожинецький р-н, с. Кам'яна екскременти вівці (O. aries) Prokhorov, 1991

T. lundqvistii м. Київ, Святошин екскременти корови (B. taurus taurus) Girzitska, 1929

T. pelletieri

м. Київ, Ботанічний сад ім. академіка О.В. Фоміна екскременти коня (E. ferus caballus) Girzitska, 1926

Сумська обл., Сумський р-н, с. Хотінь, заплавні луки екскременти корови (B. taurus taurus)
Lytvynenko, 

Kravtsov, 2012

Закарпатська обл., Великоберезнянський р-н, 
Ужанський НПП, околиці с. Стужиця

екскременти коня (E. ferus caballus)
Shlakhter, Akulov, 

2015
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Повідомляється  про  знахідки  нового  для  мікобіо-
ти  України  некопротрофного  виду  Thecotheus  rivicola  
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Вступ 

Кор ти ціо їд ні  гри би  на ле жать  до  від ді лу 
Basidiomycota Bold ex R.T. Moore і скла да ють ге те ро-
ген ну за по хо джен ням гру пу гри бів, представ ни ки 
якої  внас лі док  кон вер ген ції  утво рю ють  мор фо ло-
гіч но по діб ні пло до ві тіла. Для них ха рак тер ні пов-
ністю  роз простер ті  по  субстра ту  або  роз простер-
то-ві діг ну ті ба зи діо ми з гла день ким, горб ку ва тим, 
бо ро дав частим,  склад частим  або  ши пастим  гі ме-
но фо ром (Hjortstam et al., 1987; Zmitrovich, 2008).

Біль шість  кор ти ціо їд них  гри бів  є  кси ло са про-
тро фа ми.  Отже,  вони  ві ді гра ють  важ ли ву  роль  у 
лі со вих еко систе мах, ос кіль ки по ряд із тру то ви ка-
ми  є  ос нов ни ми  ре ду цен та ми  ліг но-це лю лоз но го 
ком плек су в при ро ді. Не знач на час ти на цих гри бів 
є па то ге на ми ви щих рос лин та мі ко ри зо у тво рю ва-
ча ми (Yurchenko, 2006).

На  те пе ріш ній  час  у  сві ті  ві до мо  близько  1800 
ви дів  кор ти ціо їд них  гри бів  (Mueller  et  al.,  2007), 
з них у по мір ній зоні Єв ро пи представ ле но 611, а 
на  те ри то рії  Ук ра ї ни  їх  ви яв ле но  близько  270  ви-
дів (Akulov et al., 2003; Küffer et al., 2004; Bernicchia, 
Gorjón, 2010). У по рів нян ні з ін ши ми кра ї на ми Єв-
ро пи ви до ве різ но ма ніт тя кор ти ціо їд них гри бів Ук-
ра ї ни  до слі дже но  не дос татньо  (Akulov  et  al.,  2003; 
Ordynets,  Yurchenko,  2010).  Отже,  по даль ше  вив-
чен ня цих гри бів є ак ту аль ним зав дан ням. 

Ма те ріа ли та ме то ди

Ма те ріа лом для цієї стат ті були 584 зраз ки кор ти-
ціо їд них  гри бів,  зі бра ні  мар шрут но-ек спе ди цій-

ним ме то дом та на ста ціо нар них проб них пло щах 
про тя гом  черв ня–жовт ня  2016  р.  у  лі со вих  уг ру-
по ван нях  Іч нянсько го  на ціо наль но го  при род но го 
пар ку  (Іч нянський  р-н,  Чер ні гівська  обл.).  Те ри-
то рія  пар ку  від по від но  до  мі коф ло ристич но го  ра-
йо ну ван ня  Ук ра ї ни  на ле жить  до  Лі во бе реж но го 
Лі состе пу  (Heluta,  1989).  Зі бра ні  зраз ки  пе ре да-
но до На ціо наль но го гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки  
ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW-М).

Для  до слі джен ня  мік рострук тур  ви го тов ля ли 
тим ча со ві  мік ро пре па ра ти  у  5%-му  вод но му  роз-
чи ні гід ро кси ду ка лію та ре ак ти ві Мель це ра. Сис-
те ма тич не  по ло жен ня  та  су час ні  ла тинські  на зви 
гри бів уз го дже но з ба зою да них "MycoBank" [http://
www.mycobank.org/quicksearch.aspx]. Збір та  гер ба-
ри за цію  про во ди ли  за  за галь но при йня ти ми  мі-
ко ло гіч ни ми  ме то ди ка ми  (Hjortstam  et  al.,  1987). 
По ши рен ня  ви дів  вста нов лю ва ли  за  ано то ва ним 
спи ском  афі ло фо ро їд них  гри бів  Ук ра ї ни  (Akulov 
et  al.,  2003)  та  ок ре ми ми  пра ця ми,  при свя че ни ми 
до слі джен ню кор ти ціо їд них гри бів Ук ра ї ни (Küffer 
et  al.,  2004;  Ordynets,  Yurchenko,  2010;  Ordynets 
et al., 2011).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

У  ре зуль та ті  оп ра цю ван ня  зі бра них  ма те ріа лів  із 
за зна че ної  те ри то рії  нами  бу ло  ви яв ле но  57  ви дів 
кор ти ціо їд них гри бів. Се ред них – 1 но вий (Kavinia 
alboviridis (Morgan)  Gilb.  &  Budington)  та  2  рід-
кіс них  для  Ук ра ї ни  (Sistotrema porulosum  Hallenb. 
та  Lobulicium occultum K.H.  Larss.  &  Hjortstam) 
види. Всі вони на ле жать до різ них по ряд ків кла су 
Agaricomycetes Matheny, Hibbett & Binder. 
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бі лу ва тий,  по  мірі  до зрі ван ня  стає  кре мо вий,  гі-
ме но фор  ши пастий.  Су бі ку люм  дуже  тон кий,  па-
ву тин частий,  про ни за ний  чис лен ни ми  бі ли ми 
ри зо мор фа ми.  Шипи  гі ме но фо ру  ко ну со по діб ні, 
ма ють дов жи ну 1–3 мм, зав тов шки до 0,2 мм біля 
ос но ви,  у  во ло го му  ста ні  м'які,  пі сля  ви си хан ня 
ста ють лам ки ми, час то об'єднані в  гру пи, спо чат-
ку білі, піз ні ше на бу ва ють олив ко во-зе ле но го або 
гір чич но-жов то го  за барв лен ня.  Вер хів ки  ши пів 
сте риль ні, ши ло по діб ні, гла день кі, час то світ лі ші. 
Край пло до во го тіла тон кий, во лок нистий, бі лу ва-
тий, з ри зо мор фа ми. Гі фаль на сис те ма мо но мі тич-
на, гіфи з пряж ка ми, тон костін ні або з не знач ни-
ми  по тов щен ня ми,  ши ри ною  2–4  мкм,  за зви чай 
глад кі  або  дещо  ін крусто ва ні  криста ла ми.  Ба зи дії 
бу ла во по діб ні, 20–40 × 5–7 мкм, з чо тир ма сте риг-
ма ми до 4 мкм зав дов жки та ба заль ною пряж кою. 
Ба зи ді ос по ри  еліп со їд ні  з  од но го  боку  ко ну со по-
діб но-за гос тре ні,  злег ка  зі гну ті,  із  ціа но філь ни ми 
бо ро да воч ка ми на по верх ні та дещо по тов ще ни ми 
стін ка ми, жов ту ва ті, 8–12 × 3–4,5 мкм.

Еко ло гія.  За  лі те ра тур ни ми  да ни ми,  вид  роз ви-
ва єть ся  на  від мер лій  де ре ви ні  лис тя них  та  хвой-
них  по рід,  зрід ка  на  підстил ці.  Спри чи нює  білу 
гниль  де ре ви ни  (Bernicchia,  Gorjón,  2010;  Kout, 
Hajšmanová, 2015).

За галь не по ши рен ня.  Вид  ві до мий  в  ба гатьох  краї - 
нах  Єв ро пи  (Анг лія,  Бель гія,  Ве ли ка  Бри та нія, 
Да нія,  Ес то нія,  Іта лія,  Ні дер лан ди,  Ні меч чи на, 
Нор ве гія,  Поль ща,  Пор ту га лія,  Фін лян дія,  Че-
хія, Швей ца рія, Шве ція) (Bernicchia, Gorjón, 2010; 
Kout,  Hajšmanová,  2015),  в  єв ро пейській  час ти ні  
Ро сії  (Ezhov,  Zmitrovich,  2015),  Азії  (Ки тай) 
(Maekawa,  2002),  Пів ніч ній  (Ка на да,  США) 
(Gilbertson,  Budington,  1970)  та  Пів ден ній  Аме ри-
ці  (Ар ген ти на)  (Hjortstam,  Larsson,  1994),  Аф ри ці 
(Ефіо пія,  Ту ніс)  (Bitew,  Ryvarden,  2011),  од нак  по 
всьо му ареа лу тра п ля єть ся дуже рід ко, че рез що за-
не се ний до чер во них спи сків Че хії (з со зо ло гіч ним 
ста ту сом EX – зник лий) та Ма ке до нії (зі ста ту сом 
EN – зни каю чий)  (Kout, Hajšmanová, 2015), а та-
кож до ре гіо наль них Чер во них книг Ро сії в Рес пуб-
лі ках  Ка ре лія  (на ле жить  до  4  ка те го рії  з  не ви зна-
че ним  ста ту сом)  та  Комі  (3  ка те го рія,  рід кіс ний) 
(Ezhov, Zmitrovich, 2015).

До слі дже ні зраз ки.  Ук ра ї на,  Чер ні гівська  об-
ласть,  Іч нянський  р-н,  Іч нянський  на ціо наль ний 
при род ний парк, с. Ав густів ка, мі ша ний ліс (з до-
мі ну ван ням  со сни,  дуба,  кле на),  на  підстил ці  (на 
дріб них шма точ ках кори та ми ну ло річ но му опа ло-
му лис ті), 16.09.2016, KW-М 70833.

У  сво їй  пра ці  "Corticiaceae s.  l."  А.  Бер ні кіа  та 
С.  Го рйон  (Bernicchia,  Gorjón,  2010)  на во дять 
вид  Kavinia alboviridis як  вже  ві до мий  для  Ук ра-
ї ни.  Про те  пер ший  ав тор  у  пер со наль но му  по-
ві дом лен ні  за зна чи ла,  що  у  цій  ро бо ті  для  по-
ши рен ня  ви дів  у  на шій  кра ї ні  ви ко риста ні  дані 
з  ре гіо наль них  спи сків  афі ло фо ро їд них  гри бів 
(Akulov  et  al.,  2002,  2003).  У  віт чиз ня ній  лі те ра-
ту рі  нам  вда ло ся  знай ти  єди ну  згад ку  про  по-
ши рен ня  K. alboviridis  в  Ук ра їнських  Кар па тах 
(Akulov et al., 2002). У цій стат ті ко лек тив ав то рів 
по си ла єть ся  на  пра цю  Г.  Кру пи  (Krupa,  1886),  в 
якій  від сут ні  ві до мості  про  даний  вид.  Про ана-
лі зу вав ши  інші  лі те ра тур ні  дже ре ла  кін ця  ХІХ– 
по чат ку ХХ ст. та більш су час ні ро бо ти, при свя че-
ні  до слі джен ню  афі ло фо ро їд них  гри бів  Ук ра ї ни, 
ми  не  зна йшли  ін фор ма ції  щодо  зна хі док  цьо го 
виду. Отже, зва жаю чи на це, ми стверджує мо, що 
вид K. alboviridis є но вим для Ук ра ї ни.

Ниж че на во ди мо опи си до слі дже них зраз ків ви-
яв ле них ви дів, що су про во джу ють ся ори гі наль ни-
ми ілюст ра ція ми їх ніх мік рострук тур. Для кож но го 
виду на ве де ні ві до мості про субстрат ну спе ціа лі за-
цію, дату та міс це збо ру, а та кож за галь не по ши рен-
ня у сві ті.

Порядок Gomphales, родина Lentariaceae
Kavinia alboviridis (Morgan)  Gilb.  &  Budington,  

J. Ariz. Acad. Sci. 6(2): 95, 1970 (рис. 1).
Пло до ві  тіла  од но річ ні,  пов ністю  роз простер-

ті,  лег ко  від ді ляють ся  від  субстра ту,  су бі ку люм 

Рис. 1. Kavinia alboviridis: a – базидія і базидіолі; b – гіфи 
субікулюму; c – базидіоспори

Fig. 1. Kavinia alboviridis: a – basidium and basidioles; b – 
subicular hyphae; c – basidiospores
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По ши рен ня в Ук ра ї ні. На те ри то рії Ук ра ї ни досі 
був  за реєст ро ва ний  лише  в  Лу гансько му  при род-
но му за по від ни ку (Ordynets et al., 2011). Наша зна-
хід ка є пер шою для Лі состе по вої зони.

До слі дже ні зраз ки.  Ук ра ї на,  Чер ні гівська  об-
ласть,  Іч нянський  р-н,  Іч нянський  на ціо наль-
ний  при род ний  парк,  пів ден ні  око ли ці  м.  Ічня,  
мі ша ний ліс (з до мі ну ван ням со сни, дуба, кле на), 
на опа лих гіл ках Acer sp., 24.06.2016, KW-М 70834.

За  мік ро ско піч ни ми  оз на ка ми  вид  Sistotrema 
porulosum є  най більш  по діб ним  до  S. brinkmannii 
(Bres.) J. Erikss., із яко го він був ви ді ле ний на ос но-
ві  від мін ностей  у  мор фо ло гії  гі ме но фо ру,  а  та кож 
роз мі ру  та  фор ми  спор.  Для  S. brinkmannii ха рак-
тер ні дещо біль ші спо ри (4–5 × 2–2,5 мкм) та горб-
ку ва тий, у більш зрі ло му віці зуб частий, гі ме но фор 
бі ло го або біло-кре мо во го (в су хо му ста ні – світ ло-
во хря но го) кольо ру.

По ря док Atheliales, ро ди на Atheliaceae
Lobulicium occultum K.H. Larss.  &  Hjortstam, 

Mycotaxon 14(1): 70, 1982 (рис. 3).
Пло до ві  тіла  роз простер ті  або  роз простер то- 

ві діг ну ті,  лег ко  від ді ляють ся  від  субстра ту,  дуже 
тон кі,  яв ля ють  со бою  скуп чен ня  не ве лич ких  ок-
руг лих  фраг мен тів  діа мет ром  до  6  мм;  гі ме но фор 
гла день кий,  бі лий  або  дещо  сі ру ва тий;  край  пло-
до во го  тіла  не чіт кий.  Гі фаль на  сис те ма  мо но мі-
тич на,  гіфи  з  пряж ка ми,  тон костін ні,  2–3  мкм 
зав шир шки.  Цис ти ди  від сут ні.  Ба зи дії  бу ла во по-
діб ні, 8–10 × 3–4 мкм, з 4 сте риг ма ми і ба заль ною  

За  мак ро мор фо ло гіч ни ми  оз на ка ми  близький 
до  K. alboviridis є  Hydnocristella himantia (Schwein.) 
R.H. Petersen, що від різ ня єть ся гла день ки ми, злег-
ка  сиг мо по діб ни ми  спо ра ми  (9–12  ×  3–5  мкм), 
менш  зду ти ми  біля  пря жок  гі фа ми  та  дещо  біль-
ши ми  бу ла во по діб ни ми  ба зи дія ми  (30–50(60)  × 
7–10 мкм).

По ря док Cantharellales, ро ди на Hydnaceae
Sistotrema porulosum Hallenb., Mycotaxon 21: 407, 

1984 (рис. 2).
Пло до ві  тіла  роз простер ті  або  роз простер то- 

ві діг ну ті, щіль но при рос лі до субстра ту; гі ме но фор 
гла день кий або горб ку ва тий, бі лий із сі рим від тін-
ком,  край  не чіт кий,  су бі ку люм  тон кий.  Гі фаль на 
сис те ма мо но мі тич на, гіфи з пряж ка ми, тон костін-
ні,  2–4  мкм  зав тов шки,  з  мас ля нистим  вмістом. 
Цис ти ди від сут ні. Ба зи дії 10–20 × 3–4 мкм, з 6–8 
сте риг ма ми  і  ба заль ною  пряж кою.  Ба зи ді ос по ри 
3,6(3,9)–4,1(4,5) × 2(2,2)–2,5 мкм, еліп со їд ні, дещо 
зі гну ті, гла день кі.

Еко ло гія.  Роз ви ва єть ся  на  опа лій  де ре ви ні 
лис тя них  по рід,  пе ре важ но  з  ро дів  Quercus L. та 
Carpinus L. (Bernicchia, Gorjón, 2010).

За галь не по ши рен ня.  У  сві ті  вид  по ши ре ний  в 
Єв ро пі  (Іс па нія,  Фран ція,  Швей ца рія  (Gorjón, 
Hallenberg, 2008) та Іта лії, де вва жа єть ся рід кіс ним 
(Bernicchia, Gorjón, 2010)), Азії (Япо нія) (Maekawa, 
1993),  а  та кож  ві до мий  у  Пів ніч ній  (Ка на да) 
(Hallenberg, 1984) та Пів ден ній Аме ри ці (Ар ген ти-
на) (Greslebin, 2001).

Рис. 2. Sistotrema porulosum: a – базидії та базидіолі; b – 
базидіоспори

Fig. 2. Sistotrema porulosum: a – basidia and basidioles; b – 
basidiospores

Рис.  3.  Lobulicium occultum:  a  –  базидія  і  базидіолі;  b  – 
базидіоспори

Fig. 3. Lobulicium occultum: a – basidium and basidioles; b – 
basidiospores
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пряж кою.  Ба зи ді ос по ри  роз ді ле ні  на  ски боч ки,  з 
сі мо ма гор бка ми, 3–3,5 мкм у діа мет рі, тон костін ні.

Еко ло гія.  Роз ви ва єть ся  на  опа лих,  силь но  роз-
кла де них гіл ках хвой них по рід (Bernicchia, Gorjón, 
2010).

За галь не по ши рен ня.  Вид  по ши ре ний  в  Єв ро-
пі  (Авст рія,  Да нія,  Ес то нія,  Іта лія,  Ні меч чи на, 
Нор ве гія,  Поль ща,  Пор ту га лія,  Фін лян дія,  Фран-
ція)  (Bernicchia,  Gorjón,  2010)  та  Азії  (Ки тай) 
(Hjortstam,  Ryvarden,  1988).  Від по від но  до  да них 
А.  Бер ні кіа  (Bernicchia,  Gorjón,  2010),  в  Єв ро пі  
вид вва жа єть ся рід кіс ним че рез свої дріб ні роз мі ри.

По ши рен ня в Ук ра ї ні.  Наша  зна хід ка  виду 
L. occultum є пер шою для рів нин ної час ти ни Ук ра ї-
ни. Ра ні ше Н. Кюф фер та ін. (Küffer et al., 2004) по-
ві дом ля ли про зна хід ку цьо го виду в Кар патських 
лі сах  (За кар патська об л., Ра хівський р-н, око ли ці 
м. Ра хів, Чор но гірський ма сив).

До слі дже ні зраз ки.  Ук ра ї на,  Чер ні гівська  об-
ласть,  Іч нянський  р-н,  Іч нянський  на ціо наль ний 
при род ний  парк,  ур.  Гре ча нів ка,  ок.  с.  За удай ка, 
со сно вий  ліс,  на  опа лих  гіл ках  Pinus sylvestris L., 
16.09.2016, KW-М 70835.

Рід  Lobulicium K.H.  Larss.  &  Hjortstam  є  мо-
но тип ним,  представ ле ний  лише  од ним  ви дом  – 
Lobulicium occultum.  Від різ ня єть ся  від  реш ти  ха-
рак тер ни ми  роз ді ле ни ми  на  ски боч ки  спо ра ми  із 
сі мо ма гор бка ми.
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ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Україна.

Приведены  данные  о  распространении  одного  нового 
(Kavinia alboviridis)  и  двух  редких  (Sistotrema porulosum, 
Lobulicium occultum) для Украины видов кортициоидных 
грибов.  Для  всех  видов  приведены  описания,  сопрово-
ждающиеся оригинальными рисунками микроструктур, 
а  также  представлена  информация  об  экологических 
особенностях,  местонахождении  в  Украине  и  общем 
распространении.

Ключевые слова: кортициоидные грибы, Kavinia 
alboviridis, Sistotrema porulosum, Lobulicium occultum, 
Ичнянский национальный природный парк

Шевченко М.В. Нові та рідкісні для України види 
кортиціоїдних грибів. Укр. бот. журн., 2017, 74(3): 293–
297.

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна

Наведено дані щодо поширення одного нового (Kavinia 
alboviridis)  і  двох  рідкісних  (Sistotrema porulosum, 
Lobulicium occultum)  для  України  видів  кортиціоїдних 
грибів.  Для  всіх  видів  наведені  описи,  що  супроводжу-
ються оригінальними рисунками мікроструктур, а також 
подана  інформація  про  екологічні  особливості,  місцез-
находження в Україні та загальне поширення.

Ключові слова: кортиціоїдні гриби, Kavinia alboviridis, 
Sistotrema porulosum, Lobulicium occultum, Ічнянський 
національний природний парк
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Втрати науки

In Memoriam

© С.Я. КОНДРАТЮК, 2017

У  лютому  2017  р.  не  стало  відомого  естонського 
ліхенолога,  еколога,  геоботаніка,  академіка 
Естонської  Академії  наук,  великого  цінителя  і 
знавця  театрального  життя  Естонії,  справжнього 
громадянина  і  дуже  доброї  та  щедрої  людини 
професора Ханса Трасса.

Ханс  Трасс,  без  сумніву,  належить  до  най-
відоміших  постатей  в  ліхенології  ХХ  століття.  За 
внеском у розвиток естонської ліхенологічної школи 
його  можна  порівняти  з  українським  ліхенологом 
А.М.  Окснером,  російськими  О.О.  Єлєнкіним, 
В.П.  Савичем  та  Н.С.  Голубковою.  Для  українських 
ліхенологів  особливо  важливо  зазначити,  що  
Х.  Трасс  назавжди  залишиться  представником  того 

покоління,  представники  якого  були  у  дружніх 
стосунках з нашими неперевершеними українськими 
ліхенологами А.М. Окснером та М.Ф. Макаревич та з 
іншими дослідниками багатьох держав світу.

Величезний  авторитет  Х.  Трасса  у  ліхенології 
базувався  на  його  значному  внеску  у  вивчення 
ліхенофлори  Естонії.  Власне  завдяки  роботам  та 
зусиллям  Х.  Трасса  естонська  ліхенологічна  школа 
була найсильнішою в колишньому СРСР наприкінці 
80-х  рр.  ХХ  ст.  Тому,  естонські  ліхенологи  широко 
залучались до вивчення лишайників різних країн. Вони 
вперше  запропонували  використання  лишайників 
для цілей індикації стану навколишнього середовища. 
Так,  особисто  Х.  Трасс  та  його  учні  провели 
ліхеноіндикаційне  картування  у  промисловому 
регіоні  Східного  Сибіру.  На  основі  найвищого 
рівня  вивченості  ліхенофлори  Естонії  серед  країн 
східної Європи Х. Трасс запропонував оригінальний 
"індекс полеотолерантності"  –  індекс  оцінки  стану 
навколишнього середовища за станом лишайникових 
угруповань, який використовується у світі й понині. 
Індекс  полеотолерантності  (І.П.),  запропонований 
Х. Трассом у 1967 р., є другим після індексу чистоти 
повітря  (І.Ч.П.)  канадських  дослідників  Де-Слувера 
та Ле Блана (запропонованого того самого року) серед 
понад  сотні  запропонованих  подібних  індексів.  Ці 
два індекси найчастіше використовуються у практиці 
ліхеноіндикаційного  картування  для  оцінки  стану 
атмосферного  повітря  в  містах  та  індустріальних 
регіонах різних країн світу. І сьогодні роботи вченого 
з ліхеноіндикації цитуються найбільше.

Ханс  Трасс  також  знаний  серед  ліхенологів  світу 
як автор ревізій багатьох таксономічних груп (родини 
кладонієвих,  окремих  таксонів  родини  фісцієвих 
тощо). При цьому звичайно ревізія вказаних таксонів 
базувалась  на  матеріалах  багатьох  закордонних 
гербаріїв,  які  були  здебільшого  недоступні 
вітчизняним ліхенологам. 

Свою  наукову  діяльність  Х.  Трасс  розпочав  як 
геоботанік.  У  1955  р.  він  захистив  кандидатську 
дисертацію,  присвячену  вивченню  структури 
рослинності  й  динаміки  в  евтрофних  болотах 

Світле надбання ліхенолога професора ХАНСА ТРАССА 
(02.05.1928–14.02.2017)

Ханс Трасс у 2009 р. (м. Тарту, Естонія), фото Т. Рандлане



299Укр. бот. журн., 2017, 74(3)

Ahti та Opegrapha trassii S.Y. Kondr. & Coppins. Вказані 
назви залишаться в історії ліхенології як дань пам'яті 
вченого.

Професор Х. Трасс був доброзичливю і дружньою 
людиною.  Вражала  його  відкритість  до  обговорення 
всіляких  питань.  Під  час  коротких  візитів  до  Тарту 
ми неодноразово у вечірні години вели розмови про 
минуле країни, стан справ в Естонії впродовж останніх 
30–50  років.  У  ті  часи  інтеліґенція  Естонії  жваво 
обговорювала  питання  відновлення  національної 
культури,  науки,  господарства.  До  них  належав  і  
Х.  Трасс,  який  щиро  вболівав  за  стан  справ  у  рідній 
країні. 

Ханс  Трасс  був  великим  цінителем  і  знавцем 
театрального життя Естонії, він особисто опублікував 
велику кількість критичних статей та відгуків на різні 
театральні вистави та прем'єри. Його дружина Райне 
Лоо  (Raine  Loo)  була  відомою  актрисою.  Гордістю 
Х. Трасса був його син, яким вчений дуже пишався, 
Томас Трасс (Toomas Trass), нині відомий естонський 
композитор, органіст. 

Можна  без  сумніву  стверджувати,  що  Х.  Трасс 
прожив  щасливе  життя.  Він  побачив,  що  його 
досягнення  та  найкращі  традиції  естонської 
ліхенологічної  школи  надійно  продовжуються 
учнями.  Так,  заснований  Х.  Трассом  журнал  "Folia 
Cryptogamica Estonica", перші випуски якого виходили 
самодруком,  сьогодні  є  одним  з  найпрестижніших 
ліхенологічних журналів світового рівня, а за якістю 
друку  не  поступається  виданню  "Lichenologist" 
Британського  ліхенологічного  товариства,  провід-
ного  ліхенологічного  періодичного  видання. 
Естонські  ліхенологи  вибороли  право  організації 
та  проведення  на  базі  Тартуського  університету  в 
2004  р.  найвизначнішого  у  світовій  ліхенологічній 
спільноті  8-го  симпозіуму  Міжнародної  ліхено-
логічної  асоціації,  що  проводиться  кожні  4  роки  в 
різних  країнах  світу.  Естонські  ліхенологи  готують 
гідну  зміну  високопрофесійних  фахівців,  які  мають 
досвід отримання й виконання великих проектів, що 
підтримуються  Європейською  спільнотою,  і  це  буде 
найкращою  пам'яттю  про  засновника  цієї  школи 
професора Х. Трасса.

У  цілому,  життя  вченого  було  дуже  насиченим  та 
багатогранним.  Ханс  Трасс  назавжди  залишиться  в 
наших  серцях  справжнім  науковцем,  Професором, 
відданим  громадянином  і  дуже  доброю  й  щедрою 
людиною.

С.Я. КОНДРАТЮК

екосистем  Західної  Естонії.  У  1969  р.,  працюючи 
завідувачем  кафедри  систематики  рослин  та 
геоботаніки  Тартуського  університету,  він  завершив 
докторську дисертацію "Аналіз ліхенофлори Естонії", 
а в 1971 р. став професором. З 1991 до 1993 р. був на 
посаді  екстраординарного  професора.  Вийшовши 
на  пенсію,  впродовж  багатьох  років  працював 
дослідником і викладачем кафедри.

Професор  Х.  Трасс  –  автор  численних  робіт  з 
ліхенології,  рослинності,  екології,  географії  рослин 
та  історії  науки.  Повний  перелік  його  доробку  був 
опублікований  у  1988  р.  (Bibliography of the published 
papers of professor Hans Trass, Tartu University Press, 1988, 
82 pp.) до 60-ліття дослідника. З понад сотні публікацій 
Х. Трасса найбільш цитованою є стаття з класифікації 
рослинності  в  "Довіднику  науки  про  рослинність" 
(Handbook of Vegetation Science)  за  редакцією  
Р. Уіттекера (R.H. Whittaker), надрукованому в 1973 р., 
та  монографія  "Науки  про  рослинність:  історія  і 
сучасні тенденції розвитку", видана в 1976 р. Остання 
книга вченого була путівником з екології рослин для 
цілого  покоління  науковців.  На  превеликий  жаль, 
англійський  переклад  книги,  підготовлений  для 
видавництва  Academic  Press  з  передмовою  відомого 
еколога Р. Уіттекера, не був опублікований.

Результати  довгострокових  досліджень  ліхено-
логічної  групи  були  надруковані  в  1994  р.  окремою 
книгою  "Естонські макролишайники"  (за  редакцією 
Х. Трасса та Т. Рандлане). Крім вивчення ліхенофлори 
Естонії,  Ханс  Трасс  провів  експедиції  у  віддалені 
райони  Росії:  на  півострів  Камчатку,  у  гори  Сіхоте-
Аліню  та  інші  області  Далекого  Сходу,  на  озеро 
Байкал,  Таймирський  півостров,  до  Мурманської 
області тощо.

Неодноразово  Х.  Трасс  відвідував й Україну.
Працюючи в галузі геоботаніки, Х. Трасс намагався 

знайти  пояснення  принципових  відмін  у  поглядах 
різних  геоботанічних  шкіл  світу  і  запропонувати 
компроміс  між  поглядами  західноєвропейських  та 
радянських вчених. 

У  1975  р.  він  був  обраний  дійсним  членом 
Естонської  Академії  наук,  а  в  1992  р.  нагороджений 
найвизначною  нагородою  ліхенологів  Медаллю 
Ахаріуса.  Упродовж  декількох  десятиліть  він  був 
президентом товариства естонських натуралістів.

На  честь  дослідника  описано  низку  таксонів, 
зокрема  рід  лишайників  Hanstrassia  S.Y.  Kondr. 
(родина Teloschistaceae), а також види Amandinea trassii 
S.Y. Kondr., Lőkös & J.-S. Hur, Caloplaca trassii Galanina 
& S.Y. Kondr., Chanothecopsis trassii Titov, Cladonia trassii 
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Дослідники фітобіоти та мікобіоти України

Explorers of Plants and Fungi of Ukraine

© В.В. ПРО ТО ПО ПО ВА, М.В. ШЕ ВЕ РА, 2017

Ук ра їнський  вче ний  –  бо та нік, 
ден д ро лог,  пар ко зна вець,  пе да-
гог,  по пу ля ри за тор  нау ки;  док-
тор  біо ло гіч них  наук  (1952), 
про фе сор  (1953),  почесний 
член  Українського  ботанічного 
товариства  і  Українського  това-
ритва охорони природи.

Нав чав ся  у  Дніп ро пет ровсько му 
дер жав но му уні вер си те ті (1926–1930), 

де його настав ни ка ми були про фе со ри Д.О. Сви ри ден-
ко,  А.В.  Рейн гард  і  В.В.  Рейн гард.  Нау ко ві  до слі джен-
ня  роз по чав  ще  сту ден том.  Пра цю вав  асистен том  ка-
фед ри  бо та ні ки  Умансько го  пе да го гіч но го  інсти ту ту  
(з  1930  р.),  вод но час  заступ ни ком  ди рек то ра  Інсти-
ту ту  з  під ви щен ня  ква лі фі ка ції  вчи те лів-біо ло гів 
Умансько го  ок ру гу.  З  1932  р.  нав чав ся  в  ас пі ран ту рі 
Інсти ту ту  бо та ні ки  АН  УРСР  (ке рів ник  ака де мік  АН 
УРСР  О.В.  Фо мін);  за хис тив  кан ди датську  ди сер та-
цію  на  тему  "Ден д роф ло ра  в  са дах  і  пар ках  Ук ра ї ни" 
(1937). Пра цю вав у Ки ївсько му ве те ри нар но му інсти ту ті  
мо лод шим  асистен том,  до цен том,  з  1937  р.  –  за ві ду-
ва чем  ка фед ри  бо та ні ки,  а  з  1938  р.  –  він  док то рант  
Інституту ботаніки АН УРСР (нау ко вий кон суль тант ака-
де мік АН СРСР В.М. Су ка чов). Брав участь в ек спе ди ці-
ях з вив чен ня фло ри Баш ки рії та Пів ден но го Ура лу.

Під час вій ни був ева ку йо ва ний до м. Уфа, пра цю-
вав  нау ко вим  спів ро біт ни ком  Інсти ту ту  бо та ні ки  АН 
УРСР,  був  од ним  із  ав то рів  "Оп ре де ли те ля  рас те ний 
Баш кир ской АССР" (1966). У 1944–1947 рр. – за ві ду вач 
від ді лу ден д ро ло гії Бо та ніч но го саду ім. акад. О.В. Фо-
мі на Ки ївсько го дер жав но го уні вер си те ту ім. Т.Г. Шев-
чен ка, а у 1946 р. за зав дан ням ук ра їнсько го уря ду на 
два роки був від ря дже ний до Ні меч чи ни з ме тою збо ру 
по сад ко во го ма те ріа лу для по пов нен ня та від нов лен ня 
ко лек цій са дів та пар ків Ук ра ї ни, які пост ра ж да ли під 
час вій ни; йому в цей час було при своє но зван ня ма йо-
ра ад мі ніст ра тив ної служ би, а ро бо та від зна че на дво ма 
медалями. З 1947 до 1952 р. за ймав по са ду за ві ду ва ча 
сек то ру  озе ле нен ня  міст  і  про ми сло вих  ком плек сів 
Ака де мії ар хі тек ту ри УРСР, з 1948 до 1978 р. – за ві ду-
ва ча  ка фед ри  ви щих  рос лин  Ки ївсько го  дер жав но го 
уні вер си те ту ім. Т.Г. Шев чен ка, з 1978 до 1984 р. – про-
фе со ра ка фед ри. 

Нау ко ві до слі джен ня вче но го присвячені тео ре тич-
ним і прак тич ним ме то дам ін тро дук ції та ак лі ма ти за ції 
рос лин, сис те ма ти ці та охо ро ні при ро ди. Вив чав ден-

д роф ло ру, іс то рію фор му ван ня та роз ви тку пар ків Ук-
ра ї ни  тощо.  Ав тор  швид кіс ної  ме то ди ки  озе ле нен ня 
ро біт ни чих шах тарських се лищ Дон ба су, які на той час 
бу ду ва ли ся  потоково-прискореним  ме то дом,  та  ком-
плекс ної  шка ли  для  оцін ки  на слід ків  ак лі ма ти за ції. 
Об ґрун ту вав  ме тод  сту пін частої  ак лі ма ти за ції  рос лин 
для Ук ра ї ни та єв ро пейської час ти ни СРСР. Роз роб ляв 
пи тан ня  ден д ро ло гіч но го  ра йо ну ван ня  та  тер мі но ло-
гії. Ав тор 154 праць, у т. ч. "Ден д роф ло ра УРСР" (1930), 
"Ден д ро ло ги че ские  бо гатст ва  УССР  и  их  ис сле до ва-
ние"  (1952),  "Со фи ев ка,  Уман ский  государственный 
заповедник:  1796–1946  гг."  (1948),  "Ви знач ні  сади  і 
пар ки Ук ра ї ни та їх охо ро на" (1960) тощо та двох до ку-
мен таль них філь мів "За по від ни ки і пам'ятки при ро ди 
Ук ра ї ни" й "Ден д ро ло гіч ні ба гатст ва сві ту в Ра дянських 
суб тро пі ках". Ра зом з А.І. Бар ба ри чем для праць "Ви-
знач ник  рос лин  Ук ра їнських  Кар пат"  (1977)  та  "Оп-
ре де ли тель  высших  рас те ний  Украины"  (1987)  оп ра-
цю вав  ро ди ни  Cupressaceae,  Ephedraceae,  Ginkgoaceae, 
Pinaceae, Taxaceae, Taxodiaceae. 

Здій снив чис лен ні ек спе ди ції в різ ні ре гіо ни СРСР 
(Бал тія,  Кав каз,  Се ред ня  Азія,  Пе ре ду рал ля,  За по-
ляр'я)  та  Ук ра ї ни,  зі брав  ба га тий  ден д ро ло гіч ний  та 
фло ристич них ма те рі ал, який збе рі га єть ся в Гер ба рі ях 
Інсти ту ту  бо та ні ки  ім.  М.Г.  Хо лод но го  НАН  Ук ра ї ни 
(KW) та Ки ївсько го на ціо наль но го уні вер си те ту  іме ні 
Та ра са Шев чен ка (KWU). 

Важ ли ве міс це у ро бо ті О.Л. Липи за йма ла пе да го-
гіч на ді яль ність. Ви кла дав кур си "Сис те ма ти ка ви щих 
рос лин",  "Фі ло ге нія",  "Ден д ро ло гія",  його  лек ції  від-
зна ча ли ся ви со кою фа хо вою майстер ністю, він ав тор 
пер шо го  під руч ни ка  "Сис те ма ти ка  ви щих  рос лин", 
на пи са но го  ук ра їнською  мо вою  (1964),  що  ви три мав 
не одне ви дан ня, та за яким нав ча ли ся кіль ка по ко лінь 
сту ден тів Ук ра ї ни. Під го ту вав близько 20 кан ди да тів та 
п'ять  док то рів  наук.  Про во див  різ но біч ну  гро мадську 
ді яль ність.
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