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Introduction 

There are four species of Senecio L. [S. glaucus L. subsp. 
coronopifolius (Maire) C. Alexander, S. leucanthemifolius 
Poir. subsp. vernalis (Waldst. & Kit.) Greuter, S. tauricus 
Konechn., S. vulgaris L.] and four species of Jacobaea 
Mill. [J. borysthenica (DC.) B. Nord. & Greuter; 
J. erucifolia (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb. (incl. 
subsp. arenaria (Soó) B. Nord. & Greuter and subsp. 
erucifolia), J. vulgaris Gaertn., and J. maritima (L.) 
Pelser & Meijden subsp. maritima] currently reported 
for and taxonomically recognized in the Crimean 
Peninsula (Yena, 2012). However, one of these taxa, 
Senecio tauricus Konechn. (Konechnaya, 1985: 230), in 
fact belongs to the species aggregate of Jacobaea vulgaris 
Gaertn. (= Senecio jacobaea L.), which embraces also 
several other species, such as J. ambracea (Turcz. ex 
DC.) B. Nord., J. andrzejowskyi (Tzvelev) B. Nord. & 
Greuter, J. borysthenica (DC.) B. Nord. & Greuter, 
and J. ferganensis (Schischk.) B. Nord. & Greuter. The 
Crimean taxon currently known as S. tauricus appears 

to be nomenclaturally "neglected", even after the recent 
restoration of Jacobaea, now recognized as a genus 
phylogenetically distinct from Senecio (Pelser et al.,  
2002, 2007, 2010; Nordenstam, 2006; Nordenstam 
et al., 2009). There are several possible reasons for this 
"negligence": (1) the phytogeographical status of the 
taxon as a little-known local endemic of Crimea; (2) 
the lack of its specimens in major herbaria, especially 
those collected by local botanists, and (3), the lack of 
relevant sources on the Crimean plants published in 
languages other than Russian and Ukrainian (see e.g. 
Cordova, 2015). Here we provide information currently 
available on this taxon and propose its formal transfer 
to Jacobaea. 

Phylogenetic distinctiveness of Jacobaea 

Recent molecular phylogenetic studies of Senecio 
and related taxa (Pelser et al., 2002, 2007, 2010, etc.; 
see also an overviews in Nordestam et al., 2009 and 
Kadereit et al., 2016) justified the segregation of several 
genera, including Jacobaea, housing taxa earlier placed 
in Senecio sensu lato. For most of these taxa, new © S.L. MOSYAKIN, A.V. YENA, 2017

doi: 10.15407/ukrbotj74.04.303

Jacobaea taurica (Asteraceae), the new combination for a Crimean 
protected species
Sergiy L. MOSYAKIN1*, Andriy V. YENA2

1M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine  
2 Tereschenkivska Str., Kyiv 01004, Ukraine  
s_mosyakin@hotmail.com 
2The Committee for Mapping the Flora of Europe & Ukrainian Botanical Society

*Author for correspondence

Mosyakin S.L., Yena A.V. Jacobaea taurica (Asteraceae), the new combination for a Crimean protected species. Ukr. Bot. J., 2017, 
74(4): 303–309. 

Abstract. Senecio tauricus (Asteraceae) was described as an endemic species restricted to the mountain plateaus (yailas) of the 
Crimean Peninsula, growing only in meadow-steppe plant communities. The species status for this taxon was accepted in all 
relevant floras, identification manuals, and checklists; it is also listed in the current edition of the Red Data Book of Ukraine 
(2009) and some other lists of protected plant species. Following the results of recent molecular phylogenetic studies that 
justified the segregation of several genera housing taxa earlier placed in Senecio sensu lato, the new nomenclatural combination 
Jacobaea taurica is proposed. Basic information on morphology, ecology and distribution of J. taurica and related taxa is also 
briefly discussed and summarized.

Keywords: Senecio, Jacobaea, Asteraceae, nomenclature, taxonomy, Crimea, endemic species



304 Ukr. Bot. J., 2017, 74(4)

number of ray florets and of inner involucral bracts ("13, 
not 21", as given in the protologue). 

Following its description in 1985, S. tauricus was 
accepted as a distinct species in all relevant floras, 
identification manuals, and checklists covering plants 
of Ukraine and Eastern Europe in general (Katina, 
1987; Konechnaya, 1994; Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999; Yena, 2012). In his analysis of endemism of the 
Crimean flora, Yena (2001, 2008, 2012) also accepted 
this species and recognized it as a local endemic of the 
Crimean Peninsula. 

Ecology of Senecio tauricus 

Senecio tauricus seems to be geographically and 
ecologically restricted to meadow and meadow-steppe 
plant communities of the treeless plateaus (yailas) of 
the Crimean Mountains (see distribution maps and 
associated information in Yena, 2009; Rudenko, 2015), 
while Jacobaea vulgaris (= Senecio jacobaea) occurs 
in a much wider range of open habitats throughout 
the Crimean Peninsula, including steppe, flatland and 
foothill meadows, and ruderal plant communities. 
Judging from available herbarium specimens and field 
observations, J. vulgaris occurs on yailas very rarely, 
more likely accidentally due to human activities 
(transport, tourism etc.). It should be also noted 
that yaila areas are the most endemic-rich habitats 
of Crimea, with more than 50% of the currently 
recognized ca. 106 Crimean endemic vascular plant 
species occurring here (Yena, 2008). The high diversity 
of endemic plants in these habitats is partly explained 
by the diverse altitudes and complexity of landscapes 
therein, as well as by the complex patterns of geological 
and biogeographic history of the Crimean region (for 
further details see Yena, 2008, 2012; Cordova, 2015 and 
references therein).

According to the new classification proposed for 
habitats of the Crimean Mountains (Didukh et al., 
2016), the actual and expected habitats of S. tauricus 
belong to the following categories and subcategories: 
E1.25 Crimean meadows (E1.251 Meadows on 
deforested areas, and E1.252 Meadow biotopes on yaila 
karst funnels) and E2.15 Mountain meadow steppe 
biotopes (E2.1512 Biotopes of mountain sod meadow-
steppes on well developed chernozems of highland 
yailas). According to the EUNIS Habitat Classification 
(European Environment Agency, 2014–onward; 
Didukh et al., 2016; Onyshchenko, 2016), such habitats 
mainly belong to the category E2.251: Ponto-Pannonic 
mesophile hay meadows. 

combinations or names in the currently recognized 
genera either were available earlier or have been 
validated recently. In particular, new combinations for 
taxa transferred to Jacobaea and other segregates of 
Senecio have been proposed by Pelser et al. (2006), and 
then Nordenstam (2006) and Nordenstam and Greuter 
(in Greuter, Raab-Straube, 2006, 2007) in the course 
of preparation of the treatment of Asteraceae for the 
Euro+Med PlantBase Project (Greuter, 2006–onward; 
Greuter, Raab-Straube, 2008). Totally more than 90 
new combinations in Jacobaea were published for 
species and infraspecific taxa since 2006 (IPNI, 2017–
onward). However, no transfer of Senecio tauricus (at 
any rank) to Jacobaea has been proposed yet, and the 
species is still recognized in Senecio in the Euro+Med 
PlantBase (Greuter, 2006–onward) and The Plant List 
(2013–onward), as well as in recent basic reference 
publications covering the flora of Crimea (Yena, 2009, 
2012; Rudenko, 2016, etc.). 

Taxonomic history of Senecio tauricus 

In Flora Taurica (Privalova, 1969), there was only a 
note under Senecio jacobaea with some considerations 
regarding peculiarities of the plants from the Crimean 
treeless mountain plateaus locally called yailas 
(yaila in singular; derived from the Crimean Tatar 
[Qırımtatar] language, meaning summer pasture or 
summer rangeland; also jaila or yayla in some other 
Turkic languages): "Plants from the yaila are often of 
stocky habit, with large heads and long ray florets that 
are twice as long as the involucre" (Privalova, 1969: 228; 
in Russian: "Яйлинские растения часто имеют более 
приземистый рост, крупные корзинки и длинные 
язычковые цветы, вдвое превышающие длину 
обертки").

Konechnaya (1985) later described those plants as 
Senecio tauricus, an endemic species restricted to the 
Crimean Mountains. According to the protologue, 
this species differs from S. jacobaea (now Jacobaea 
vulgaris) in having lower height, lesser number of heads 
(capitulae) within the terminal corymb, and noticeably 
larger heads, longer ray florets and involucral bracts. It 
was also compared in the protologue with S. ambraceus 
Turcz. ex DC. (Candolle, 1838: 348; now Jacobaea 
ambracea (Turcz. ex DC.) B. Nord.: Nordenstam, 2006: 
13) known to occur mainly in southeastern Siberia, the 
Russian Far East (south), Mongolia, northern China, 
and Korea (Chen et al., 2011; Zuyev, 2012), from which 
the Crimean species was reported to differ in a lesser 
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been not yet treated as an infraspecific taxon of any 
other species. Judging from the information available 
from the cited and some other references and from 
selected herbarium specimens (consulted mainly in 
CSAU and KW), we were unable to establish possible 
identity of the Crimean plants with any currently 
recognized infraspecific taxon of J. vulgaris or 
related species occurring in the neighboring regions 
(mainland Ukraine, SW European Russia, Central 
Europe, the Caucasus, the Balkans, etc.). In terms 
of their gross morphology and especially habit, the 
stout but rather low-growing Crimean yaila plants are 
evidently different from typical forms of the tetraploid 
subspecies (Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris) and also 
from octoploid subspecies [J. vulgaris subsp. gotlandica 
(Neuman) B. Nord. and J. vulgaris subsp. pannonica 
Hodálová & Mered'a]. The identity of J. vulgaris 
diploids remains taxonomically unresolved (Mereďa 
et al., 2016b). Crimean plants from yailas also differ 
from predominantly psammophytic taxa Jacobaea 
borysthenica (DC.) B. Nord. & Greuter (= Senecio 
borysthenicus (DC.) Andrz. ex Czern., S. praealtus 
Bertol. var. borysthenicus DC.) and J. andrzejowskyi 
(Tzvelev) B. Nord. & Greuter (S. andrzejowskyi Tzvelev) 
occurring mainly along large rivers of Eastern Europe 
(Tzvelev, 1986; Konechnaya, 1994; Greuter, Raab-
Straube, 2006). 

Thus, at present we prefer to maintain S. tauricus as a 
separate species of Jacobaea, pending further research. 
Additional comparative morphological, karyological, 
and molecular phylogenetic studies are needed for 
identifying the precise phylogenetic position, origin, 
and the best-suitable taxonomic rank of the Crimean 
montane plants related to J. vulgaris and accepted 
in recent literature as S. tauricus. We hope that this 
nomenclatural note will attract attention of researchers 
to this still poorly known taxon and will stimulate its 
much-needed further detailed studies in comparison 
with other taxa of the J. vulgaris aggregate. 

Conservation status of Senecio tauricus

Senecio tauricus is listed in the 3rd (current) edition of 
the Red Data Book of Ukraine (Yena, 2009) with the 
conservation status "Rare"; it is also included in some 
other regional "red lists" (List…, 2013; Rudenko, 2015; 
the first list is part of the Ukrainian legislation; the 
second list has no legal status in Ukraine). The reported 
main threat factors for that species are its narrow 

Morphology of the species, with considerations of 
its relationships 

Judging from morphological characters of plants from 
the Crimean Mountains, they are indeed closely related 
to Jacobaea vulgaris, differing from the latter mainly 
in some quantitative characters, particularly those 
mentioned in the protologue (see above). As a result 
of examining numerous specimens of this and related 
species available in KW and CSAU (herbarium acronyms 
following Thiers, 2017–onward), we can additionally 
note that S. tauricus also differs from J. vulgaris in 
having rosettes more persistent at maturity, glabrous 
(almost totally hairless) leaves, wider ray florets, and 
especially well-developed black widely triangular marks 
on the tips of inner involucral bracts (in Crimean plants 
of J. vulgaris sensu stricto these black marks are narrowly 
triangular, hatched, or nearly absent). 

Several good field photographs of S. tauricus 
(including close-ups) are available from the Plantarium 
web site (http://www.plantarium.ru/page/view/item/ 
35275.html). Two of these images (photographs by Ilya 
Turbanov) represent plants identified by Galina Yu. 
Konechnaya, the author of the species (http://www.
plantarium.ru/page/image/id/25994.html;http://www.
plantarium.ru/page/image/id/25995.html). 

It was convincingly demonstrated recently that 
J. vulgaris is a morphologically and karyologically 
diverse and variable species (or species aggregate) 
represented by several cytotypes (ranging from diploids 
to octoploids, with occasional presence of some 
aneuploids) and weakly delimited morphotypes, now 
often treated as subspecies and/or varieties (Wysk 
et al., 2009; Hodálová et al., 2010, 2015; Conti et al., 
2012; Mereďa et al., 2016a, b). Some ecological 
preferences of these entities were also reported, but 
their geographical ranges remain insufficiently known 
(Mereďa et al., 2016a, b). These studies already 
indicated that octoploids and hexaploids tend to have 
(among other characters) somewhat longer ray florets, 
involucral bracts and tubular florets, as compared to 
the tetraploid cytotype of J. vulgaris (Hodálová et al., 
2015; Mereďa et al., 2016b). Rather long ray florets 
and involucral bracts are also peculiar to the Crimean 
montane plants, which may suggest their higher ploidy 
level(s). However, no ploidy information is available yet 
for these Crimean plants. 

No synonyms or infraspecific entities have been 
reported or validated so far for S. tauricus. It also has 

http://www.plantarium.ru/page/view/item/35275.html
http://www.plantarium.ru/page/view/item/35275.html
http://www.plantarium.ru/page/image/id/25994.html
http://www.plantarium.ru/page/image/id/25994.html
http://www.plantarium.ru/page/image/id/25995.html
http://www.plantarium.ru/page/image/id/25995.html
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Holotype of Senecio tauricus Konechn. (LE01026036), now accepted as Jacobaea taurica (Konechn.) Mosyakin & Yena 
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Senecio tauricus (Asteraceae) был описан как эндемиче-
ский вид, распространенный на горных плато (яйлах)  
Крымского полуострова, который встречается только 
в лугово-степных растительных сообществах. Этот вид 
был принят во всех основных флорах, определителях 
и флористических списках, касающихся региона. Он 
также включен в нынешнее издание Красной книги 
Украины (2009) и в некоторые другие списки охраняе-
мых видов растений. Согласно результатам недавних 
молекулярно-филогенетических исследований, обосно-
вывающих выделение нескольких родов, включающих 
таксоны, входившие ранее в Senecio sensu lato, пред-
лагается новая номенклатурная комбинация Jacobaea 
taurica. Также кратко обсуждены и обобщены основные 
сведения о морфологии, экологических особенностях 
и распространении J. taurica и некоторых родственных 
таксонов.

Ключевые слова: Senecio, Jacobaea, Asteraceae, 
номенклатура, систематика, Крым, эндемический вид
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Мосякін С.Л.1, Єна А.В.2 Jacobaea taurica (Asteraceae), 
нова комбінація для кримського виду під охороною. 
Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 303–309.
1Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна 
2Комітет з картування флори Європи та  
Українське ботанічне товариство

Senecio tauricus (Asteraceae) був описаний як ендемічний 
вид, поширений на гірських плато (яйлах) Кримсько-
го півострова, що трапляється лише в лугово-степових 
рослинних угрупованнях. Цей вид був прийнятий в усіх 
основних флорах, визначниках та флористичних спис-
ках, що стосуються регіону; він також включений до 
чинного видання Червоної книги України (2009) та дея-
ких інших списків охоронюваних видів рослин. Згідно з 
результатами недавніх молекулярно-філогенетичних до-
сліджень, які обґрунтовують виділення декількох родів, 
які включають таксони, що входили раніше до Senecio 
sensu lato, пропонується нова номенклатурна комбінація 
Jacobaea taurica. Також стисло обговорені та узагальне-
ні основні відомості про морфологію, екологічні осо-
бливості та поширення J. taurica та деяких споріднених 
таксонів.

Ключові слова: Senecio, Jacobaea, Asteraceae, 
номенклатура, систематика, Крим, ендемічний вид
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Вступ

За мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ни ми да ни ми (Bennett, 
Mathews, 2006; McNeal et al., 2013) ро ди на 
Orobanchaceae по ді ля єть ся на кла ди Lindenbergia, 
Cymbarieae, Orobancheae, Pedicularideae, Rhinan-
theae, Buchnereae і охо п лює близько 102 ро дів та 
1840–2125 ви дів (Olmstead, 2016). Ра ні ше до ро-
ди ни Orobanchaceae s. str. зде біль шо го від но си-
ли лише го ло па ра зит них представ ни ків, про те за 
результататми мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич них до-
слі джен ь (Olmstead et al., 2001; Tank et al., 2006; 
Bennett, Mathews, 2006; McNeal et al., 2013, etc.)      
об сяг ро ди ни знач но змі нив ся за ра ху нок вклю чен-
ня до неї ці лої низ ки ро дів, для представ ни ків яких 

ха рак тер ний ге мі па ра зи тизм і які ра ні ше вклю ча-
ли пе ре важ но до Scrophulariaceae s. l. (Tsymbalyuk, 
Mosyakin, 2013b, c).

Три ба Rhinantheae у но во му ро зу мін ні вклю-
чає роди Bartsia L., Bartsiella Bolliger, Bellardia All., 
Bornmuellerantha Rothm., Euphrasia L., Hedbergia 
Molau, Lathraea L., Macrosyringion Rothm., 
Melampyrum L., Nothobartsia Bolliger & Molau, 
Odontitella Rothm., Odontites Ludw., Parentucellia 
Viv., Pseudobartsia D.Y. Hong, Pterygiella Oliver, 
Rhinanthus L., Rhynchocorys Griseb., Tozzia L. та 
Xizangia D.Y. Hong (Bennett, Mathews, 2006; McNeal 
et al., 2013). Представ ни ки три би Rhinantheae – 
пе ре важ но рос ли ни-на пів па ра зи ти і лише у роді 
Lathraea представлені голопа ра зи ти. 

doi: 10.15407/ukrbotj74.04.310

Паліноморфологічні особливості представників триби Rhinantheae 
(Orobanchaceae) у світлі молекулярно-філогенетичних даних
Зоя М. ЦИМБАЛЮК, Сергій Л. МОСЯКІН

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна 
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Tsymbalyuk Z.M., Mosyakin S.L. Palynomorphological peculiarities in representatives of the tribe Rhinantheae (Orobanchaceae) 
in the light of molecular phylogenetic data. Ukr. Bot. J., 2017, 74(4): 310–325.

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine 
2, Tereschenkivska Str., Kyiv 01004, Ukraine

Abstract. Pollen morphology of 33 species belonging to 12 genera of Orobanchaceae tribe Rhinantheae was studied using light 
and scanning electron microscopy. Pollen grains of the studied species are 3(4)-colpate, prolate, oval, spheroidal and oblate-
spheroidal. Outline in equatorial view is elliptical or circular, outline in polar view is slightly-3-lobed, 3(4)-lobed, rounded, 
rounded-triangular or triangular; pollen grains are mainly medium- and sometimes small-sized. Colpi are long, sometimes 
medium or short. Pollen grains in Rhinantheae have different patterns of their exine sculpture: retipilate, retipilate-rugulate, 
rugulate, rugulate-foveolate, implecto-microreticulate, implecto-microreticulate-tuberculate, rugulate-tuberculate, unequally-
tuberculate, tuberculate, granulate-tuberculate-perforate, and perforate-tuberculate. Pollen grains in the studied taxa can be 
subdivided into 10 basic types, based on their exine sculpture. Within some types, 6 additional subtypes are distinguished, 
mainly according to their exine sculpture peculiarities, size, shape, outline, colpi, colpus membrane and exine thickness. Pollen 
grains in members of the tribe are distinguishable at generic and species levels. At the generic level, pollen grains of Pterygiella, 
Melampyrum, Rhynchocorys and Tozzia are well distinguished. Pollen grains of Odontites and Rhinanthus are similar in their 
implecto-microreticulate and rugulate-foveolate exine and differ in other characteristics (shape, outline, size, peculiarities of 
colpi structure) at the species level. Pollen grains of Bellardia and Lathraea are similar in their retipilate and retipilate-rugulate 
exine sculpture and differ in shape, outline, structure of colpi, and sculpture membranes. Pollen grains of Bartsia, Parentucellia 
and Macrosyringion are similar in having retipilate exine sculpture and differ in size, outline, of colpi structure аnd characters 
of exine sculpture. Palynomorphological data correspond well to the plylogenetic pattern of genera of Rhinantheae according 
to molecular phylogenetic data, and partly correspond to traditional systems. Possible trends of evolution of exine sculpture in 
pollen grains of Rhinantheae are revealed.

Keywords: pollen grains, morphology, sculpture, taxonomy, Rhinantheae, Orobanchaceae
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Ми до слі джува ли пил ко ві зер на представ ни-
ків ро дів Euphrasia (Peregrym, Tsymbalyuk, 2009), 
Rhinanthus (Tsymbalyuk, 2010), Bartsia, Odontites, 
Tozzia, Lathraea (Tsymbalyuk, 2011) та Melampyrum 
(Tsymbalyuk, Mosyakin, 2012) фло ри Ук ра ї ни. От-
ри ма ні дані бу ли по рів ня ні з на яв ними сис те ма ми 
і мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ни ми схе ма ми ви ще за-
зна че них ро дів.

Ме тою да ної ро бо ти було вив чен ня та уточ нен-
ня особ ли востей пил ко вих зе рен представ ни ків 
три би Rhinantheae у но во му так со но міч но му ро зу-
мін ні; співстав лен ня їх з іс ную чи ми сис те ма ми й 
мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ни ми да ни ми, а та кож 
ре конст рук ція ймо вір них шля хів мор фо ло гіч ної 
ево лю ції пил ко вих зе рен у цій гру пі.

Ма те ріа ли та ме то ди

Зраз ки пил ко вих зе рен ві діб ра но в гер ба рії Інсти-
ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни 
(KW) та Міс су рійсько го бо та ніч но го саду (Сент-
Лу їс, Міс су рі, США; MO). Для вив чен 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 до слі джен ня мор фо ло гії пил-
ко вих зе рен під ска ну валь ним елек трон ним мік ро-
ско пом (CEM, JSM-6060 LA) ма те рі ал фік су ва ли 
у 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, 
2013а). При скла дан ні ха рак те ристик пил ко вих зе-
рен ви ко ристо ву ва ли за галь но при йня ту тер мі но-
ло гію (Kupriyanova, Aleshina, 1972; Punt et al., 1994; 
Tokarev, 2002). Мор фо мет рич ні та мор фо ло гіч ні оз-
на ки зве де ні в таб ли цях 1, 2. Ми до слі джу ва ли пил-
ко ві зер на 33 ви дів із 12 ро дів три би Rhinantheae: 
Bartsia alpina L.: 1. За кар пат ская обл., Ра хов ский ок руг, 
Близ ни ца св. склон, скалы, высота 1880 м н. у. м.  
14.VII 1948. Е.М. Бра дис, А.А. За пя то ва (KW). 2. Хре бет 
Чор но го ра, г. Піп Іван, аль пійський пояс, ске лі. 
26 VII 1953. В. Ко мен дар (KW). Bellardia trixago (L.) All.: 
Кав каз, Да гестанск. обл. По травянистым открытым 
скло нам и лесным по ля нам ме ж ду г. Дер бен том и с. Джа-
ман 300-1000'. 15 мая 1901. О. Алек се ен ко (KW). Lathraea 
squamaria L.: г. Харь ков, Ле со парк, ле сок к ли нии трам-
вая. 2.V 1938. Н. Осад ча (KW). Macrosyringion glutinosum 
(M. Bieb.) Rothm.: 1. Бол га рия. M. Golo Bǎrdo: in declivibus 
orientalibus prope cacum. Ostrica, 1100 m.s.m., solo calcario. 
6.IX 1954. H. Kočev, N. Vihodcevsky (KW). 2. Бол га рия. 
Бъла Чер ко ва. Зап. Родопы. Из вест ня ки. 09.VIII 1918. 
И. Странн ский (KW). Melampyrum sylvaticum L.: 1. За кар-
пат ская обл., Жабь ев ский р-н, подъем на г. Чив чин, на 
по ля не ело во го леса. 12.VII 1957. Е. Мин де ро ва (KW).  
2. За кар патська обл., Тя чівський р-н, с. Ло пу хів, у яли-
но во му лісі. 24.VII 1956. І.І. Тру хан (KW). M. herbihii Woł.:  

За кла си фі ка ці єю, що ба зу єть ся на мо ле ку ляр но-
фі ло ге не тич них до слі джен нях (Olmstead, 2016), до 
три би Rhinantheae вклю че ні пе ре лі че ні вище ро ди та 
Fistularia Kuntze, Omphalotrix Maxim., Orthantha (L.) 
A. Kern. ex Wettst., Siphonidium J.B. Armstr.

За сис те мою Е. Фі ше ра (Fischer, 2004) триба 
Rhinantheae вмі щує роди Bartsia, Bartsiella, 
Bornmuellerantha, Euphrasia, Hedbergia, Lathraea, 
Macrosyringion, Melampyrum, Odontitella, Odontites, 
Omphalotrix, Parentucellia, Pterygiella, Rhinanthus, 
Rhynchocorys, Tozzia, а та кож роди Conopholis Wallr., 
Pedicularis L., Phtheirospermum Bunge ex Fisch. & 
C.A. Mey.

За по пе ред ні ми ва рі ан та ми сис те ми А.Л. Тах-
та джя на (Takhtajan, 1987, 1997), три ба Rhinantheae 
охо п лює роди Rhinanthus, Odontites, Orthantha, 
Lathraea, Tozzia, Bartsia, Cymbochasma, Euphrasia, 
Pedicularis, Melampyrum і на ле жить до ро дини 
Scrophulariaceae, під ро ди ни Rhinanthoideae. В ос-
танньо му ва рі ан ті сис те ми А.Л. Тах та джя на 
(Takhtajan, 2009) до три би Rhinantheae вне се ні ті 
самі ро ди, що й у сис те мі Е. Фі ше ра (Fischer, 2004), 
ок рім Conopholis, до дат ко во вклю че ний та кож рід 
Xizangia.

Па лі но мор фо ло гіч ні особ ли вості представ ни ків 
три би Rhinantheae вив ча ли різ ні до слід ни ки. На яв-
ні стис лі ві до мості про бу до ву пил ко вих зе рен ок-
ре мих ви дів (Erdtman, 1952; Faegri, Iversen, 1964; 
Moore, Webb, 1983), от ри ма ні з ви ко ристан ням світ-
ло во го мік ро ско па, або за галь ні па лі но мор фо ло гіч ні 
дані що до ок ре мих ро дів (Severova, 1999а, b). Де-
таль ні ше під світ ло вим мік ро ско пом вив че ні пил-
ко ві зер на трьох ви дів з ро дів Odontites, Lathraea та 
Melampyrum (Aleshina, 1978). 

До слі дже но пил ко ві зер на дея ких представ ни-
ків три би Rhinantheae під світ ло вим, ска ну валь-
ним і транс мі сій ним елек трон ни ми мік ро ско па-
ми. Дж.П. Мін кін та У.Г. Еш боу (Minkin, Eshbaugh, 
1989) вив чи ли па лі но мор фо ло гіч ні особ ли вості 57 
ви дів ро дин Scrophulariaceae s. l. та Orobanchaceae. 
М. Бол лі гер та Л. Уїк (Bolliger, Wick, 1990) до слі-
ди ли мор фо ло гію пил ко вих зе рен 29 ви дів роду 
Odontites. У. Ін дже ог лу (Inceoğlu, 1982) вив чив па лі-
но мор фо ло гіч ні особ ли вості 21 виду з 11 ро дів три би 
Rhinantheae фло ри Ту реч чи ни. Л. Лю зі спів ав то ра-
ми (Lu et al., 2007) до слі ди ли мор фо ло гію пил ко вих 
зе рен 36 ви дів з 14 ро дів три би Rhinantheae фло ри 
Ки таю. С. Сає ді-Мер варз зі спів ав то ра ми (Saeidi-
Mehrvarz et al., 2012) вив чи ли мор фо ло гію пил ко вих 
зе рен шес ти ви дів роду Euphrasia фло ри Іра ну.
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выгонам бл. Аренс бур га [за раз міс то Kuressaare]. Июль 
1898. Ф. Бузе (KW). 2. Suecia: Bahusia [про він ція 
Bohuslän], in pratis prope "Fjallbacka". VII 1910. E. Almquist 
(KW). Orthantha lutea (L.) A. Kern. ex Wettst.: 1. Во ро ши-
лов градська [Лу ганська] обл., Слав'янський р-н, с. Бо го-
ро дич ное, Крей дя ні схи ли. 1.09.1978. Л. Крицька (KW). 
2. Во ро неж ская обл., Рос со шан ский р-н, с. Де ре зов ка, 
на меловых об на же ни ях. 3.IX 1965. [С.С.] Смол ко (KW). 
Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl.: South Australia. 
Yorke Peninsula, south. section 4 c, Hundred of Warrenben, 
The Hundred of Warrenben is ca. 55 km west-south-west of 
Yorketown. 12.X 1968. B.S. Blaylock. № 1084 (KW). 
P. flaviflora (Boiss.) Nevski: 1. Южный Та джи кистан. 
Южный склон со ля ной горы Хо джа-Му мин, пояс 
крупнотравных по лу са ванн, 800 м. 14.IV 1976. А.П. Чу-
ка ви на, В.А. Чев тае ва (KW). 2. Южный Ка захстан, близ 
ст. Сары-Агач, окр. ко лод ца Сук сук-ку дук, в до ли не, 
пят ном, гус то. 25 IV 1926. А. Яр мо лен ко, К. При на да 
(KW). Pterygiella nigrescens Oliver: Plants of China. Yunnan 
Province, Anning Xian: N of the city of Anning on S side of 
Bijia Shan. 24°59'37'' N, 102°27'32'' E; 2017-2150 m. DNA 
material available. 26 August 2005. D.E. Boufford, H. Sun, 
J.P. Yue & Y.H. Zhang. 34874 (MO). Rhinanthus minor L.: 
Тер но поль ская обл., Кре ме нец кий р-н, окр. с. Жолобы, 
гора Мас ля тин. Травянистые склоны, послелесные 
суходольные луга. 1.VIII 1975. Б.В. За ве ру ха (KW). 
R. alpinus Baumg.: 1. Чер ні вецька обл., Пу тивльський р-н, 
с. Ше піт-Ка ме рал, на кам'янистих схи лах. 26.VI 1968. 
О. Ду бо вик, Г. Ве рен ко (KW). 2. Ста ни слав ская обл., 
Жабывский р-н, у под но жия г. Чив чин, на открытых 
скло нах ело во го леса. 15.VII 1957. Е. Мин де ро ва (KW). 
R. major Ehrh.: Львов ская обл., с. Под лесье, г. Белый ка-
мень. Нарушенные степные склоны. 18.VII 1977. 
Ю.Р. Ше ляг-Со сон ко, Я.П. Ди дух (KW). R. vassilczenkoi 
Ivanina & Karasjuk: Крымская обл., Чатыр-Даг, Ан гар- 
Бу рун. 4.X 1974. О.Н. Ду бо вик (KW). R. vernalis (N.W. 
Zinger) Schischk. & Serg.: 1. Окр. г. Кие ва, Го ло се ев ка. 
2.VI 1917. Ю. Се мен ке вич, М. Ко тов (KW). 2. Львов-
ская обл., Ни ко ла ев ский р-н, окр. с. Пес ча ное. Луг в по-
йме Днеп ра. 22.VI 1960 (KW). R. apterus (Fr.) Ostenf.: Рів-
нен-ська обл., Вер бецький р-н, с. Сив ня, сор ное во ржи. 
25.VI 1954. М. Ко тов (KW). R. cretaceus Vass.: До нец кая обл., 
Ар те мов ский р-н. Се реб рян ка. На мелу. 21.VII 1964. 
О. Ду бо вик (KW). R. serotinus (Schoenh.) Oborny: 1. За кар-
патська обл., Ра хівський р-н, Яси ня, ур. Кос те рів ка.  
4.VII 1981. С.М. Зи ман, А.В. Чер нявський, 
А.Д. Єр мо лен ко, А.В. Шу мі ло ва (KW). 2. Хер сон ский 
ок руг, Ка за че-Ла гер ская аре на, ху то ра Ла гер ские. 
Балановы. По ник шие. 23.VII 1926. Е. Лав рен ко (KW).          
R. songaricus (Sterneck) Fedtsch.: Хер сон ский ок руг, Ка за-
че-Ла гер ская аре на, ху то ра Ла гер ские. Балановы. По-
ник шие. 23.VII 1926. Е. Лав рен ко (KW). Rhyncho-
corys orientalis (L.) Benth.: Ар мян ская ССР, Го ри сский р-н, 
сел. Сва ранц, сев.-вост. склон, ду бо вое ред ко лесье, 1700-
1900 м над ур. м. 11.VII 1967. А. По го сян, В. Ма на кян 
(KW). Tozzia carpatica Wołoszcz.: 1. За кар патська обл., Ра-
хівська ок ру га, с. Бо гдан. Ща ульське  ліс ництво, в яли-
но во му лісі, над по то ком, h = 1140 м. 28.VI 1948. Ф. Гринь 
(KW). 2. За кар пат ская обл., Ра хов ский ок руг, г. Го вер ла, 
на высоте 1800 м, суб аль пий ский луг у род ни ков на кам-
нях. 28.VI 1947. М. Ко тов (KW). 

1. За кар патська обл., Сва лявська ок ру га. На по ло ни ні 
Бор ша ва [Бор жа ва], біля вер ши ни [не роз бір ли во], в суб-
аль пійській сму зі. 01.07.1947. Ф. Гринь (KW). 2. За кар-
патська обл., Ра хівський р-н, с. Бо гдан-Луш, Бі ло ти-
сянське л-во, ур. "Ба луа тул", лі со ва по ля на. 9.VII 1952. 
В. Ко мен дар (KW). 3. Сек тор Ра хо ва: Ра хов, гора Мен-
чул. 7 VII 1946. М. По пов (KW). M. saxosum Baumg.: 1. За-
кар патська обл., Ра хівська ок ру га, на півн. схи лі г. Піп 
Іван, h = 1700 м. 7.VII 1948. Ф. Гринь (KW). 2. Іва но-
Фран ківська обл., Над вір нянський р-н, с. Бист ри ця, ур. 
Явір ник. 13.VIII 1970. C. Мо ро зюк (KW). M. pratense L.: 
1. Рів ненська обл., Чер во но ар мійський р-н, окр. с. Сест-
ра тин, су борь. 2.VII 1957. М. Ко тов, Т. Омель чук (KW).         
2. За кар патська обл., Ве ли ко бе рез ненський р-н, с. Вер-
хо ви ця Бист ра, Кін чин-Розста нець. 4.VII 1956. В. Чо пик 
(KW). 3. Ро вен ская обл., Кле вань, ду бо во-грабовый лес. 
21.VI 1957. М. Ко тов, Т. Омель чук (KW). 4. Сум ская обл., 
Шалыгино, Лес ни чест во, уроч. Ку пи вое, дубовый лес. 
2.VI 1967. М. Ко тов, О. Мрин ский, О. Осет ро ва (KW).     
M. polonicum (Beauverd) Soό: 1. Тер но поль ская обл., Кре-
ме нец кий р-н, окр. с. Но во сел ки. По ля на в свет лом ду-
бо вом лесу. 8.VI 1974. Б.В. За ве ру ха (KW). 2. Хмель-
ницька обл., Че ме ро вецький р-н, око ли ці с. Ро ма нів ка. 
Тов тра Ве ли ка Бу га ї ха, гра бо во-ду бо вий ліс. На ка мін ні. 
02.09.2002. (17943). О.О. Ка га ло, Н.В. Скі бицька. 
№ 088585 (KW). M. nemorosum L.: 1. Сумська обл., Се ре-
ди но-Будський р-н, с. Ста ра Гута, Ста ро-Гутське л-во, 
кв. 126. Ду бо во-со сно вий ліс. 12.VI 1997. С.М. Пан чен ко, 
№ 020325 (KW). 2. Чер ні вецька обл., Гли боцький р-н, 
с. Валя-Кузь мін, га ля ви на біля ду бо во-бу ко во го лісу, 
вис. 530 м н. р. м. ур-ще "Ба за від по чин ку". 24.VI 1968. 
[В.І.] Чо пик, [О.М.] Ду бо вик, [Т.Я.] М'якушко, [Е.Й.] 
Орнст (KW). M. arvense L.: 1. Здол бу но во [Рів-
ненська обл., Здол бу нів]. 11.VIII 1958. Б.В. За ве ру ха. 
№ 002461 (2 зраз ки) (KW). 2. Хмель ницька обл., Кам.-
Под. [Кам'янець-По дільський] р-н, с. Ст. Уши ця, р. Ка-
люс. 18.07.1978. Б.В. За ве ру ха (KW). M. argyrocomum 
(Fisch. ex Ledeb.) Kos.-Pol.: 1. Крымская обл., Бе ло горск, 
на мелу. 21.VII 1956. М. Ко тов (KW). 2. Ми ко ла їв-
ська обл., Пер во майський р-н, окол. с. Ку ріп чи не. За-
рос ті ча гар ни ків, трав'янистий ярус бай рач но го лісу. 
22.07.1988. Л.І. Крицька, В.В. Но во сад. № 013600 (KW). 
M. cristatum L.: Чер но виц кая обл. и р-н. Окр. с. Ка ме на, 
уроч. По док руг. 30.VI 1960. Ар тем чук, По греб няк, 
М'якушко (KW). Odontites vulgaris Moench: 1. Торф'яниста 
лука, окол. с. Лі со гу бів ка, Ко но топський р-н, Сумсь-
ка обл. 13.VIII 1996. С.М. Пан чен ко. № 072206 (KW).  
2. Чер каська обл., Уманський р-н, око ли ці с. Суш ків ка. 
Гра ніт ні від сло нен ня по лі во му бе ре гу р. Ят рань.  
25.VIII 2002. А.А. Ку зем ко (KW). 3. Лу ган ская обл., Ме-
лов ской р-н, за по вед ник "Стре лец кая степь". У до ро ги. 
17.VIII 1959. О. Ду бо вик (KW). O. verna (Bell.) Dumort.: 
Ста ни слав ская [Іва но-Фран ківська] обл., ме ж ду Во рох-
той и Го вер лой вбли зи до ро ги, на лу гах на высоте 1250 м. 
17.VII 1957. М. Ко тов, Т. Омель чук (KW). O. salina (Kotov) 
Kotov: За по рож ская обл., Фе до то ва коса. 25.VI 1979. 
Н.М. Фе до рон чук, В. Ко ло мий чук. № 004560 (KW).  
O. serotina Dumort.: Лу ган ская обл., Ме лов ской р-н, за по-
вед ник "Стре лец кая степь". У до ро ги. 17.VIII 1959. О. Ду-
бо вик (KW). O. litoralis (Fr.) Fr.: 1. Лиф ляндск. губ., ост ров 
Эзель [о. Саа ре маа – Saaremaa; Ес то нія]. По лу гам и 
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Результати досліджень 

За ре зуль та та ми до слі джень ми скла ли уза галь-
не ну ха рак те ристи ку пил ко вих зе рен ви дів, що 
вив ча ли ся. Пил ко ві зер на представ ни ків три би 
Rhinantheae 3-бо роз ні, у роді Parentucellia (зок-
ре ма, P. flaviflora) зрід ка тра п ляють ся 4-бо роз ні. 
Фор ма пил ко вих зе рен еліп со ї даль на, оваль на, 

сфе ро ї даль на або сплю ще но-сфе ро ї даль на. Об-
ри си з ек ва то ра еліп тич ні або ок руг лі, з по лю са 
слаб ко-3-ло па те ві, 3(4)-ло па те ві, ок руг лі, ок руг-
ло-три кут ні або три кут ні. Пил ко ві зер на пе ре важ-
но се ред ніх, зрід ка дріб них роз мі рів, по ляр на вісь 
(п. в.) ста но вить 17,3–47,9 мкм, ек ва то рі аль ний 
діа метр (е. д.) – 14,6–41,2 мкм. Най мен ші роз мі ри 

Таблиця 1. Морфометричні ознаки пилкових зерен представників триби Rhinantheae
Table 1. Morphometric features of pollen grains of representatives of the tribe Rhinantheae

Вид
Полярна вісь

Екваторіальний 
діаметр

Діаметр 
апокольпіумів

Ширина 
мезокольпіумів

Ширина 
борозен

Товщина екзини

мкм

Bartsia
alpina 

33,2–35,9 29,3–34,6 6,6–9,3 (21,3) 25,3–27,9 2,7–4,0 1,1–1,3(1,6)

Bellardia trixago 30,6–35,9 31,9–38,6 4,0–7,9 26,6–31,9 4,0–6,6 1,3–2,0

Lathraea
squamaria 

30,6–38,6 30,6–37,2 6,6–10,6 23,9–29,3 2,4–4,0 1,1–1,3

Macrosyringion
glutinosum 

34,6–47,9 34,6–41,2 2,7–6,6 26,6–34,6 4,0–5,3 1,3–1,6

Melampyrum 
argyrocomum 

18,6–23,9 19,9–22,6 5,3–10,6 14,6–17,3 0,4–1,3 (2,0) 1,3–2,0(2,7)

M. arvense 21,3–22,6 19,9–23,9 6,6–7,9 14,6–18,6 0,4–1,3(2,0) 1,3–2,0(2,0)

M. cristatum 18,6–21,3 15,9–18,6 2,7–4,0 13,3–15,9 0,4–0,7 1,1–1,3(1,6)

M. herbihii (19,9) 21,3–23,9 18,6–22,6 6,6–7,9 15,9–17,3 0,4–1,3 2,0–2,4(2,7)

M. nemorosum 17,3–18,6 15,9–17,3 4,0–5,3 11,9–13,3 0,4–1,3 1,3–1,6(2,0)

M. polonicum 17,3–19,9 14,6–17,3 4,0–5,3 11,9–14,6 0,4–1,6 1,1–1,3

M. pratense 18,6–23,9 15,9–18,6(19,9) 4,0–6,6 13,3–19,9 0,4–0,7 1,1–2,0(2,4–2,7)

M. saxosum 21,3–25,3 19,9–23,9(26,6) 5,3–9,3 14,6–19,9 0,4–0,7 2,4–2,7

M. sylvaticum 21,3–23,9 19,9–21,3 4,0–6,6 14,6–17,3 0,4–0,7 2,0–2,4(2,7)

Odontites litoralis 27,9–39,9 (22,6)23,9–30,6 6,6–9,3 22,6–26,6 2,7–5,3 1,1–1,6

O. salina 26,6–34,6 23,9–31,9 6,6–10,6 19,9–22,6 2,0–2,7 1,3

O. serotina 25,3–33,2 23,9–26,6 5,3–6,6 18,6–21,3 2,7–5,3 1,3–1,6(2,0)

O. verna (21,3)23,9–26,6 23,9–27,9 4,0–7,9 (18,6)19,9–22,6 2,7–4,0 1,1–1,6

O. vulgaris 22,6–33,2 23,9–27,9 4,0–6,6 17,3–21,3 2,7–5,3 1,1–1,6(2,0)

Orthantha lutea 22,6–23,9 (21,3)22,6–25,3 5,3–6,6(7,9) 17,3–19,9 2,0–2,7 1,1–1,6

Parentucellia 
flaviflora 

31,9–42,6 26,6–34,6 7,9–11,9 22,6–29,3 2,7–4,0 1,3–1,6

P. latifolia 29,3–34,6 29,3–35,9 5,3–6,6 22,6–25,3 4,0–6,6(7,9) 1,3–1,6

Pterygiella 
nigrescens 

(21,3)23,9–27,9(30,6) 19,9–25,3 4,0–6,6 15,9–21,3 (22,6) 4,0–6,6 1,3–1,6(2,4)

Rhinanthus alpinus 27,9–38,5 25,3–34,6 4,0–9,3 21,3–29,3 2,4–4,0 1,1–1,6

R. apterus 30,6–41,2 22,6–33,2 5,3–9,3 26,6–33,2 2,0–2,7 1,1–2,0

R. cretaceous 34,6–42,5 25,3–35,9 5,3–6,6 19,9–27,9 4,0 1,1–2,0

R. major 31,9–41,2(45,2) 27,9–35,9 6,6–9,3 26,6–30,6 2,4–4,0 1,1–1,6

R. minor 27,9–37,2 22,6–33,2 5,3–9,3 22,6–27,9 2,4–4,0 1,1–1,6

R. serotinus 30,4–39,9 25,3–35,9(37,2) 7,9–13,3 23,9–33,2(34,6) 2,0–2,7 1,3–2,0

R. songaricus 31,9–46,5 (19,9)21,3–29,3(33,2) 5,3–6,6 26,6–31,9(33,2) 2,0–2,7 1,3–2,0

R. vassilczenkoi 29,3–37,2 25,3–34,6 6,6–9,3 22,6–26,6 2,0–2,4 1,3–1,6

R. vernalis (29,3)30,6–39,9(43,9) (19,9)22,6–35,9(37,2) 5,3–7,9(9,3) 19,9–30,6 2,7–5,3 1,3–2,0

Rhynchocorys 
orientalis 

23,9–29,3 25,3–31,9 2,7–4,0 21,3–26,6 1,1–1,3 1,1–1,3(2,0)

Tozzia
carpatica

21,3–27,9 19,9–23,9 9,3–11,9 15,9–19,9 2,0–2,4 1,3–1,6
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Таблиця 2. Морфологічні ознаки пилкових зерен представників триби Rhinantheae
Table 2. Morphological features of pollen grains of representatives of the tribe Rhinantheae

Вид Апертури Форма Обрис з полюса Борозни

Скульптура

борозних 
мембран

екзини

Bartsia
alpina

3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сплющено-сфероїдальні, 
сфероїдальні

слабко-3-лопатеві
довгі, краї нечіткі, 
кінці притуплені 

зернисто-
горбкувата

сітчасто-паличкова

Bellardia 
trixago 

3-борозні
сплющено-сфероїдальні, 

зрідка еліпсоїдальні, 
сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, 

3-лопатеві, 
округло-трикутні

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

сітчасто-паличкова, 
сітчасто-зморшкувата

Lathraea
squamaria

3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сплющено-сфероїдальні, 
сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, округлі

середні, краї 
нечіткі, нерівні, 

кінці нечіткі 

зернисто-
горбкувата

сітчасто-паличкова, 
сітчасто-зморшкувата

Macrosyringion
glutinosum

3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сплющено-сфероїдальні, 
сфероїдальні

округлі, зрідка 
3-лопатеві

довгі, краї нерівні, 
кінці загострені 

горбкувата сітчасто-паличкова

Melampyrum
argyrocomum

3-борозні
сфероїдальні, зрідка 

сплющено-сфероїдальні, 
еліпсоїдальні 

округлі, округло-
трикутні

довгі, краї чіткі, 
рівні, потовщені, 
кінці загострені 

гладенька горбкувата

M. arvense 3-борозні
сфероїдальні, зрідка 

сплющено-сфероїдальні, 
еліпсоїдальні

округлі, округло-
трикутні

довгі, краї чіткі, 
рівні, потовщені, 
кінці загострені 

гладенька горбкувата

M. cristatum 3-борозні еліпсоїдальні, овальні
округлі, округло-
трикутні, зрідка 

3-лопатеві

довгі або середні, 
краї чіткі, рівні, 
потовщені, кінці 

загострені 

гладенька різно-горбкувата

M. herbihii 3-борозні еліпсоїдальні, овальні
округлі, округло-

трикутні

довгі, краї чіткі, 
рівні, кінці 
загострені 

гладенька
переплетено-

дрібносітчаста

M. nemorosum 3-борозні еліпсоїдальні, овальні
округлі, округло-

трикутні

довгі, краї чіткі, 
рівні, кінці 
загострені 

гладенька
зморшкувато-

горбкувата

M. polonicum 3-борозні еліпсоїдальні, овальні
округлі, округло-

трикутні

довгі, краї чіткі, 
рівні, кінці 
загострені 

гладенька
зморшкувато-

горбкувата

M. pratense 3-борозні еліпсоїдальні, овальні округло-трикутні
довгі, краї чіткі, 

рівні, кінці 
загострені 

гладенька
переплетено-

дрібносітчасто-
горбкувата

M. saxosum 3-борозні еліпсоїдальні, овальні
округлі, округло-

трикутні

довгі, краї вузькі, 
чіткі, рівні, кінці 

загострені 
гладенька

переплетено-
дрібносітчаста

M. sylvaticum 3-борозні
еліпсоїдальні, овальні, 

зрідка сфероїдальні
округлі, округло-

трикутні

довгі, краї чіткі, 
рівні, кінці 
загострені 

гладенька
переплетено-

дрібносітчаста

Odontites 
litoralis

3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сфероїдальні
3-лопатеві, 

округло-трикутні

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

переплетено-
дрібносітчаста

O. salina 3-борозні
еліпсоїдальні, сплющено-

сфероїдальні, зрідка 
сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, округлі

короткі, краї 
нечіткі, нерівні, 

кінці нечіткі 
горбкувата зморшкувато-ямчаста

O. serotina 3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сфероїдальні, сплющено-
сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, округлі

довгі, краї нечіткі, 
кінці нечіткі

зернисто-
горбкувата

переплетено-
дрібносітчаста

O. verna 3-борозні
сплющено-сфероїдальні, 

сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, 

округло-трикутні

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

зморшкувата, 
переплетено-

дрібносітчаста
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Вид Апертури Форма Обрис з полюса Борозни

Скульптура

борозних 
мембран

екзини

Odontites 
vulgaris

3-борозні
еліпсоїдальні, 

сфероїдальні, сплющено-
сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, 

округло-трикутні

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

переплетено-
дрібносітчаста

Orthantha lutea 3-борозні
сплющено-сфероїдальні, 

сфероїдальні
слабко-3-

лопатеві, трикутні

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

переплетено-
дрібносітчаста

Parentucellia 
flaviflora 

3-(4)-борозні еліпсоїдальні, сфероїдальні
3-(4)-лопатеві, 

округлі

довгі, краї чіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

сітчасто-паличкова

P. latifolia 3-борозні
сплющено-сфероїдальні, 

сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, 

округло-трикутні

довгі, краї чіткі, 
рівні, кінці 
загострені 

зерниста сітчасто-паличкова

Pterygiella 
nigrescens 

3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сфероїдальні, сплющено-
сфероїдальні

округло-трикутні
довгі, краї нечіткі, 

нерівні, кінці 
притуплені 

зернисто-
горбкувата

сітчасто-паличкова

Rhinanthus 
alpinus

3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сфероїдальні, сплющено-
сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, округлі

довгі, краї чіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

переплетено-
дрібносітчаста

R. apterus 3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сплющено-сфероїдальні
слабко-3-

лопатеві, округлі

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

зморшкувата, 
зморшкувато-ямчаста

R. cretaceus 3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сфероїдальні, сплющено-
сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, округлі

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

зморшкувата, 
переплетено-

дрібносітчаста

R. major 3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сфероїдальні сплющено-
сфероїдальні

слабко-3-лопатеві 
або округлі

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 
горбкувата зморшкувато-ямчаста

R. minor 3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сфероїдальні, сплющено-
сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, округлі

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

переплетено-
дрібносітчаста

R. serotinus 3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сфероїдальні
слабко-3-

лопатеві, округлі

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 
горбкувата зморшкувата

R. songaricus 3-борозні еліпсоїдальні, овальні
слабко-3-

лопатеві, округлі

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

переплетено-
дрібносітчаста

R. vassilczenkoi 3-борозні еліпсоїдальні
слабко-3-

лопатеві, округлі

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

зморшкувата

R. vernalis 3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сфероїдальні, сплющено-
сфероїдальні

слабко-3-
лопатеві, округлі

довгі, краї нечіткі, 
нерівні, кінці 

загострені 

зернисто-
горбкувата

зморшкувата, 
переплетено-

дрібносітчаста

Rhynchocorys 
orientalis 

3-борозні
сплющено-сфероїдальні, 

зрідка еліпсоїдальні, 
сфероїдальні

3-лопатеві, зрідка 
округлі

довгі, краї чіткі, 
нерівні, кінці 

загострені (зрідка 
зливаються на 

полюсах)

зерниста перфорована

Tozzia
сarpatica

3-борозні
еліпсоїдальні, зрідка 

сплющено-сфероїдальні, 
сфероїдальні

слабко-3-лопатеві
середні, краї 

нечіткі, нерівні, 
кінці нечіткі 

зернисто-
горбкувата

зернисто-горбкувато-
перфорована, 

сітчасто-паличково-
зерниста
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ко-3(4)-ло па те ві, ок руг лі та зрід ка ок руг ло-три-
кут ні у пил ку P. latifolia; се ред ніх роз мі рів: п. в. 
29,3–34,6 мкм, е. д. 26,6–41,2 мкм. Най біль ші 
пил ко ві зер на ха рак тер ні для M. glutinosum, най-
мен ші – для P. latifolia. Бо роз ни дов гі, пе ре важ но 
з чіт ки ми, не рів ни ми края ми. У пил ку P. latifolia 
бо роз ни з чіт ки ми, рів ни ми края ми, у B. alpina – з 
не чіт ки ми. Кін ці бо ро зен за гос тре ні, лише у пилку 
B. alpina вони при ту п ле ні. Ши ри на бо ро зен 2,7–6,6 
(7,9) мкм, най шир ші бо роз ни ха рак тер ні для пил ку 
P. latifolia. Скульп ту ра бо роз них мем бран зер ниста, 
зер нисто-горб ку ва та або горб ку ва та. 

Пил ко ві зер на ви дів, що від но сять ся до цьо го 
типу, від різ няють ся за еле мен та ми бу до ви скульп-
ту ри ек зи ни. Так, пил ко ві зер на B. alpina ха рак те-
ри зу ють ся най мен ши ми го лов ка ми па ли чок, які ві-
до крем ле ні одна від од ної. Для пил ку M. glutinosum 
власти ві біль ші го лов ки, які та кож ві до крем ле ні 
одна від од ної, тим ча сом у P. flaviflora та P. latifolia 
го лов ки най біль ші та збли же ні одна до од ної. 

Під тип 1а. Вклю чає вид Pterygiella nigrescens (ри-
су нок, b). Пил ко ві зер на ха рак те ри зу ють ся сіт-
часто-па лич ко вою скульп ту рою, але ма ють мен ші 
роз мі ри. Пил ко ві зер на пе ре важ но еліп со ї даль ні, 
зрід ка сфе ро ї даль ні або сплю ще но-сфе ро ї даль-
ні, в об ри сах з по лю са ок руг ло-три кут ні; се ред ніх 
роз мі рів: п. в. (21,3)23,9–27,9(30,6) мкм, е. д. 19,9–
25,3 мкм. Бо роз ни дов гі, з не чіт ки ми, не рів ни ми 
края ми, 4,0–6,6 мкм зав шир шки, кін ці бо ро зен 
не чіт кі, при ту п ле ні. Скульп ту ра бо роз них мем бран 
зер нисто-горб ку ва та.

Під тип 1б. Вклю чає види Bellardia trixago (ри су-
нок, c) та Lathraea squamaria (ри су нок, d), які ха-
рак те ри зу ють ся пил ко ви ми зер на ми з дво ма ти-
па ми скульп ту ри ек зи ни: сіт часто-па лич ко вою та 
сіт часто-па лич ко во-змор шку ва тою. Пил ко ві зер на 
пе ре важ но еліп со ї даль ні, зрід ка сфе ро ї даль ні або 
сплю ще но-сфе ро ї даль ні у Lathraea squamaria, тим-
ча сом у Bellardia trixago пе ре ва жа ють сплю ще но-
сфе ро ї даль ні; в об ри сах з по лю са пе ре важ но слаб-
ко-3-ло па те ві, у L. squamaria тра п ляють ся ок руг лі, 
в B. trixago 3-ло па те ві та ок руг ло-три кут ні; се ред ніх 
роз мі рів: п. в. 30,6–38,6 мкм, е. д. 30,6–38,6 мкм. 
Бо роз ни дов гі, пе ре важ но з не чіт ки ми, не рів ни-
ми края ми і за гос тре ни ми кін ця ми у B. trixago, се-
редньої дов жи ни з не чіт ки ми, не рів ни ми края ми й 
кін ця ми у пил ку L. squamaria. Бо роз ни 2,4–4,0 мкм 
у L. squamaria, тим ча сом у B. trixago вони шир ші, 
4,0–6,6 мкм. Скульп ту ра бо роз них мем бран.

ха рак тер ні для пил ко вих зе рен дея ких представ ни-
ків роду Melampyrum, най біль ші – для пил ку роду 
Macrosyringion (див. табл. 1). 

Бо роз ни пе ре важ но дов гі, зрід ка се редньої 
дов жи ни (Lathraea squamaria, Tozzia сarpatica, 
Melampyrum cristatum) та ко рот кі (Odontites salina), 
0,4–6,6 (7,9) мкм зав шир шки, з чіт ки ми або не чіт-
ки ми, рів ни ми або не рів ни ми края ми, пе ре важ но з 
за гос тре ни ми, зрід ка з при ту п ле ни ми (Bartsia alpina 
та Pterygiella nigrescens) кін ця ми. У пил ко вих зе рен 
Rhynchocorys orientalis бо роз ни зрід ка зли ва ють ся на 
по лю сах. Най шир ші бо роз ни власти ві для пил ко вих 
зе рен Parentucellia latifolia  – 4,0–6, (7,9) мкм, най-
вуж чі – для пил ку представ ни ків роду Melampyrum – 
0,4–1,6(2,0) мкм. У пил ко вих зе рен дея ких ви дів 
роду Melampyrum бо роз ни з по тов ще ни ми края ми. 
Скульп ту ра бо роз них мем бран гла день ка, зер ниста, 
зер нисто-горб ку ва та або горб ку ва та. 

Ек зи на 1,1–2,4 мкм зав тов шки, у пил ко вих зе-
рен дея ких ви дів роду Melampyrum по тов щу єть ся до 
2,7 мкм. Ха рак тер ною особ ли вістю пил ко вих зе рен 
роду Melampyrum є на яв ність на ме зо коль піу мах 
ок руг лих за гли бин, що до б ре спос те рі га ють ся під 
світ ло вим і ска ну валь ним елек трон ним мік ро ско-
па ми. Скульп ту ра всі єї по верх ні чіт ко від різ ня єть-
ся від скульп ту ри на за гли би нах, тому на од но му і 
тому са мо му пил ко во му зер ні ви яв ле но різ ні типи 
скульп ту ри. 

Для пил ко вих зе рен представ ни ків три би 
Rhinantheae ха рак тер ні різ ні типи скульп ту ри ек-
зи ни: сіт часто-па лич ко вий, сіт часто-па лич ко во-
змор шку ва тий, змор шку ва тий, змор шку ва то-ям-
частий, пе ре пле те но-дріб но сіт частий, пе ре пле-
те но-дріб но сіт часто-горб ку ва тий, змор шку ва-
то-горб ку ва тий, різ но горб ку ва тий, горб ку ва тий, 
зер нисто-горб ку ва то-пер фо ро ва ний та пер фо ро-
ва но-горб ку ва тий (ри су нок).

За скульп ту рою ек зи ни ми ви ді ли ли 10 ти пів. У 
дея ких з них ви ді ле но за га лом 6 під ти пів за особ ли-
востя ми скульп ту ри ек зи ни, роз мі ра ми, фор мою, 
об ри сом, бу до вою бо ро зен, скульп ту рою бо роз них 
мем бран та тов щи ною ек зи ни. 

Тип 1. Скульп ту ра сіт часто-па лич ко ва
Вклю чає види Bartsia alpina, Macrosyringion 

glutinosum, Parentucellia flaviflora, P. latifolia (ри су-
нок, a). Пил ко ві зер на пе ре важ но еліп со ї даль ні, 
зрід ка сфе ро ї даль ні або сплю ще но-сфе ро ї даль ні, 
у P. latifolia пе ре важ но сплю ще но-сфе ро ї даль ні за 
фор мою; в об ри сах з по лю са 3(4)-ло па те ві, слаб-
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Скульптура екзини пилкових зерен триби Rhinantheae (сканувальний електронний мікроскоп) – сітчасто-паличкова: 
a – Parentucellia latifolia, b – Pterygiella nigrescens; сітчасто-паличково-зморшкувата: c – Bellardia trixago, d – Lathraea 
squamaria; зморшкувата: e – Rhinanthus serotinus; зморшкувато-ямчаста: f – R. major; переплетено-дрібносітчаста:  g – 
Odontites vulgaris, h – R. minor;  переплетено-ультрадрібносітчаста: i – Melampyrum herbihii; переплетено-дрібносітчасто-
горбкувата: j –  M. pratense; зморшкувато-горбкувата: k – M. nemorosum; різногорбкувата: l – M. cristatum; горбкувата: 
m – M. arvense, n  – M. argyrocomum; перфоровано-горбкувата: o – Rhynchocorys orientalis; зернисто-горбкувато-
перфорована: p – Tozzia carpatica

Exine sculpture of pollen grains of the tribe Rhinantheae (scanning electron microscopy) – retipilate: a – Parentucellia latifolia, 
b – Pterygiella nigrescens; retipilate-rugulate: c – Bellardia trixago, d – Lathraea squamaria; rugulate: e – Rhinanthus serotinus; 
f – R. major; rugulate-foveolate; implecto-microreticulate: g – Odontites vulgaris, h – R. minor;  implecto-ultramicroreticulate: 
i – Melampyrum herbihii; implecto-microreticulate-tuberculate:  j – M. pratense; rugulate-tuberculate: k – M. nemorosum; 
unequally-tuberculate: l – M. cristatum; tuberculate: m – M. arvense, n  – M. argyrocomum; perforate-tuberculate: o – 
Rhynchocorys orientalis; granulate-tuberculate-perforate: p – Tozzia carpatica

o p
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рів: п. в. 22,6–46,5 мкм, е. д. (19,9)21,3–34,6 мкм. 
Бо роз ни дов гі, з не чіт ки ми, не рів ни ми края ми і 
за гос тре ни ми кін ця ми, у пил ку R. alpinus з чіт ки-
ми края ми, у пил ку O. serotina з не чіт ки ми кін ця ми, 
2,0–5,3 мкм зав шир шки. Най вуж чі бо роз ни ха рак-
тер ні для пил ко вих зе рен O. lutea та R. songaricus. 
Ек зи на 1,1–2,0 мкм зав тов шки. Скульп ту ра бо роз-
них мем бран зер нисто-горб ку ва та.

Під тип 4б. Вклю чає види Rhinanthus cretaceus і 
R. vernalis, які ха рак те ри зу ють ся пил ко ви ми зер-
на ми з дво ма ти па ми скульп ту ри ек зи ни: змор-
шку ва тою та пе ре пле те но-дріб но сіт частою. Пил-
ко ві зер на еліп со ї даль ні, зрід ка сфе ро ї даль ні та 
сплю ще но-сфе ро ї даль ні за фор мою; об ри сах з 
по лю са слаб ко-3-ло па те ві або ок руг лі; се ред-
ніх роз мі рів: п. в. (29,3)30,6–42,5(43,9) мкм, е. д. 
(19,9)22,6–35,9(37,2) мкм. Бо роз ни дов гі, з не чіт-
ки ми, не рів ни ми края ми і за гос тре ни ми кін ця ми, 
2,7–5,3 мкм зав шир шки. Ек зи на 1,1–2,0 мкм зав-
тов шки. Скульп ту ра бо роз них мем бран зер нисто-
горб ку ва та.

Під тип 4в. Вклю чає види Melampyrum herbihii 
(ри су нок, i), M. saxosum і M. sylvaticum. Скульп ту-
ра пе ре пле те но-ульт ра дріб но сіт часта з ульт ра дріб-
ни ми стін ка ми та пер фо ра ція ми. Пил ко ві зер на 
еліп со ї даль ні та оваль ні за фор мою, зрід ка сфе ро-
ї даль ні у M. sylvaticum; в об ри сах з по лю са ок руг лі 
або ок руг ло-три кут ні; пе ре важ но се ред ніх, зрід ка 
дріб них роз мі рів: п. в. (19,9)21,3–25,3 мкм, е. д. 
18,6–23,9(26,6) мкм. Бо роз ни дов гі, з чіт ки ми, рів-
ни ми края ми і за гос тре ни ми кін ця ми, 0,4–1,3 мкм 
зав шир шки. Ек зи на 1,3–2,4 мкм зав тов шки, біля 
за па дин по тов щу єть ся до 2,7 мкм. Най товсті ша ек-
зи на власти ва для пил ку M. saxosum (2,4–2,7 мкм). 
Скульп ту ра бо роз них мем бран гла день ка.

Тип 5. Скульп ту ра пе ре пле те но-дріб но сіт часто-
горб ку ва та

Вклю чає вид Melampyrum pratense (ри су нок, j). 
Пил ко ві зер на еліп со ї даль ні та оваль ні за фор мою; 
в об ри сах з по лю са ок руг ло-три кут ні; пе ре важ-
но дріб них, зрід ка се ред ніх роз мі рів: п. в. 18,6–
23,9 мкм, е. д. 15,9–18,6(19,9) мкм. Бо роз ни дов гі, з 
чіт ки ми, рів ни ми края ми і за гос тре ни ми кін ця ми, 
0,4–0,7 мкм зав шир шки. Ек зи на 1,1–1,3(1,6) мкм 
зав тов шки, біля за па дин по тов щу єть ся до 2,4–
2,7 мкм. Скульп ту ра бо роз них мем бран гла день ка.

Тип 6. Скульп ту ра змор шку ва то-горб ку ва та
Вклю чає види Melampyrum nemorosum (рису- 

 нок, k) та M. polonicum. Пил ко ві зер на еліп со ї-
даль ні та оваль ні за фор мою; в об ри сах з по лю са 

Тип 2. Скульп ту ра змор шку ва та
Вклю чає види Rhinanthus serotinus (ри су нок, e) 

та R. vassilczenkoi. Пил ко ві зер на пе ре важ но еліп-
со ї даль ні, зрід ка сфе ро ї даль ні у пил ку R. serotinus; 
в об ри сах з по лю са слаб ко-3-ло па те ві або ок руг лі; 
се ред ніх роз мі рів: п. в. 29,3–39,9 мкм, е. д. 25,3–
35,9(37,2) мкм. Бо роз ни дов гі, з не чіт ки ми, не рів-
ни ми края ми і за гос тре ни ми кін ця ми, 2,0–2,7 мкм 
зав шир шки. Ек зи на 1,3–2,0 мкм зав тов шки. 
Скульп ту ра бо роз них мем бран у пил ко вих зе рен 
R. serotinus горб ку ва та, у пил ку R. vassilczenkoi зер-
нисто-горб ку ва та.

Тип 3. Скульп ту ра змор шку ва то-ям часта
Вклю чає види Rhinanthus major (ри су нок, f) та 

Odontites salina. Пил ко ві зер на пе ре важ но еліп со ї-
даль ні, зрід ка сфе ро ї даль ні або сплю ще но-сфе рої- 
даль ні; в об ри сах з по лю са слаб ко-3-ло па те ві або 
ок руг лі; се ред ніх роз мі рів: п. в. 26,6–41,2(45,2) мкм, 
е. д. 23,9–35,9 мкм. Для пил ко вих зе рен R. major ха-
рак тер ні біль ші роз мі ри ніж для O. salina. Бо роз ни 
дов гі, з не чіт ки ми, не рів ни ми края ми і за гос тре ни-
ми кін ця ми у пил ку R. major і ко рот кі з не чіт ки ми, 
не рів ни ми края ми і не чіт ки ми кін ця ми у пил ку 
O. salina. Ши ри на бо ро зен 2,0–4,0 мкм, у пил ко-
вих зе рен R. major бо роз ни шир ші за такі у O. salina.  
Ек зи на 1,1–2,0 мкм зав тов шки. Скульп ту ра бо роз-
них мем бран горб ку ва та.

Під тип 3а. Вклю чає вид Rhinanthus apterus, який 
ха рак те ри зу єть ся пил ко ви ми зер на ми з дво ма ти-
па ми скульп ту ри ек зи ни: змор шку ва тою і змор-
шку ва то-ям частою. Пил ко ві зер на еліп со ї даль-
ні, зрід ка сплю ще но-сфе ро ї даль ні за фор мою; в 
об ри сах з по лю са слаб ко-3-ло па те ві або ок руг лі; 
се ред ніх роз мі рів: п. в. 30,6–41,2 мкм, е. д. 22,6–
33,2 мкм. Бо роз ни дов гі, з не чіт ки ми, не рів ни ми 
края ми і за гос тре ни ми кін ця ми, 2,0–2,7 мкм зав-
шир шки. Ек зи на 1,1–2,0 мкм зав тов шки. Скульп-
ту ра бо роз них мем бран зер нисто-горб ку ва та.

Тип 4. Скульп ту ра пе ре пле те но-дріб но сіт часта
Під тип 4а. Вклю чає види: Odontites litoralis, 

O. serotina, O. vulgaris (ри су нок, g), Orthantha 
lutea, Rhinanthus alpinus, R. minor (ри су нок, h) і 
R. songaricus. Пил ко ві зер на пе ре важ но еліп со ї даль-
ні, зрід ка сфе ро ї даль ні та сплю ще но-сфе ро ї даль ні, 
у пил ку R. songaricus зрід ка оваль ні, у пил ко вих зе-
рен O. lutea пе ре важ но сплю ще но-сфе ро ї даль ні та 
зрід ка сфе ро ї даль ні; в об ри сах з по лю са слаб ко-
3-ло па те ві, ок руг лі або ок руг ло-три кут ні, у пил ку 
O. lutea зрід ка три кут ні; пе ре важ но се ред ніх роз мі-



321Укр. бот. журн., 2017, 74(4)

не чіт ки ми, не рів ни ми края ми і не чіт ки ми кін ця-
ми. Бо роз ни 2,0–2,4 мкм зав шир шки. Ек зи на 1,1–
1,6 мкм зав тов шки. Скульп ту ра бо роз них мем бран 
зер нисто-горб ку ва та.

Ре зуль та ти та об го во рен ня 

За ре зуль та та ми на ших до слі джень та ін ших ав то-
рів (Inceoğlu, 1982; Minkin, Eshbaugh, 1989; Bolliger, 
Wick, 1990; Lu et al., 2007; Saeidi-Mehrvarz et al., 
2012), па лі но мор фо ло гіч ні дані до б ре уз го джу ють-
ся з роз по ді лом ро дів у три бі Rhinantheae за мо ле ку-
ляр но-фі ло ге не тич ни ми схе ма ми та тра ди цій ни ми 
сис те ма ми. Але ви яв ле ні й дея кі роз біж ності. За 
сис те ма ми Е. Фі ше ра (Fischer, 2004) та А.Л. Тах-
та джя на (Takhtajan, 2009), до три би Rhinantheae 
вклю че ні та кож роди Phtheirospermum і Pedicularis, 
які за да ни ми мо ле ку ляр ної фі ло ге не ти ки на ле-
жать до три би Pedicularideae (McNeal et al., 2013; 
Olmstead, 2012). У сис те мі Р. Ольмсте да (Olmstead, 
2016) рід Pedicularis вза га лі не на во дить ся (оче вид-
но, про пу ще ний по мил ко во). Пил ко вим зер нам 
представ ни ків роду Pedicularis ха рак тер ні мор фо-
ло гіч ні оз на ки (Peregrym et al., 2011; Tsymbalyuk, 
2016), за яки ми цей рід від різ ня ють від ін ших ро-
дів три би Rhinantheae та Pedicularideae, до якої він 
від не се ний за но віт ні ми да ни ми. Вод но час пил ко ві 
зер на представ ни ків роду Phtheirospermum (ори гі-
наль ні дані; Lu et al., 2007) по діб ні до пил ку як ро-
дів три би Rhinantheae, так і Pedicularideae. У сис те мі  
Е. Фі ше ра (Fischer, 2004) до три би Rhinantheae та-
кож вклю че ний рід Conopholis. Про те, за ос тан ні-
ми мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ни ми да ни ми цей рід 
від не се ний до три би Orobancheae (McNeal et al., 
2013; Olmstead, 2016). За та ки ми мор фо ло гіч ни-
ми оз на ка ми пил ко вих зе рен, як фор ма та об ри-
си, особ ли вості бу до ви апер тур, скульп ту ра ек зи-
ни (ори гі наль ні дані; Minkin, Eshbaugh, 1989) рід 
Conopholis мож на вклю чи ти до три би Orobancheae. 

От ри ма ні нами ре зуль та ти па лі но мор фо ло гіч-
них до слі джень та кож під твер джу ють не дав ні мо-
ле ку ляр но-фі ло ге не тич ні дані (Uribe-Convers, 
Tank, 2016) про так со но міч ну ві до крем ле ність 
Parentucellia latifolia та Bellardia trixago на ро до во му 
рів ні.

Пил ко ві зер на представ ни ків три би Rhinantheae 
по діб ні за ти пом апер тур і до б ре роз різ няють-
ся за скульп ту рою ек зи ни. Пе ре ва жає сіт часто-
па лич ко ва скульп ту ра ек зи ни, яка власти ва для 
пил ко вих зе рен представ ни ків усіх ро дів, ок-
рім Melampyrum і Rhynchocorys. У пил ко вих зе рен 

округлі або ок руг ло-три кут ні; дріб них роз мі рів: п. в. 
17,3–19,9 мкм, е. д. 14,6–17,3 мкм. Бо роз ни дов гі, 
з чіт ки ми, рів ни ми края ми і за гос тре ни ми кін ця ми, 
0,4–1,6 мкм зав шир шки. Ек зи на 1,1–1,6(2,0) мкм 
зав тов шки. Скульп ту ра бо роз них мем бран гла день-
ка.

Тип 7. Скульп ту ра різ но горб ку ва та
Вклю чає вид Melampyrum cristatum (ри су нок, l). 

Пил ко ві зер на еліп со ї даль ні та оваль ні за фор мою; 
в об ри сах з по лю са ок руг лі, ок руг ло-три кут ні, зрід-
ка 3-ло па те ві; пе ре важ но дріб них, зрід ка се ред ніх 
роз мі рів: п. в. 18,6–21,3 мкм, е. д. 15,9–18,6 мкм. 
Бо роз ни дов гі або се редньої дов жи ни, з чіт ки-
ми, рів ни ми, по тов ще ни ми края ми і за гос тре-
ни ми кін ця ми, 0,4–0,7 мкм зав шир шки. Ек зи на 
1,1–1,3(1,6) мкм зав тов шки. Скульп ту ра бо роз них 
мем бран гла день ка.

Тип 8. Скульп ту ра горб ку ва та
Вклю чає види Melampyrum arvense (ри су нок, 

m) та M. argyrocomum (ри су нок, n). Пил ко ві зер на 
сфе ро ї даль ні, зрід ка сплю ще но-сфе ро ї даль ні та 
еліп со ї даль ні за фор мою; в об ри сах з по лю са ок-
руг лі або ок руг ло-три кут ні; пе ре важ но се ред ніх, 
зрід ка дріб них роз мі рів: п. в. 18,6–23,9 мкм, е. д. 
19,9–23,9 мкм. Бо роз ни дов гі, з чіт ки ми, рів ни-
ми, по тов ще ни ми края ми і за гос тре ни ми кін ця ми, 
0,4–1,3(2,0) мкм зав шир шки. Ек зи на 1,3–2,0 мкм 
зав тов шки, біля за па дин по тов щу єть ся до 2,7 мкм. 
Скульп ту ра бо роз них мем бран гла день ка.

Тип 9. Скульп ту ра пер фо ро ва но-горб ку ва та
Вклю чає вид Rhynchocorys orientalis (ри су нок, o). 

Пил ко ві зер на пе ре важ но сплю ще но-сфе ро ї даль-
ні, зрід ка еліп со ї даль ні або сплю ще но-сфе ро ї даль-
ні за фор мою; в об ри сах з по лю са 3-ло па те ві, зрід ка 
ок руг лі; се ред ніх роз мі рів: п. в. 23,9–29,3 мкм, е. д. 
25,3–31,9 мкм. Бо роз ни дов гі, з чіт ки ми, не рів ни-
ми края ми і за гос тре ни ми кін ця ми, 1,1–1,3 мкм 
зав шир шки, зрід ка зли ва ють ся на по лю сах. Ек зи-
на 1,1–1,3 мкм зав тов шки, на по лю сах по тов щу-
єть ся до 2,0 мкм. Скульп ту ра бо роз них мем бран 
зер ниста.

Тип 10. Скульп ту ра сіт часто-па лич ко во-зер ниста 
та зер нисто-горб ку ва то-пер фо ро ва на

Вклю чає вид Tozzia carpatica (ри су нок, p), пил-
ко ві зер на яко го ха рак те ри зу ють ся дво ма ти па ми 
скульп ту ри ек зи ни. Пил ко ві зер на пе ре важ но еліп-
со ї даль ні, зрід ка сплю ще но-сфе ро ї даль ні або сфе-
ро ї даль ні за фор мою; в об ри сах з по лю са слаб ко-
3-ло па те ві; се ред ніх роз мі рів: п. в. 21,3–27,9 мкм, 
е. д. 19,9–23,9 мкм. Бо роз ни се редньої дов жи ни, з 
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те ри зу ють ся сіт часто-па лич ко вою скульп ту рою 
ек зи ни. От ри ма ні нами ре зуль та ти свід чать про те, 
що у пил ко вих зе рен роду Tozzia від бу ва єть ся пе ре-
хід від сіт часто-па лич ко во-зер нистої до зер нисто-
горб ку ва то-пер фо ро ва ної скульп ту ри ек зи ни. У 
пил ко вих зе рен роду Melampyrum ви яв ле но пе ре-
хід від пе ре пле те но-дріб но сіт частої до горб ку ва тої 
(Tsymbalyuk, Mosyakin, 2012) та бо ро дав частої (Lu 
et al., 2007) скульп ту ри ек зи ни. 

Та ким чи ном, ви яв ле ні нами ево лю цій ні тен-
ден ції скульп ту ри ек зи ни пил ко вих зе рен у три бі 
Rhinantheae – пе ре хід від сіт часто-па лич ко вої до 
про су ну ті ших пе ре пле те но-сіт частої, горб ку ва-
тої та пер фо ро ва но-горб ку ва тої – до сить до б ре 
уз го джу ють ся з кон цеп ція ми по пе ред ніх ав то рів 
(Bolliger, Wick, 1990; Lu et al., 2007).

Ви снов ки

Вста нов ле но, що пил ко ві зер на представ ни ків три-
би Rhinantheae ха рак те ри зу ють ся 3(4)-бо роз ним 
ти пом апер тур. За скульп ту рою ек зи ни ви ді ле но 
10 па лі но ти пів, а у дея ких них за особ ли востя ми 
бу до ви скульп ту ри ек зи ни та роз мі ра ми пил ко вих 
зе рен – 6 під ти пів. Пил ко ві зер на представ ни ків 
три би ви різ няють ся на ро до во му та ви до во му рів-
нях. На ро до во му рів ні до б ре різ нять ся пил ко ві 
зер на ро дів Pterygiella, Melampyrum, Rhynchocorys і 
Tozzia. Пил ко ві зер на ро дів Odontites та Rhinanthus 
по діб ні за пе ре пле те но-сіт частою та змор шку ва-
то-ям частою скульп ту рою ек зи ни, але на ви до-
во му рів ні ви різ няють ся за та ки ми оз на ка ми, як 
фор ма, об рис, роз мі ри, бу до ва бо ро зен. Пил ко ві 
зер на ро дів Bellardia і Lathraea по діб ні за сіт часто-
па лич ко вою та сіт часто-па лич ко во-змор шку ва-
тою скульп ту рою ек зи ни і різ ні за фор мою, об ри-
са ми, бу до вою бо ро зен та скульп ту рою бо роз них 
мем бран. Пил ко ві зер на ро дів Bartsia, Parentucellia 
та Macrosyringion по діб ні за сіт часто-па лич ко вою 
скульп ту рою ек зи ни і різ нять ся за роз мі ра ми, об-
ри са ми, особ ли востя ми бу до ви апер тур та скульп-
ту ри ек зи ни. Па лі но мор фо ло гіч ні дані до б ре уз го-
джу ють ся з роз по ді лом ро дів у три бі Rhinantheae за 
мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич ни ми схе ма ми і част ко-
во від по ві да ють тра ди цій ним сис те мам. 

Ви яв ле но мож ли ві на прям ки ево лю ції скульп ту-
ри ек зи ни пил ко вих зе рен три би Rhinantheae. Ви-
хід ним (ан цест раль ним) ти пом скульп ту ри ек зи ни, 
ймо вір но, мож на вва жа ти сіт часто-па лич ко вий, 
який власти вий для пил ко вих зе рен представ ни ків 
ба гатьох ро дів (тоб то, є ево лю цій но пер систент-

Bartsia alpina, Macrosyringion glutinosum, Parentucellia 
flaviflora, P. latifolia, Pterygiella nigrescens ви яв ле но 
лише сіт часто-па лич ко ву скульп ту ру ек зи ни, а у 
Rhynchocorys orientalis – пер фо ро ва ну. Пил ко ві зер-
на ін ших ро дів ха рак те ри зу ють ся різ ни ми ти па ми 
скульп ту ри. Так, у пил ко вих зе рен ро дів Bellardia та 
Lathraea ок рім сіт часто-па лич ко вої ви яв ле но пе ре-
хід ну сіт часто-па лич ко во-змор шку ва ту скульп ту-
ру, у пил ку дея ких ви дів роду Euphrasia (Peregrym, 
Tsymbalyuk, 2009; Inceoğlu, 1982; Saeidi-Mehrvarz 
et al., 2012) ок рім сіт часто-па лич ко вої ви яв ле-
но пе ре хід ні сіт часто-па лич ко во-змор шку ва ту та 
змор шку ва ту скульп ту ру ек зи ни. У ро дів Odontites 
та Rhinanthus ок рім пе ре пле те но-дріб но сіт частої 
ви яв ле но пе ре хід ні змор шку ва ту та змор шку ва то-
ям часту скульп ту ру (Tsymbalyuk, 2010, 2011). Різ ні 
типи скульп ту ри ек зи ни власти ві та кож для пил ко-
вих зе рен представ ни ків роду Melampyrum (Lu et al., 
2007; Tsymbalyuk, Mosyakin, 2012). 

Дж.П. Мін кін та В.Г. Еш боу (Minkin, Eshbaugh, 
1989) за про по ну ва ли ево лю цій ні трен ди скульп ту-
ри ек зи ни: у не па ра зит них рос лин пил ко ві зер на 
ма ють пе ре важ но сіт часту скульп ту ру ек зи ни, тоді 
як па ра зит ні – зде біль шо го сіт часто-па лич ко ву з 
пе ре хо дом до па лич ко вої. По діб ні трен ди скульп-
ту ри ек зи ни за про по ну ва ли й М. Бол лі гер та Л. Уїк 
(Bolliger, Wick, 1990). Вони роз гля да ють сіт часто-
па лич ко во-змор шку ва ту як пе ре хід ну від сіт частої 
до сіт часто-па лич ко вої скульп ту ри, або ж на впа ки. 
Ав то ри від зна ча ють, що дріб но сіт часта скульп ту ра 
дуже близька до сіт часто-па лич ко вої і мог ла утво-
ри ти ся шля хом злит тя ре ду ко ва них го лі вок па ли-
чок (Bolliger, Wick, 1990; Tsymbalyuk, 2016). Л. Лю зі 
спів ав то ра ми (Lu et al., 2007) під твер ди ли ви снов ки 
по пе ред ніх ав то рів і про де монст ру ва ли мор фо ло-
гіч но-ево лю цій ний пе ре хід від сіт часто-па лич ко-
вої скульп ту ри ек зи ни че рез пе ре хід ну сіт часто-па-
лич ко во-змор шку ва ту до сіт частої. Вони по ка за ли, 
що сіт часто-па лич ко вий тип скульп ту ри ек зи ни 
є ан цест раль ним, а про су ну ті ші типи скульп ту-
ри – ям частий, гра ну ляр ний, сіт частий, сіт часто-
змор шку ва тий і бо ро дав частий. Ре зуль та ти на ших 
до слі джень свід чать про те, що у пил ко вих зе рен 
три би Rhinantheae до сить чіт ко просте жу єть ся пе-
ре хід від сіт часто-па лич ко вої скульп ту ри, яку мож-
на вва жа ти близькою до ан цест раль ної, до про су-
ну ті шої пе ре пле те но-дріб но сіт частої та сіт частої 
скульп ту ри, ха рак тер них для ро дів Rhinanthus та 
Odontites. За опуб лі ко ва ни ми да ни ми (Minkin, 
Eshbaugh, 1989), пил ко ві зер на Tozzia alpina ха рак-
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ним). Про су ну ті ші типи скульп ту ри – пе ре пле-
те но-сіт частий та горб ку ва тий. Як пе ре хід ні типи 
скульп ту ри ек зи ни мож на роз гля да ти сіт часто- 
па лич ко во-змор шку ва тий, змор шку ва тий та змор-
шку ва то-ям частий.
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Цимбалюк З.М., Мосякін С.Л. Паліноморфологічні 
особливості представників триби Rhinantheae 
(Orobanchaceae) у світлі молекулярно-філогенетичних 
даних. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 310–325.

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

З використанням світлового і сканувального електро-
нного мікроскопів досліджено пилкові зерна 33 видів з 
12 родів триби Rhinantheae родини Orobanchaceae. Вста-
новлено, що пилкові зерна 3(4)-борозні, еліпсоїдальні, 
овальні, сфероїдальні або сплющено-сфероїдальні за 
формою, в обрисах з екватора еліптичні або округлі, з 
полюса слабко-3-лопатеві, 3(4)-лопатеві, округлі, округ-
ло-трикутні або трикутні; переважно середніх, зрідка 
дрібних розмірів. Борозни переважно довгі, зрідка се-
редньої довжини або короткі. Виявлено типи скульпту-
ри екзини: сітчасто-паличковий, сітчасто-паличково-
зморшкуватий, зморшкуватий, зморшкувато-ямчастий, 
переплетено-дрібносітчастий, переплетено-дрібносіт-
часто-горбкуватий, зморшкувато-горбкуватий, різно-
горбкуватий, горбкуватий, зернисто-горбкувато-перфо-
рований та перфоровано-горбкуватий. За скульптурою 
екзини виділено 10 палінотипів. У деяких з них за осо-
бливостями скульптури екзини, розмірами, формою, 
обрисом, будовою борозен, скульптурою борозних 
мембран та товщиною екзини виділено 6 підтипів. На 
родовому рівні різняться пилкові зерна родів Pterygiella, 
Melampyrum, Rhynchocorys і Tozzia. Пилкові зерна родів 
Odontites та Rhinanthus подібні за переплетено-сітчас-
тою та зморшкувато-ямчастою скульптурою екзини, і 
на видовому рівні вирізняються за формою, обрисами, 
розмірами, будовою борозен. Пилкові зерна родів Bel-
lardia і Lathraea подібні за сітчасто-паличковою та сіт-
часто-паличково-зморшкуватою скульптурою екзини і 
різні за формою, обрисами та будовою борозен. Пилкові 
зерна родів Bartsia, Parentucellia та Macrosyringion подібні 
за сітчасто-паличковою скульптурою екзини і різняться 
за розмірами, обрисами, будовою борозен та особливос-
тями скульптури екзини. Паліноморфологічні дані до-
бре узгоджуються з розподілом родів у трибі Rhinantheae 
за молекулярно-філогенетичними даними і частково за 
традиційними системами. Виявлено можливі напрям-
ки еволюції скульптури екзини пилкових зерен триби 
Rhinantheae. 

Ключові слова: Rhinantheae, Orobanchaceae, пилкові 
зерна, морфологія, скульптура, систематика 

Цымбалюк З.М., Мосякин С.Л. Палиноморфологические 
особенности представителей трибы Rhinantheae 
(Orobanchaceae) в свете молекулярно-филогенетических 
данных. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 310–325.

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

С помощью светового и сканирующего электронно-
го микроскопов изучены пыльцевые зерна 33 видов, 12 
родов трибы Rhinantheae семейства Orobanchaceae. Уста-
новлено, что пыльцевые зерна 3(4)-бороздные, эллип-
соидальные, овальные, сфероидальные или сплюще-
но-сфероидальные по форме, в очертаниях с экватора 
эллиптические или округлые, с полюса слабо-3-лопаст-
ные, 3(4)-лопастные, округлые, округло-треугольные 
или треугольные; преимущественно средних, изредка 
мелких размеров. Борозды преимущественно длинные, 
изредка средней длины или короткие. Выявлены типы 
скульптуры экзины: сетчато-палочковый, сетчато-па-
лочково-морщинистый, морщинистый, морщини-
сто-ямчатый, переплетенно-мелкосетчатый, перепле-
тенно-мелкосетчато-бугорчатый, морщинисто-бугорча-
тый, разнобугорчатый, бугорчатый, зернисто-бугорча-
то-перфорированный и перфорированно-бугорчатый. 
Выделено 10 палинотипов по скульптуре экзины. В не-
которых из них по особенностям строения скульптуры 
экзины, размерам, форме, очертанию, строению борозд, 
скульптуре бороздных мембран и толщине экзины выде-
лено 6 подтипов. На родовом уровне различаются пыль-
цевые зерна родов Pterygiella, Melampyrum, Rhynchocorys 
и Tozzia. Пыльцевые зерна родов Odontites и Rhinanthus 
сходны по переплетенно-сетчатой и морщинисто-ям-
частой скульптуре экзины, и на видовом уровне отлича-
ются формой, очертанием, размером, строением борозд. 
Пыльцевые зерна родов Bellardia и Lathraea сходны по 
сетчато-палочковой и сетчато-палочково-морщинистой 
скульптуре экзины и различаются формой, очертания-
ми и строением борозд. Пыльцевые зерна родов Bartsia, 
Parentucellia и Macrosyringion сходны по сетчато-палочко-
вой скульптуре экзины и отличаются размерами, очерта-
ниями, строением борозд и особенностями скульптуры 
экзины. Палиноморфологические данные хорошо со-
гласуются с распределением родов в трибе Rhinantheae 
по молекулярно-филогенетическим данным и частич-
но с традиционными системами. Выявлены возможные 
направления эволюции скульптуры экзины пыльцевых 
зерен трибы Rhinantheae.

Ключевые слова: Rhinantheae, Orobanchaceae, пыльцевые 
зерна, морфология, скульптура, систематика
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Стат тя при свя че на ти пам так со нів ро ди ни 
Orchidaceae Juss., опи са них з те ри то рії Кримсько-
го пів ос т ро ва. Представ ни ки цієї ро ди ни ха рак те-
ри зу ють ся знач ною ва ріа бель ністю мор фо ло гіч них 
оз нак і час тим тра п лян ням гіб ри ди за ції, внас лі-
док чого у скла ді ро дів Anacamptis Rich., Orchis L., 
Ophrys L. та Epipactis Zinn. було ви ді ле но та опи са-
но низ ку про блем них так со нів різ но го ран гу. Так, 
за май же 200 ро ків до слі джен ня фло ри Кри му з 
цієї те ри то рії було опи са но 14 так со нів Orchidaceae. 
Зок ре ма, з цьо го ре гіо ну було опи са но: у ХІХ ст. 
Ф.А. Мар шал лом фон Бі бер штей ном і Х. Сте-
ве ном, а у ХХ ст. – Є.В. Вуль фом і В.Н. Аг ге єн-
ком із роду Orchis п'ять ви дів (O. caprina M. Bieb.,  
O. cassidea M. Bieb., O. comperiana Steven, O. punctu-
lata Steven ex Lindl., O. wanjkowii E. Wulff), з роду 

Ophrys – один вид (O. oestrifera M. Bieb.) і одну різ-
но вид ність(O. aranifera Huds. var. taurica Aggeenko = 
O. taurica (Aggeenko) Nevski), а та кож кіль ка гіб ри-
дів (на прик лад O. × wulffiana Soó, О. × jailae Soó, 
O. pseudoparviflora Ugr.), у ХХІ ст. К. Кройт цем і 
О.В. Фа те ри гою зі спів ав то ра ми з роду Epipactis – 
два види (E. krymmontana Kreutz, Fateryga & Efimov, 
E. taurica Fateryga & Kreutz), з роду Limodorum 
Boehm. – одну різ но вид ність (L. abortivum (L.) Sw. 
var. viridis Fateryga & Kreutz), з роду Anacamptis – та-
кож одну різ но вид ність (A. pyramidalis (L.) Rich. var. 
orientalis Kreutz).

Від по від но до ре зуль та тів кла сич них мор фо-
ло гіч них та но віт ніх мо ле ку ляр но-фі ло ге не тич-
них до слі джень та їхніх кри ти ко-сис те ма тич-
них ін тер пре та цій, два зі зга да них вище так со нів 
роду Orchis те пер роз гля да ють ся у скла ді цьо-
го ж роду, але у вуж чо му ро зу мін ні його об'єму 
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Ниж че по дає мо ві до мості про типи 13 так со-
нів, опи са них з те ри то рії Кри му*. Для кож но го з 
них вка зу ють ся ба зио нім, ос нов на си но ні мі ка, но-
менк ла тур ний тип (з ци ту ван ням про то ло гу та лек-
то ти пу, не оти пу, ав тен тич них зраз ків), ав то ра(-ів), 
що ви ді ли ли його, а та кож міс це збе рі ган ня ти по-
во го гер бар но го зраз ка та но мер (бар код) ко лек ції. 
Тип по да єть ся за ори гі наль ним опи сом на гер бар-
ній ети кет ці (зі збе ре жен ням ста рих назв гео гра-
фіч них пунк тів); умі ще но та кож кри тич ні но тат ки.

ANACAMPTIS Rich. 
1. Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. var. orientalis 

Kreutz, 2011, Ber. Arbeitskreis. Heimische Orchid. 
28(2): 276. 

За про то ло гом: "… ist vor allem auf der Krim 
(Ukraine) weit verbreitet. Im südwestlichen Teil 
zwischen Sevastopol und Jalta".

Holotypus: "Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. 
var. orientalis Kreutz. Crimea, im Laspital zwischen 
Balaklava und Jalta, 24.05. 2011, C .A.J. Kreutz", "Type! 
Holo" (L s.n; isotypus – WAG 0346512) (рис. Е1). 

При міт ка. Опи са ний різ но вид від різ ня єть ся від ти-
по во го дещо ви щим (50–110 см) і тон шим стеб лом, 
ко рот шим су цвіт тям (від пі ра мі даль но го до яй це по-
діб но го) (Kreutz, 2011). Вка за ний ав то ром у стат ті го-
ло тип: "Crimea, im Laspital zwischen Balaklava und Jalta,  
24.05. 2011, C .A.J. Kreutz" (L s.n)" від різ ня єть ся від на діс-
ла но го нам ти по во го зраз ка (див. рис. E1), та кож ви зна-
че но го ним як го ло тип та його міс ця збе рі ган ня, який ми 
вва жає мо за ізо тип.

EPIPACTIS Zinn.

1. Epipactis krymmontana Kreutz, Fateryga & Efimov, 
2014, Phytotaxa 172(1): 24. 

За про то ло гом: "…from Mt Baydarskaya Yayla in 
the vicinity of Sevastopol eastwards to Stary Krym in 
Kirovskoye District". 

Holotypus: "Epipactis krymmontana Kreutz, 
Fateryga & Efimov, UA [Ukraine]. Crimea (Belogorsk) 
Zemlyanichnoye. 27.06.2012, leg. C.A.J. Kreutz & 
A.V. Fateryga, det. C.A.J. Kreutz", "Type!" (L 0689932 
(рис. Е2); isotypus – L s.n.)".

При міт ка.  Об лі гат но ав то гам ний вид, близький до 
E. condensata Boiss., від яко го різ нить ся від нос но не-
щіль ним, зви чай но на ба га то ко рот шим су цвіт тям, дещо 
ви дов же ною зав'язю, блі ді шим епі хі лі єм із менш висту-
паю чи ми гор боч ка ми та від сут ністю віс ци дію (Fateryga 
et al., 2014).

* Одне зображення подано у тексті, інші (рисунки 
Е1–Е10) див. у електронній версії статті на  
https://ukrbotj.co.ua/archive/74/4/326 

(O. mascula (L.) L. subsp. wanjkowii або O. wanjkowii, 
O. punctulata), Orchis cassidea M. Bieb. як си но нім 
Anacamptis coriophora (L.) R.M. Bateman, Pridgeon & 
M.W. Chase від не се но до роду Anacamptis (Bateman 
et al., 1997; Kretzchmar et al., 2007), O. caprina 
M. Bieb. – у скла ді роду Himantoglossum Spreng. 
(H. caprinum (M. Bieb.) Spreng.), O. comperiana 
Steven сьо го дні роз гля да ють як вид роду Comperia 
K. Koch (C. comperiana (Steven) Asch. et Graebn.) або 
Himantoglossum (H. comperianum (Steven) P. Delforge) 
за леж но від вузько го або ши ро ко го трак ту ван ня 
меж роду Himantoglossum (Delforge, 2006; Mosyakin, 
Tymchenko, 2006; Vakhrameeva et al., 2008; Yena, 
2012; Sramkó et al., 2014; Bateman et al., 2017).

Види, опи са ні в роді Ophrys, те пер роз гля да ють ся 
у скла ді цьо го ж роду, але у "Фло рах" і "Ви знач ни ках" 
Ук ра ї ни та її ре гіо нів, а та кож у спе ці аль них пуб лі-
ка ці ях щодо флор Вір ме нії, Азер бай джа ну, Гру зії, 
Ро сії (Nevskyi, 1935; Bordzilovskyi, 1950; Privalova, 
1972; Smolyaninova,1976; Protopopova, 1987; Sobko, 
1989; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999; Perebora, 2002; 
Vakhrameeva et al., 2008 та ін.) вони ви зна ють ся за 
са мостій ні; тим ча сом, зок ре ма у "Flora Europаea" 
(Soó, 1980), O. oestrifera роз гля да єть ся як під-
вид O. scolopax Cav., у "World checklist of selected 
plant families" (Govaerts et al., 2016) – як си но нім 
O. apifera Huds., а O. taurica (Aggeenko) Nevski – як 
си но нім O. sphegodes Mill. subsp. mammosa (Desf.) 
Soó ex E.Nelson. А.В. Єна (Yena, 2012) вва жає 
O. taurica си но ні мом O. mammosa Desf., а А.В. Фа те-
ри га та К. Кройтц (Fateryga et al., 2014) – під видом 
O. mammosa subsp. taurica (Aggeenko) Soó. 

Опи са ний у 2012 р. як са мостій ний вид Epipactis 
taurica те пер роз гля да єть ся са ми ми ж ав то ра ми 
цьо го так со ну як під вид E. persica (Soó) Nannf. 
subsp. taurica (Fateryga & Kreutz) Fateryga & Kreutz. 
(Fateryga, Kreutz, 2012; Fateryga et al., 2014).

Усі зга да ні види ро ди ни Orchidaceaе вклю че ні до 
Єв ро пейсько го чер во но го спи ску (Bilz et al., 2011), 
Чер во ної кни ги Ук ра ї ни (Chervona knyga…, 2009) 
та до дат ку II Кон вен ції про між на род ну тор гів-
лю ви да ми ди кої фау ни і фло ри, що пе ре бу ва ють 
під за гро зою зник нен ня (CITES, 2016); п'ять ви-
дів (Comperia comperiana, Himantoglossum caprinum, 
Orchis punctulata, Ophrys oestrifera та O. taurica) 
зна хо дять ся під охо ро ною Бернської кон вен ції 
(Vinichenko, 2006). 
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Смоль я ни но ва, 1976, Фл. ев роп. час ти СССР, 2: 
58; Про то по по ва, 1987, Оп ред. высш. раст. Укр.: 
412; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. of 
Ukr.: 44. – O. sphegodes Mill. ssp. mammosa (Desf.) 
Soó ex E. Nelson, 1962, Gestaltw. Artb. Orchid. Eur. 
Mittelmeerl.: 184; Soó, 1980, Fl. Europ. 5: 347. 

За про то ло гом: "In Tauria meridionali ad Mischor 
passim copiosa".

Lectotypus (Averyanov, 1994): "Ophrys aranifera 
Huds. [var. (nova) taurica Agg. Tauria. Mischor. Floret 
Aprili. V. Agge'enko", "Ophrys taurica (Agg.) mihi. 
Typus! Determ. S. Nevski. IX. 1932", "Typus. Т. Ле о но-
ва, 1969", "[K.!]", "19.8.1997. Teste D. & U. Rückbrodt" 
(LE s.n.) (рис. Е5). 

При міт ка. Л.В. Авер'янов (Averyanov, 1994) у при міт ці до 
O. mammosa Desf., у скла ді яко го як си но нім на ве де но 
O. aranifera var. taurica, вка зує за зна че ний зра зок як тип, 
од нак ци тує його не в пов но му об ся зі: "Tauria. Mischor. 
V. Aggeenko" (LE). У ро зу мін ні ав то рів "Флоры ев ро пей-
ской час ти СССР" тип від по ві дає лек то ти пу, але на гер-
бар но му зраз ку по міт ки Л.В. Авер'янова не має.

2. Ophrys oestrifera M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 2: 
369. – Нев ский, 1935, Фл. СССР, 4: 729; Смоль я ни-
но ва, 1976, Фл. ев роп. час ти СССР, 2: 59; Про то по-
по ва, 1987, Оп ред. высш. раст. Укр.: 412; Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. of Ukr.: 43. – O. scolopax 
Cav. subsp. oestrifera (M. Bieb.) Soó, 1970 (publ. 1971), 
Acta Bot. Acad. Sci. Hung.16: 386; Soó, 1980, Fl. 
Europ. 5: 348. 

За про то ло гом: "Habitat in Tauria meridionali, circa 
pagum Derekoi. Floret Majo".

Lectotypus (Averyanov, 1994): "Ophrys oestrifera Taur. 
mer. m. [?] Steven [?]", "Ophrys oestrifera Bieb. 1808, Fl. 
Taur.-Cauc. 1994. Teste L. Averyanov (LE)", "Typus", 
"19. 8. 1997. Teste D. & U. Rückbrodt", " Lectotypus 
Ophrys oestrifera Bieb. 27.01. 2001, M. Fedoronchuk, 
L. Krytzka" (LE s.n. (рис. Е6); ? isolectotypus – LE 
s.n.). 

При міт ка. На ети кет ці зраз ка, об ра но го за лек то тип, є 
та кож по міт ка Х. Сте ве на, яка за ли ше на піз ні ше: "m. 
[?] Steven 1811[?]". Дру гий зра зок, що ци ту єть ся як ізо-
лек то тип, імо вір но, до ціль ні ше трак ту ва ти як син тип 
(ос кіль ки дос то вір но не ві до мо, чи він є час ти ною од но-
го збо ру з лек то ти пом, чи ні). У Гер ба рії LE збе рі га ють-
ся ще два зраз ки, ви зна че ні як ізо тип, про що за зна чає 
Л.В. Авер'янов і під твер джу ють D. та U. Rückbrodt, а 
М.М. Фе до рон чук і Л.І. Крицька вказу ють, що він на ле-
жить до ав тен тич них. При зраз ку є ще й кри тич на но тат-
ка Г. Флейш ман на, який пе ре ви зна чив зра зок як "Ophrys 
cornuta Stev." Вка за не у про то ло зі с. Де ре кой те пер є цен-
траль ною час ти ною м. Ялти. 

2. Epipactis taurica Fateryga & Kreutz, 2012, J. Eur. 
Orch. 44(1): 201. – E. persica (Soó) Nannf. subsp. 
taurica (Fateryga & Kreutz) Fateryga & Kreutz. 2014, 
J. Eur. Orch. 46(2): 413. 

За про то ло гом: "…near Yalta, … in the vicinity of the 
Ayan Reservoir near the village of Perevalnoye…".

Holotypus: "Epipactis persica (Soó) Nannfeldt – 
Дрем лик пер сид ский. Крым, окр. Ялты, Ял тин-
ский за по вед ник, склоны горы Ло па та, со сняк 
коротконожковый, 09.07. 2011. Со брал и оп ре де лил 
Фатерыга А.В.", "Notae criticae Epipactis taurica sp.n. 
det. Fateryga, 2011", "Typus Epipactis taurica Fateryga 
& Kreutz" (CSAU s.n. (рис. Е3); isotypi – CSAU s.n., 
LE s.n.).

Paratypus: "Ок рест ности Аян ско го во до хра ни-
ли ща, лу го вая степь на за пад ном скло не. 28 июня 
2005. А.В. Фатерыга" (CSAU s.n.). 

При міт ка.  Спо чат ку О.В. Фа те ри га ви зна чив зі бра ний 
ним зра зок як Epipactis persica, але піз ні ше на підста ві 
цьо го ек зем п ля ра він же ра зом К. Кройт цем опи са ли са-
мостій ний вид E. taurica, який зго дом роз гля да ли вже як 
під вид у скла ді E. persica. Від E. persica sensu stricto но во-
опи са ний так сон від різ ня єть ся міц ним стеб лом, жорст-
ки ми та пря ми ми лист ка ми, яс к ра ві шим за барв лен ням 
губи та зрід ка пов ністю зе ле ною квіт ко ніж кою; ок рім 
того, ти по вий під вид тра п ля єть ся пе ре важ но на пів ніч-
но му мак ро схи лі Кримських гір, а subsp. taurica – на пів-
ден но му та в пе ред гір'ях (Fateryga, Kreutz, 2012, 2014). 

LIMODORUM Boehm.

1. Limodorum abortivum (L.) Sw. var. viridis Fateryga 
& Kreutz, 2014, J. Eur. Orch. 46 (2): 414. 

За про то ло гом: "Crimean Mountains (south slope of 
the main ridge between Alupka and Alushta)".

Holotypus: "Limodorum abortivum (L.) Sw. var. viridis 
Fateryga & Kreutz Крым, окр. Алушты, близ с. Ви-
но град ное, гора Ура га, дубовый лес, A.V. Fateryga, 
29.05. 2014", "Type!" (CSAU s.n. (рис. Е4); isotypi: – 
CSAU s.n., PHEO s.n.).

Paratypus: "Крым, окр. Ялты, Мис хор, ме ж-
ду трас сой Ялта–Се васто поль и ниж ней стан-
ци ей ка нат ной до ро ги, сосновый лес. 28.5 2012, 
A.V. Fateryga" – PHEO s.n.; ibid., 28.5.2014, 
A.V. Fateryga (CSAU s.n.)".

При міт ка.  Від ти по во го різ но ви ду різ нить ся пов ністю зе-
ле ним, ко рот шим і тон шим стеб лом, гус ті шим су цвіт тям 
із дріб ні ши ми квіт ка ми (Fateryga, Kreutz, 2014).

OPHRYS L.

1. Ophrys aranifera Huds. var. taurica Aggeenko, 
1887, Scr. Bot. Horti Univ. Petrop. 1: 291. – O. 
taurica (Aggeenko) Nevski, 1935, Фл. СССР, 4: 728; 
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Lectotypus (Averyanov, 1994): "Orchis cassidea 
Tauria leg. Baumann". "Orchis cassidea 1819, Fl. 
Taur.-Cauc. 3: 600 (= O. coriophora L.), 1994. Teste L. 
Averyanov (LE)", "Typus", "Lectotypus Orchis cassidea 
Bieb. 27.01.2001, M. Fedoronchuk, L. Krytzka" (LE 
s.n.) (рис. E8). 

При міт ка. Л.В. Авер'янов (Averyanov, 1994) ци тує лек то-
тип виду: "In Tauriae meridionalis udis, circa Autkam obvia" 
(LE!).

3. Orchis comperiana Steven, 1829, Nouv. Mém. Soc. 
Nat. Moscou, 1: 259. – Comperia comperiana (Steven) 
Asch. et Graebn. 1907, Syn. Mitteleurop. Fl. 3: 620, 4: 
194; Смоль я ни но ва, 1976, Фл. ев роп. час ти СССР, 
2: 40; Про то по по ва, 1987, Оп ред. высш. раст. Укр.: 
410; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. of Ukr.: 
40, Soó, 1980, Fl. Europ. 5: 337. – C. taurica K. Koch, 
1849, Linnaea, 22: 287; Нев ский, 1935, Фл. СССР, 
4: 676. – Himantoglossum comperianum (Steven)  
P. Delforge, 1999, Naturalistes Belges 80 (3): 401; Мо-
ся кін, Тим чен ко, 2006, Укр. бот. журн., 63, 3: 319; 
Bateman, Molnár, Sramkó, 2017, Peer J, 5: e2893.

За про то ло гом: "In nemorosis vallis Laspi, Tauriae 
meridionalis, detecta a Dno Compere, plantarum 
scrutatore indefesso". 

Lectotypus (Renz, Taunbenheim, 1984): "Herb. 
Fischer Orchis comperiana In litore merid. Tauriae 
Laspi. Compere 1828", "Herb. Fischer Orchis 
comperiana Laspi [...]", "Lectotypus Orchis comperiana 
Stev. 27.01.2001, M. Fedoronchuk, L. Krytzka" (LE 
s.n. (рис. E9); isolectotypi – K s.n., P s.n., LE s.n.).

4. Orchis punctulata Steven ex Lindl. 1835, Gen. et 
Sp. Orch.: 273; Нев ский, 1935, Фл. СССР, 4: 696; 
Смоль я ни но ва, 1976, Фл. ев роп. час ти СССР, 2: 47; 
Soó, 1980, Fl. Europ. 5: 340; Про то по по ва, 1987, Оп-
ред. высш. раст. Укр.: 410; Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999, Vasc. Pl. of Ukr.: 45.

За про то ло гом: "in Tauria meridionali".
Holotypus: "Orchis punctulata m. Taur. meridionalis. 

Lindl. Orch. p. 273" "Steven", "Orchis punctulata, Stev. 
ex Lindl. Gen. et Sp. Orch. p. 273. Type specimen! 
(rar)" (K 000718064 (див. рисунок); isotypi – H s.n., 
LE s.n.).

При міт ка. Г. Креч мар зі співавторами (Kretzchmar et al., 
2007) трак ту ють міс це збо ру виду "Taur. meridionali" не 
як Крим, Ук ра ї на, а як Ту реч чи на, Цен траль ний Тавр 
("Turkey, Central Taurus"). На гер бар но му зраз ку є ма лю-
нок квіт ки та за зна че ні від мі ни виду.

5. Orchis wanjkovii E. Wulff, 1930, Фл. Крыма 1(3): 
97; Про то по по ва, 1987, Оп ред. высш. раст. Укр.: 

ORCHIS L.

1. Orchis caprina M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 3: 
602. – Himantoglossum caprinum (M. Bieb.) Spreng., 
1826, Syst. Veg. 3: 694; Нев ский, 1935, Фл. СССР, 
4: 719; – H. caprinum (M. Bieb.) K. Koch, 1849, 
Linnaea, 22: 287; Смоль я ни но ва, 1976, Фл. ев-
роп. час ти СССР, 2: 37; Про то по по ва, 1987, Оп-
ред. высш. раст. Укр.: 409; Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999, Vasc. Pl. of Ukr.: 42. – H. hircinum (L.) Sprengel 
subsp. caprinum (Bieb.) Sundermann, 1973, Acta Bot. 
Acad. Sci. Hung. 19: 373; Moore, 1980, Fl. Europ. 5: 
342. – Aceras caprinum (M. Bieb.) Lindl., 1835, Gen. 
Sp. Orchid. Pl.: 282. 

У про то ло зі виду кон крет не міс цез ростан ня не 
вка за но. 

Lectotypus (Sramkó & al., 2012): "Tragodes Orchis 
hircina caprina M.B. Tauria Sudagh, 1807 nectarium 
majus cuam in O. hircina", "Herb. Steven" (H 1239346) 
(рис. Е7).

При міт ка. По чат ко во Г. Бау ман (Baumann, 1978) за 
тип Himantoglossum caprinum об рав зра зок із Гер ба рію 
LE ("legi ad montem Agermysh"), який піз ні ше був при-
йня тий Л.В. Авер'яновим (Averyanov, 1994). Цієї ти пі-
фі ка ції дот ри му ють ся та кож ав то ри фло ри Ту реч чи-
ни (Rentz, Taubenheim, 1984). Як з'ясувалося (Sramkó 
et al., 2012), цей зра зок не є час ти ною ори гі наль но го 
ма те ріа лу Orchis caprina, ос кіль ки зі бра ний К. Ле де-
бу ром у 1818 р. і, ймо вір но, був ви зна че ний вже пі сля 
пуб лі ка ції "Flora Taurico-Caucasica" (Bieberstein, 1819). 
У зв'язку з тим цей зра зок слід роз гля да ти як не отип. 
Піз ні ше М.М. Фе до рон чук у Гер ба рії LE о брав за лек-
то тип ін ший зра зок "Ex herbario Marschall Bieberstein", 
за ли шив ши при ньо му Notae criticae: "Lectotypus Orchis 
caprina M. Bieb. Conserv. in Europ. sect LE, 25.01.2001.  
N. Fedoronchuk". При цьо му за зна че но, що по пе-
ред ній зра зок, об ра ний за тип, на справ ді та ким не є: 
"non lectotypus ("typus") Orchis caprina Bieb. 27.01.2001. 
N. Fedoronchuk, L. Krytzka". У 2012 р. за лек то тип було 
об ра но зразок H 1239346 (Sramkó et al., 2012). На гер бар-
но му ар ку ші є два зраз ки рос ли ни, один з них об ра ний за 
лек то тип, ін ший – "Original material".

2. Orchis cassidea M. Bieb. 1819, Fl. Taur.-Cauc. 
3: 600. – O. coriophora L. 1753, Sp. Pl. 1: 940; Нев-
ский, 1935, Фл. СССР, 4: 719. – O. fragrans Pollini, 
1811, Elem. Bot. 2: 157; Смоль я ни но ва, 1976, Фл. 
ев роп. час ти СССР, 2: 49; Про то по по ва, 1987, Оп-
ред. высш. раст. Укр.: 411; Mosyakin, Fedoronchuk, 
1999, Vasc. Pl. of Ukr.: 42. – Anacamptis coriophora (L.) 
R.M. Bateman, Pridgeon & M.W. Chase, 1997, 
Lindleyana 12: 120. 

У про то ло зі виду кон крет не міс цез ростан ня не 
вка за но. 

https://peerj.com/articles/2893/author-1
https://peerj.com/articles/2893/author-2
https://peerj.com/articles/2893/author-3
https://doi.org/10.7717/peerj.2893
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3. Orchis pseudoparviflora Ugr., 1913, Тр. Харь-
ков. об-ва испытат. прир. Харь ков. ун-та, 46: 150 
(O. elegans Heufl. × O. coriophora L.).

За про то ло гом: "… око ло Ва си ще ва, Ку ря жа, 
Шпа ков, Ка мен но го; с. Чернетчины – Ахт. у., и в 
Крыму. Южн. бе рег – Лимены (в герб. И.В. Вань-
ко ва)".

При міт ка. Ти по ві зраз ки виду в гер ба рі ях CWU, YALT і 
LE не вда ло ся з най ти. У про то ло зі (Ugrinskiy, 1913) вка-
за ні міс цез ростан ня із су час них Хар ківської, Сумської 
об лас тей та Кри му. При цьо му ав тор вка зує, що гіб рид, 
зі бра ний І.В. Вань ко вим з Кок коз, не від по ві дає, ймо-
вір но, жод но му з опи са них К.О. Уг ринським так со нів 
(O. pseudoparviflora, O. reinchardii Ugr., O. kelleriana Ugr.), 
але він най більш близький до O. pseudoparviflora. Піз-
ні ше цей автор (Ugrinskiy, 1922) по дає його ді аг ноз ла-
тинською мо вою, по вто рюю чи зга да ні ло ка лі те ти, а 
щодо Кри му вка зує вже Кок ко зи.

По дя ки 

Ав то ри щиро вдяч ні канд. біол. наук О.М. Сєн ни ко-
ву (Уні вер си тет Хель сін кі та Бо та ніч ний інсти тут 
ім. В.Л. Ко ма ро ва РАН, Санкт-Пе тер бург), канд. 
біол. наук І.В. Та та но ву (Бо та ніч ний інсти тут  
ім. В.Л. Ко ма ро ва РАН, Санкт-Пе тер бург), канд. 
біол. наук Л.Е. Рифф (Ні кітський бо та ніч ний сад, 
Ялта), д-ру К. Кройцу (K.C.A.J. Kreutz, Naturalis 
Biodiversity Center, Leiden) за до по мо гу при ска ну ван-
ні ти по вих зраз ків, що збе рі га ють ся в Гер ба рі ях H, 
YALT i LE, та за на да ні пуб лі ка ції. 

Ро бо та П.Г. Єфі мо ва ви ко ну ва ла ся в рам ках  
дер жав но го зав дан ня за те мою "Кол лек ции 
сосудистых рас те ний БИН РАН (ис то рия, со хра не-
ние, изу че ние и по пол не ние)".

411; Mosyakin, Fedoronchuk, 1999, Vasc. Pl. of Ukr.: 
46. – O. mascula (L.) L. subsp. wanjkowii (E. Wulff) 
Soó, 1932, in G.Keller & al., Monogr. Iconogr. Orchid. 
Eur. 2: 170; Смоль я ни но ва, 1976, Фл. ев роп. час ти 
СССР, 2: 44; Soó, 1980, Fl. Europ. 5: 341; Нев ский, 
1935, Фл. СССР, 4: 683, in adnot. O. mascula L.; 
Бор дзі ловський, 1950, Фл. УРСР, 3: 386. in adnot. 
O. speciosa Host. 

За про то ло гом: "Hab. – Qu. Ман губ-Ка ле (Вань-
ков!); Курцы (Ан д ре ев!). – Fa. Сююр-Кая бл. 
Кок коз (Вань ков!); г. Бой ко у хут. Туар-Хо ба, 
820 м.н.у.м. (Дзе ва нов ский!). – Ju. Штан ге ев ская 
тро па, Став ри-Кая (Вань ков!). Над Учан-Су (Голь-
де!); Над д. Ни ки та (Вань ков!)". 

Lectotypus (Averyanov, 1994): "Orchis wanjkovii 
m. E. Wulff", "Orchis wanjkovii Wulff, 1930, Fl. 
Taur. 1, 3: 97 (= O. mascula (L.) L. 1994. Teste L. 
Averyanov (LE)", "Lectotypus", "19. 8. 1997. Teste D. 
& U. Rückbrodt", "Orchis tridentatа anatolica Scop. 
Ex Herb. Horti Botanici Jurjevensis. Крым. Кур-
цовск. каз. лес ная дача. 20 Aпр. 1899, Coбр. и оп-
ред. В.Г. Ан д ре ев Ex herb. Fl. Ross. N. Puring (LE s.n. 
(рис. Е10); isolectotypi – LE s.n., YALT, s.n.; specimina 
authentica –YALT 000024).

При міт ка.  Ав тен тич ний зра зок виду, що збе рі гав ся в Гер-
ба рії YALT, тим ча со во зна хо дить ся у фон дах Гер ба рію KW.

Із те ри то рії Кри му на во дить ся ба га то гіб ри дів, 
час ти на з яких була опи са на впер ше й піз ні ше вони 
ін ко ли роз гля да ли ся як са мостій ні види. 

1. Orchis punctulata Steven ex Lindl. × O. purpurea 
Huds. pro parte, in Wulff, 1930, Фл. Крыма, 1, 3: 108. 
– Orchis × wulffiana Soó, 1932, Repert. Spec. Nov. 
Regni Veg. Sonderbeih. A 2: 194, nom.   

При міт ка. Гибридні рослини наводяться Є.В. Вульфом 
(Wulff, 1930, p. 108–109) для "Hab. – Ju. Бл. Ман губ-Ка-
ле, 7.V.13 цв. (Вань ков!). – Fa. Коккозы, 3.V.12 цв. (Вань-
ков!). – Ju. Лас пи, 11.V.13 (Вань ков!); Суук-су. Фео дос. у., 
23.V.13 цв. (Вань ков!)". 

2. Orchis  mascula (Vest) Soó × O. provincialis Balb. ex 
DC. in Wulff, 1930, Фл. Крыма, 1, 3: 110. – О. × jailae 
Soó, 1932, Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Sonderbeih. 
A 2: 190, nom. – O. × penzigiana A. Camus nothosubsp. 
jailae (Soó) H. Kretzschmar, Eccarius & H. Dietr., 
2007, Orchid Gen. Anacamptis Orchis Neotinea: 470.  

При міт ка. Гибридні рослини наводяться Є.В. Вульфом 
(Wulff, 1930, p. 110) для "Hab. – Fa. Бой ко, чаир, 06.V 16 
цв.; Чаир на Бой ке ниже Юрваты 16.V.10 цв.; Юр ва-
та, 01.V 16 цв.; Развалины церк ви Сю тюр, 14.V 16. цв.; 
Биюк-Ат баш, ис точ ник, 01.V 16 цв.; Пе ре вал на Байдары 
из Кок коз, 10.V.13 цв. (Вань ков!). – Ju. Штан ге ев ская 
тро па в чаи рах над Ял той 11.V. 08 цв. (Вань ков!)".
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Голотип Orchis punctulata Steven ex Lindl. (K 000718064)

Holotype of Orchis punctulata Steven ex Lindl. (K 000718064) [http://plants.jstor.org/stable/10.5555/al.ap.
specimen.k000718064?searchUri=filter%3Dname%26so%3Dps_group_by_genus_species%2Basc%26Query
%3D%2528Orchis%2Bpunctulata%2529]



332 Ukr. Bot. J., 2017, 74(4)

Kretzchmar H., Eccarius W., Dietrich H. The orchid  
genera Anacamptis, Orchis, Neotinea: phylogeny, taxonomy, 
morphology, biology, distribution, ecology, hybridization,  
Burgel: EchinoMedia Verlag, 2007, 544 pp.

Marschall von Bieberstein F.A. Flora taurico-caucasica 
exhibens stirpes phaenogamas, in Chersoneso Taurica et 
regionibus caucasicis sponte crescentes, Charkoviae: Typis 
Academicis, 1819, vol. 3, 655 pp.

Mosyakin S.L., Tymchenko I.A. Ukr. Bot. J., 2006, 63(3): 
315–327. [Мосякін С.Л., Тимченко І.А. Огляд новіт-
ніх таксономічних і номенклатурних змін, що стосу-
ються представників родини Orchidaceae. Укр. бот. 
журн., 2006, 63(3): 315–327].

Mosyakin S.L., Fedoronchuk M.M. Vascular plants of 
Ukraine. A nomenclatural checklist, Kiev, 1999, xxiii + 
345 pp.

Nevskyi S.A. Orchidaceae. In: Flora SSSR, Leningrad:  
Izd-vo AN SSSR, 1935, vol. 4, pp. 589–730. [Не-
вский С.А. Ятрышниковые – Orchidaceae. В кн.:  
Флора СССР, Л.: Изд-во АН СССР, 1935, т. 4, 
с. 589–730].

Perebora E.A. Orchidniye Severo-Zapadnogo Kavkaza, Mos-
cow: Nauka, 2002, 253 pp. [Перебора Е.А. Орхидные 
Северо-Западного Кавказа, М.: Наука, 2002, 253 с.].

Privalova L.A. Orchidaceae. In: Opredelitel vysshykh ras-
teniy Kryma. Ed. N.I. Rubtsov, Leningrad: Nauka, 1972, 
pp. 93–103. [Привалова Л.А. Orchidaceae – Орхидные 
(Ятрышниковые). В кн.: Определитель высших рас-
тений Крыма. Под общ. ред. Н.И. Рубцова, Л.:  
Наука, 1972, с. 96–103].

Protopopova V.V. Orchidaceae. In: Opredelitel vyschykh ras-
teniy Ukrainy, Kiev: Naukova Dumka, 1987, pp. 405–412. 
[Протопопова В.В. Orchidaceae – Ятрышниковые. 
В кн.: Определитель высших растений Украины. Под 
общ. ред. Ю.Н. Прокудина, Киев: Наук. думка, 1987, 
с. 405–412].

Renz J., Taubenheim G. Comperia. In: Flora of Turkey and 
the East Aegean Islands. Ed. P.H. Davis, Edinburgh, 
1984, vol. 8, pp. 515–516.

Smolyaninova L.A. Orchidaceae. In: Flora evropeyskoy chasti 
SSSR, Leningrad: Nauka, 1976, vol. 2, pp. 10–59. [Смо-
льянинова Л.А. Orchidaceae – Ятрышниковые. В кн.: 
Флора европейской части СССР, Л.: Наука, 1976, т. 2, 
с. 10–59].

Sobko V.G. Orchideyi Ukrainy, Kyiv: Naukova Dumka, 
1989, 192 pp. [Собко В.Г. Орхідеї України, Київ: Наук. 
думка, 1989, 192 с. ]. 

Soó R. Ophrys. In: Flora Europaea. Ed. T.G. Tutin, Cam-
brige: Cambridge Univ. Press, 1980, vol. 5, pp. 344–349.

Sramkó G., Ovari R.C., Yena A.V., Sennikov A.N.,  
Somlyay L., Bateman R.M., Molnar A. Unravelling a 
century of misuse: typification of the name Himantoglos-
sum caprinum (Orchidaceae: Orchideae). Phytotaxa, 2012, 
66: 21–26.

Sramkó G., Molnar A., Hawkins J.A., Bateman R.M. 
Molecular phylogeny and evolutionary history of the  
Eurasiatic orchid genus Himantoglossum s. l. (Orchida-
ceae). Ann. Bot., 2014, 114: 1609–1626.

СПИСОК ПОСИЛАНЬ

Averyanov L.V. Bot. Zhurn., 1994, 79(10): 108–127. [Аве-
рьянов Л.В. Обзор видов семейства Orchidaceae 
флоры Кавказа. Бот. журн., 1994, 79(10): 108–127].

Bateman R.M., Pridgeon A.M., Chase M.W. Phylogenetics 
of subtribe Orchidinae (Orchidoidea, Orchidaceae) based 
on nuclear ITS sequences. 2. Infrageneric relationships 
and taxonomic revision to achive monophyly of Orchis 
sensu stricto. Lindleyana, 1997, 12: 113–141.

Bateman R.M., Molnár V.A., Sramkó G. In situ morpho-
metric survey elucidates the evolutionary systematics 
of the Eurasian Himantoglossum clade (Orchidaceae:  
Orchidinae). PeerJ, 2017, 5: e2893, available at: http:// 
doi.org/10.7717/peerj.2893 (accessed 20 april 2017)

Baumann H. Himantoglossum adriaticum spec. nov. – eine 
bislang übersehene Riemenzunge aus dem zentralen 
nördlichen Mittelmeergebiet. Die Orchidee, 1978, 29: 
165–172.

Bilz M., Kell S.P., Maxted N., Lansdown R.V. European Red 
List of Vascular Plants, Luxembourg: Publ. Office of the 
Europ. Union, 2011, 130 pp.

Bordzilovskyi E.I. Orchidaceae. In: Flora UkrRSR, Kyiv: 
Vyd-vo AN UkrRSR, 1950, vol. 3, pp. 312–405. [Бор-
дзіловський Є.І. Родина Зозулинцеві – Orchidaceae. 
В кн.: Флора УРСР, Київ: Вид-во АН УРСР, 1950,  
т. 3, с. 312–405].

CITES (the Convention of International Trade in Endangered 
Species of Wild Fauna and Flora), available at: https://
cites.org/eng/app/appendices.php (accessed 15 Decem-
ber 2016).

Chervona knyha Ukrainy. Roslynnyi svit (Red Data Book of 
Ukraine. Plant Kingdom). Ed. Ya.P. Didukh, Kyiv: Glo-
balconsulting, 2009, 912 pp. [Червона книга України. 
Рослинний світ. Ред. Я.П. Дідух, Київ: Глобалконсал-
тинг, 2009, 912 с.].

Delforge P. Orchids of Europe, North Africa and the Middle 
East, London: A & C Black, 2006, 640 pp.

Fateryga A.V., Kreutz K.C.A.J. A new Epipactis species from 
the Crimea, South Ukraine (Orchidaceae). J. Eur. Orch., 
2012, 44(1): 199–206.

Fateryga A.V., Kreutz K.C.A.J. Checklist of the orchids of 
the Crimea (Orchidaceae). J. Eur. Orch., 2014, 46(2): 
407–436.

Fateryga A.V., Kreutz K.C.A.J., Fateryga V.V., Efimov P.G. 
Epipactis krymmontana (Orchidaceae), a new species 
endemic to the Crimean Mountains and notes on 
the related taxa in the Crimea and bordering Russian 
Caucasus. Phytotaxa, 2014, 172(1): 22–30. 

Govaerts R., Bernet P., Kratochvil K., Gerlach G.,  
Carr G., Alrich P., Pridgeon A.M., Pfahl J., 
Campacci M.A., Baptista H., Tigges H., Shaw J., Cribb P., 
George A., Kreuz K., Wood J. World Checklist of selected 
plant families (Orchidaceae), Kew: Royal Bot. Gardens, 
2016, available at: http://apps.kew.org/wcsp (accessed 12  
November 2016).

Kreutz K.C.A.J. Beitrag zur Kenntnis europäischer, 
mediterraner und vorderasiatischer Orchideen. 
Ber. Arbeitskrs. Heim. Orchid., 2011, 28(2): 263–299. 

https://doi.org/10.7717/peerj.2893
https://doi.org/10.7717/peerj.2893
https://cites.org/eng/app/appendices.php
https://cites.org/eng/app/appendices.php
http://apps.kew.org/wcsp


333Укр. бот. журн., 2017, 74(4)

Протопопова В.В.1,2, Тимченко И.А.1, Ефимов П.Г.3, 
Шевера М.В.1 Типы названий таксонов семейства 
Orchidaceae, описанных с территории Крыма. Укр. бот. 
журн., 2017, 74(4): 326–333.
1Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина
2 Закарпатский Венгерский Институт  
им. Ференца Ракоци II 
пл. Кошута, 6, г. Берегово 90200, Закарпатская обл., 
Украина
3Ботанический институт им. В.Л. Комарова  
Российской АН  
ул. проф. Попова, 2, Санкт-Петербург 197376, 
Российская Федерация 

Обобщены сведения о типовых образцах (лектотипы, 
изолектотипы, голотипы, изотипы, другие автентичные 
образцы) 11 таксонов семейства Orchidaceae, описанных 
с территории Крыма (Anacamptis pyramidalis var. orientalis, 
Epipactis krymmontana, E. taurica, Limodorum abortivum 
var. viridis, Orchis caprina, O. cassidea, O. comperiana, 
O. punctulata, O. wanjkowii, Ophrys oestrifera, O. aranifera 
var. taurica). Для каждого таксона указаны базионим, ос-
новная синонимика, данные протолога, категория типа, 
автор/авторы, выделившие их, место хранения и крити-
ческие замечания, размещены цифровые изображения 
типовых образцов.
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Узагальнено відомості про типові зразки (лектотипи, 
ізолектотипи, голотипи, ізотипи та інші автентичні зраз-
ки) 11 таксонів родини Orchidaceae, описаних із терито-
рії Криму (Anacamptis pyramidalis var. orientalis, Epipactis 
krymmontana, E. taurica, Limodorum abortivum var. viridis, 
Orchis caprina, O. cassidea, O. comperiana, O. punctulata, 
O. wanjkowii, Ophrys oestrifera, O. aranifera var. taurica). Для 
кожного таксона зазначено базионім і основну сино-
німіку, вказано дані протологу, категорію типу, автора/
авторів, які його виділили, місце зберігання та критичні 
нотатки, наведені цифрові зображення типових  зразків.
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Вступ

Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch (= Cytisus 
scoparius (L.) Link) (Fabaceae) тривалий час вва жа ли 
рід кіс ним ви дом для фло ри Схід ної Єв ро пи. Цей 
вид було вне се но до Чер во ної кни ги ко лишньо го 
СРСР (Krasnaia kniga…, 1978). Од нак дея кі ав то ри 
(Kleopov, 1990) від но си ли його до ін ва зій них ви дів 
Схід ної Єв ро пи. З ме тою вста нов лен ня по хо джен-
ня та су час но го ста ну по пу ля цій цьо го виду на 
схід ній межі ареа лу ми вив ча ли його гео гра фіч не 
по ши рен ня та умо ви міс цез ростань в іс то рич но-
му ас пек ті від по чат ку фло ристич них до слі джень в  
Ук ра ї ні до на ших днів.

Ма те ріа ли та ме то ди

Ди на мі ку розширення ареа лу S. scoparius в Ук ра ї-
ні вив ча ли на ос но ві ана лі зу гео гра фіч но го по ши-
рен ня і умов міс цез ростань в ми ну ло му та су час них 
умо вах. Польо ві до слі джен ня про во ди ли впро довж 

1989–2016 рр. Фі то це но тич ні опи си та ви ді лен ня 
асо ціа цій з участю S. scoparius здій сню ва ли за ме-
то ди кою, при йня тою в Схід ній Єв ро пі (Korchagin, 
1976; etc.). Ок рім ек спе ди цій них до слі джень про-
ве де но ана ліз фло ристич них і фі то це но тич них 
праць від В. Бес се ра до на ших днів і ма те ріа лів гер-
ба рі їв (CBR, CHER, KW, KWHA, KWU, LW, LWS, 
LWKS, UU та Рів ненсько го крає знав чо го му зею) 
й елек трон ної бази да них Plantarium [http://www.
plantarium.ru/]. Міс це зна хо джен ня на ве де ні за гер-
бар ни ми ма те ріа ла ми, лі те ра тур ни ми дже ре ла ми 
та ус ни ми вка зів ка ми. 

Peзультати та об го во рен ня

Sarothamnus scoparius – cубатлантичний еле мент 
фло ри Єв ро пи (Walter, Straka, 1970). На сьо го дні 
його аре ал за ймає те ри то рію від Ір лан дії до Бі ло-
ру сі та Ук ра ї ни, від пів дня Скан ди навсько го п-ва 
до пів дня Пі ре нейсько го, Апен нінсько го та Бал-
кансько го п-вів (Meusel et al., 1965; Fries, 1968; 
Hultén, Fries, 1968). Дис ку сій ним є пи тан ня про 
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Abstract. The issue of the range of Sarothamnus scoparius in Eastern Europe remains problematic. This species, listed in the 
Red Data Book of USSR (1978) as a rare autochthonous species near the eastern limit of its range, is also a rare species of 
Ukrainian Polissya. According to data of other authors, S. scoparius is an adventive species of the flora of Eastern Europe. 
Sarothamnus scoparius is not listed in the floristic reports of the 19th century from the Carpathians, Polissya and Eastern Europe 
in general. At that time it was not a component of the native flora but was cultivated in forestries as a forage plant for wild 
animals. From cultivation sites S. scoparius was spread to natural ecosystems, occuping niches in forest margins, forest glades, 
forest plantations, along forest routes and paths, in ecotones between forests and fields. The rate of migration of S. scoparius 
increased in the 20th century and especially in the 21st century due to climate warming and intensive antropogenic pressure on 
the environment (forest cut on large scale, abandoned fields, presence of many open pits and rock dumps, and other suitable 
habitats for S. scoparius). Strong frost and drought slow down but do not stop migration of S. scoparius to the east. This migration 
takes place in the Polissya lowland through various landscape ecosystems and in Volhynian-Podolian Upland along river valleys. 
Differing behaviour of S. scoparius in two regions of Ukraine may be explained by air humidity. More humid climate of the 
Polissya lowland is more suitable for the growth and development of a subatlantic species S. scoparius than less humid climate 
of Volhynian-Podolian Upland. Analysis of geographical distribution and habitats of S. scoparius in historical aspects shows 
that this species is a kenophyte and ergasiophyte in the Ukrainian flora. Sarothamnus scoparius is by mistake regarded as a rare 
autochtonian species in Ukraine.
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по ка зав, що цей вид у Га ли чи ні тоді зростав по кра-
ях лі со вих ма си вів, на га ля ви нах, у лі со вих куль-
ту рах, уз довж лі со вих до ріг і сте жок, еко то пів між 
лі сом і по лем (див. спи сок, ри су нок, a).

Важ ли ва ін фор ма ція міс тить ся на ети кет ці, що 
су про во джує збір В. Дідушицького (Dzieduszycki, 
1875, LWS), де вка за но, що S. scoparius ви користову-
ли як корм для тва рин. Оче вид но, з цією ме тою 
В. Дідушицький та інші по мі щи ки ін тро ду ку ва ли 
рос ли ну в Га ли чи ну і ви ро щу ва ли в сво їх при ват-
них лі сах. Звід си вона по ши ри ла ся на при лег лі те-
ри то рії на По діл лі та на Ма ло му По ліс сі, зай няв ши 
еко ло гіч ні ніші в міс цях ан тро по ген но го по ру шен-
ня лі со вих еко систем.

У XIX ст. S. scoparius був ма ло по ши ре ною рос-
ли ною не лише на те ри то рії Ук ра ї ни, а й в су сід-
ній Поль щі. Як свід чать дані, на ве де ні в стат ті Дж. 
Крижановський (Krzyzanowski, 1883), осе ред ки 
його при род но го зростан ня роз мі щу ва ли ся пе-
ре важ но в за хід ній і пів ніч ній час ти нах кра ї ни, 
по бли зу міст Ченсто хо ва, Зо ло тий По тік (Си ле-
зія та Черськ, По мор'я). Най ближ чий від Ук ра ї ни 
ло ка лі тет був поблизу м. Гура-Каль ви рія (сучасне 
Ма зурське воє водст во). З ог ля ду на цін ність 
S. scoparius як ви со ко де ко ра тив ної, ме до нос ної, лі-
карської та кор мо вої, ґрун то за крі п лю валь ної рос-
ли ни ав тор ци то ва ної стат ті ре ко мен дує ши ро ко 
впро ва джу ва ти його в куль ту ру.

Та ким чи ном, ре зуль та ти ана лі зу лі те ра тур них і 
гер бар них да них XIX ст. свід чать про те, що в Ук-
ра ї ні та на при лег лих до неї те ри то рі ях Поль щі 
S. scoparius дико не зростав, його ли ше впро ва джу-
ва ли в куль ту ру. Цей про цес три вав і в пер шій по-
ло ви ні XX ст.

Н.А. Тро їцький (Troitskii, 1916) пи сав, що 
S. scoparius куль ти ву ють у дея ких ліс ництвах на 
Во линсько му По ліс сі. Він на во дить три ло ка лі те-
ти рос ли ни в око ли цях м. Сар ни, сіл Збуж та Сте-
пань (су час на Рів ненська обл.), при пус каю чи ан-
тро по ген не по хо джен ня цих міс цез ростань (див.  
ри су нок). Й. Па нек (Panek, 1939) вия вив S. scoparius 
на Во линській ви со чи ні, де був знач ний осе ре док 
зростан ня в око ли цях м. Рів не та в нав ко лиш ніх 
се лах, він час то тра п ляв ся по ок ра ї нах лі со вих ма-
си вів со сно вих і мі ша них лі сів. М.Г. По пов (Popov, 
1949) на во дить на За кар пат ті ло ка лі тет S. scoparius 
із око лиць м. Му ка че во. 

У ро бо ті, при свя че ній ат лан тич но му еле мен ту 
фло ри Поль щі, до скла ду якої на той час вхо ди ла 
За хід на Ук ра ї на, Г. Че готт (Сzecott, 1927) за зна чає, 

схід ну межу ареа лу цьо го виду. Згід но з да ни ми Г. 
Че чотт (Czeczott, 1927), вона про хо дить уз довж 
р. Віс ли. Г. Мой зель зі спів ав то ра ми (Meusel et al., 
1965) за ува жу ють, що при род ний аре ал S. scoparius 
охо п лює біль шу час ти ну Поль щі, за ви нят ком 
Люб лінської ви со чи ни та Ма зо вецької ни зо ви-
ни. Н.В. Коз ловська та В.І. Парфьо нов (Kozlovska, 
Parfenov, 1972) вва жа ють, що схід на межа су ціль но-
го по ши рен ня виду при близ но збі га єть ся з дер жав-
ним кор до ном між Поль щею, Бі ло рус сю й Ук ра ї-
ною, а на схід від неї ві до мі ок ре мі ло каль ні міс це-
зна хо джен ня виду. Й. Зе лінський (Zieliński, 1974) 
за ува жу вав, що схід ну межу ареа лу цьо го виду не-
мож ли во вста но ви ти че рез те, що в ба гатьох ви пад-
ках важ ко вия ви ти, чи міс це зна хо джен ня є при-
род ни ми, чи вони ви ник ли внас лі док ді яль ності 
лю ди ни.

У фло ристич них пра цях XIX–по чат ку XX ст., 
при свя че них фло рі Ук ра ї ни, По ліс ся та Кар-
пат (Besser, 1822; Rogovych, 1869; Montrezor, 1886; 
Pachoskii, 1897; Pax, 1908), відсутня ін фор мація 
про гео гра фіч не по ши рен ня S. scoparius на те ри то-
рії на шої кра ї ни. Лише в ро бо ті І.Ф. Шмаль гау зе-
на (Shmalgauzen, 1886) є вка зів ка на те, що цей вид 
гер ба ри зу вав A. Ан дже йовський в око ли цях м. Ро-
кит не на Ки їв щи ні. У сво їй пра ці "Flora Ukrainy" 
(Andzejowski, 1869), яка, по суті, є ви знач ни ком ро-
дів та опи сом їхньої мор фо ло гії, A. Ан дже йовський 
на во дить рід Sarothamnus Wimm. без ви до вої на зви. 
Оче вид но, на той час цей вид куль ти ву ва ли в око-
ли цях м. Ро кит но го.

У гер ба рії Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (KW) збе рі га єть ся зра зок S. scoparius, 
зі бра ний В. Мон тре зо ром у Ялті в 1882 р. Ос кіль ки 
в го рах Кри му цей вид не зростає, зра зок міг бути 
зі бра ний лише з куль ти во ва ної рос ли ни. 

У львівських гер ба рі ях (LW, LWS) збе рі га ють-
ся зі бра ні в XIX ст. зраз ки цього виду зі Льво ва та 
його око лиць (іс то рич ні ра йо ни й око ли ці міс-
та – смт Брю хо ви чі, Го ло ско, Ли ча ків, По гу лян-
ка) (Lobarzewski, 1955, LWS; Dzieduszyckі, 1875, 
LWS; Błocki, 1888, LW), а та кож з те ри то рії су час-
ної Львівської обл. – око ли ці с. Те ле жин ці (Мос-
тиський р-н) (Druszll, 1899, LW), око ли ці смт 
Бро ди (Ciesielski, 1877, LW) і с. Мар ко піль (тепер 
Бро дівський р-н) (Shauer, 1876, LWS); су час ної 
Тер но пільської обл. – око ли ці с. Біль че-Зо ло те 
(Бор щівський р-н) (Błocki, 1888, LW) та с. Ра ти щі 
(Збо рівський р-н) (Shauer, 1885, LW). Ана ліз да них, 
що міс тять ся на ети кет ках цих збо рів S. scoparius, 
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Картосхеми локалітетів Sarothamnus 
scoparius в Україні

Schematic maps of localities of Sarothamnus 
scoparius in Ukraine  
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Ки ївською і Жи то мирською об л. й по р. Рось і лі нії 
на се ле них пунк тів Ра до мишль Жи то мирської обл., 
Біла Церк ва і Ро кит не Ки ївської обл. до м. Смі ла 
Чер каської обл., звід ти по вер тає на за хід і про хо-
дить че рез Гай синський, Туль чинський та Вап няр-
ський р-ни Він ницької обл., до ся гаю чи м. Ям по ля.

За мі че но від мін ності в гео гра фіч но му по ши рен-
ні S. scoparius на По ліській ни зо ви ні та Во ли но-
По дільській ви со чи ні. На ве де ні в спи ску до ку мен-
таль но за фік со ва ні на По ліс сі міс це зна хо джен ня 
не пов ною мі рою ві доб ра жа ють кар ти ну гео гра-
фіч но го по ши рен ня цьо го виду в ре гіо ні. Оче вид-
но, іс нує знач но біль ше ло ка лі те тів, ніж їх за фік су-
ва ли до слід ни ки. В ос тан ні роки вид став настіль ки 
ма со вим на По ліс сі, що його бо та ні ки зазнача ють 
у кож но му ку точ ку на пра во бе реж жі По ліс ся. Зва-
жаю чи на знач ну по діб ність фі зи ко-гео гра фіч них 
умов різ них час тин ре гіо ну та на яв ність ве ли кої 
кіль кості еко то пів, спри ят ли вих для рос ту і роз-
ви тку S. scoparius, ло гіч но при пус ти ти, що й у тих 
час ти нах По ліс ся, де в ос тан ні роки не про во ди-
лись бо та ніч ні ек спе ди ції, він буде так само по ши-
ре ний, як і в до б ре до слі дже них міс це востях. На 
Во ли но-По дільській ви со чи ні S. scoparius тра п ля-
єть ся знач но рід ше. Його міс це зна хо джен ня при-
уро че ні пе ре важ но до річ ко вих до лин. 

Sarothamnus scoparius від зна ча єть ся ши ро кою 
еко ло гіч ною ам п лі ту дою, од нак най час ті ше він 
при уро че ний до піо нер них, до б ре ос віт ле них, ме-
зо філь них, аци до філь них еко то пів. В Ат лан тич ній 
Єв ро пі він зростає на лі со вих га ля ви нах і ви руб-
ках, оба біч до ріг та сте жок, оси пах гірських до ріг, 
на ве ре со ви щах, у ча гар ни ко вих за рос тях на не об-
роб лю ва них по лях (Atlas…, 2008). У Цен траль ній 
Єв ро пі S. scoparius при уро че ний до ду бо вих лі сів 
на кис лих ґрун тах (со юз Quercion robori-petracea Br.-
Bl. 1932), бе ре зо во-ду бо вих лі сів, уг ру по вань сою-
зу Ulici-Sarothamnion Doing ex Weber 1997, до лі со-
вих куль тур со сни, за кла де них на пі ща них дю нах, 
і до ве ре со вищ із до мі ну ван ням Calluna vulgaris (L.)  
Hull (Walter, Straka, 1970; Ellenberg, Leuchmann, 
2010).

У пе ред гір но му поя сі Кар пат і на те ри то рії За-
кар патської обл. S. scoparius утво рює су ціль ні за-
рос ті. Його уг ру по ван ня представ ле ні асо ціа ці єю 
Sarothamnetum varioherbosum 1,5–2,0 м зав ви шки. 
Участь еди фі ка то ра до сить знач на – 90–95% ос-
нов но го яру су (Badei, 1988).

На Ук ра їнсько му По ліс сі S. scoparius вхо дить 
до скла ду лі со вих уг ру по вань скель но ду бо вих лі-

що схід на межа ареа лу S. scoparius про хо дить уз-
довж р. Віс ли, а поза нею в Кар па тах та на По діл лі 
по ши рен ня цьо го виду за ле жить від ді яль ності лю-
ди ни, пов'язаної з ін тро дук ці єю рос лин.

В уза галь ню валь них ро бо тах із хо ро ло гії рос-
лин, на пи са них у той час в Ук ра ї ні, S. scoparius 
від не се но до зди ча ві лих рос лин (Barbarych, 1955; 
Kleopov, 1990). Кар ти ну гео гра фіч но го по ши рен-
ня S. scoparius в Ук ра ї ні в пер шій по ло ви ні XX ст. 
до пов ню ють гер бар ні дані. Так, гер бар ні ети кет ки 
під твер джу ють, що тоді куль ти ву ва ли S. scoparius. 
Збір цьо го виду із око лиць с. Ан то ні ни (те пер 
Хмель ницька обл.) (Ку че ря ва, 1932, KW) су про-
во джує ети кет ка з ін фор ма ці єю про те, що рос ли-
ни ви са джу ва ли тут по лі со вих зру бах як корм для 
зай ців. З осе ред ків куль ти ву ван ня вид по ши рив ся 
на при лег лі те ри то рії в Кар па тах, на Во ли но-По-
дільській ви со чи ні, По ліській ни зо ви ні й до сяг 
При дніп ровської ви со чи ни (Чер каська обл., око-
ли ці с. Таль не) (Ко сець, Си во го лов ко, 1936, KW) 
(див. спи сок, ри су нок, b).

З дру гої по ло ви ни ХХ ст. участь S. scoparius у рос-
лин но му по кри ві Ук ра ї ни стає знач ні шою. Схід на 
межа йо го по ши рен ня до ся гає Чер ні гів щи ни, де 
було ви яв ле но за рос ті, які ви ник ли з на са джень 
штуч но го по хо джен ня в Ка зарській лі со вій дачі 
Мринсько го ліс ництва та в Крас нянсько му ліс-
ництві над Дес ною (Slobodian, 1967). 

М.П. Сло бо дян (Slobodian, 1967) вия вив ло ка лі-
тет S. scoparius в Ук ра їнських Кар па тах між се ла ми 
Зе ле не та Бист ри ця (Над вір нянський р-н, Іва но-
Фран ківська обл.), де його ви сія ли для за крі п лен-
ня кра їв шля ху. У 60–80-х рр. ми ну ло го сто літ тя 
вид по ши рив ся в Пе ред гір ній час ти ні Кар пат – на 
око ли цях м. Чер нів ці, у Гли боцько му, Сто ро жи-
нецько му, Ви жницько му р-нах Бу ко ви ни та в Уж-
го родсько му, Му ка чівсько му й Хустсько му районах 
За кар пат тя (Kostevych, 1971; Badei, 1988).

В ос тан ні де ся ти річ чя S. scoparius спон тан но по-
ши рив ся в Ук ра їнських Кар па тах – від За кар пат тя 
та При кар пат тя до поя су бу ко вих лі сів, на Ук ра-
їнсько му По ліс сі – від польсько-ук ра їнсько го кор-
до ну до Чер ні гів щи ни, та в Лі состе пу – до Схід но го 
По діл ля та Над дніп рян щи ни (спи сок, ри су нок, c).

Су час на схід на межа спон тан но го гео гра фіч но-
го по ши рен ня S. scoparius в Ук ра ї ні про хо дить на 
Лі во бе реж но му По ліс сі по лі нії міст Чер ні гів–Ні-
жин–Но сів ка (Чер ні гівська обл.), по вер тає на за-
хід до По лісько го р-ну Ки ївської обл., далі спус ка-
єть ся на пів день по ад мі ніст ра тив но му кор до ну між 
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ють ся мо ло ді ге не ра ції со сно вих лі сів. Такі еко-
то пи є но вою еко ло гіч ною ні шею для S. scoparius 
на По ліс сі. Уз довж до ро ги Бе ресто вець–Кор чик 
(Кос то пільський р-н, Рів ненська обл.) за 1 км від 
Бе рестів ця на по ки ну то му сільсько гос по дарсько му 
угід ді сфор му вав ся мо ло дий різ но ві ко вий со сно-
вий ліс. Мак си маль ний вік де рев – до 20 ро ків. Крім 
Pinus sylvestris, до скла ду де ре воста ну вхо дять Betula 
pendula Roth та мо ло ді 1–3-річ ні Quercus robur. По-
між де ре ва ми зроста ють гус ті за рос ті та ок ре мі кущі 
Sarothamnus scoparius з про ек тив ним по крит тям 
60%. Трав'яний по крив сла бо сфор мо ва ний, роз рі-
дже ний. До його скла ду вхо дять Berteroa incana (L.) 
DC., Helichrysum arenarium (L.) Moench, Hypericum 
perforatum, Jasione montana L., Knautia arvensis (L.) 
Coult., Phalacroloma annuum (L.) Dumort. та рід-
кіс ний, вклю че ний до Чер во ної кни ги Ук ра ї ни 
(Chervona knyha…, 2009) вид Silene lithuanica Zapał. 
Мо хо вий по крив ут во ре ний Pleurozium schreberi.

Не рід ко мож на по ба чи ти Sarothamnus scoparius 
оба біч лі со вих до ріг і сте жок. Оба біч лі со вої до-
ро ги Кос то піль–Піс ків (Рів ненська обл.), яка 
про хо дить че рез гра бо во-ду бо во-со сно вий ліс, 
S. scoparius за ймає вузькі смуж ки між до ро гою та 
лі сом. Ок рім ньо го, тут тра п ляють ся ок ре мі мо ло-
ді де ре ва Alnus glutinosa (L.) Gaertn., Betula pendula, 
Fraxinus excelsior L., Salix aurita L. та кущі Rubus 
idaeus L. У не сфор мо ва но му трав'яному по кри ві 
представ ле ні по оди но кі осо би ни Ajuga reptans L., 
Chamerion angustifolium (L.) Holub, Daucus carota L., 
Conyza canadensis (L.) Cronq., Hypericum perforatum, 
Impatiens parviflora DC., Fragaria vesca L., Leontodon 
autumnalis L., Phalacroloma annuum, Trifolium 
medium L., Urtica dioica L. Вид S. scoparius рос те у 
ви гля ді ок ре мих осо бин або не ве ли ких кур тин на 
най більш ос віт ле них міс цях.

Sarothamnus scoparius – ха рак тер ний ком по нент 
по ліських ве ре со вищ – рос лин них уг ру по вань із 
до мі ну ван ням Calluna vulgaris, що ви ник ли внас лі-
док гос по дарської ді яль ності лю ди ни (ви ру бу ван-
ня лі сів та ви па лю ван ня ча гар ни ків). На від мі ну 
від ве ре со вищ За хід ної Єв ро пи, які є ти пом рос-
лин ності, по ліські ве ре со ви ща – це лише ста дія 
де му та ції лі со во го рос лин но го по кри ву. З ча сом 
на їхньо му міс ці від нов лю ють ся ліси. По ліські ве-
ре со ви ща по ши ре ні на Рів ненсько му військо вому 
по лі го ні, що знаходиться на те ри то рії Го щансько-
го, Кос то пільсько го та Рів ненсько го районів. Вид 
S. scoparius є спів до мі нан том рос лин них уг ру по-
вань. Де рев ний ярус представ ле ний по оди но ки ми 

сів Quercetum (petraeae) majanthemosum (bifolii) 
та со сно вих лі сів Pinetum (sylvesrtis) convallarioso 
(majalis)-hylocomiosum, які де таль но опи са ні нами 
раніше (Melnik, 1989; Melnik et al., 2009). За ува жи-
мо лише, що участь S. scoparius у цих уг ру по ван нях 
за зви чай не знач на, його про ек тив не по крит тя до 
1%. Лише на лі со вих га ля ви нах він може утво рю ва-
ти су ціль ні за рос ті з про ек тив ним по крит тям 100%, 
що ми спос те рі га ли в око ли цях с. Луш ці Но во град- 
Во линсько го р-ну Жи то мирської об лас ті.

В ос тан ні роки від бу ва єть ся ма со ва ек спан сія 
S. scoparius у лі со ві куль ту ри. У верх ній час ти ні ме-
жи річ чя Го ринь–Случ вид зростає в лі со вих куль-
тур фі то це но зах на двох пі ща них гри вах, ут во ре них 
сис те мою дюн. Ці гря ди простя га ють ся на 10 км 
з пів но чі на пів день від с. Бе реж ки Дуб ро вицько-
го р-ну до с. Лю би ко ви чі Сар ненсько го р-ну (Рів-
ненська обл.), уздовж за ліз ни ці та шосе. Пі ща ні 
дюни за са дже ні куль ту ра ми со сни 50–60-річ но-
го віку. Лі со ве уг ру по ван ня на ле жить до асо ціа ції 
Pinetum (sylvestris)-vaсcinioso (myrtilli)-hylocomiosum. 
Де ре востан мо но до мі нант ний. Се ред ній діаметр 
де рев становить 34–36 см, ви со та – 21 м. У під-
ліс ку зроста ють Frangula alnus Mill., Sambucus 
racemosa L., Sorbus aucuparia L., Sarothamnus 
scoparius. Під ріст представ ле ний Pinus sylvestris L. 
та Quercus robur L. Трав'яно-ча гар нич ко вий ярус 
фло ристич но ба га тий, роз рі дже ний, з про ек-
тив ним по крит тям 60%. До мі нантом є Vaccinium 
myrtillus L. До його скла ду вхо дять та кож Asparagus 
officinalis L., Betonica officinalis L., Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth, Chimaphila umbellata (L.) W. 
Barton, Dactylis glomerata L., Dianthus pseudoserotinus 
Błocki, Eremogone saxatilis (L.) Ikonn., Euphorbia 
cyparissias L., Gypsophila paniculata L., Pilosella 
officinarum F. Schultz & Sch. Bip., Hypericum 
perforatum L., Jurinea cyanoides (L.) Rchb., Linaria 
genistifolia (L.) Mill., Silene eugeniae Kleopow, 
Peucedanum oreoselinum (L.) Moench, Poa annua L., 
Polypodium vulgare L., Pteridium aquilinum (L.) Kuhn, 
Pyrola rotundifolia L., Rumex acetosella L., Scrophularia 
nodosa L., Hylotelephium decumbens (Lucé) V.V. Byalt, 
Thymus serpyllum L., Veronica officinalis L. Мо хо вий 
по крив ут во ре ний Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. 
Sarothamnus scoparius най час ті ше тра п ля єть ся по 
ок ра ї нах лі со вих на са джень.

В ос тан ні де ся ти літ тя та кож від бу ва єть ся ін ва-
зія S. scoparius на по ки ну ті не об роб лю ва ні поля та 
від ва ли гірських по рід. На при лег лих до лі со вих 
ма си вів ді лян ках не об роб лю ва них по лів фор му-
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(Poir.) Maire, Thymus pulegioides L., Trifolium medium, 
T. pratense L., Vicia cracca L., Viola arvensis Murray. 

Як уже було за зна че но, в ос тан ні роки спос те-
рі гає ться ма со ва мі гра ція Sarothamnus scoparius у 
кар'єри та на від ва ли гірських по рід. Він по ши-
рю єть ся по ба заль то вих кар'єрах в уро чи щі Яно ва 
До ли на в с. Ба заль то ве (Кос то пільський р-н, Рів-
ненська обл.). Особ ли во знач ною є участь цьо-
го виду в кар'єрах № 2 та № 3. Тут є від ва ли глин 
шо ко лад но го кольо ру, які утво ри ли ся в про це сі 
гі пер ге не зу вул ка ніч них ту фів. Че рез ви кли ню-
ван ня під зем них вод час ти на те ри то рії кар'єрів 
за то п ле на во дою. На яв ність ро дю чо го, до б ре зво-
ло же но го субстра ту спри яє ін тен сив но му фор му-
ван ню рос лин но го по кри ву на цих від ва лах. Ос-
но ву де рев но го яру су, за гу ще но го в од них міс цях  
і роз рі дже но го – в ін ших, ство рю ють різ но ві ко ві 
(1–30 ро ків) ге не ра ції Pinus sylvestris. До скла ду де-
ре воста ну вхо дять та кож Fraxinus excelsior, Robinia 
pseudoacacia L., Populus nigra L., P. tremula, Salix 
alba L. До б ре роз ви не ні роз ло гі кущі S. scoparius 
з про ек тив ним по крит тям 60–80%, зав ви шки до 
2 м, за йма ють віль ний від де рев простір. До скла-
ду ча гар ни ко во го яру су вхо дять та кож Genista 
tinctoria L., Salix cinerea L., S. aurita, S. myrsinifolia 
Salisb. Трав'яний по крив роз рі дже ний, не зімк-
не ний, фраг мен тар ний з про ек тив ним по крит-
тям близько 20%. До його скла ду вхо дять Achillea 
millefolium, Anthemis tinctoria L., Betonica officinalis, 
Carlina biebersteinii, Securigera varia, Daucus carota, 
Oenothera biennis L., Eryngium planum L., Euphorbia 
sequieriana Neck., Equisetum arvense, рід кіс ний вид 
Equisetum ramosissimum Desf., Galium verum, Galeopsis 
speciosa Mill., Lotus corniculatus, Lythrum salicaria L., 
Melilotus albus Medik., M. officinalis (L.) Pall., Nonea 
pulla (L.) DC., Origanum vulgare L., Pimpinella 
saxifraga L., Ranunculus acris, Saponaria officinalis L., 
Silene dichotoma Ehrh., Solanum nigrum L., Tussilago 
farfara L., Trifolium medium.

На По дільській ви со чи ні за мі че но Sarothamnus 
scoparius уз довж за ліз ни ці по бли зу стан ції Мос-
тиська (Львівська обл.), на уз ліс сі бу ко во го лісу в 
око ли цях с. Зо ло тий По тік, у Зо ло то по тіцько му 
ліс ництві (Бу чацький р-н, Тер но пільська обл.). 
Ста ро ві ко вий бу ко вий ліс при уро че ний до під-
ви щен ня в рель є фі. Ок рім Fagus sylvatica L., до 
скла ду де ре воста ну вхо дять по оди но кі де ре ва Acer 
pseudoplatanus L. Під ріст ут во ре ний Fagus sylvatica, 
Acer campestre L., A. pseudoplatanus, Fraxinus excelsior. 
У під ліс ку зрід ка тра п ляють ся Daphne mezereum L., 

мо ло ди ми, від да ле ни ми одне від од но го, де ре ва ми 
Betula pendula, Pinus sylvestris, Pyrus communis L. У 
ча гар ни ко во му яру сі до мі нує Sarothamnus scoparius 
з про ек тив ним по крит тям 60%. Тра п ляють ся тут 
Crataegus monogyna Jacq., Rosa canina L. До мі нан том 
трав'яно-ча гар нич ко во го яру су є Calluna vulgaris з 
про ек тив ним по крит тям 50–80%. До скла ду цьо го 
яру су вхо дять та кож Achillea millefolium L., Astragalus 
glycyphyllos L., Briza media L., Carlina biebersteinii 
Bernh. ex Hornem., Centaurea scabiosa L., рід кіс ний, 
вне се ний до Чер во ної кни ги Ук ра ї ни (Chervona 
knyha…, 2009) вид Daphne cneorum L., Euphorbia 
cyparissias, Galium verum L., Hypericum perforatum, 
Jasione montana, Knautia arvensis, Potentilla 
argentea L., Thymus serpyllum, Vaccinium myrtillus. 
Мо хо вий по крив ут во ре ний Pleurozium schreberi.

Близькі до опи са них умо ви міс цез ростань 
Sarothamnus scoparius на ма те ри ко вих пі сля лі со-
вих лу ках на військо во му по лі го ні на пів ніч ній 
око ли ці м. Во ло ди мир-Во линський (Во линська 
обл.). Й. Па чоський у пра ці "Фло ра і фау на око-
лиць Во ло ди ми ра-Во линсько го" (Pachoskii, 1888) 
не вка зує S. scoparius. У 20–30-х рр. XX ст. те ри то-
рія те пе рішньо го військо во го по лі го ну на ле жа ла 
польським зем ле влас ни кам, які тут ак тив но на са-
джу ва ли гаї. Оче вид но, S. scoparius ви йшов із куль-
ту ри, зди ча вів, ак тив но роз мно жив ся і став спів до-
мі нан том рос лин них уг ру по вань. У роз рі дже но му 
де рев но-ча гар ни ко во му яру сі по лі го ну по оди-
но ко та ком пакт ни ми гру па ми зроста ють Populus 
tremula L., Pinus sylvestris, Betula pendula, Pyrus 
communis, Crataegus monogyna, Prunus spinosa L., Rosa 
canina, Genista germanica L., Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Wołoszcz.) Klásková, Cerasus mahaleb (L.) 
Mill. Фло ристич но ба га тий трав'яний ярус утво рю-
ють види: Agrimonia eupatoria L., Anemone sylvestris L., 
Allium oleraceum L., Anthyllis vulneraria L., Arabidopsis 
thaliana (L.) Heynh., Astragalus glycyphyllos, Briza 
media, Calamagrostis epigeios, Calluna vulgaris, Carex 
hirta L., Carlina biebersteinii, Centaurea scabiosa, 
Clematis recta L., Securigera varia (L.) Lassen , Digitalis 
grandiflora Mill., Equisetum arvense L., Euphorbia 
cyparissias, Festuca pratensis Huds., Fragaria viridis 
Duchesne, Galium verum, Holcus mollis L., Hypericum 
perforatum, Jasione montana, Knautia arvensis, Lavatera 
thuringiaca L., Linaria vulgaris L., Lotus corniculatus L., 
Medicago lupulina L., Myosotis micrantha Pall. ex Lehm., 
Orobanche lutea Вaumg., Pilosella officinarum, Plantago 
media L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Potentilla 
argentea, Ranunculus acris L., Melandrium latifolium 
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ми ран ня половини рослин.  Ви жи ли лише рос ли-
ни но вої ге не ра ції, ви ро ще ні з на сін ня, зі бра но го 
в 2008 р.

Пі сля су во рих зим у Sarothamnus scoparius від-
мі че но по чор нін ня та від ми ран ня сте бел, од нак у 
наступ но му ве ге та цій но му се зо ні від бу валася ре-
ге не ра ція знач ної час ти ни по пу ля ції. Таке яви ще 
ми спос те рі га ли в око ли цях стан ції Мос тиська на 
Львів щи ні в 2010–2011 рр. Оче вид но, силь ні мо ро-
зи та літ ні по су хи дещо спо віль ню ють, але не зу пи-
ня ють мі гра ції S. scoparius на схід. На По ліській ни-
зо ви ні від бу ва єть ся його ін тен сив на мі гра ція у ан-
тро по ген но по ру ше них еко то пах різ них еко систем, 
а на Во ли но-По діл лі він роз по всю джу єть ся пе ре-
важ но по до ли нах рі чок. Така від мін ність, оче вид-
но, пов'язана з різ ни ми по каз ни ка ми во ло го за без-
пе че ності обох ре гіо нів (Klimat…, 2003). По ліська 
ни зо ви на є більш зво ло же ним ре гіо ном, ніж Во ли-
но-По дільська ви со чи на, тому її клі ма тич ні умо ви 
спри ят ли ві ші для рос ту й роз ви тку суб ат лан тич но-
го виду S. scoparius.

З ог ля ду на ви кла де не вище вне сен ня S. scoparius 
до Чер во ної кни ги ко лишньо го Ра дянсько го Сою-
зу (Krasnaia kniga..., 1978) та спи ску рід кіс них ви дів 
По ліс ся (V kraiu…, 1989) було по мил ко вим через 
ви ко ристан ня ста рих хо ро ло гіч них да них. Ана ліз 
гео гра фіч но го по ши рен ня й умов міс цез ростань 
S. scoparius в іс то рич но му ас пек ті та вив чен ня його 
су час но го ста ну в Ук ра ї ні пе ре кон ли во під твер-
джу ють на леж ність цьо го виду до ке но фі тів та ер-
га зіо фі тів на шої фло ри, аре ал яко го ін тен сив но 
роз ши рю єть ся на схід .

Ви снов ки

Де таль не вив чен ня хо ро ло гії та еко ло го-це но тич-
них особ ли востей Sarothamnus scoparius дає підста-
ви спросту ва ти по гляд на ньо го як на рід кіс ний 
ав то хтон ний вид фло ри Ук ра ї ни в дис ку сій но му 
пи тан ні про ге не зис його ареа лу в Схід ній Єв ро пі. 
S. scoparius – ад вен тив ний вид, ке но фіт та ер га зіо-
фіт су час ної фло ри, який у не да ле ко му ми ну ло му 
(до XIX ст.) був від сут ній на те ри то рії на шої кра ї-
ни. Це під твер джу єть ся від сут ністю ві до мостей про 
ньо го в усіх зве ден нях XIX ст. про фло ру Кар пат, 
По ліс ся, Во ли но-По діл ля й Схід ної Єв ро пи. Вид 
було за ве зе но в Ук ра ї ну в XIX ст. Його ви ро щу ва ли 
як кор мо ву, ме до нос ну, лі карську та де ко ра тив ну 
рос ли ну. З місць куль ти ву ван ня він про ник у при-
лег лі еко систе ми, де зна йшов еко ло гіч ні ніші по 
кра ях лі со вих ма си вів, на лі со вих га ля ви нах, у лі-

Euonymus verrucosus Scop. Трав'яний по крив ут-
во рюють Galium odoratum (L.) Scop., Aegopodium 
podagraria L., Atropa bella-donna L., Aposeris 
foetida (L.) Cass. ex Less., Euphorbia amygdaloides L., 
Laserpidium latifolium L., Lunaria rediviva L., Paris 
quadrifolia L., Salvia glutinosa L. Зрід ка по ок ра ї нах 
лі со во го ма си ву тра п ля єть ся Sarothamnus scoparius.

Ре зуль та ти ана лі зу ди на мі ки гео гра фіч но го по-
ши рен ня S. scoparius від по чат ку фло ристич них до-
слі джень в Ук ра ї ні (XIX ст.) до на ших днів та умов 
міс цез ростан ня цьо го виду свід чать про те, що у 
на шій фло рі він є ад вен тив ною рос ли ною, ке но фі-
том і ер га зіо фі том. Його участь є до сить знач ною 
на ан тро по ген но-по хід них еко то пах (на пе ре ло гах, 
від ва лах гірських по рід, ве ре со ви щах, ма те ри ко вих 
лу ках, уз довж до ріг і сте жок) і не знач ною – у лі со-
вих уг ру по ван нях. 

З кін ця XIX ст. до по чат ку XXI ст. від бу ло ся під-
ви щен ня тем пе ра ту ри по віт ря в по за тро піч них 
ши ро тах на 0,8 ºC. У се ре ди ні 70-х рр. ми ну ло-
го сто літ тя в Пів ніч ній пів ку лі по те п лін ня від бу-
ва ло ся біль ш ін тен сив но, ніж у по пе ред ні роки й 
три ває до сьо го дні. В ок ре мі де ся ти літ тя ми ну ло-
го сто літ тя під ви щен ня гло баль ної тем пе ра ту ри 
по віт ря в се редньо му ста но ви ло 0,046 ºС, а з 70-х 
ро ків – под вої лось (Klimat, 2003). Такі клі ма тич ні 
змі ни спри яли про су ван ню суб ат лан тич но го виду 
S. scoparius на схід, де він зна йшов від по від ні еко-
то пи в ан тро по ген но по ру ше них еко систе мах, пло-
ща яких в Ук ра ї ні зростає. Ма со ве ви ру бу ван ня лі-
сів при ско ре ни ми тем па ми в ос тан ні де ся ти річ чя, 
при пи нен ня ек с п луа та ції ко лиш ніх кол госп них 
по лів у кін ці ми ну ло го й на по чат ку ни нішньо-
го сто літ тя, на яв ність ве ли кої кіль кості кар'єрів і 
від ва лів гірських по рід – усе це при зво дить до ут-
во рен ня ве ли кої кіль кості ан тро по ген но-по ру ше-
них еко то пів, спри ят ли вих для рос ту й роз ви тку 
S. scoparius та роз ши рен ня його ареа лу на схід.

Як по ка зав до свід ви ро щу ван ня S. scoparius у 
На ціо наль но му бо та ніч но му саду ім. М.М. Гриш-
ка НАН України та наші спос те ре жен ня в при ро-
ді, ін тен сив но му про су ван ню S. scoparius на схід 
пе ре шко джа ють силь ні мо ро зи та літ ня по су ха. У 
бо та ніч но му саду рос ли ни S. scoparius були ви са-
дже ні во се ни 2007 р. на бо та ніч но-гео гра фіч ній 
ді лян ці "Лі си рів нин ної час ти ни Ук ра ї ни". Силь ні 
мо ро зи у 2007–2008 рр. зни щи ли чет вер ту час ти ну 
на са джень. Рос ли ни, які ви жи ли, до б ре цві ли та 
пло до но си ли. Од нак силь на по су ха влі тку 2008 р. 
та великі мо ро зи у 2008–2009 рр. спри чи ни ли від-
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Коз ло ва (CHER); окол. смт Чи на ді йо во, ча гар ни ки, 
09.06.1959, Чер не кі (UU); там само, 11.05.1980, Фо-
дор (UU); там само, 29.08.1989, Ше ве ра (KW); там 
само, 10.12.2016, Лоя (KWHA). Пе ре чинський р-н: 
м. Пе ре чин, за ліз нич ний на сип, 03.06.1957, Пер дук 
(UU); по ло ни на Рів на, бе рег р. Ши піт, 02.07.1953, 
Ней мет, Фо дор (UU); окол. с. Тур'я По ля на, на схи-
лі по над за ліз ни цею в до ли ні р. Ши піт, 08.06.1947, 
Хар ке вич (KWHA); с. Тур'ї Ре ме ти, 10.12.2016, Лоя 
(KWHA). Ра хівський р-н: окол. с. Ква си, на уз ліс-
сі, 06.06.2009, Ко валь чук (Plantarium, http://www.
plantarium.ru/page/image/id/242069.html ); пн. окол. 
смт Ко би лецька По ля на, біля до ро ги, 24.08.2013, 
Бед нарська, Вер бицький (LWKS); Ра хівське л-во, 
ур. Під діл (Крас не Пле со), 27.05.1981, Куд рич, Та-
сен ке вич (CBR ). Сва лявський р-н: с. Не лі пи но, пі-
сля лі со ва лука, 10.08.1962, Ля ви нець, Фо дор (UU). 
Тя чівський р-н: Угольське л-во, окол. с. Мала 
Уголь ка, у до ли ні по то ку Ве жанський, 22.06.1979, 
Вай на гій, Фо дор (CBR ); окол. с. Мала Уголь ка, 
Вай на гій, Та сен ке вич, Су ха рюк, Кльоц (CBR). Уж-
го родський р-н: с. Ан та лов ці, військо вий по лі гон, 
02.05.2007, Лоя (ус не по ві дом лен ня); пн. окол. 
м. Уж го род, (03.05.2007) Лоя (ус не по ві дом лен ня); 
с. Ци га нів ці, ліс, 10.05.1949, Рез ні чен ко (KW).

– Іва но-Фран ківська обл.: Бо ле хівська міськ-
ра да, с. По ля ни ця, у бу ко во му лісі, 13.08.1949, 
Мель ни чук (LWS). До линський р-н: між с. Ста-
рий Мі зунь і смт Ви го да, Шар ко вецьке бо ло то, 
між сфаг ну мом, 28.06.2004, Скі біцька (LWKS). 
Ка луський р-н: окол. м. Ка луш, на схи лах до ли-
ни р. Лім ни ці, лі щи но ві ча гар ни ки на міс ці ду бо-
во-бу ко во го лісу, 21.05.1978, Тка чик (LW). Ко ло-
мийський р-н: окол. с. Тов ма чик, на уз біч чі лі со-
вої до ро ги біля ти со во го за по від ни ка, 30.06.1958, 
Ар тем чук (CHER). Ко сівський р-н: окол. с. Кути, 
на схи лі гори, 24.05.1978, Борт няк (KWU); пд.-зх. 
окол. с. Ста рі Кути, ур. Ка ме нець, лука на схи-
лі. 25.09.2005, Да ни лик, Сен чи на (LWKS); окол. 
с. Хим чин, бу ко вий ліс із осо кою во ло систою, кв. 
21, 19.07.1966, Го ро хо ва (CHER); кам'янистий схил 
р. Че ре мош між се ла ми Тю дів і Кути, 30.07.1966 
(CHER). Над вір нянський р-н: між сс. Зе ле не та 
Бист ри ця, вздовж по лот на вузько ко лій но го за ліз-
нич но го шля ху (Slobodian, 1967); 2 км на пд.-зх. від 
с. Мак си мець, на бе ре зі по то ку не по да лік кон то-
ри Гор гансько го л-ва, 19.07.2004, Си чак (LWKS); 
с. Мак си мець, 28.08.2010, Ге лю та (Plantarium, 
http://www.plantarium.ru/page/image/id/102668.
html); між сс. Мак си мець і Бист ри ця, схил гори, 

со вих куль тур фі то це но зах, уз довж до ріг і сте жок, в 
еко то пах між лі со ви ми та польо ви ми угід дя ми. Тем-
пи ін ва зії S. scoparius та його мі гра ції на схід знач но 
при ско ри лись у XX і особ ли во XXI ст. у зв'язку з по-
те п лін ням клі ма ту та ін тен сив ни ми ан тро по ген ни-
ми змі на ми при род но го се ре до ви ща (ма со ве ви ру-
бу ван ня лі сів, зростан ня площ пе ре ло го вих зе мель, 
на яв ність ве ли кої кіль кості кар'єрів і від ва лів, де 
S. scoparius зна хо дить спри ят ли ві умо ви для міс-
цез ростань), а та кож роз ши рен ням гео гра фії його 
куль ти ву ван ня як кор мо вої, ґрун то за крі п лю валь-
ної та де ко ра тив ної рос ли ни. Су час на схід на межа 
спон тан но го гео гра фіч но го по ши рен ня S. scoparius 
в Ук ра ї ні про хо дить на Лі во бе реж но му По ліс сі по 
лі нії міст Чер ні гів–Ні жин–Но сів ка (Чер ні гівська 
обл.), звід ти по вер тає на за хід до По лісько го р-ну 
(Ки ївська обл.), далі спус ка єть ся до межі між Ки-
ївською й Жи то мирською об лас тя ми, звід ти по-
вер тає на за хід і про хо дить че рез Гай синський, 
Туль чинський та Вап нярський райони (Він ницька 
обл.), до ся гаю чи м. Ям по ля. Ін тен сив ну мі гра цію 
дещо стри му ють в ок ре мі роки, але не зу пи ня ють, 
силь ні мо ро зи та по су хи. Мі гра ція S. scoparius від-
бу ва єть ся ши ро ким фрон том на По ліській ни зо ви-
ні та по річ ко вих до ли нах на Во ли но-По дільській 
ви со чи ні. Не од на ко ву по ве дін ку цьо го виду в різ-
них ре гіо нах на схід ній межі ареа лу мож на по яс-
ни ти різ ни ми по каз ни ка ми їхньо го зво ло жен ня. 
Во ло гий клі мат По ліс ся спри ят ли віший для рос ту 
та роз ви тку суб ат лан тич но го виду S. scoparius, ніж 
клі мат Во ли но-По діл ля.

Спи сок міс це зна хо джень  
Sarothamnus scoparius в Ук ра ї ні

КАР ПА ТИ ТА ЗА КАР ПАТСЬКА НИ ЗО ВИ НА
— За кар патська обл.: Бе ре гівський р-н: окол. 

м. Бе ре го ве, 1960, Чо пик (KWHA). Ве ли ко бе рез-
нянський р-н: вище від с. Чор но го ло ва, на схи-
лах до по то ку Бист ри ця, 29.07.1948, Гринь (KW). 
Ви но гра дівський р-н: Ви но гра дівське л-во, Чор-
на гора, у ви но гад ни ку та на уз ліс сі, 05.1965, Гле-
ба (UU); там само, 26.06.1979, Люб чен ко (KW). 
Кар патський біо сфер ний за по від ник, уро чи ще 
Кі зій, 9.08.1991, Ан то сяк (CBR). Ір шавський р-н: 
с. Віль хів ка, 10.05.2012, Лоя (ус не по ві дом лен ня); 
с. За гат тя, су хо діль ні луки, 24.05.1962, Ман д рик 
(UU); там само, 26.06.1976, Фо дор (UU). Му ка-
чівський р-н: окол. с. Гра бо во (Badei, 1988); окол. 
м. Му ка че во, сві жа бу ко ва діб ро ва Д

2
, 04.08.1961, 
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02.11.2014, Ре ше тюк, Во лу ца (CHER). Сто ро жи-
нецький р-н: Між рі чинське л-во, у лісі уро чи ща 
«Зуб ри нець», кру ті пів ден ні та пів ден но-за хід ні 
еро до ва ні схи ли (Kostevych, 1971). 

ПО ЛІССЬКА НИ ЗО ВИ НА
Во линське По ліс ся. — Во линська обл.: Во ло ди-

мир-Во линський р-н: пн. окол. м. Во ло ди мир-Во-
линський, військо вий по лі гон, су хо діль на лука, 
знач ні за рос ті на пло щі 25 км2, (3.05.2016), Ба-
ранський (KW). Кі вер цівський р-н: окол. с. Скре-
го тів ка, за рос ті мо ло дих со сон на ко лишньо му кол-
госп но му полі, 2015, Мель ник (KW); Цу манський 
ліс, 18.05.1984, Па мір ник (KWU). Ко вельський р-н: 
окол. с. Ску лин, уз ліс ся со сно во го лісу, 3.07.1980, 
Ро ма нюк (KWU). Лю бе шівський р-н: Дольське 
л-во, Сва ло вицька дача, ду бо во-со сно ві ліси, 
2009, Пряд ко (KW). Ма не вицький р-н: Ма не-
вицьке л-во, со сно вий ліс на піс ках, 14.07.2000, 
Ді дух (KW); Че ремський при род ний за по від ник, 
со сно вий ліс, 26.06.2002, Ко ні щук (KW). Ста ро ви-
жівський р-н: окол. с. По ліське, у лісі, 25.09.1965, 
На ли вай ло, Ко тов (KW); окол. с. Смо ля ри, скель-
но ду бо вий ліс, 20.07.2004, Мель ник, Ба ранський 
(KW). Шацький р-н: Рос танське л-во, (1977),  
Ів чен ко (KW); окол. смт Шацьк, 3.07.1978, Мель-
ник (LWS). 

— Рів ненська обл.: Бе рез нівський р-н: Ма луське 
л-во, на уз ліс сі мі ша но го лісу, 7.06.1974, Ан то но ва 
(Рів ненський крає знав чий му зей ); між сс. Сов-
па – Хме лів ка, уз біч чя шо сей ної до ро ги в со сно-
во му лісі, 30.06.2016, Мель ник, Ба ранський (ус не 
по ві дом лен ня). Го щанський р-н: між сс. Ма ті їв-
ка – Пус то ми ти, Рів ненський військо вий по лі гон, 
2005, Мель ник, Са вуш (KWH). Дуб ро вицький р-н: 
пн.-зх. окол. с. Лю би ко ви чі, куль ту ри со сно во го 
лісу на пі ща них дю нах, по оди но кі кущі (Melnik, 
Baranskyi, Shinder, Rak, 2009). За річ нянський р-н: 
с. Нень ко ви чі, со сно во-ду бо вий ліс, 18.07.1950, 
Бар ба рич (KW); Ост рівське л-во, мі ша ний ліс на 
бе ре зі ве ли ко го бо ло та, 8.06.1981, Ан то но ва, Ан-
д рі єн ко (Рів ненський крає знав чий му зей). Кос-
то пільський р-н: окол. с. Ба заль то ве, ба заль то вий 
кар'єр, 01.07.2016, Мель ник, Ле вон, Ба ранський 
(KW); 1 км на пн.-зх. від с. Бе ресто вець, уз довж 
польо вої до ро ги Бе ресто вець – Кор чин, 29.06.2016, 
Мель ник, Ба ранський (KW); уз довж лі со вої до ро ги 
Кос то піль – Піс ків, 2016, Мель ник (KW); 1 км на сх. 
від с. Кор чин, уз біч чя лі со вої до ро ги між сс. Кор-
чин – Го ло вин, со сно вий ліс, 29.06.2016, Мель ник, 

18.06.2011, Ге лю та (http://www.plantarium.ru/page/
image/id/102668.html); Рож ня тівський р-н: с. Ниж-
ній Стру тинь, на еро до ва но му бе ре зі р. Чеч ва, 
27.06.1969, Ар тем чук, Сше до нин (CHER); пн. окол. 
с. Ос мо ло да, біля мос та, 21.06.1963, Бер ко (KW); 
окол. с. Ос мо ло да, тем но хвой ний ліс над р. Лім ни-
ця, 12.07.1967, Ду бо вик, Чо пик (KW).

— Львівська обл.: Дро го бицький р-н: окол. м. Бо-
ри слав, ур. Бу ко ви ця, 27.06.1969, Ду бо вик, Мо ро-
зюк (KW); окол. с. Доб ро гос тів, на уз ліс сі хвой но-
го лісу бі ля ста ву, 21.07.2004, Скі біцька (LWKS); 
м. Тру ска вець, са на то рій «Кон ва лія», 9.06.2014, 
Оди нець (Plantarium ). Мос тиський р-н: окол. 
м. Мос тиська, вздовж за ліз ни ці, 2010, Мель ник 
(ус не по ві дом лен ня); окол. с. Ше ги ні, 1889, Druszll 
(LW). Сам бірський р-н: пн.-зх. окол. с. Вою ти чі, 
па со ви ще на луч них ді лян ках, біля до ро ги, Ка га ло, 
Скі біцька, Ко рот чен ко (LWKS). Ско лівський р-н: 
окол. с. Під го род ці, НПП «Ско лівські Бес ки-
ди», пі сля лі со ві ді лян ки олуч не них зру бів і лук 
над се лом, Ка га ло, Ан д рєє ва (LWKS). Ста ро сам-
бірський р-н: окол. с. Бу со висько, г. Ка мінь-Со-
кіл, 29.06.1970, Ла зеб на (LWS); 4 км на пд.-сх. від 
с. Лю то висько, уз ліс ся яли це во го лісу, 11.07.1986, 
Зе лен чук (LW). 

— Чер ні вецька обл.: Ви жницький р-н: (Kostevych 
1971). Гли боцький р-н: смт Гли бо ка, га ля ви на біля 
кла до ви ща, IV тер ра са р. Се рій, 15.07.1953, Го ро-
хо ва (KW, CHER); окол. смт Гли бо ка, уз ліс ся ду-
бо во-бу ко во го лісу, 21.06.1980, Тка чик (LW); окол. 
с. Валя Кузь ми на, ду бо вий ліс, кв. 31, 01.07.1959, 
Го ро хо ва, Валь чук (CHER); між сс. Валя Кузь ми на 
та Та ра ша ни, по тра сі Чер нів ці – Те реб ле че, уз ліс ся 
бу ко во го лісу на впро ти за прав ки, 28.09.2014, Во лу-
ца (CHER); окол. с. Йор да неш ти, уз ліс ні луки на-
в ко ло по лі го ну, 28.09.2014, Во лу ца (CHER); окол. 
с. Кам'яна, на га ля ви ні бу ко во го лісу, біля лі со-
вої до ро ги, 16.07.1963, Го ро хо ва, За єць (CHER); 
с. Оп ри ше ни, на по ля ні в бу ко во-ду бо во му лісі, 
07.07.1959, Го ро хо ва (CHER). Кіц манський р-н: 
окол. с. Стрі лецький Кут, на уз ліс сі бу ко во го лісу, 
вздовж до ро ги, біля 24 кв., 08.07.1955, Го ро хо ва 
(CHER). Пу тильський р-н: в окол. г. Ве ли кий Ка-
мінь, вер хів'я р. Бі лий Че ре мош, 23.07.1969, Ко за-
ко ва, Стоп кань (KWHA). Чер ні вецький р-н: г. Це-
ци но в окол. м. Чер нів ці, га ля ви на в бу ко во му лісі, 
15.08.1958, Ар тем чук (CHER); г. Це ци но, лі со ва 
лука, 22.07.1959, По греб няк (CHER); окол. м. Чер-
нів ці, г. Це ци но, від «Ор ли но го гніз да» до г. Рев-
не Кіц мансько го р-ну, Рев нянське л-во, уз ліс ся, 
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Мале По ліс ся. — Львівська обл.: Бро дівський р-н: 
окол. м. Бро ди, ліс, 1877, Ciesielski (LW); с. Мар-
ко піль, 1876, Shauer (LWS); пн. окол. м. Бро ди, 
ду бо во-со сно вий ліс, 01.05.1958, Бар ба рич, Ку-
че ря ва (KW, KWU). Буський р-н: 6 км пів ден ні ше 
від с. Бо ло жи нів, на уз ліс сі, 06.05.1989, Зе лен чук 
(LW). Зо ло чівський р-н: окол. ос. Тур ко тин, Ка-
мін на гора, со сно вий ліс, 22.05.1955, Бу ха ло (LW). 
Кам'янко-Бузький р-н: пн.-сх. окол. с. Та да ні, у 
ду бо во-со сно во му лісі, при до ро зі, 26.06.1993, Ку-
зя рін (LWS). 

— Рів ненська обл.: Дуб нівський р-н: окол. 
с. Буща, мі ша ний ліс, біля ви руб ки, 05.06.1985, 
Шу мі ло ва (KW).

— Хмель ницька обл.: Сла вутський р-н: м. Не ті-
шин, озер це біля Хмель ницької АЕС, 17.08.2002, 
Гу барь (KW); Ше пе тівське л-во, 1967, Сло бо дян 
(KW).

ВО ЛИНСЬКА ВИ СО ЧИ НА
— Рів ненська обл.: Рів ненський р-н: окол. с. Біла 

Кри ни ця (Panek, 1939); між с. Кар пи лів ка та ху-
то ром Яд ви піль (Panek, 1939); окол. с. Ко ло ден-
ки (Panek, 1939); м. Рів не в со сно во му лісі, ба га то, 
19.05.1938, Па нек (KW). 

— Львівська обл.: Со кальський р-н: с. Бір ки, 
06.1899, Dzieduszycki (LWS).

РОЗ ТОЧ ЧЯ
— Львівська обл.: окол. м. Льво ва, 1875, 

Dzieduszycki (LWS); пн. окол. м. Львів, смт Брю-
хо ви чі, 1888, Błockii (LW); Брю хо ви чі, ліс, Rehman 
(det. Ку зя рін, LWS); схід ні окол. смт Брю хо ви чі, на 
уз ліс сі бу ко во го лісу по бли зу кла до ви ща, 17.03.2015, 
Си чак, Ку зя рін (LWKS); м. Львів: Го ло ско, 1888, 
Błockii (LW); Ли ча ків, F. Herbich (LWS); г. Піс ко-
ва, Фо ти нюк (det. Ку зя рін LWS); По гу лян ка, 1855, 
Łobazewski (LWS); м. Львів, 14.05.2009, Ко но ва ло ва 
(LWS ). Го ро доцький р-н: 2,4 км на схід від с. Дроз-
до ви чі, край со сно вих по са док, 10.07.2015, Ка га ло 
(LWKS); око ли ці с. За ве ре щи ця, 1 км на пд.-зх. від 
за ліз нич ної стан ції За то ка, 1-ша те ра са р. Ве ре щи-
ця, сухі лу ки на піс ках, 04.07.2001, Си чак, Ка га ло 
(LWKS). Ми ко ла ївський р-н: с. Кра сів, на уз ліс сі, 
5.08.1966, Ла зеб на (LWS). Яво рівський р-н: окол. 
с. Ка ли нів ка (По руд не), жор нів це ве пус ти ще на 
не знач но му зни жен ні низько гря до во го рель є фу 
При сянської рів ни ни (Slobodian, 1967); с. Став ки, 
за по від ник «Роз точ чя», уро чи ще «Гор бки», кв. 10, 
11, 16, «гео гра фіч ні куль ту ри», на піс ку вздовж до-
ро ги, 13.08.1987, Ка га ло (LWKS); окол. с. Ста ри чі, 

Ба ранський (KW); с. Мир не, уз ліс ся со сно во го 
ме зо фіт но го лісу, 09.07.1999, Ка га ло, Бед нарська 
(LWKS); 3 км на сх. від с. Нова Лю бо мир ка, пі ща не 
зни жен ня на те ри то рії військо во го по лі го ну, 2015, 
Шин дер (KWHA). Рів ненський р-н: Кле ванське 
л-во, 1977 Iвченко (KW). Сар ненський р-н: со сно-
вий ліс між сс. Ка ли нів ка та Во ло ша, 16.07.1983, 
Ан то но ва (Рів ненський крає знав чий му зей ); окол. 
с. Кле сів, у со сно во му лісі бі ля до ро ги, 15.06.2004, 
Бед нарська, Ор лов, Шиян (KW, LWKS); Сар-
ненський ДЛГ, Сте панське л-во, кв. 52, со сно вий 
ліс, 13.07.1983, Ан то но ва (Рів ненський крає знав-
чий му зей); окол. м. Сар ни, со сно вий ліс, Ан д рі єн-
ко (Рів ненський крає знав чий му зей ).

Жи то мирське По ліс ся. — Рів ненська обл.: Бе рез-
нівський р-н: Над слу чанська Швей ца рія, на уз ліс сі 
со сно во-ду бо во го лісу, 11.06.1978, Ан д рі єн ко, Удра 
(KW). Ро кит нівський р-н: окол. с. Бе ре зо ве в су хо-
му бе ре зо во-со сно во му лісі, 12.08.1967, Куз ми чев 
(KW); 2 км на за хід від с. Буд ки-Сно ви до вицькі, у 
лісі вздовж до ро ги, 06.07.1950, Бар ба ри чі (KW). 

— Жи то мирська обл.: Но во град-Во линський р-н: 
Го ро доцький ДЛГ, окол. с. Лу ги ці, 2010, Мель ник, 
Ба ранський, Шин дер (KWHA). Ов руцький р-н: 
Ко ванське л-во, скель но ду бо вий ліс ро до ден д-
ро но вий, 2000, Ор лов, Яку шен ко, Во ро бйов (ус-
не по ві дом лен ня). Олевський р-н: 2 км на зх. від 
с. Бі ло ко ро ви чі, біля ста ро го доту, ме зо фіт на лука, 
18.06.2004, Бед нарська, Ор лов, Шиян (LWKS).  
Ра до мишльський р-н: Біл ків ківське л-во, со сно-
вий ліс, 22.06.1978, Мя куш ко, Ко цю ба (KWU); 
окол. смт Ра до мишль (Бель ке) (Pachoskii, 1897). 
Ро ма нівський р-н: с. Гвіз дяр ня, на уз ліс сі гра бо во-
со сно во го лісу, 20.07.1951, Бар ба рич (KW); с. Го лу-
бин, 21.07.1932, Бар ба рич (KW).

Ки ївське По ліс ся. — Ки ївська обл.: По ліський р-н: 
смт По ліське, на зни жен ні у сві жо му со сно во-
му лісі на за хід від льо но ком бі на ту, 30.09.1982, 
Борт няк (KWU); окол. с. Шев чен ко ве, Ко товське 
л-во, в со сно во му лісі, по оди но кі ку щи ки, рід ко, 
20.10.1978 (KWU); там само, 26.08.1980, Борт няк, 
Вой тюк (KWU); с. Шев чен ко ве, су бір, 30.06.1984, 
Борт няк, Вой тюк (KWU).

Чер ні гівське По ліс ся. — Чер ні гівська обл.: Ні-
жинський р-н: пів ніч ні ше м. Ні жин, 25.11.2006, 
Ба гацька (KWHA). Но сівський р-н: Мринський 
ліс госп, Ка зарська лі со ва дача (Slobodian, 1967). 
Чер ні гівський р-н: с. Сі но жатське, Крас нянське 
л-во, ок ре мі кур ти ни вздовж до ро ги та квар таль ної 
про сі ки (Slobodian, 1967).
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рію Дер жав но го при род ни чо го му зею НАН Ук ра ї-
ни О.Т. Ку зя рі ну, спів ро біт ни ко ві гер ба рію Інсти-
ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї-
ни А.М. Шу мі ло вій, до цен то ві ка фед ри бо та ні ки 
Львівсько го на ціо наль но го уні вер си те ту ім. Іва на 
Фран ка В.І. Гон ча рен ку, до цен то ві Чер ні вецько го  
на ціо наль но го уні вер си те ту ім. Ю. Федь ко ви ча за  
до по мо гу в оп ра цю ван ні гер бар них ма те ріа лів  
A.І. То ка рюк, нау ко во му спів ро біт ни ко ві від ді лу  
при род ної фло ри На ціо наль но го бо та ніч но го саду  
ім. М.М. Гри шка НАН Ук ра ї ни В.В. Лої. 
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сухі, пі ща ні схи ли рід ко ліс но го со сня ку, 12.08.1987, 
Ка га ло (LWKS).

ПО ДІЛЬСЬКА ВИ СО ЧИ НА 
– Він ницька обл.: Він ницький р-н: окол. м. Він-

ни ця, ліс Ка ба чок, 16.07.1925 (KW); с. Стри жав-
ка, ду бо вий ліс, 20.05.1981, Ор лов (KW). Гай-
синський р-н: с. Сте паш ки суг ру док біля р. Пів-
ден ний Буг, 24.08.1956, Осич нюк (KWU). Не-
ми рівський р-н: с. Со кі лець, 22.08. 1932, Гринь, 
Ми хай лен ко (KW). Туль чинський р-н: с. Пе че ра, 
29.08.1957 (KWU); на пів ніч від с. Шпи ків ка, у рові 
бі ля гра бо во го лісу, 30.07.1929, Ко тов (KW). Ям-
пільський р-н: на за хід від с. Гальж бі їв ка, ду бо вий 
ліс, 17.07.1929, Ко тов (KW).

— Львівська обл.: Зо ло чівський р-н: 3 км на 
схід від с. Чер во не, на ви руб ці, 06.08.1984, Вол гін 
(LW). Пе ре миш лянський р-н: око ли ці с. Під'ярків, 
Під'ярківська гора, 12.06.1959, Бу ха ло (LW); пд.-сх. 
окол. с. Під'ярків, сухі лу ки на ста рих пе ре ло гах, 
09.06.2014, Ка га ло, Скі біцька (LWKS). 

— Тер но пільська обл.: Бе ре жанський р-н: пд. 
окол. с. Гу тисько, олі го-ме зо троф ні луки на вер-
ши ні па гор ба над се лом, між карсто ви ми лій-
ка ми, 25.07.2002, Си чак, Ка га ло (LWKS). Бор-
щівський р-н: с. Біль че-Зо ло те, лі со ві куль ту ри, 
1888, Błockii (LW). Бу чацький р-н: окол. с. Зо ло тий 
По тік, Зо ло то по тіцьке л-во, на уз ліс сі бу ко во го 
лісу, 18.07.2002, Мель ник, Ба ранський (KW). Збо-
рівський р-н: с. Ра ти щі, Shauer (LW). 

— Хмель ницька обл.: Кра си лівський р-н: с. Ан-
то ні ни, по лі со вих зру бах, за сло ва ми се ля ни на по-
са дже ний для зай ців, 1932, Ку че ря ва (KW).

ПРИ ДНІП РОВСЬКА ВИ СО ЧИ НА
— Ки ївська обл.: Бі ло цер ківський р-н: м. Біла 

Церк ва, за по від ник, 16.05.1966, Ко ля да, Гри сюн 
(KWHA). Ро кит нянський р-н: окол. смт Ро кит не, 
Ан дже йовський (KW). 

— Чер каська обл.: Таль нівський р-н: окол. 
м. Таль не, на уз ліс сі, 29.08.1936, Ко сець, Си во го-
лов ко (KW).
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Мельник В.І., Баранський О.Р. Генезис та динаміка 
ареалу Sarothamnus scoparius (Fabaceae) у межах України. 
Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 334–346.
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Питання про генезис ареалу Sarothamnus scoparius (Faba-
ceae) у Східній Європі дискусійне. Цей вид було вклю-
чено до Червоної книги СССР (1978) як рідкісний єв-
ропейський автохтонний вид на східній межі ареалу. Він 
також належить до рідкісних видів флори Українського 
Полісся. Згідно з даними деяких авторів, він є адвентив-
ним видом флори Східної Європи. Інформація про нього 
відсутня у флористичних зведеннях XIX ст., присвячених 
Карпатам, Поліссю і Східній Європі в цілому, оскіль-
ки на той час він не входив до складу природної флори 
Східної Європи. Його лише культивували в цьому регіо-
ні, вирощуючи в лісництвах як корм для тварин. З місць 
культивування S. scoparius спонтанно проник у природні 
екосистеми, зайнявши ніші по краях лісових масивів, на 
лісових галявинах, в культурфітоценозах, уздовж доріг та 
стежок, в екотонах між лісовими та польовими угіддя-
ми. В XIX і особливо XX ст. через потепління клімату та 
інтенсивні антропогенні зміни природного середовища 
(масове вирубування лісів, відсутність обробітку землі на 
великих площах колишніх колгоспних полів, наявність 
великої кількості кар'єрів і відвалів гірських порід, де 
S. scoparius знаходить сприятливі умови для місцезрос-
тань) значно збільшуються темпи міграції цього виду. 
Сильні морози та посухи дещо стримують, але не зупи-
няють його міграції на схід, яка відбувається широким 
фронтом по антропогенних екосистемах на Поліській 
низовині, та по річкових долинах – на Волино-По-
дільській височині. Неоднакова поведінка S. scoparius у 
двох регіонах України зумовлена різницею показників 
вологості повітря. Вологий клімат Поліської низовини 
сприятливіший для росту та розвитку субатлантичного 
виду S. scoparius, ніж менш вологий клімат Подільської 
височини. З аналізу географічного поширення та умов 
місцезростань S. scoparius в історичному аспекті видно, 
що цей вид є кенофітом та ергазіофітом флори України. 
Віднесення його до рідкісних автохтонних видів флори 
України є помилковим.

Ключові слова: Sarothamnus scoparius, ареал, географічне 
поширення, місцезростання, угруповання, адвентивний 
вид, Україна

Мельник В.И., Баранский А.Р. Генезис и динамика 
ареала Sarothamnus scoparius (Fabaceae) в пределах 
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Вопрос о генезисе ареала Sarothamnus scoparius в Вос-
точной Европе является дискусионным. Этот вид был 
включен в Красную книгу СССР (1978) как редкий  ев-
ропейский автохтонный вид на восточной границе аре-
ала. Он также отнесен к редким видам флоры Украин-
ского Полесья. Согласно данным некоторых авторов, он 
является адвентивным видом флоры Восточной Евро-
пы. Информация о нем отсутствует во флористических 
сводках XIX ст., посвященным Карпатам, Полесью и 
Восточной Европе в целом, т. к. в то время он не входил 
в состав природной флоры Восточной Европы. Его куль-
тивировали в этом регионе, выращивая в лесничествах в 
качестве корма для животных. С мест культивирования  
S. scoparius спонтанно проник в природные экосистемы, 
заняв ниши по окраинам лесных массивов, лесным по-
лянам, в культурфитоценозах, вдоль дорог и тропинок, в 
экотонах между лесными и полевыми угодьями. В связи 
с потеплением климата и интенсивным антропогенны-
ми изменениями природной среды (массовые вырубки 
лесов, отсутствие обработки полей на больших площа-
дях, наличие карьеров и отвалов горных пород) S. scopar-
ius находит благоприятные местообитания, значительно 
увеличивая скорость миграции в XX и особенно в XXI ст. 
Сильные морозы и засухи несколько сдерживают, но не 
останавливают его миграцию на восток. Она проходит 
по Полеской низменности широким фронтом в антро-
погенных экосистемах, а на Волыно-Подольской возвы-
шенности – по речным долинам. Неодинаковое пове-
дение S. scoparius в двух регионах Украины объясняется 
различными показателями влажности воздуха. Влажный 
климат Полеской низменности больше подходит для ро-
ста и развития субатлантического вида S. scoparius, чем 
менее влажный климат Волыно-Подольской возвышен-
ности. Из анализа географического распространения 
и условий местообитаний S. scoparius в историческом 
аспекте видно, что он является кенофитом и эргазио-
фитом современной флоры Украины. Отнесение его к 
редким автохтонным видам флоры Украины является 
ошибочным.

Ключевые слова: Sarothamnus scoparius, ареал, 
географическое распространение, местообитание, 
сообщество, адвентивный вид, Украина
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Вступ

Ча гар ни ко ві уг ру по ван ня ві ді гра ють важ ли ву роль 
в ор га ні за ції та функ ціо ну ван ні еко систем і роз-
гля да ють ся як зв'язуюча лан ка в те ри то рі аль но-
му роз по ді лі та ча со во му роз ви тку, що за без пе чує 
змі ну аку му ля ції енер гії від пе до сфер но го бло ку 
в біо тич ний (ліг ноз ний), а від так – кар ди наль ну 
змі ну ре гу ля тор них про це сів, кру го обі гу ре чо вин, 
тоб то ма ють клю чо ве зна чен ня в ста бі лі за ції еко-
систем в ході змі ни від ди на міч но го до ста біль но го 
типу. Такі уг ру по ван ня трак ту ва ли ся гео бо та ні ка-
ми як по хід ні, вто рин ні, ко рот ко ча со ві сук це сій ні 
лан ки або як де кум ба тив ні яру си пі сля зни щен ня 
де ре воста ну, тому прак тич но за ли ша ли ся поза ува-
гою до слі джень, а їх ній кла си фі ка ції при ді ля ла ся 
не на леж на ува га. В до мі нант но-це но тич ній кла-
си фі ка ції син так со ни ча гар ни ко вих уг ру по вань 
фак тич но від сут ні або роз гля да ли ся у скла ді ін-
ших ти пів рос лин ності, на прик лад у кла си фі ка ції 
"Рос лин ності Ук ра ї ни" ви ді ля ли ся як ча гар ни ко ві 
сте пи (Bilyk, 1973), а у кла сич них ро бо тах з еко ло-
го-фло ристич ної кла си фі ка ції – як ок ре мі кла си 

(Salicetea herbaceae, Rhamno-Prunetea). Ча гар ни ко ві 
уг ру по ван ня час ті ше роз гля да ли ся на рів ні ниж-
чих син так со но міч них ран гів (по ряд ків, сою зів) 
у скла ді ін ших кла сів: Mulgedio-Aconitetea (Pado-
Sorbetum, Salicetum lapponum, Pulmonario-Alnetum 
viridis), Alnetea glutinosae (Salicetum pentandro-
cinereae), Vaccinio-Piceetea (Rhododendro-Vaccinion) 
тощо. Про те в ос тан ні де ся ти літ тя їх ній син-
так со но міч ний ранг знач но під ви ще но. В но во-
му зве ден ні з рос лин ності Єв ро пи (Mucina et al., 
2016 ), де ак цент змі ще ний на біо мор фо ло гіч ний 
ста тус до мі ную чих ви дів, ви зна но 10 кла сів ча-
гар ни ко вої рос лин ності: Loiseleurio procumbentis-
Vaccinietea (Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia) 
Crataego-Prunetea, Lonicero-Rubietea plicati, Salicetea 
arenariae, Salicetea purpureae, Franguletea, Calluno-
Ulicetea, Rhododendro hirsutae-Ericetea carnae, Roso 
pensulinae-Pinetea, Betulo carpaticae-Alnetea viridis. 
Ряд кла сів було опи са но та ви зна но в ос тан ні де-
ся ти літ тя. При цьо му уг ру по ван ня віч но зе ле них 
хвой них та лис то пад них ча гар ни ків роз по ді ле ні 
по різ них кла сах. Дея кі ча гар ни ко ві уг ру по ван-
ня роз гля да ють ся у скла ді де рев ної (хо ча і не ти-
по вої лі со вої) рос лин ності Robinietea (Sambucetalia © Я.П. ДІДУХ, 2017
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Abstract. The role, place in the spatial structure and functioning of shrub ecosystems as well as causes of underestimation of 
their importance in the development of dominant-coenotical classification of vegetation are considered. It is noted that the 
syntaxonomic rank of the shrub ecosystems is raised in the process of development of eco-floristic classification. The current 
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Salicion capreae. Така роз біж ність трак ту вань по яс-
ню єть ся тим, що кла си фі ка ція біо то пів, на від мі ну 
від кла си фі ка ції рос лин ності, не ґрун ту єть ся на 
чіт ких кри те рі ях по ді лу, а їхня ос но ва за ли ша єть-
ся не ви зна че ною та різ но пла но вою. Зок ре ма, у 
кла си фі ка ції EUNIS (Cythia et al., 2004; Hill et al., 
2004) за про від ни ми оз на ка ми біо то пу ви ді ляють ся 
10 ти пів: вод не се ре до ви ще та ви со ка об вод не ність 
(А, С, D), ди на міч ність субстра ту (В), ви хо ди від-
сло нень та оси пи скель них по рід (Н), пе ре ва жаю-
ча біо мор фа рос лин них уг ру по вань – луки, сте пи, 
пус ти ща, ча гар ни ки, ліси (E, F, G), сфор мо ва ні в 
ре зуль та ті гос по дарської ді яль ності лю ди ни (I, J). 
Тоб то в ос но ву по ді лу по кла де но ту про від ну еко-
ло гіч ну оз на ку, яка ви зна чає спе ци фі ку струк ту ри 
еко систе ми та її функ ціо ну ван ня. Од нак у ба гатьох 
ви пад ках такі оз на ки різ но пла но ві, тому не за до-
воль ня ють ло гіч но го пра ви ла од но тип ної ос но ви 
по ді лу. Хоча кла си фі ка ція має іє рар хіч ну струк ту-
ру, однак і вер ти каль ний роз по діл, тоб то рі вень іє-
рар хії, тут не ви три му єть ся. Але, це не оз на чає, що 
така кла си фі ка ція не нау ко ва і не пот ріб на. Вона 
бу ду єть ся, ви хо дя чи із прак тич них зав дань оцін ки 
різ но ма ніт тя біо то пів, за сво єю сут тю є ти по ло гі єю 
і ві доб ра жає пев ний рі вень знань на да но му ета пі. 
До ви ді ле них по зи цій (еко так со нів) да ють ся від-
по від ні по яс нен ня, ко мен та рі, на пов ню єть ся їх-
ній зміст. Зок ре ма, в ос тан ніх ва рі ан тах на во дять ся 
ді аг ностич ні види рос лин та син так со ни, тому за-
хід но єв ро пейські фі то це но ло ги тут беруть ак тив ну 
участь (Rodwell et al., 1998, 2002, 2013). Оче вид но, 
це най більш ра ціо наль ний і про дук тив ний шлях 
роз роб ки кла си фі ка ції еко систем на да но му ета пі.

При під го тов ці по пе редньої кла си фі ка ції біо-
то пів Ук ра ї ни (Didukh, Shelyag-Sosonko, 2001, 
Didukh, Kuzemko, 2005), а по тім Лі со вої та Лі-
состе по вої зон (Didukh et al., 2011) була ок ре мо 
ви ді ле на ка те го рія F – Біо то пів, сфор мо ва них ха-
ме фі та ми (на пів ку щи ка ми, ку щи ка ми, на пів ку ща-
ми) та на но фа не ро фі та ми (не ви со ки ми ку ща ми). 
Про те знач на кіль кість біо то пів ча гар ни ко во го 
типу бу ла роз мі ще на в ка те го рії G – При род них 
та штуч них лі сів, ча гар ни ків. При під го тов ці кла-
си фі ка ції біо то пів Гірсько го Кри му (Biotopes…, 
2016) ми від мо ви ли ся від та ко го по ді лу й біо то пи 
ча гар ни ко во го типу ви ді ли ли в ок ре му ка те го рію. 
Від по від но до ка те го рії F нами пе ре мі ще но F3.122 
за мість G1.35 – Ме зо ніт ро філь ні за рос ті бу зи ни; 
F3.313 – за мість G1.33 – Ме зо ксе ро філь ні тер но-
ві за рос ті; F3.123 за мість G1.31 – Ме зо ніт ро філь ні 

raсеmosae, Aegopodio podagrariae-Sambucion nigrae), 
Junipero-Pinetea (Juniperitalia hemisphaericae). Інші 
асо ціа ції та сою зи з до мі ну ван ням ча гар ни ків були 
пе ре не се ні із кла сів трав'яної рос лин ності до ча-
гар ни ко вої – на прик лад Elytrigio nodosae-Rhuion 
coriariae (Didukh, Mucina, 2014). В.Б. Го луб (Golub, 
2011) на ма гав ся ви ді ли ти в ок ре мий клас уг ру по-
ван ня сте по вих ча гар ни ків Amygdalietea, од нак це 
не зна йшло під трим ки. 

Хоча ча гар ни ко ві уг ру по ван ня ма ють різ ну син-
так со но міч ну під по ряд ко ва ність, за струк ту рою 
вони не мо жуть бути зве де ні ні до лі со во го, ні до 
трав'яного типу і за слу го ву ють на са мостій ність, що 
ві доб ра же но в кла си фі ка ції біо то пів. У ній біо то пи 
ча гар ни ків, що вклю че ні до До дат ку І Осе лищ ної 
Ди рек ти ви і є ос но вою для ви ді лен ня те ри то рії 
єв ро пейської еко ме ре жі NATURA 2000, роз гля да-
ють ся як ок ре мий тип (4010–4090). Од нак ці лий 
ряд біо то пів роз по ді ле но се ред ін ших ти пів та ким 
чи ном: 2160 – Дюни із Hippophae ramnoides; 2170 – 
Дюни із Salix repens sp. argentea (Salicion arinariae); 
2250 – Уз бе реж ні дюни із Juniperus sp.; 2260 – Дюни 
скле ро філь них ча гар ни ків Cisto-Lavanduletalia; 
3230, 3240 – Уг ру по ван ня вздовж гірських рі чок із 
Myricaria germanica та Salix elaeagnos; 5110 – Ста біль-
ні ксе ро терм ні фор ма ції Buxus sempervirens на ске-
лястих схи лах (Berberidion sp.); 5130 – Уг ру по ван ня 
із Juniperus sp. на пус ти щах або вап ня ко вих субстра-
тах; 5210 – Мат то раль із Juniperus тощо. У кла си-
фі ка ції біо то пів ЕUNIS (Cynthia et al., 2004) блок 
ча гар ни ко во го типу (F) знач но по туж ні ший (11 ка-
те го рій дру го го і 41 – третьо го ран гу). При цьо му 
ми спос те рі гає мо ана ло гіч не, на прик лад до типу 
В від не се но B1.6 – Ча гар ни ки при бе реж них дюн 
із Hippophae ramnoides, Salix repens, Juniperus sp. та 
Cisto-Lavanduletalia. Та кий са мий під хід було засто-
со ва но при роз роб ці кла си фі ка ції біо то пів Лі со вої 
та Лі состе по вої зон Ук ра ї ни (Didukh et al., 2011), 
де ок ре мі біо то пи ча гар ни ко вої рос лин ності роз-
гля да ли ся у скла ді лі со во го типу, хоча ба га то з них 
ма ють ана ло ги в кла сі F (G:1.114{F9.21} – Вер бо-
ві за рос ті стоя чих вод Salicion cinereae: Salix cinerea, 
S. aurita, S. pentandra; G:1.31 {F3.1} – Berberidion; 
G:1.32 {F3.24, G1.7A1224} – Ме зо тер мо філь ні кле-
но ві за рос ті Lamio purpureae-Acerion tatarici; G:1.33 
{F3.11} – Ме зо ксе ро філь ні тер но ві за рос ті Prunion 
spinosae; G:1.34 {F3.112} – Ме зо ксе ро філь ні за рос-
ті ро зо вих Crataegus sp., Rosa sp., Prunus sp., Pyrus 
communis, Malus praecox; G:1.35 {F3.1} – Ме зо ніт-
ро філь ні за рос ті ча гар ни ків Sambuco racemosae-
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et Dihoru 1963. У ба гатьох ро бо тах (Dubyna et al., 
2004; Solomakha et al., 2015) уг ру по ван ня з до мі-
ну ван ням Tamarix ramosissima від не се ні до кла су 
Nerio-Tamaricetea, який вва жа єть ся се ред зем но-
морським (Mucina et al., 2016). 

Crataego-Prunetea Tx. 1962 nom. conserv. Propos, 
Prunetalia spinosae Tx. 1952, Berberidion vulgaris 
Br.-Bl. ex Tx. 1952 nom. conserv. propos.; Astrantio-
Corylion avellanae Passarge 1978; Brachypodio pinnati-
Juniperion communis Mucina et al., 2016; Prunion 
fruticosae Tx. 1952; Lamio purpureae-Acerion tatarici 
Fitsailo 2007; Paliuretalia Trinajstić 1978; Eryngio 
campestris-Paliurion spinae-christi (Jovanović, 1985) 
Matevski et al. 2008; Asparago verticillati-Crataegion 
tauricae Korzhenevskiy et Kliukin 1990; Elytrigio 
nodosae-Rhuion coriariae Korzhenevskii et Ryff ex 
Didukh et Mucina 2014. Ме зо фіт ні уг ру по ван ня ас. 
Pado-Coryletum, Roso vosagiacae-Coryletum, Sambuco-
Prunetum, від не се ні Т.В. Фі цай ло (Fitsailo, 2016) до 
сою зу Berberidion vulgaris, на наш по гляд, слід роз-
гля да ти у скла ді Astrantio-Corylion avellanae. 

Ononido-Rosmarinetea Br.-Bl. in A. Bolòs y Vayreda 
1950, Cisto-Micromerietalia julianae Oberd. 1954. Ти-
по ві уг ру по ван ня цьо го се ред зем но морсько го кла-
су від сут ні в Кри му, про те на яв ні це но зи з до мі ну-
ван ням Сistus tauricus, син так со но мія яких не роз-
роб ле на. Од нак, від не сен ня нами їх до кла су Cisto-
Micromerietea julianae було по мил ко вим (Didukh, 
Fitsailo, 2016).

Robinietea Jurko ex Hadač et Sofron 1980, 
Sambucetalia racemosae Oberd. ex Doing 1962; 
Sambuco-Salicion capreae Tx. et Neumann ex Oberd. 
1957; Chelidonio-Robinietalia pseudoacaciae Jurko 
ex Hadač et Sofron 1980; Aegopodio podagrariae-
Sambucion nigrae Chytrý 2013.

Вра хо вую чи ви ще за зна че не, нами про дов жу-
єть ся роз роб ка кла си фі ка ції біо то пів Ук ра ї ни та 
удо ско на лен ня по пе ред ніх ва рі ан тів, зок ре ма пе-
ре мі щен ня ви ді ле них і оха рак те ри зо ва них ра ні ше 
біо то пів на інші по зи ції. Хоча та ка кла си фі ка ція 
бу ду єть ся за прин ци пом ЕUNIS, од нак вона не 
іден тич на зга да ній вище, тому ви ни кає про бле ма 
спо со бу ві доб ра жен ня цих від мін, тоб то прин ци-
пу ви ко ристан ня мне мо ко дів. Ана ло гіч ні пи тан-
ня пос та ва ли пе ред до слід ни ка ми ін ших кра їн і 
вони ви рі шу ва ли їх по-різ но му. На прик лад, пі-
сля кож ної циф ри ста ви ли ся крап ки чи ви би рав-
ся ін ший мне мо код. Для кла си фі ка ції біо то пів 
Швей ца рії (Delarze et al., 2015) та Nordic Vegetation 
Classification (Pahlsson, 1994) при йня та циф ро ва 

за рос ті сви ди ни; F3.441 за мість G1.34 – Ме зо ксе-
ро фіт ні за рос ті ро зо вих тощо. Ана ло гіч но пе ре мі-
ше ні уг ру по ван ня на пів ча гар ни ків, які за функ ціо-
ну ван ням ближ чі до та ких трав'яного типу, ніж ча-
гар ни ків. Від по від но біо то пи F4.11 – Уг ру по ван ня 
із до мі ну ван ням ви дів роду Alyssum та Schivereckia 
podolica на від сло нен нях щіль них кар бо нат них 
по рід (Alysso-Sedetalia) та F4.12 – Уг ру по ван ня на 
кар бо нат них оси пах та рих лих вап ня ках (Teucrium 
montanum, Thymus pannonicus, Linum flavun, Іnula 
ensifolia) слід пе ре нести до ка те го рії Е2.2. – Тер мо-
ксе ро тич ні трав'яні та то мі ляр ні біо то пи на від кла-
дах оса до вих та криста ліч них по рід. Саме до цьо-
го типу, за на ши ми про по зи ція ми, були від не се ні 
Helianthemo-Thymetea у най но ві шо му ва рі ан ті кла-
си фі ка ції ЕUNIS-27) E1.13 – Continental dry rocky 
steppic grassland sand dwarfscrub on chalk outcrops.

Хоча оди ни ці син так со нів та біо то пів не спів па-
да ють (Rodwell et al., 2002), але ос но вою ви ді лен ня 
ос тан ніх на ви зна чаль но му 3–4 рів ні є син так со но-
мія рос лин ності, в пер шу чер гу на рів ні сою зів, ос-
кіль ки вони най пов ні ше ві доб ра жа ють еко ло гіч ні 
умо ви. Ниж че на во дить ся син так со но міч на кла си-
фі ка ція рос лин ності ча гар ни ків .

Loiseleurio procumbentis-Vaccinietea Eggler ex 
Schubert 1960, Rhododendro ferruginei-Vaccinietalia 
Br.-Bl. in Br.-Bl. et Jenny 1926, Rhododendrion 
myrtifolii de Foucault ex Theurillat et Mucina all. nov. 
hoc loco; Vaccinio microphylli-Juniperetalia nanae 
Rivas-Mart. EtM. Costa 1998, Juniperion nanae Br.-Bl. 
in Br.-Bl. et al. 1939.

Roso pendulinae-Pinetea mugo Theurillat in Theurillat 
et al. 1995, Junipero-Pinetalia mugo Boşcaiu 1971, 
Pinion mugo Pawłowski et al. 1928.

Betulo carpaticae-Alnetea viridis Rejmánek ex Boeuf, 
Theurillat, Willner, Mucina et Simler in Boeuf et al. 
2014, Alnetalia viridis Rüubel ex Karner et Willner in 
Willner et Grabherr 2007, Аlnion viridis Schnyder 1930.

Franguletea Doing ex Westhoff in Westhoff et Den 
Held 1969, Salicetalia auritae Doing 1962, Salicion 
cinereae T. Müller et Görs ex Passarge 1961.

Salicetea purpureae Moor 1958, Salicetalia 
purpureae Moor 1958, Salicion eleagno-daphnoidis 
(Moor 1958) Grass 1993; Salicion triandrae T. Műller 
et Gőrs 1958; Rubo caesii-Amorphion fruticosae 
Shevchyk et V. Solomakha in Shevchyk et al. 1996; 
Artemisio dniproicae-Salicion acutifoliae Shevchyk et 
V. Solomakha in Shevchyk et al. 1996; Tamaricetalia 
ramosissimae Borza et Boşcaiuex Dolţu et al. 1980; 
Artemisio scopariae-Tamaricion ramosissimae Simon 
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не гус ті низько рос лі лег ко про хід ні (Caragana frutex, 
Juniperus sabina), або бути роз рі дже ни ми чи утво рю-
ва ти ок ре мі кур ти ни (Crataegus, Rosa), мати ку лясту 
(Astracantha arnacantha, Cistus tauricus, Tamarix) чи 
ко ну со по діб ну (Juniperus) фор му. Особ ли ву гру пу 
ста нов лять ви ткі ліа но по діб ні за рос ті, що ма ють 
зде рев'яніле (Clematis vitalba) або трав'яне (Rubus, 
Parthenocissus) стеб ло. У на шій рос лин ності від сут-
ні справж ні ери ко їд ні фор ми ча гар ни ків, од нак до 
цьо го типу на бли жа ють ся за рос ті хвой них Juniperus 
deltoides. 

Че рез на яв ність пе ре хід них до лі со вих та 
трав'яних ти пів це но зів за верх ню межу ми при-
йма ли ви со ту ку щів та де рев до 4–5 м, де ди фе рен-
ціа ція вер ти каль но го яру су де ре востою від сут ня, а 
ниж ню – 80 см, тому за рос ті низько рос лих ку щів 
та на пів ку щів (на но фа не ро фі тів, ха ме фі тів) типу 
Genista albida, Onosma, Ptilostemon echinocephalum 
тощо, нами від не се но до ін ших ти пів. 

У скла ді да но го типу на ми ви ді ле но сім груп: F1 – 
Біо то пи, що фор му ють ча гар ни ко ві це но зи на над-
мір но зво ло же них глеє вих та торф'янистих ґрун тах, 
тоб то в гід ро ген них умо вах (із вклю чен ням до цієї 
гру пи суб аль пійських це но зів (Duschekia viridis); 
F2 – Біо то пи ви тких (ліа но по діб них) фа не ро фі тів; 
F3 – Біо то пи лис то пад них фа не ро фі тів дос татньо-
го або слаб ко го зво ло жен ня умо вах (ав то ген них 
ґрун тів); F4 – Біо то пи се ред зем но морських віч но-
зе ле них ку щів типу ма к віс, мат то раль, що фор му-
ють ся в умо вах по суш ли во го і те п ло го се ред зем но-
морсько го клі ма ту; F5 – Біо то пи дріб но лис тя них 
фа не ро фі тів (Salix sp., Myricaria sp., Tamarix sp.), 
що фор му ють ся в умо вах різ коз мін но го зво ло жен-
ня (на піс ках, гра вії); F6 – Біо то пи хвой них віч но-
зе ле них фа не ро фі тів (Juniperus sp.); F7 – Біо то пи 
фри га но їд но го типу (ко люч ко по душ ко по діб ні тра-
га кант ни ки). На пер ший по гляд зда єть ся, що при 
та ко му по ді лі не ви три му єть ся єди на ос но ва, але 
такі на зви є умов ни ми і біо то пи кож ної гру пи за 
струк ту рою, функ ція ми, від но шен ням до умов зо-
внішньо го се ре до ви ща фор му ють еко систе ми пев-
но го типу ор га ні за ції. 

F Біо то пи, сфор мо ва ні ча гар ни ка ми
F:1. Біо то пи ча гар ни ко вих це но зів над мір но го 

зво ло жен ня на глеє вих та торф'янистих ґрун тах 
F:1.1. Аль пійсько го та суб аль пійсько го поя сів 

(Betulo carpaticae-Alnetea viridis)
F:1.11. Біо то пи ча гар ни ків суб аль пійсько го поя-

су Кар пат
F:1.111. За рості із до мі ну ван ням Alnus viridis 

(Аlnion viridis)

ну ме ра ція, що від ді ля єть ся крап ка ми. У кла си фі-
ка ції лі сів Єв ро пи (European forest types) ви ді ле но 
14 ти пів з по даль шою їхньою циф ро вою де та лі-
за ці єю (на прик лад, 1 – бо ре аль ні, 3 – аль пійські, 
..., 6 – бу ко ві, … 11 – бо лот ні тощо). Для біо то пів 
Угор щи ни були при йня ті по зна чен ня лі те ра ми 
від А до U (на прик лад, А – вод ні, В – при бе реж-
ні (мар ші) та інші, тоб то 22 типи), пі сля яких да-
єть ся циф ро ва ну ме ра ція (Magyarország…, 2011). 
Біо то пи Че хії та Сло вач чи ни по зна ча ють ся лі те ра-
ми та циф ра ми, од нак, на від мі ну від по пе редньої 
кла си фі ка ції, кіль кість ти пів тут лише 9: V – вод ні; 
М – при бе реж ні; R – луч ні та бо лот ні; S – скель-
ні; А – аль пійські; Т – піо нер ні; К – ча гар ни ко-
ві; L – лі со ві; Х – дуже по ру ше ні або сфор мо ва ні 
людською ді яль ністю (Chytry et al., 2010). Ана ло-
гіч ний прин цип був засто со ва ний при кла си фі ка-
ції осе лищ Ук ра їнських Кар пат, де ви ді ле но 9 ти пів: 
Га – га ло філь ні; Пб – при бе реж ні; Ча – ча гар ни ко-
ві; Ап – аль пійські; Кс – ксе ро терм ні; Лу – луч-
но-па со вищ ні; Бо – бо лот ні; Лс – лі со ві; Ан – ан-
тро по ген ні (Catalogue…, 2012). Ос кіль ки нами вже 
при йня то пев ні "пра ви ла гри", то ви хо ди ти з да ної 
си туа ції слід з най мен ши ми втра та ми та по ру шен-
ня ми, без ко рін ної лом ки. На наш по гляд, та ким ва-
рі ан том є від ме жу ван ня ти пів біо то пів кла си фі ка ції 
ЕUNIS від ук ра їнської за до по мо гою дво кра пок (:). 

Від по від но до та ких прин ци пів та по пра вок 
нами роз роб ле на кла си фі ка ція, що вклю чає 10 ти-
пів ЕUNIS, пі сля яких на во дять ся циф ро ві коди, 
що у ба гатьох ви пад ках не спів па да ють з мне мо ко-
да ми ЕUNIS, а ві доб ра жа ють при йня ту нами ло-
гіч ну схе му до 4–5 іє рар хіч них рів нів.

Та ким чи ном, нами пос тав ле но зав дан ня – роз-
ро би ти іє рар хіч ну кла си фі ка цію біо то пів ча гар-
ни ко во го типу Ук ра ї ни за прин ци пом кла си фі ка-
ції EUNIS на ос но ві су час них до слі джень, оцін ки 
їхньої зна чи мості у струк ту рі за галь но го біо то піч-
но го різ но ма ніт тя та їхньої еко ло го-гео бо та ніч ної 
спе ци фі ки.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

У да ній пуб лі ка ції на ве де на ро бо ча кла си фі ка ція 
біо то пів ча гар ни ко во го типу Ук ра ї ни. До ньо го 
вклю че ні біо то пи ча гар ни ків, у яких до мі нан та-
ми верхньо го яру су висту па ють лис то пад ні або 
віч но зе ле ні кущі та де ре ва ви со тою від 0,8–1,0 до 
4–5 м. За струк ту рою це но зів вони мо жуть утво-
рю ва ти як су ціль ні важ ко про хід ні зімк ну ті за рос ті 
(на прик лад, Prunus spinosa, Ligustrum vulgare), так і 
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F:3.121. Ніт ро філь ні біо то пи Aegopodio-Sambucion 
nigrae

F:3.122. Ніт ро філь ні біо то пи Astrantio-Corylion 
avellanae

F:3.123. Ніт ро філь ні біо то пи ча гар ни ків 
Sambucus nigra Гірсько го Кри му

F:3.13. Ме зо ніт ро філь ні біо то пи ча гар ни ків тер-
мо філь но го типу (Cornus mas, Viburnum lantana, Acer 
tataricum)

F:3.131. Тер мо філь ні за рос ті Cornus mas, Viburnum 
lantana Лі состе пу, Сте пу

F:3.132. Уг ру по ван ня (Lamio purpureae-Acerion 
tatarici: Acer tataricum, Ulmus carpinifolia)

F:3.133. Ме зо ніт ро філь ні за рос ті ча гар ни ків тер-
мо філь но го типу Гірсько го Кри му (Cornus mas)

F:3.2. Ча гар ни ко ві біо то пи низько рос лих лис-
то пад них лис тя них по рід (Crataego-Prunetea, 
Prunetalia spinosae)

F:3.21. Ксе ро ме зо філь ні щіль ні за рос ті ра мет но-
го типу (Prunus spinosa, Ligustrum vulgare, Spiraea sp., 
Cotoneaster sp.)

F:3.211. Ксе ро ме зо фіт ні за рос ті Prunion spinosae 
(Prunus spinosa)

F:3.212. Ксе ро ме зо фіт ні за рос ті Prunion spinosae 
(Spiraea sp., Cotoneaster melanocarpa, Rhamnus 
cathartica, R. tinctoria)

F:3.213. Ксе ро ме зо фіт ні за рос ті Prunion spinosae 
Гірсько го Кри му

F:3.214. Ме зо ксе ро фіт ні уг ру по ван ня Cerasus 
mahaleb, Ligustrum vulgare

F:3.22. Ксе ро ме зо фіт ні та ксе ро фіт ні низько рос-
лі за рос ті ку щів (Prunion fruticosae)

F:3.221. Ксе ро ме зо фіт ні за рос ті Chamaecytisus sp.
F:3.222. Ме зо ксе ро фіт ні низько рос лі за рос-

ті сте по вих ку щів Amygdalus nana, Cerasus fruticosa, 
Rosa gallica, R. spinosissima)

F:3.223. Ксе ро фіт ні за рос ті Caragana frutex
F:3.23. Ге мік се ро фіт ні уг ру по ван ня Cotinus 

coggygria (Fraxino orni-Cotinion) 
F:3.231. Ге мік се ро фіт ні уг ру по ван ня Cotinus 

coggygria Гірсько го Кри му
F:3.3. Ме зо ксе ро фіт ні роз рі дже ні ви со ко рос лі 

уг ру по ван ня ча гар ни ків та де рев (Crataegus sp., Rosa 
sp., Pyrus sp., Rhamnus cathartica, Malus sp., Elaeagnus 
angutifolia)

F:3.32. Ме зо ксе ро фіт ні роз рі дже ні уг ру по ван ня 
(Crataegus sp., Rosa sp., Pyrus sp., Rhamnus cathartica, 
Malus sp.) Лі состе по вої та Лі со вої зон

F:3.33. Ме зо ксе ро фіт ні роз рі дже ні уг ру по вання 
(Crataegus sp., Rosa sp., Pyrus sp., Malus sp., Elaeagnus 
angustifolia) Сте по вої зони

F:1.2. Гіг ро філь ні біо то пи лі со вих поя сів гір та 
рів нин

F:1.21. За рос ті Salicetalia auritae на глеє вих та 
тор фо вих грун тах

F:1.21.1. Уг ру по ван ня ягід них ча гар ни ків 
(Frangula alnus, Prunus padus)

F:1.212. За рос ті бо лот них верб (Salicion cinereae: 
Salix cinerea, S. pentandra)

F:1.213. Уг ру по ван ня із до мі ну ван ням на ту ра лі-
зо ва них ад вен тив них ви дів (Rubo caesii-Amorphion 
fruticosae)

F:2. Біо то пи ви тких фа не ро фі тів (лі ан) 
F:2.1. Ліа но по діб ні бор дю ри при род но го типу 

(Lonicero-Rubicion) 
F:2.11. За рос ті ліа но по діб но го типу Кар пат
F:2.111. За рос ті Rubus hirtus, R. nessensis, 

R. plicatus, R. sulcatus та ін. 
F:2.12. За рос ті ліа но по діб но го типу Rubus 

nessensis, R. plicatus, R. caesius рів нин ної час ти ни 
Ук ра ї ни

F:2.13. За рос ті ліа но по діб но го типу, бор дю ри 
Гірсько го Кри му

F:2.131. Ви со ко рос лі бор дю ри (Rubus ulmifolius)
F:2.132. Низько рос лі бор дю ри (Rubus crimaeus та 

ін.)
F:2.2. Ліа но по діб ні бор дю ри де ре во вид но го типу 
F:2.23. Ліа но по діб ні бор дю ри (Clematis vitalba)
F:2.231. Ліа но по діб ні за рос ті (Clematis vitalba) За-

кар пат тя
F:2.232. Ліа но по діб ні за рос ті (Clematis vitalba) 

Гірсько го Кри му 
F:2.3. Ліа но по діб ні за рос ті куль ти во ва них ви дів 

Parthenocissus: P. quiquefolia, P. tricuspidata

F:3. Біо то пи лис то пад них ча гар ни ків дос татньо-
го та об ме же но го зво ло жен ня (Crataego-Prunetea, 
Robinietea)

F:3.1. Ме зо ніт ро філь ні за рос ті ча гар ни ків 
Sambucetalia racemosae (Sambucus sp., Thelycrania 
sanguinea, Cornus mas, Corylus avellana)

F:3.11. Ме зо фіт ні суб ніт ро філь ні за рос ті ча гар-
ни ків лі со вої та лі состе по вої зони Sambuco-Salicion 
capreae (Sambucus sp., Thelycrania, Salix caprea, 
Rubus idaeus)

F:3.111. Біо то пи з до мі ну ван ням Sambucus 
racemosa

F:3.112. Біо то пи з до мі ну ван ням Salix caprea
F:3.113. Біо то пи з до мі ну ван ням Rubus idaeus
F:3.12. Ме зо фіт ні ніт ро філь ні за рос ті ча гар ни-

ків Aegopodio-Sambucion nigrae, Astrantio-Corylion 
avellanae
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ко змін ним зво ло жен ням на ще бе нистих алю ві аль-
них від кла дах Кар пат

F:5.3. Біо то пи ча гар ни ків з лус ко вид ни ми лист-
ка ми (Salicetea purpureae: Tamarix sp., Myricaria 
sp.) на алю ві аль них від кла дах річ ко вих до лин та 
морсько го уз бе реж жя

F:5.31. Біо то пи Myricaria germanica на алю ві аль-
них від кла дах річ ко вих до лин 

F:5.311. Уг ру по ван ня Salici-Myricarietum: 
Myricaria germanica на не за со ле них алю ві аль них 
від кла дах Кар пат

F:5.32. Біо то пи слаб ко за со ле них алю ві аль них 
від кла дів Tamaricetalia ramosissimae (Tamarix sp.).

F:5.321. Уг ру по ван ня алю ві аль них пі ща них від-
кла дів Artemisios copariae-Tamaricion ramosissimae 
Чор но морсько го уз бе реж жя 

F:5.322. Уг ру по ван ня та ма рик сів (Tamarix 
hohenackeri, T. tetrandra) на алю ві аль них га леч-
ни ко во-пі ща них за со ле них від кла дах Кримсько- 
Но во ро сійської під про він ції 

F:6. Біо то пи віч но зе ле них хвой них ча гар ни ко-
вих пус тищ

F:6.1. Біо то пи ча гар ни ко вих пус тищ Juniperus sp.
F:6.11. Біо то пи ча гар ни ко вих пус тищ Juniperus 

communis (Brachypodio pinnati-Juniperion communis)
F:6.111. Уг ру по ван ня з до мі ну ван ням Juniperus 

communis по мір ної зони
F:6.12. Біо то пи ча гар ни ко вих пус тищ Juniperus 

oxycedrus s. l.
F:6.121. Уг ру по ван ня з до мі ну ван ням Juniperus 

deltoides Гірсько го Кри му
F:6.2. Біо то пи слан ких хвой них ку щів (Pinus, 

Juniperus sp.)
F:6.21. Біо то пи слан ких со сен (Pinus sp.)
F:6.211. Уг ру по ван ня же реп ня ків Кар пат (Pinion 

mugo: Pinus mugo)
F:6.22. Біо то пи слан ких ялів ців (Juniperus sp.)
F:6.221. Уг ру по ван ня ялів цю (Juniperion nanae: 

Juniperus nana) Кар пат
F:6.222. Уг ру по ван ня ялів ців (Juniperus sabina, 

J. hemisphaerica) Гірсько го Кри му

F:7. Біо то пи фри га но їд но го типу
F:7.1. Біо то пи ко лю че по душ ко вих ви дів 

(Sarcopoterium spinosum, Genista acanthoclada, 
Corydothymus capitatus, Tragacantha arnacantha, 
Bupleurum fruticans)

F:7.11. Ко лю че по душ ко ві уг ру по ван ня Евк-
синської про він ції (При чор но мор'я)

F:7. 111. Фраг мен ти біо то пів із до мі ну ван ням 
Tragacantha arnacantha

F:3.34. Ме зо ксе ро фіт ні уг ру по ван ня (Asparago 
verticillati-Crataegion tauricae: Rosa sp., Crataegus sp., 
Pyrus elaeagnifolia, Malus sp.) Гірсько го Кри му

F:3.4 1. Ге мік се ро фіт ні за рос ті Paliuretalia spinae-
christi

F:3.211. Ге мік се ро фіт ні за рос ті Paliurus spina-
christi Гірсько го Кри му

F:3.212. Ксе ро фіт ні уг ру по ван ня Elytrigio nodosae-
Rhuion coriariae: Rhus coriaria, Coronilla emeroides

F:4. Біо то пи се ред зем но морських віч но зе ле них 
лис тя них ча гар ни ків типу ма к віс, мат то раль

F:4.1. За рос ті віч но зе ле них ча гар ни ків (ма к віс)
F:4.11. За рос ті віч но зе ле них ча гар ни ків (псев до-

ма к віс) Евк синської про він ції (При чор но мор'я) 
F:4.111. За рос ті Cistus tauricus Пів ден но го бе ре га 

Кри му
F:4.112. За рос ті Jasminum fruticans Гірсько го 

Кри му 
F:4.2. За рос ті куль ти во ва них ви дів, що на ту ра лі-

зу ва ли ся
F:4.2.2. За рос ті куль ти во ва них ви дів у Гірсько му 

Кри му
F:4.221. За рос ті Bupleurum fruticans Гірсько го 

Кри му
F:4.222. За рос ті Spartium junceum Гірсько го Кри му

F5. Біо то пи дріб но лис тих ча гар ни ків, що фор-
му ють ся в умо вах змін но го зво ло жен ня (Salicetea 
purpureae)

F:5.1. Уг ру по ван ня ча гар ни ків за плав різ ко змін-
но го зво ло жен ня на пі ща них алю ві аль них від кла-
дах Salicetalia purpureae (Salix acutifolia, S. elaeagnus, 
S. triandra, Hippophae rhamnoides, Elaeagnus angustifolia)

F:5.11. Уг ру по ван ня ча гар ни ків у за пла вах 
Salicion triandrae

F:5.12. Уг ру по ван ня ча гар ни ків на пі ща них 
аре нах Salix acutifolia (Artemisio dniproicae-Salicion 
acutifoliae)

F:5.13. Уг ру по ван ня ча гар ни ків на пі ща них при-
морських аре нах Calamagrostio epigei-Hippophaetum 
rhamnoidis: Hippophae rhamnoides

F:5.14. Уг ру по ван ня ча гар ни ків на су пі ща-
них аре нах та суг ли нистих від кла дах Elaegnetum 
angustifoliae: Elaegnus angustifolia

F:5.2. Біо то пи ча гар ни ків за плав різ ко змін но го 
зво ло жен ня на ще бе нистих алю ві аль них від кла дах 
гірських ре гіо нів 

F:5.21. Уг ру по ван ня ча гар ни ків (Salicion elaeagno-
daphnoidis) на ще бе нистих алю ві аль них від кла дах

F:5.211. Уг ру по ван ня ча гар ни ків (Salicion 
elaeagno-daphnoidis: Salix elaeagnos) у за пла вах з різ-
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Рекомендує до друку Надійшла 03.03.2017 
Д.В. Дубина

За про по но ва на схе ма є ро бо чим ва рі ан том, не-
об хід ним для оцін ки різ но ма ніт тя біо то пів ча гар-
ни ко во го типу. У про це сі на ко пи чен ня ма те ріа-
лу, по рів нян ня біо то пів між со бою та з ана ло га ми 
кла си фі ка ції ЕUNIS, CORINE, Palearctic Habitats 
буде ви яв ле на їхня спе ци фі ка та міс це в іє рар хіч-
ній струк ту рі, що дасть мож ли вість от ри ма ти пов ну 
кар ти ну кла си фі ка ції біо то пів Ук ра ї ни . Така кла-
си фі ка ція пос лу гує ос но вою для по даль шої ім пле-
мен та ції ви ді ле них біо то пів у за галь ну сис те му біо-
то пів Єв ро пи, спе ци фі ки їхньої струк ту ри, по ши-
рен ня й оцін ки їхньої зна чи мості у функ ціо ну ван ні 
еко систе ми.
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Дідух Я.П. Схема класифікації чагарникових біотопів 
України. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 347–354.

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

Розглянуто значення, місце у просторовій структурі та ха-
рактер функціонування чагарникових екосистем, причи-
ни недооцінки їхньої значимості при розробці домінант-
но-ценотичної класифікації рослинності. Відмічено, що 
у процесі розвитку еколого-флористичної класифікації 
їхній синтаксономічний ранг підвищується. В сучасній 
версії продромусу рослинності Європи (EuroVegCheklist) 
виділено 10 класів, а окремі порядки та союзи розгля-
даються у складі інших класів. У класифікації габітетів 
EUNIS чагарники віднесено до окремого типу (F), що 
включає 11 позицій другого і 41 – третього ієрархічно-
го рангу, але ряд габітетів віднесено до інших типів. На 
основі критичного аналізу класифікації рослинності та 
біотопів Європи пропонуються зміни до схеми класи-
фікації біотопів України, робочий варіант якої включає 
7 позицій другого рангу. Така схема розроблена до 4–5  
ієрархічних рівнів і є основою для оцінки біорізноманіт-
тя біотопів України, а також імплементації їх у європей-
ські класифікації. 

Ключові слова: класифікації, біотопи, синтаксон, 
рослинність, чагарники, Україна

Дидух Я.П. Схема классификации кустарниковых 
биотопов Украины. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 347–354.

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

Рассмотрены значение, место в пространственной 
структуре и характер функционирования кустарнико-
вых экосистем, причины недооценки их значимости 
при разработке доминантно-ценотической классифика-
ции растительности. Отмечено, что в процессе развития 
эколого-флористической классификации их синтаксо-
номический ранг повышается и в современной версии 
продромуса растительности Европы (EuroVegCheklist) 
выделено 10 классов, а отдельные порядки и союзы 
рассматриваются в составе других классов. В класси-
фикации габитетов EUNIS кустарники отнесены к от-
дельному типу (F), включающему 11 позиций второго 
и 41 – третьего иерархического ранга, но ряд габитетов 
отнесен к другим типам. На основе критического анали-
за классификации растительности и биотопов Европы 
предлагаются изменения в схеме классификации био-
топов Украины, рабочий вариант которой включает 7 
позиций второго ранга. Такая схема разработана до 4–5 
иерархических уровней и является основой для оценки 
биоразнообразия биотопов Украины, а также имплемен-
тации их в европейские классификации.

Ключевые слова: классификации, биотопы, синтаксон, 
растительность, кустарники, Украина
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Вступ

Ін те рес до вив чен ня Сeratophyllum tanaiticum 
Sapegin ви зна ча єть ся на сам пе ред не дос тат ні-
ми ві до мостя ми про його аре ал і особ ли вості по-
ши рен ня на території України (наведений для 
Лівобережжя, півдня країни та Криму) (Dubyna et 
al., 1985; Chorna, 2006), у Східній та Центральній 
Європі, Західному Казахстані, на Кавказі (Tzvelev, 
2001). Наразі в літературі трапляються дещо 
суперечливі висновки щодо його розповсюдження. 
Вид характеризують і як понтійсько-каспійський, 
і як реліктовий причорноморський ендемік, і як 
кавказько-східноєвропейський (Dubyna et al., 
1985; Les, 1986; Tzvelev, 2001), а за найновішими 
даними він виявлений і в Угорщині (Csiky et al., 
2010). Таким чином, пос тає пи тан ня про тип його 
ареа лу та су час ний ха рак тер по ши рен ня на те ри-
то рії Ук ра ї ни. Ок рім цьо го, з ог ля ду на рід кіс ність 
цього виду та не об хід ність його охо ро ни, до сить 

важ ли вим є до слі джен ня особ ли востей ре про дук-
ції, біо ло гії, фі то це но ло гії в умо вах кон крет них 
міс цез ростань. 

Ма те ріа ли та ме то ди

Об'єктом до слі джень ста ли нові міс це зна хо джен-
ня виду С. tanaiticum у пе ре си хаю чих озер цях ста-
рич но го по хо джен ня. Для їхньо го ви яв лен ня і вив-
чен ня нами засто со ва но за галь но при йня ті польо ві 
(де таль но-мар шрут ний, від бо ру гер бар них зраз ків, 
ре ког нос ци ру валь ний), ка ме раль ні (оп ра цю ван-
ня лі те ра тур них дже рел та гер бар них фон дів, ста-
тистич на об роб ка да них) ме то ди. У ви яв ле них міс-
це зна хо джен нях нами ви ко на но гео бо та ніч ні опи-
си. Це но тич ну при уро че ність виду ха рак те ри зу ва-
ли на за са дах шко ли Ж. Бра ун-Блан ке (Solomakha, 
2008). На зви ви дів на во дять ся переважно за так со-
но міч ним зве ден ням С.Л. Мо ся кі на та М.М. Фе до-
рон чу ка (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999).

Гер бар ні зраз ки С. tanaiticum із ви яв ле них міс це-
зна хо джень пе ре да но до Гер ба рію Інсти ту ту бо та-
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Schevchyk V.L., Solomakha I.V., Solomakha V.A. Ceratophyllum tanaiticum (Ceratophyllaceae) in lakes of the Supіy River Delta 
(Middle Dnipro area). Ukr. Bot. J., 2017, 74(4): 355–359.

NSC Institute of Biology and Medicine, Taras Shevchenko National University of Kyiv

64/13,Volodymyrska Str., Kyiv 03680, Ukraine

Abstract. A rare relict species, Сeratophyllum tanaiticum, was found in three lakes during  surveys of floodplain vegetation in the 
lower reaches of the Supіy River (Cherkasy Region, Ukraine). These lakes are located on the left bank of the Supіy River, near 
its confluence with the Dovhun River, which is actually one of the former riverbeds of the Dnipro River. The studied area is 
represented by floodplain complexes formed by segments of the old floodplain, terrace depressions nearby and upland terrace. 
There are many small (less than several ares in area) bayou lakes, filled with water during floods, which due to special character of 
underlying surface (fascia of fine-grained sand and loam) dry out very slow during periods of low water levels in late summer and 
autumn. The localities of С. tanaiticum, where it plays a role of codominant and assectator in hydrophyte communities, represent 
habitats of little overgrown drying eutrophic reservoirs with organogenic benthic sediments. Plant communities featuring species 
identify relatively clean reservoirs. Ensuring sufficient water level in specific reservoirs – drying bayou floodplain lakelets – in 
the first half of vegetation season may be considered as the main conservation measures for С. tanaiticum.

Keywords: Сeratophyllum tanaiticum, protection, Supiy River Delta, Middle Dnipro
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3,0–5,0 × 2,0–2,5 мм на по міт ній ніж ці, оваль ний, 
сплю ще ний, ко рич не во го кольо ру, із ши па ми, з 
яких два ниж ніх дов ші за інші. Вид вважаємо од но-
річ ни ком, ос кіль ки в цик лі його роз ви тку не ви яв-
ле но зи мую чих бруньок. 

Особливістю репродуктивного процесу є 
переважно насіннєве, а не вегетативне, як в інших 
видів роду. Відтворення в популяціях та здатність 
насіння зберігати схожість упродовж 2–3 років 
забезпечує формування насіннєвого банку на 
дні водойм, і, таким чином, сприяє виживанню 
популяцій у конкретних локалітетах.

Сeratophyllum tanaiticum було ви яв ле но спо чат-
ку в ак ва то рі ях трьох озер, що зна хо дять ся на ді-
лян ці за пла ви в ме жах кі ло мет ро вої сму ги лі во-
го бе ре га р. Су пій на від різ ку від мос та по до ро зі 
між се ла ми Дмит рів ка та Мат ві їв ка до її впа дін ня у 
р. Дов гун, яка, ймо вір но, є од ним із за лиш ко вих та 
за ту хаю чих ру сел Дніп ра. Ця те ри то рія представ-
ле на за плав ни ми ком плек са ми, сфор мо ва ни ми 
сег мен та ми ста рої за пла ви, при те рас них зни жень 
та бо ро вої те ра си. Рель єф її рів нин ний. По верх-
ня скла де на зде біль шо го за плав ним та ста рич ним 
алю ві єм. Пе ре ва жа ють фа ції цен траль ної за пла ви 
із ма ло по туж ни ми лін за ми суг лин ко во-су пі ско во-
го ма те ріа лу, фа ції при те рас ної час ти ни за пла ви із 
про шар ка ми глин і ста рич ні й озер ні фа ції з тон ко-
зер нисти ми піс ка ми та суг лин ка ми, що утво рю ва-
лись під час пе ріо дич но го по ве не во го по нов лен ня 
во до то ку. На цих по верх нях тра п ля єть ся ба га то не-
ве лич ких (пло щею, мен шою кіль кох ар) озер ста-
рич но го по хо джен ня, що на пов ню ють ся во дою під 
час по ве ней та дуже пос ту по во, в зв'язку з опи са ни-
ми особ ли востя ми підсти лаю чої по верх ні, ви си ха-
ють під час пізньо літ ніх та осін ніх ме же ней.

Нами 30.06.2016 від мі че ні уг ру по ван ня з участю 
С. tanaiticum в од но му із пе ре си хаю чих озе рець гли-
би ною 20–100 см. Озер це пло щею близько двох ар 
зна хо дить ся в при бе реж ній час ти ні гир ла р. Су пій 
се ред со сно во-ду бо во го лісу. В при бе реж ній сму зі 
із до б ре зво ло же ни ми грун та ми сфор мо ва ні гус ті 
за рос ті де рев (зімк ну тість 0,8–0,9) та ку щів з ви со-
кою участю ви дів Ulmus laevis Pall., Quercus robur L., 
Amorpha fruticosa L., що спри чи нює ви со ке за ті-
нен ня ак ва то рії озер ця. Май же вся ак ва то рія озе ра 
зай ня та уг ру по ван ням з до мі ну ван ням С. tanaiticum 
(70%). Су міс но зроста ють Lemna minor L. (5%), 
Lemna trisulca L. (+). На міл ко вод ді тра п ляють ся 
по оди но кі рос ли ни Oenanthe aquatica (L.) Poir. та 
Iris pseudacorus L. Ймо вір но, фор му ван ню ви со кої 

ні ки НАН Ук ра ї ни (KW), Гер ба рію Ки ївсько го на-
ціо наль но го уні вер си те ту іме ні Та ра са Шев чен ка 
(KWU) та до фон дів Ка нівсько го при род но го за по-
від ни ка.

Ре зуль та ти та об го во рен ня

Сeratophyllum tanaiticum у ме жах роду на ле жить 
до ок ре мої сек ції Muricatum (Les, 1989). У 1997 р. 
за созологічним статусом (I – indeterminate) цей 
вид був одним із 28 видів флори України, що 
визнавалися як такі, для яких мо жуть іс ну ва ти 
ок ре мі за гро зи іс ну ван ня у ме жах ареа лу (Walters, 
Gillett, 1998). Згідно з останньою версією списку 
МСОП видів під загрозою зникнення (http://
www.iucnredlist.org/details/167834/0) C. tanaiticum 
відноситься до категорії DD (Data Deficient, ver. 
3.1), для видів якої недостатньо даних, щоб зробити 
обґрунтовану оцінку щодо потреби охорони цього 
виду. Біль шість до слід ни ків ука зу ють на на яв-
ність за гроз іс ну ван ню його по пу ля цій та не об-
хід ність охо ро ни всіх міс цез ростань (Csiky et al., 
2010; Davydenko, 2014). Також вид вклю че ний до 
Єв ро пейсько го Чер во но го спи ску (R), в Ук ра ї-
ні вне се ний до спи ску охо ро ню ва них мак ро фі тів 
(Dubyna et al., 1993), а та кож вклю че ний в офі цій ні 
пе ре лі ки охо ро ню ва них ви дів Дніп ро пет ровської, 
За по різької, Ки ївської та Одеської обл. Ук ра ї ни 
(Andriyenko, Perehrym, 2012). Уг ру по ван ня за його 
участі в ролі до мі нан та та спів до мі нан та вклю че ні 
до Зе ле ної кни ги Ук ра ї ни (Zelena knyha…, 2009). 

Для Лі состе пу Ук ра ї ни цей вид ві до мий з те-
ри то рії Змі ївсько го р-ну Хар ківської обл. та з во-
дойм до ли ни р. Сула в око ли цях с. Ве ли ка Бу рім-
ка Чор но ба ївсько го р-ну Чер каської обл. (Dubyna 
et al., 1985; Chorna, 2006). Оче вид но, що із цих 
міс це зна хо джень вка зу єть ся про на яв ність виду 
на те ри то рії Національного природного парку 
"Нижньо сульський" (Halchenko, 2012). Нами та-
кож підтверджено поширення C. tanaiticum у ме-
жах цьо го пар ку на ост ро вах Жов ні но та Чу ба ро ве 
(Smolyar et al., 2016). 

Ceratophyllum tanaiticum є віль но пла ваю чою у 
тов щі води рос ли ною з дуже тон ким і дов гим стеб-
лом понад 100 см завдовжки. Лист ки роз мі ще ні в 
гус тих, збли же них кіль цях, 3–4-ви лчасто-роз сі-
че ні на нит ко по діб ні част ки, м'які, світ ло-зе ле ні, 
іно ді з ко рич не вим від тін ком. Роз мно жу єть ся на-
сін ням. За пи лен ня від бу ва єть ся під во дою. Кві тує 
рос ли на під во дою в трав ні–черв ні. Плід роз мі ром 
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Ви ко на ні нами гео бо та ніч ні опи си де монст ру-
ють до сить різ но ма ніт ний ха рак тер його асо цію-
ван ня, що уз го джу єть ся із да ни ми ін ших до слід ни-
ків (Davydenko, 2014). На дум ку ук ра їнських фі то-
со ціо ло гів (Dubyna, 2006), це но ло гія С. tanaiticum 
об ме жу єть ся асо ціа ці єю Ceratophylletum tanaitici 
Dubyna 2006 сою зу Ceratophyllion demersi Den Hartog 
et Segal 1964 по ряд ку Potametalia W. Koch 1926 кла-
су Potametea Klika in Klika et Novak 1941. Ця асо-
ціа ція ді аг носту єть ся єди ним ви дом C. tanaiticum 
та об'єднує уг ру по ван ня ев троф них замк ну тих, 
рід ше слаб ко про точ них пріс но вод них і слаб ко-
со ло ну ва то вод них во дойм зі слаб ко луж ною ре-
ак ці єю се ре до ви ща, з му листи ми дон ни ми від-
кла да ми з до міш кою дет ри ту, тов щею води 40–70 
(100) см. Ці уг ру по ван ня по ши ре ні в озе рах, за-
то ках рі чок, внут рішньо плав не вих во дой мах, на 
міл ко вод ді штуч них во до схо вищ, у став ках, за то п-
ле них кар'єрах тор фо роз ро бок, за не дба них ме ліо-
ра тив них ка на лах у пів ден но-схід ній час ти ні Лі-
состе пу (Solomakha, 2008). Та ким чи ном, у ре зуль-
та ті на шо го до слі джен ня отрима на ін фор ма ція про 
роз ши рен ня ареа лу цьо го син так со ну на пів ніч ну 
час ти ну Лі во бе реж но го Лі состе пу.

За ре зуль та та ми ана лі зу опи сів вста нов ле но, що 
най час ті ши ми су пут ни ка ми С. tanaiticum є види-
мак ро фі ти до б ре про грі тих во дойм (Potamogeton 
lucens, Salvinia natans, Utricularia vulgaris, Lemna 
minor, Spirodela polyrrhyza). Мож ли во, в по даль шо-
му от ри ма ні нові фі то це но тич ні ма те ріа ли до зво-
лять змі ни ти його син так со но міч не по ло жен ня. 

В еко ло гіч но му від но шен ні ви яв ле ні нами міс-
це зна хо джен ня С. tanaiticum ціл ком ре пре зен ту ють 
біо то пи виду – ма ло за рос лі ев троф ні во дой ми, що 
пе ре си ха ють, з ор га но ген ни ми дон ни ми від кла-
да ми (Dubyna, Didukh, 2004). Фі то це но зи з його 
участю ін ди ку ють їх як умов но чис ті (Baranovskyi, 
Aleksandrova, 2006), що є важ ли вим для біо ін ди ка-
цій них до слі джень та з'ясування за галь ної еко ло-
гіч ної си туа ції ре гіо ну.

Ви снов ки

На ос но ві на ших до слі джень мож на ствер джу ва ти, 
що зростан ня С. tanaiticum у внут ріш ніх во дой мах 
дель ти р. Су пій та на яв ність уг ру по вань гід ро фі тів 
із його асо ці йо ва ністю ви зна чає со зо ло гіч ну пріо-
ри тет ність виду. Дана ло каль на по пу ля ція його мо-
же слу гу ва ти мо дел лю для вив чен ня його біо ло гії 
та дже ре лом ді ас пор для від тво рен ня по пу ля цій в 

щіль ності осо бин у від мі че них міс цез ростан нях 
спри яли умо ви зи мів лі на сін ин у по пе ред ні роки. 
Так, за да ни ми ме теостан ції Ка нівсько го при род-
но го за по від ни ка се ред ня тем пе ра ту ра з 23.11.2014 
до 18.02.2015 ста но ви ла  -1,8 оС, що знач но те п лі ше 
від ба га то річ них по каз ни ків. Уп ро довж зи мо во го 
пе ріо ду 2014–2016 рр. зни жен ню тем пе ра ту ри пос-
тій но пе ре ду ва ли сні го па ди й від ли ги. Мож ли во, 
ви со ка стій кість по пу ля цій виду пов'язана із фі то-
це но тич ним ото чен ням, адже все уз бе реж жя во-
дой ми зна хо дить ся се ред лі со вої рос лин ності, де 
пе ре важ но рос туть лис то пад ні де ре ва. Опа ле лис-
тя, що аку му лю єть ся на дні, оче вид но, спри яє ви-
жи ван ню на сін ня взим ку.

На від кри тій ді лян ці за пла ви, в ін шо му озе рі ок-
руг лої фор ми пло щею близько 10 ар, де при бе реж ні 
міл ко вод дя за рос ли рослина ми Typha angustifolia L. 
та Iris pseudacorus, ви яв ле ні сму ги та фраг мен ти 
із до мі ну ван ням Oenanthe aquatica (10%), де зрід-
ка в ролі асек та то ра зростає і С. tanaiticum. Знач на 
участь тут та ких ви дів, як Galium palustre L. (3%) та 
Agrostis stolonifera L. (5%). Як асек та то ри тра п ляють-
ся та кож Potamogeton lucens L. і Veronica anagalis-
aquatica L. У цен траль ній час ти ні цьо го ж озе ра 
С. tanaiticum тра п ля єть ся в ролі асек та то ра в уг ру-
по ван нях Lemnetum minoris Th. Müller et Gërs 1960. 
До мі нан том тут є Lemna minor (80%). Тра п ляють-
ся та кож Lemna trisulca (+), Spirodela polyrrhiza (L.) 
Schleid. (+) і Salvinia natans ( L.) All. (+).

Ще одне (чет вер те) не ве лич ке (пло щею до 1 ар 
вод но го пле са) міл ко вод не й пе ре си хаю че озер-
це із зростан ням С. tanaiticum ви яв ле но на відстані 
близько 4 км у на прям ку на пів ніч від гир ла р. Су-
пій, оба біч ґрун то вої до ро ги. По пе ри фе рії воно 
ото че не су ціль ною сті ною за рос тей при бе реж-
но-вод ної рос лин ності із до мі ну ван ням на ок ре-
мих фраг мен тах та ких ви дів, як Acorus calamus L., 
Equisetum fluviatile L., Scirpus lacustris L., Typha 
latifolia L., T. angustifolia. На ді лян ці вод но го пле са 
цьо го озер ця та в міс цях із рід костой ни ми ро го за-
ми з од на ко вою участю тра п ляють ся С. tanaiticum 
(5%), Lemna trisulca (5%) та Utricularia vulgaris L. 
(5%), а та кож Lemna minor (+), Salvinia natans (+), 
Hydrocharis morsus-ranae L. (+). На звіль не них з під 
води пе ри фе рій них ді лян ках дна нами та кож ви-
яв ле но С. tanaiticum під ша ром зе ле них нит частих 
во до рос тей, що свід чить про при уро че ність виду 
до да них біо то пів. Ві до мо, що при пе ре си хан ні во-
дойм він збе рі га єть ся в пло дах об со хлих дон них 
від кла дів. 
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При обследовании участков поймы нижнего тече-
ния р. Супой (Черкасская обл., Украина) в акватори-
ях трех озер, находящихся на участке поймы в устье-
вой части левого берега р. Супой в месте ее впадения 
в р. Довгун, которая фактически является одним из 
остаточных и затухающих русел Днепра, отмечен рост 
редкого растения Сeratophyllum tanaiticum. Исследован-
ная территория представлена пойменными комплек-
сами, сформированными сегментами старой поймы, 
притеррасными понижениями и боровой террасой. 
Здесь встречается много небольших (площадью мень-
ше нескольких ар) озер старичного происхождения, 
напол няющихся водой во время паводков, и вследствие 
особенностей подстилающей поверхности (фации с 
тонкозернистыми песками и суглинками) очень мед-
ленно высыхающих во время позднелетних и осенних 
меженей. Местонахождения С. tanaiticum, в которых он 
играет роль кондоминанта и асектатора в группиров-
ках гидрофитов, вполне представляют биотопы вида – 
слабозаросшие пересыхающие эвтрофные водоемы с 
органогенными донными отложениями. Фитоценозы 
с участием вида идентифицируют водоемы как условно 
чистые. Основной мерой по сохранению С. tanaiticum 
можно считать обеспечение достаточного уровня воды 
во время первой половины вегетационного периода в 
специфических водоемах – пересыхающих старичных 
пойменных озерах.

Ключевые слова: Сeratophyllum tanaiticum, охрана, дельта 
реки Супой, Среднее Приднепровье
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вул. Володимирська, 64/13, Київ 03680, Україна

Під час обстежень ділянок заплави нижньої течії  
р. Супій (Черкаська обл., Україна) в акваторіях трьох 
озер, що знаходяться на ділянці заплави в гирловій час-
тині лівого берега р. Супій, у місці її впадіння в р. Дов-
гун, яка фактично є одним із залишкових та затухаючих 
русел Дніпра, виявлено зростання рідкісної рослини 
Сeratophyllum tanaiticum. Досліджена територія пред-
ставлена заплавними комплексами, сформованими сег-
ментами старої заплави, притерасними зниженнями та 
боровою терасою. Тут трапляється багато невеличких 
(площею, меншою кількох ар) озер старичного похо-
дження, що наповнюються водою під час повеней, та 
через особливості підстилаючої поверхні (фації з тонко-
зернистими пісками та суглинками) дуже повільно ви-
сихають під час пізньолітніх та осінніх меженей. Місцез-
находження С. tanaiticum, в яких він відіграє роль кондо-
мінанта та асектатора в угрупованнях гідрофітів, цілком 
репрезентують такі біотопи виду, як малозарослі переси-
хаючі евтрофні водойми з органогенними донними від-
кладами. Фітоценози з участю виду ідентифікують водо-
йми як умовно чисті. Основним заходом зі збереження 
С. tanaiticum можна вважати забезпечення достатнього 
рівня води в першу половину вегетаційного періоду в 
специфічних водоймах – пересихаючих старичних за-
плавних озерцях.

Ключові слова: Сeratophyllum tanaiticum, охорона, дельта 
річки Супій, Середнє Придніпров'я 
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Вступ

Від кри тий ви до бу ток за ліз ної руди у Кри во ріж жі 
ва ло вим спо со бом при зво дить до від чу жен ня знач-
них міських те ри то рій та сільсько гос по дарських 
угідь. Те ри то рія Крив ба су ста но вить 500 км2, по над 
70 км2 якої зна хо дять ся під від ва ла ми роз крив них 
по рід (Babets, 2011). Роз роб ка Кри во різько го ро до-
ви ща за ліз них руд про во дить ся вже 130 ро ків, від-
по від ним є й вік найста рі ших кар'єрно-від валь них 
ком плек сів. Ана ліз скла ду від ва лів Кри во різько го 
гір ни чо-зба га чу валь но го ком бі на ту (ГЗК) по ка зав, 
що се лек тив ній від сип ці під ля га ли лише окис ле ні 
квар ци ти, які вва жа лись си ро ви ною для ство рю ва-
но го ГЗК окис ле них руд. Всі інші по ро ди скла ду ва-
ли ся у змі ша них від ва лах. Тех но ген но по ру ше ні те-
ри то рії ре гіо ну зде біль шо го є еко ло гіч но не без печ-
ни ми. Від ва ли роз крив них по рід на те ре нах Кри-
во різько го ре гіо ну – до во лі склад ні гео мор фо ло-
гіч ні ут во рен ня. Так, бу до ва ба га то ярус них від ва лів 
скла да єть ся з 2–5 і біль ше яру сів-те рас, площадки, 
схилів ярусів, підніжжя та тилового шва (Kazakov, 
1999). На прик лад, з від ва лу ви со тою 20 м ви ду ва-
єть ся шар пилу по туж ністю 3,8 см, а з від ва лу ви со-
тою 100 м – 9,96 см за рік (Gorno-ekologicheskie…, 
2005).

Най ефек тив ні шу про ти дію віт ро вій та вод ній 
еро зії про ми сло вих від ва лів ство рює зімк ну тий рос-

лин ний по крив. Про те пло ща штуч но ство ре но го 
рос лин но го по кри ву внас лі док ба га то річ ної біо ло-
гіч ної ре куль ти ва ції з ви ко ристан ням ін тро ду цен тів 
у мас шта бах Кри во ріж жя не знач на і за ймає близько 
300 га. Рос лин ність на від ва лах фор му єть ся пе ре-
важ но за ра ху нок еце зис но го на тис ку: спон тан но го 
по се лен ня й за крі п лен ня ді ас пор рос лин.

Рет ро спек тив ний ана ліз кон цеп цій фор му ван-
ня спон тан ної рос лин ності на за лі зо руд них від ва-
лах Кри во ріж жя (Dobrovolskyi et al., 1979; Smetana, 
2002; Khlyzina, 2004, 2007; Yarkov, 2010, 2013) по ка-
зав роз біж ності у по гля дах до слід ни ків щодо ти по-
ло гії це ност рук тур та про гно зу їхньо го роз ви тку. У 
70–80-х рр. ми ну ло го сто літ тя за галь но го ви знан ня 
на бу ла ідея "дис крет но го син ге не зу" (Dobrovolskyi 
et al.,  1979). Фор му ван ня рос лин ності на від ва-
лах опи су ва ло ся схе мою, що вклю ча ла 4 ста дії 
(бур'янову, пи рій ну, пе ре хід но-сте по ву, сте по ву), 
які по єд ну ва ли 14 фаз. По суті, ав то ри дот ри му ва-
ли ся кон цеп ції мо но клі мак су, про гно зую чи роз ви-
ток уг ру по вань за зо наль ним ти пом. Роз роб ле на за 
20 ро ків ти по ло гія "лі то філь них сук це сій" вклю чає 
субстрат но-ча со ві ряди, що роз гля да ють ся як ста-
дії від нов лен ня ко рін но го зо наль но го рос лин но го 
по кри ву (Khlyzina,  2004,  2007).  Мож ли вість роз- 
ви тку ліг ноз ної рос лин ності обид ві роз гля ну ті схе-
ми не пе ред ба ча ли. 

На по ши рен ня спон тан ної де рев ної рос лин ності 
у від валь них еко то пах звер нув ува гу М.Г. Сме та на, 
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кар'єру Цен траль но го ГЗК, які ство ре ні під час ак-
тив ної від кри тої роз роб ки за лі зо руд них ро до вищ у 
ре гіо ні (60-ті рр. ХХ ст.). Цей етап пов'язаний із за-
лу чен ням в ек с п луа та цію збід не них за ліз них руд – 
маг не ти то вих квар ци тів (Evtekhov, Evtekhov, 2007). 
До скла ду роз крив них по рід, з яких від си па ні до-
слі дже ні від ва ли, вхо дять низько кон ди цій ні та не-
кон ди цій ні за ліз ні руди (маг не тит-си лі кат ні квар-
ци ти), різ но го скла ду слан ці, без руд ні квар ци ти та 
оса до ві по ро ди (пі сок, гли на, суг ли нок, вап няк) 
(Karpenko et al., 2008).

За для ви яв лен ня спе ци фі ки фор му ван ня рос-
лин ності трьох від ва лів, роз та шо ва них без по се-
редньо у ме жах пів ніч ної час ти ни Кри во го Рогу, 
засто со ва но ме тод гео бо та ніч но го про фі лю ван-
ня (Yunatov, 1964). Мо дель ні про фі лі пе ре ти на-
ють еко то пи, зде біль шо го ти по ві для за лі зо руд них 
від ва лів. Ши ри на тран сек ти (сму ги, у ме жах якої 
опи су ва лась рос лин ність) 20 м. На чотирьох тран-
сек тах ви ко на но по над 160 гео бо та ніч них опи сів. 
На зви ви щих рос лин по да ні за так со но міч ним 
зве ден ням С.Л. Мо ся кі на та М.М. Фе до рон чу ка 
(Mosyakin, Fedoronchuk, 1999). Струк тур но-по рів-
няль ний ана ліз фло ристич но го скла ду це ност рук-
тур здій сне но за оз на ка ми біо морф (Serebryakov, 
1964), лі ній ної сис те ми жит тє вих форм В.М. Го лу-
бє ва (Golubev, 1972), сис те ми еко морф О.Л. Бель-
гар да (Belgard, 1950), уяв лень про фло ро це но ти-
пи Р.В. Ка ме лі на (Kamelin, 1979) з до пов нен ня ми 
А.І. Кузь ми чо ва (Kuzmichev, 1992).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

За хід но-Ган нівський від вал. Від сип ка від ва лу роз-
по ча ла ся в 1968 р., його пло ща у 2016 р. роз ши ри-
ла ся до 1030 га. Пів ніч ний ло кус від ва лу зна хо дить-
ся на межі з Кі ро во градською об лас тю, по бли зу за-
ліз нич ної стан ції Ря до ва.

На кру то му схи лі схід ної ек спо зи ції пер шо го 
яру су від ва лу па ну ють не зімк ну ті, але ви со ко рос лі 
за рос ті Ambrosia artemisiifolia L., у той час як в умо-
вах кра що го во ло го за без пе чен ня пів ніч но го схи лу 
за умов од но час ної від сип ки сфор му ва ли ся зла-
ко во-різ но трав ні це ност рук ту ри з пе ре ва жан ням 
Poa comрressa L., Hieracium virosum Pall., Artemisia 
absinthium L. Збіль ше ний рі вень троф ності чер во-
но-бу рих глин у по рів нян ні з суг лин ка ми тут ін ди-
кує Gypsophila perfoliata L. Пів ніч но-за хід ний схил 
вузької третьої бер ми (вер шин но го гре бе ню) за й-
має уг ру по ван ня Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud – гід ро фі та, який зав дя ки біо ло гіч ним особ-

який роз гля дав рос лин ний по крив ре гіо ну з по зи ції 
син так со но міч ної струк ту ри. Ця рос лин ність від не-
се на ним до 15 асо ціа цій трьох сою зів кла су Robinietea 
Jurko ex Hadac et Sofron 1980 (Smetana, 2002). 

С.В. Яр ков (Yarkov, 2010, 2013) та кож ви ді лив 4 
ста дії роз ви тку рос лин них уг ру по вань: по чат ко ву, 
ак тив но го роз ви тку, ста бі лі за ції, ос теп нін ня. Про-
те від мі че но тен ден цію до зростан ня участі ви дів 
не мо раль но го фло ро це но ти пу із збіль шен ням віку 
від ва лів. У своїх роботах ав тор вка зує на зв'язок 
роз ви тку лі со вої рос лин ності з азо наль ним пет ро-
гра фіч ним ефек том. 

В ос тан нє де ся ти літ тя при ді ля єть ся знач на ува-
га до слі джен ню спон тан но го фор му ван ня лі со-
вої рос лин ності на від ва лах як пе ре ду мо ві ство-
рен ня ре куль ти ва цій них тех но ло гій (Korshikov, 
Krasnoshtan, 2012). Од нак до слі джен ня те ри то рі-
аль но го роз по ді лу рос лин ності на за лі зо руд них 
від ва лах Кри во різько го ба сей ну поки має фраг-
мен тар ний ха рак тер. Ак ту аль ність по діб них ро біт 
по ля гає у тому, що ви яв лен ня за ко но мір ностей 
просто ро во го роз по ді лу ле жить в ос но ві ко ре гую-
чо го управ лін ня роз ви тком рос лин но го по кри ву. 

Мета да ної ро бо ти – ви яв лен ня спе ци фі ки се-
рій них уг ру по вань та фло ристич но го скла ду рос-
лин но го по кри ву за лі зо руд них від ва лів, роз та шо-
ва них у пів ніч ній час ти ні Кри во ріж жя. 

Ма те ріа ли та ме то ди 

Кри во різький ре гі он зна хо дить ся в цен траль-
ній час ти ні Ук ра їнсько го щита, який є ос нов ним 
геострук тур ним еле мен том пів ден но го за хо ду 
Схід но-Єв ро пейської плат фор ми. В гео ло гіч ній 
бу до ві ре гіо ну, як і щита в ці ло му, бе руть участь два 
струк тур них по вер хи: криста ліч ний фун да мент, 
скла де ний ме та мор фі зо ва ни ми вул ка но ген но-оса-
до ви ми та гра ні то їд ни ми ут во рен ня ми до кем брію, 
та оса до вий чо хол, роз різ яко го представ ле ний від-
кла да ми кай но зою (Pryrodnycha heohrafiia…, 2000).

За но віт нім гео бо та ніч ним ра йо ну ван ням  
Ук ра ї ни (Didukh, Shelyag-Sosonko, 2003), те ри то-
рія пів ніч ної час ти ни Kриворіжжя на ле жить до 
Бузько-Дніп ровсько го (Кри во різько го) ок ру гу 
різ но трав но-зла ко вих сте пів, бай рач них лі сів та 
рос лин ності гра ніт них від сло нень, що вхо дить до 
скла ду Чор но морсько-Азовської сте по вої під про-
він ції Пон тич ної сте по вої про він ції.

До слі джен ня рос лин но го по кри ву про во ди ли 
у 2015 р. на від ва лах Ган нівсько го та Пер шо трав-
не во го кар'єрів Пів ніч но го ГЗК та Глею ватсько го 
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рос лин ви со тою 3–5 см. На пла то дру гої бер ми па-
ну ють ви со ко трав ні уг ру по ван ня (у різ ні роки ви-
яв ля єть ся змін не до мі ну ван ня Melilotus albus Medik. 
або М. officinalis (L.) Pall.), суб до мі нан том висту-
пає зде біль шо го Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal. 
(ад вен тив ний вид пів ніч но аме ри кансько го по-
хо джен ня). Дріб но буг риста по верх ня вер шин но-
го гре бе ню та кож вкри та уг ру по ван ня ми Melilotus 
albus та M. officinalis; у по рів нян ні з рос лин ністю 
дру гої бер ми тут пре ва лює Artemisia absinthium.

Відстань між пів ден ним та пів ніч ним ло ку са-
ми За хід но-Ган нівсько го від ва лу ста но вить 5,8 км. 
Пів ден на час ти на від ва лу на ро щу єть ся у ви со ту (до 
6 яру сів), на бли жую чись до від міт ки 100 м. Гір ни-
чо-тех ніч ні ро бо ти при зво дять до зни щен ня вже 
сфор мо ва но го рос лин но го по кри ву.

ли востям та адап тив ній пластич ності у рос лин но му 
по кри ві від ва лів тра п ля єть ся час то. У біль шості ви-
пад ків по ши рен ня да но го виду на схи лах пов'язане 
з не гли бо ким за ля ган ням во до трив ких "ек ра нів" з 
глин (рис. 1).

Пер ша бер ма, по якій не що дав но була про кла-
де на тим ча со ва за ліз нич на ко лія, май же по збав ле-
на рос лин ності. Піо не ра ми за рос тан ня тут висту-
па ють по оди но кі осо би ни Ambrosia artemisiifolia та 
Kochia scoparia (L.) Schrad. Слід за зна чи ти, що ос-
тан ній вид ви яв ляє ви нят ко ву пластич ність жит тє-
вої стра те гії саме на За хід но-Ган нівсько му від ва лі 
Пів ніч но го ГЗК. Якщо на суг лин ках (субстра тах із 
оп ти маль ною троф ністю) ви со та ок ре мих ек зем п-
ля рів Kochia scoparia пе ре ви щує 2 м, то на ще бе ні (у 
пе си маль них умо вах) спос те рі га ють ся скуп чен ня 

Рис. 1. Екологічні профілі, закладені на північному локусі Західно-Ганнівського відвалу (А–В, В–С). Позначками 
представлені види, що переважають у ценоструктурах та породи, якими складений відвал

Fig. 1. Ecological profiles in the northern locus of West Hannivka dump (A–B, B–C). Symbols represent species prevailing in 
coenostructures, and dump rocks
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За ліз нич ний від вал Пер шо трав не во го кар'єру  
Пів ніч но го ГЗК є од ним із най біль ших у Крив ба сі, 
його пло ща ста но вить близько 800 га. Роз та шо-
ва ний на 0,5 км пів ден ні ше За хід но-Ган нівсько го 
від ва лу; час ти на його за хо дить на те ри то рію бал ки 
Пів ніч на Чер во на. Фор му ван ня від ва лу роз по ча-
ло ся у се ре ди ні 60-х рр. ми ну ло го сто літ тя.

Кон такт ниж ніх яру сів від ва лу (де від сип ка 
прак тич но при пи не на) зі сте по ви ми ланд шаф та-
ми по зи тив но по зна ча єть ся на його фі то різ но ма-
ніт ності. У скла ді де рев них і ча гар ни ко вих уг ру по-
вань на схи лах ниж ніх рів нів чи сель но пе ре ва жа-
ють чу жо рід ні види, що по ши ри ли ся з куль ту ри, 
Robinia pseudoacacia L., Armeniaca vulgaris Lam., 
Colutea arborescens L.; або ри ген ні фа не ро фі ти 
Acer tataricum L., Euonymus europaeus L., Crataegus 
fallacina Klokov, Rosa corymbifera Borkh. тра п ляють-
ся спо ра дич но. Ви до вий склад трав'яних це но зів 
на схи лах і бер мах знач ною мі рою представ ле ний 
сте по ви ми та пет ро фіт ни ми ви да ми міс це вої фло-
ри (рис. 3). 

Ос но вою піо нер них це ност рук тур на дру гій, тре-
тій та чет вер тій бер мах (знач ні пло щі яких за йма-
ють за ліз нич ні та ав то мо біль ні шля хи) висту пає 
Grindelia squarrosa. Такі уг ру по ван ня ма ють ста лий 
піо нер ний ха рак тер, обу мов ле ний пе ріо дич ним 
ви рів ню ван ням по верх ні субстра ту гір ни чою тех-
ні кою. У ло ка лі те тах, які не за зна ли тех но ген но го 
по шко джен ня, ут ри му ють по зи ції уг ру по ван ня з 
до мі ну ван ням Melilotus albus, M. оfficinalis, а та кож 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. (рис. 2).

Вер шин не пла то, вкри те роз рі дже ною де рев-
но-ча гар ни ко вою рос лин ністю, нині зна хо дить ся 
на ниж чо му ви сот но му рів ні, ніж сві жо від си па-
ний ярус. Збе рег ли ся де ре ва при близ но 30-річ-
но го віку і на не по ру ше ній бров ці пер шої бер ми. 
Пух ки ми суг лин ка ми з до міш ка ми ка мін ня скла-
де ні як схил нижньо го яру су, так і най ви щі гео-
мор фо ло гіч ні еле мен ти від ва лу. У пер шо му ви пад-
ку ви со ке про ек тив не по крит тя і жит тє вість має 
Grindelia squarrosa, у дру го му, ок рім Kochia scoparia 
та Ambrosia artemisiifolia, по верх ню субстра ту вкри-
ває Polygonum aviculare L. s. str. 

Рис. 2. Екологічний профіль, закладений на південному локусі Західно-Ганнівського відвалу (D–E). Позначками 
представлені види, що переважають у ценоструктурах та породи, якими складений відвал

Fig. 2. Ecological profile in the southern locus of West Hannivka dump (D–E). Symbols represent species prevailing in 
coenostructures, and dump rocks
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Схи ли трьох верх ніх яру сів, від си па ні 10–15 
ро ків тому, за рос та ють із різ ною швид кістю. На 
кам'янистих ве ли ко улам ко вих рух ля ках за се лен ня 
рос лин не від мі че но. На суг лин ках з до міш ка ми 
ка мін ня аб со лют но пе ре ва жає ру де раль ний ма-
ло річ ник Centaurea diffusa Lam.; "чис ті" суг лин ки 
опа но ву ють ко ре не вищ ні ба га то річ ни ки Cirsium 
setosum (Willd.) Besser та Elytrigia repens (L.) Nevski. 
Ши ро ким ще бе нистим пла то верх ніх берм, від мо-
мен ту фор му ван ня яких про йшло не біль ше 10 ро-

Ок рім Melica transsilvanica Schur, Seseli campestre 
Besser, Pilosella officinarum F. Schultz & Sch. Bip., 
Chondrilla juncea L., які ві ді гра ють роль до мі-
нан тів і суб до мі нан тів в уг ру по ван нях, на про-
фі лі (рис. 3) від мі че ні Koeleria cristata (L.) Pers., 
Securigera varia (L.) Lassen, Pilosella echioides (Lumn.)  
F. Schultz & Sch. Bip., Campanula sibirica L., Eryngium 
campestre L., Hypericum perforatum L., Fragaria viridis 
Duchesne. 

Рис. 3. Екологічний профіль, закладений на залізничному відвалі Першотравневого кар'єру Північного ГЗК (F–G). 
Позначками представлені види, що переважають у ценоструктурах та породи, якими складений відвал

Fig. 3. Ecological profile in the railway dump of Pershotravnevyi quarry of Northern GZK (F–G). Symbols represent species 
prevailing in coenostructures, and dump rocks
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мі ну ван ням за йма ють схи ли схід ної ек спо зи ції 
трьох ниж ніх яру сів з вузьки ми ус ту па ми між ними.  
Ок ре мі кущі все ляють ся та кож між до во лі круп ни-
ми бри ла ми на за хід но му схи лі та на верх ніх бер-
мах. 

Сму га ши ро кої третьої бер ми, де про хо ди ла за-
ліз нич на ко лія, ха рак те ри зу єть ся слаб ким за рос-
тан ням із пе ре ва жан ням Grindelia squarrosa. Ближ-
че до схи лу чет вер то го яру су від си па на сму га змі-
ша но го з ка мін ням суг лин ку; тут сфор му ва ли ся 
ба га то ви до ві уг ру по ван ня, по діб ні до ос теп не них 
лу ків з до мі ну ван ням Calamagrostis epigeios. Але, на 
від мі ну від при род них це но зів, суб до мі ную чі по-
зи ції у да но му ви пад ку за ймає ад вен тив ний вид 
Phalacroloma annuum (L.) Dumort. Він має ши ро ку 

ків, при та ман ні фраг мен тар но роз по всю дже ні це-
ност рук ту ри з пе ре ва жан ням Grindelia squarrosa та 
Melilotus sp. 

Від вал Глею ватсько го кар'єру Цен траль но го ГЗК 
роз та шо ва ний на 15 км пів ден ні ше від ав то мо біль-
ної до ро ги, яка роз ді ляє два по пе редньо роз гля ну-
тих об'єкти. Від сип ка від ва лу роз по ча ла ся 56 ро ків 
тому; гір ни чо-тех ніч ні ро бо ти пов ністю при пи не ні 
май же як 20 ро ків. У гео мор фо ло гіч но му ас пек ті 
від вал має ме ри діо наль но ви тяг ну ту фор му. По рів-
ня но з ін ши ми від ва ла ми Крив ба су, його се ред ня 
ви со та ста но вить до 50 м і пло ща 220 га. 

Особ ли во ак тив ним ви дом на скель но-улам ко-
вих субстра тах цьо го від ва лу є Cerasus mahaleb (L.) 
Mill. Як вид но з рис. 4, це ност рук ту ри з його до-

Рис. 4. Екологічний профіль, закладений на відвалі № 3 Глеюватського кар'єру (J–K). Позначками представлені види, 
що переважають у ценоструктурах та породи, якими складений відвал

Fig. 4. Ecological profile in the dump № 3 of Hleyuvatka quarry (J–K). Symbols represent species prevailing in coenostructures, 
and dump rocks
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з на яв ністю про шар ків во до трив ких глин. Не од-
но рід ність лі то ло гіч но го скла ду чет вер тої бер ми 
спри чи нює фор му ван ня дріб но кон тур ної мо за ї ки 
рос лин ності. Ос нов ни ми ти па ми це ност рук тур є 
ті, в яких пе ре ва жа ють Grindelia squarrosa, Melilotus 
albus (М. officinalis) та Calamagrostis epigeios.

Ланд шафт верхньо го пла то, при лег ло го з за хід-
но го боку від ва лу до хвосто схо ви ща Цен траль но-
го ГЗК, справ ляє вра жен ня "рід ко ліс ся" за участі 
Cerasus mahaleb, Ulmus minor L., Acer negundo L., 
Fraxinus pennsylvanica Marshall, Armeniaca vulgaris, 
Elaeagnus angustifolia L., Cotinus coggygria Scop., Pyrus 
communis L. і Robinia pseudoacacia, Populus deltoides 
W. Bartram ex Marshall. 

Кіль кість ви дів ви щих рос лин у ме жах тран сект 
змі ню єть ся від 54 (пів ніч ний ло кус Ган нівсько го 
від ва лу) до 85 (Пер шо трав не вий за ліз нич ний від-
вал). Всьо го на 4-х тран сек тах від мі че но 132 види, 
які на ле жать до 109 ро дів та 36 ро дин. Таке ви до ве 
ба гатст во ста но вить по над 30% за галь но го скла-
ду від валь но-кар'єрного еко фі то ну ур ба ноф ло ри 
Кри во го Рогу, до слі дже но го В.В. Ку че ревським та 
Г.Н. Шоль (Kucherevskyi, Shol, 2009).

За кіль кістю ви дів пер ші два міс ця на всіх про-
фі лях по сі да ють ро ди ни Asteraceae та Poaceae, що 
ха рак тер но для ре гіо наль ної фло ри Пра во бе реж-
но го сте по во го При дніп ров'я вза га лі (Kucherevskyi, 
2004). Сут тє ва роль у рос лин но му по кри ві за зна-
че них від ва лів на ле жить ви дам ро ди ни Fabaceae 
(4–7 ви дів). Ро ди на Rosaceae по сі дає тре тє міс це 
у ро дин но му спек трі фло ристич но го скла ду це-
ност рук тур на тран сек ті Пер шо трав не во го від ва лу, 
який "кон так тує" зі сте по вою бал кою. Мен ша кіль-
кість ви дів у ро дин Scrophulariaceae (2–6 ви дів), 
Brassicaceae (1–6) та Арiaceae (3–5). 

Ви до ва на си че ність ро дів не ви со ка. По три види 
ма ють роди Acer L., Lactuca L. та Euphorbia L.; по 
два – Achillea L., Artemisia L., Cirsium Mill., Linaria L., 
Medicago L., Melilotus Mill., Pilosella Hill, Poa L., 
Polygonum L., Populus L., Potentilla L., Ulmus L. 

Біо мор фо ло гіч на струк ту ра фло ристич но го 
скла ду за за галь ним га бі ту сом і три ва лістю жит тє-
во го цик лу до сить спро ще на. На всіх тран сек тах 
пе ре ва жа ють трав'яні по лі кар пі ки та мо но кар пі ки. 
На пів ліг ноз ні біо мор фи, за на ши ми спос те ре жен-
ня ми, у від валь них еко то пах Крив ба су вза га лі мало 
представ ле ні. На пів ку щик Artemisia marschalliana 
Spreng. від мі че ний нами ли ше на тран сек ті в ме жах 
Пер шо трав не во го від ва лу (табл. 1).

еко ло гіч ну ам п лі ту ду, за ймаю чи віль ні ніші у ба-
гатьох ти пах біо то пів (Burda et al., 2015).

Ос кіль ки Phalacroloma annuum на дає пе ре ва гу 
лег ким зво ло же ним ґрун там, стає зро зу мі лою його 
кон цен тра ція саме у цій сму зі, куди внас лі док не-
ве ли ко го на хи лу по верх ні до внут рішньо го боку 
від ва лу спря мо ву єть ся по верх не вий стік води під 
час до щів та та ян ня сні гу. 

За рос тан ня нижньої час ти ни кру то го й сип-
ко го кам'янистого схи лу чет вер тої бер ми до во лі 
гус тими за рос тя ми Phragmites australis пов'язане 

Таблиця 1. Біоморфологічні спектри флористичного складу 
ценоструктур у межах трансект

Table 1. Biomorphological spectra of floristic composition of 
coenostructures within transects (number of species and % of 
their total number within a transect)

Ознаки життєвої 
форми
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за загальним габітусом і тривалістю життєвого циклу

дерева 4 7,4 7 10,3 5 5,9 6 9,2

кущі – – – – 4 4,7 2 3,1

напівкущики – – – – 1 1,2 – –

трав'яні полікарпіки 22 40,8 21 30,9 42 49,4 31 47,7

монокарпіки 28 51,8 40 58,8 33 38,8 26 40,0

за структурою наземних пагонів

безрозеткові 24 44,4 31 45,6 33 38,8 31 47,7

напіврозеткові 29 53,7 34 50,0 49 57,7 33 50,8

розеткові 1 1,9 3 4,4 3 3,5 1 1,5

за типом кореневих систем

стрижнева 39 72,2 54 79,4 64 75,3 44 67,7

мичкувата 15 27,8 14 20,6 21 24,7 20 30,8

без кореня – – – – – – 1 1,5

за структурою підземних пагонів

каудексові 22 40,7 28 41,1 39 45,9 24 36,9

короткокореневищні 8 14,8 6 8,8 14 16,4 13 20,0

довгокореневищні 5 9,2 5 7,4 8 9,4 6 9,3

бульбокореневищні 1 1,9 1 1,5 1 1,2 1 1,5

бульбоцибулинні 1 1,9 1 1,5 1 1,2 1 1,5

рослини без 
спеціалізованих 
підземних органів

17 31,5 27 39,7 22 25,9 20 30,8
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сте по ви ми схи ла ми бал ки Пів ніч ної Чер во ної. На 
обох ло ку сах За хід но-Ган нівсько го від ва лу кіль-
кість луч них ви дів май же до рів нює кіль кості влас-
не сте по вих (13 і 13% та 7,4 і 10,3% від по від но), що 
свід чить про сук це сій ну не ус та ле ність уг ру по вань 
(табл. 3).

На 40–50-річ них від ва лах від бу ва єть ся кон вер-
ген ція власти востей змі ша них субстра тів з "чис-
ти ми" за ра ху нок на ко пи чен ня між скель ни ми 
улам ка ми гли нистих мі не ра лів, які є про дук та ми 
гі пер ге не зу криста ліч них по рід. Тому "субстрат на 
обу мов ле ність" роз ви тку рос лин ності, яку вив ча ли 
ок ре мі ав то ри (Dolina, 2015), пос ту по во ні ве лю єть-
ся. Від мі ти мо, що ви дів-сте но то пів, які б на да ва ли 
пе ре ва гу пев но му субстра ту, нами не ви яв ле но. Ві-
зу аль ни ми про я ва ми "субстрат ної обу мов ле ності" 
ли ша ють ся "мерт ві зони" на від сип ці слан ців се-
ред зімк ну тих уг ру по вань, ос кіль ки слан це вим 
по ро дам при та ман на най біль ша фі то ток сич ність 
(Smetana, Mazur, 2008). Від сип ка брил криста ліч-
них по рід (1–4 м у по пе реч ни ку) є спри ят ли вою 
для роз ви тку де рев но-ча гар ни ко вої рос лин ності, 
го лов ним чи ном за ра ху нок знач ної кіль кості во-
ло ги, яка кон ден су єть ся на по верх ні улам ків при 
ве ли кій ам п лі ту ді до бо вих тем пе ра тур та аку му лю-
єть ся у шарі про дук тів ви віт рю ван ня. Про рост ки 
трав'яних рос лин у щі ли нах між бри ла ми зде біль-
шо го ги нуть від не дос татньо го ос віт лен ня. 

Ос кіль ки вік від ва лів при близ но од на ко вий (з 
різ ни цею до 10 ро ків), сут тє вим фак то ром зростан-
ня ви до во го ба гатст ва висту пає на яв ність/від сут-
ність без по се редньо го кон так ту тех но ген них те-
ри то рій з ді лян ка ми, вкри ти ми при род ною рос-
лин ністю. Так, дуже по ка зо вим є Пер шо трав не вий 
за ліз нич ний від вал, що ме жує з бал кою Пів ніч на 

На всіх тран сек тах, ок рім за кла де ної на Пер-
шо трав не во му від ва лі, спів від но шен ня кіль кості 
на пів- та без ро зет ко вих ви дів близьке до 1 : 1. 
Представ ле ність ро зет ко вих ви дів є не знач ною 
(1–3 види). У спек трі біо морф під зем ної сфе ри 
рос лин на всіх тран сек тах пе ре ва жа ють кау дек со-
ві види (36,9–45,9%) та види без спе ціа лі зо ва них 
під зем них ор га нів (25,9–39,7%). Знач но мен шою є 
част ка ко рот ко- та дов го ко ре не вищ них ви дів рос-
лин; кіль кість буль бо ко ре не вищ них та буль бо ци-
бу лин них ви дів дуже ма ла. Єди ний без ко ре не вий 
вид (Cuscuta approximata Bab.) ви яв ле но на від ва лі 
№ 3 Глею ватсько го кар'єру Цен траль но го ГЗК.

Ра ні ше нами бу ло вста нов ле но, що ек спо зи ція 
схи лів у тех но ген них ланд шаф тах, на від мі ну від 
при род них, не ві ді грає по міт ної ролі у ди фе рен-
ціа ції рос лин ності на по чат ко вих ста ді ях син ге не зу 
(Pavlenko, Krasova, 2008). Це під твер джу ють і ре-
зуль та ти ана лі зу еко ло гіч ної струк ту ри фло ристич-
но го скла ду це ност рук тур на тран сек тах. Так, на 
схи лі пів ден но-за хід ної ек спо зи ції (про філь D–E) 
част ка еуме зо фі тів уд ві чі біль ша за від сот ко ву 
участь еук се ро фі тів, а на пів ден но-схід но му схи-
лі (про філь F–G) спів від но шен ня цих еко морф  
пря мо про ти леж не (табл. 2). 

Вза га лі в еко ло гіч них спек трах ви до во го скла ду 
уг ру по вань на всіх тран сек тах про від ну роль ві ді-
гра ють ме зо ксе ро фі ти та ксе ро ме зо фі ти, що ха-
рак тер но для від ва лів Крив ба су в ці ло му (Malenko, 
2001).

В еко ло го-це но тич них спек трах най чи сель ні-
ши ми є представ ни ки сте по во го та си нан троп но го 
фло ро це но ти пів. Най біль ша кіль кість ви дів сте по-
во го фло ро це но ти пу від мі че на на Пер шо трав не-
во му від ва лі (41,1%), пі дош ва яко го кон так тує зі 

Таблиця 2. Екологічні спектри флористичного складу ценоструктур у межах трансект 

Table 2. Ecological spectra of floristic composition of coenostructures within transects (number of species and % of their total 
number within a transect)

Екоморфи

Профіль

А–В та В–С D–E F–G K–J

Кількість 
видів

% 
Кількість 

видів
% 

Кількість 
видів

% Кількість % 

еуксерофіти 6 11,1 7 10,3 15 17,7 12 18,5

мезоксерофіти 20 37,0 22 32,3 33 38,8 23 35,4

ксеромезофіти 19 35,2 23 33,8 29 34,1 18 27,7

еумезофіти 8 14,8 15 22,1 8 9,4 10 15,4

мезогідрофіти – – – – – – 1 1,5

гідрофіти 1 1,9 1 1,5 – – 1 1,5
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ро щу єть ся у ви со ту. Ті тех но ген ні мор фост рук-
ту ри, вік яких по над 100 ро ків, і на яких сфор му-
ва ли ся ква зісте по ві уг ру по ван ня з до мі ну ван ням 
Stipa capillata L., Festuca valesiaca Gaudin, Koeleria 
cristata (L.) Pers, за йма ють мі зер ні пло щі. Ці від ва-
ли од но ярус ні, їхня ви со та не пе ре ви щує 10–15 м, 
тому ви сот на ди фе рен ціа ція це но зів на них на віть 
не роз гля да єть ся.

Слід від мі ти ти прин ци по ві від мін ності струк ту-
ри про фі лів, які про кла де но з вер ши ни до пі дош ви 
тех но ген них ланд шафт них но во ут во рень від ка-
тен – спря же них між со бою "лан цю гів еко систем", 
що ле жать на гео мор фо ло гіч них про фі лях у при-
род них схи ло вих ланд шаф тах. Хоча ка те ни вва-
жа ють ся по всюд но при сутньою фор мою ор га ні за-
ції зем ної по верх ні (Mordkovich, 2014), ка те нар на 
ди фе рен ціа ція еко систем на від ва лах ще від сут ня. 
Зок ре ма, тут не спос те рі га єть ся яви ща "схи ло вої 
мік ро зо наль ності" (Milkov, 1984) у роз по ді лі рос-
лин ності, ви ра же ність яко го яс к ра во ви яв ля єть ся 
на при кла ді сте по вих ба лок та ко рін них бе ре гів рі-
чок (Smetana et al., 2006, 2009). 

На нашу дум ку, засто су ван ня об ра но го нами ме-
то ду в ході мо ні то рин гу спон тан но го за рос тан ня 
від ва лів на дає мож ли вість про слід ку ва ти взає мо- 
в плив те ри то рі аль но близьких це ност рук тур на 
про ті кан ня сук це сій них про це сів. Роз гля ну ті "ін-
ди ві ду аль ні ви пад ки" просто ро во го роз по ді лу рос-
лин ності знач ною мі рою ілюст ру ють за галь ні за ко-
но мір ності її фор му ван ня у від валь них ланд шаф-
тах, які від мі ча ли ся й ін ши ми до слід ни ка ми. Так, в 
ос тан нє де ся ти річ чя ряд науковців конста тує знач-
не по ши рен ня ліг ноз них уг ру по вань (Korshikov, 
Krasnoshtan, 2012; Yarkov, 2013). Як свід чать наші 
до слі джен ня, пер вин ни ми ло ку са ми їхньо го фор-
му ван ня є кам'янисті схи ли різ них ек спо зи цій, ін-
ко ли на віть пів ден ної, де скла да ють ся най жорст кі-
ші еко то піч ні умо ви. Най час ті ше тут фор му ють ся 
за рос ті Cerasus mahaleb – чу жо рід но го виду пів ден-
но єв ро пейсько го по хо джен ня (Kucherevskyi, 2004; 
Kucherevskyi, Shol, 2009), який ус піш но на ту ра лі-
зу вав ся на при род них кам'янистих від сло нен нях 
та в тех но ген них еко то пах сте по вої зони Ук ра ї ни. 
Він ак тив но за се ляє віль ні від рос лин ності ді лян-
ки, що зай ня ті гру бо улам ко вим ма те ріа лом, на 
яких ви яв ляє най біль шу ви три ва лість по рів ня но з 
ін ши ми ви да ми де рев них та ча гар ни ко вих рос лин 
(Pavlenko, 2005). 

Ви со ку адап тив ну здат ність при ко ло ні за ції 
від ва лів ви яв ляє Robinia pseudoacacia, за хо п люю-

Чер во на – об'єктом при род но-за по від но го фон-
ду. Саме на цьо му від ва лі від со ток ви дів-сте пан тів 
най ви щий. За хід но-Ган нівський від вал, на впа ки, 
май же зві ду сіль ото че ний ланд шаф та ми, які тою 
чи ін шою мі рою за зна ли спо тво рен ня внас лі док 
гос по дарської ді яль ності, що при зво дить до пе ре-
ва жан ня у це нос пек трі ру де раль но го ком по нен ту. 
Про цес зба га чен ня фло ристич но го скла ду фак тич-
но не за ле жить від пло щі від ва лу.

Спро би вста но ви ти чіт кі за ко но мір ності ви-
сот но го роз по ді лу уг ру по вань є пе ред час ни ми, 
ос кіль ки біль шість за лі зо руд них від ва лів нині на-

Таблиця 3. Еколого-ценотичні спектри флористичного 
складу ценоструктур у межах трансект 

Table 3. Ecological and coenotic spectra of floristic composition 
of coenostructures within transects (number of species and % of 
their total number within a transect)

Флороценотип, 
флороценоелемент

Профіль

А–В та 
В–С

D–E F–G K–J
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Неморальний, у тому числі:

кверцетальний – – 1 1,5 3 3,5 3 4,6

маргантальний 
(узлісний)

– – – – 1 1,2 2 3,1

альнетальний – – 1 1,5 – – 1 1,5

Степовий, у тому числі:

власне степовий 7 13,0 7 10,3 26 30,6 13 20,0

лучно-степовий 9 16,7 7 10,3 10 11,7 10 15,4

степовий 
петрофільний

2 3,7 4 5,9 6 7,0 4 6,2

Петрофільний, у тому числі:

еупетрофільний 1 1,8 1 1,5 2 2,4 1 1,5

сілікопетрофільний – – – – 2 2,4 – –

Галофільний, у тому числі:

солончакуватий 3 5,6 2 2,9 1 1,2 2 3,1

Синантропний, у тому числі:

культигенний 3 5,6 4 5,9 5 5,9 2 3,1

сегетальний 1 1,8 4 5,9 1 1,2 2 3,1

рудеральний 27 50,0 36 52,9 28 32,9 24 36,9

сегетально-
рудеральний

– – 1 1,5 – – – –

Лучний, у тому числі

суходільно-лучний 7 13,0 5 7,4 7 8,2 8 12,3

Аквальний, у тому числі:

гідрофільний 1 1,8 –
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Ви снов ки

Уза галь не ні дані що до просто ро во го роз по ді лу це-
ност рук тур на про фі лях за лі зо руд них від ва лів Кри-
во ріж жя ві доб ра жу ють від сут ність за галь ної за ко-
но мір ності ви сот ної ди фе рен ціа ції рос лин ності, 
що зу мов ле но спе ци фі кою гір ни чо-тех ніч но го ета-
пу на ро щу ван ня від ва лу у ви со ту. На по чат ко вих 
ета пах син ге не зу про від ну роль у то по гра фіч ній 
ди фе рен ціа ції ві ді грає субстрат на при уро че ність, 
але з ча сом вплив цьо го чин ни ка ні ве лю єть ся. Сте-
но топ них ви дів, які б на да ва ли пе ре ва гу пев но му 
субстра ту, не було ви яв ле но. 

Кіль кість ви дів ви щих рос лин у ме жах тран сект 
на за лі зо руд них від ва лах ва рі ює від 54 до 85. На чо-
тирьох тран сек тах за га лом від мі че но 132 види, які 
на ле жать до 109 ро дів та 36 ро дин. Біо мор фо ло гіч-
на струк ту ра фло ристич но го скла ду до сить спро-
ще на: на всіх тран сек тах пе ре ва жа ють трав'яні по-
лі кар пі ки та мо но кар пі ки, на пів ліг ноз ні біо мор фи 
мало представ ле ні. В еко ло го-це но тич них спек-
трах пер ші міс ця по сі да ють представ ни ки сте по во-
го та си нан троп но го фло ро це но ти пів. Най біль ша 
кіль кість ви дів сте по во го фло ро це но ти пу від мі-
че на на Пер шо трав не во му від ва лі, пі дош ва яко го 
кон так тує з тех но ген но не по ру ше ни ми схи ла ми 
бал ки Пів ніч на Чер во на.

Пер вин ни ми ло ку са ми фор му ван ня де рев них та 
ча гар ни ко вих уг ру по вань є кам'янисті схи ли, зде-
біль шо го їхні ниж ні час ти ни, куди ско чу ють ся ве-
ли ко роз мір ні скель ні улам ки та де на ко пи чу єть ся 
дос тат ня кіль кість про дук тів ви віт рю ван ня. Се ред 
ча гар ни ко вих струк тур пре ва лю ють за рос ті Cerasus 
mahaleb, се ред де рев них – це но зи з до мі ну ван-
ням Robinia pseudoacacia, Ulmus minor, Acer negundo, 
Fraxinus pennsylvanica, Armeniaca vulgaris, Elaeagnus 
angustifolia, Populus deltoides.

Най по ши ре ні ши ми піо нер ни ми ви да ми на 
субстра тах з не ве ли ко роз мір ним гра ну ло мет рич-
ним скла дом на мо дель них про фі лях є Ambrosia 
artemisiifolia та Kochia scoparia, при цьо му на суг-
лин ках ок ре мі ек зем п ля ри ос танньої ма ють ви со ту 
до 2 м, на ще бе ні вони не пе ре ви щу ють 3,0–30 см.

За рос тан ня пло щин з дріб но ще бе нисти ми 
субстра та ми ха рак те ри зу єть ся змі ною уг ру по вань 
"грин де ліє вої" ста дії (з пе ре ва жан ням Grindelia 
squarrosa) на "бур ку но ву" (з пе ре ва жан ням Melilotus 
albus і М. officinalis). Ви яв ле на тен ден ція до змі ни 
"бур ку но вої" ста дії на "ку нич ни ко ву" (з до мі ну ван-
ням Calamagrostis epigeios). 

чи те ри то рії за ра ху нок на сін нє во го та ве ге та тив-
но го роз мно жен ня. За га лом на від ва лах від мі че но 
77 ви дів ліг ноз них біо морф, з них не біль ше чвер ті 
скла да ють або ри ген ні. Іні ці аль на де рев на фаза за-
рос тан ня ве ли ко улам ко вих субстра тів з пе ре важ-
ною участю Robinia pseudoacacia, Ulmus minor, Acer 
negundo, Fraxinus pennsylvanica, Armeniaca vulgaris, 
Elaeagnus angustifolia, Populus deltoides пе ре хо дить у 
наступ ну при збіль шен ні зімк ну тості уг ру по вань за 
ра ху нок са мо сі ву та фор му ван ні тіньо вит ри ва ло го 
трав'яного яру су з ру де раль них ви дів. 

У те ри то рі аль ній струк ту рі рос лин но го по кри-
ву за лі зо руд них від ва лів 40–50-річ но го віку знач ні 
пло щі за йма ють піо нер ні ру де раль ні уг ру по ван ня 
із пе ре ва жан ням Grindelia squarrosa на ще бе нистих 
пла то, а та кож Kochia scoparia, Ambrosia artemisiifolia, 
Centaurea diffusa – на схи лах, від си па них суг лин ка-
ми та змі ша ни ми субстра та ми. Наступ ною фа зою 
роз ви тку ру де раль ної рос лин ності є дов го три ва ла 
"бур ку но ва" ста дія (Smetana, 2002; Khlyzina, 2007). 
Ви со ко рос лі важ ко про хід ні за рос ті Melilotus albus 
(рід ше М. officinalis) пло щею у де кіль ка гек та рів – 
най ха рак тер ні ша ком по нен та се редньо ві ко вих 
від ва лів усьо го кри во різько го ре гіо ну. По всюд но 
се ред цих за рос тей ви ни ка ють (час ті ше у мік ро за-
па ди нах) мо за їч ні вкра п лен ня різ них за роз мі ра ми 
ма ло ви до вих це но зів із до мі ну ван ням Calamagrostis 
epigeios, з чого мож на зро би ти при пу щен ня щодо 
фор му ван ня по даль шої ста дії за рос тан ня – "ку-
нич ни ко вої". Та кий хід сук це сії спос те рі га єть ся на 
дріб но ще бе нистих субстра тах, де з ча сом збіль шу-
єть ся част ка дріб но зе му за ра ху нок ви віт рю ван ня 
скель них улам ків.

Уг ру по ван ня із Phragmites australis, як за зна ча-
ло ся ра ні ше (Smetana et al., 2014), є ін ди ка то ром 
на пів гі дро морф них субстра тів з оз на ка ми ґрун то-
ут во рен ня, сфор мо ва них на різ них гірських по ро-
дах, що підсти ла ють ся во до не про ник ним ша ром 
гли ни. Фор му ван ня фі тост рук тур, ана ло гіч них до 
при род них пет ро фіт них уг ру по вань, від бу ва єть ся в 
ло ка лі те тах, від си па них ве ли ки ми улам ка ми по ро-
ди (Melica transsilvanica на рух ля ко вих схи лах) або 
субстра тах зі збіль ше ною част кою квар цо вих зе рен 
(мік ро це но зи з до мі ну ван ням Pilosella echioides та 
P. officinarum (Yaroshchuk et al., 2011).

Ві до мості щодо просто ро вої ди фе рен ціа ції фі-
тост рук тур на від ва лах є прак тич ною ба зою для 
ство рен ня осе ред ків від нов лен ня біо ло гіч но го різ-
но ма ніт тя в тех но ген но транс фор мо ва но му ре гіо-
ні. 



370 Ukr. Bot. J., 2017, 74(4)

Karpenko S.V., Yevtekhov V.D., Yevtekhova H.V. Heoloho-
mineralohichnyi visnyk, 2008, 1(19): 82–84. [Карпен-
ко С.В., Євтєхов В.Д, Євтєхова Г.В. Топомінералогія 
супутніх корисних копалин Ганнівського залізоруд-
ного родовища Криворізького басейну. Геол.-міне-
рал. вісн., 2008, 1(19): 82–84].

Kazakov V.L. Heoloho-mineralohichnyi visnyk, 1999, 2: 46–
51. [Казаков В.Л. Геоморфологія відвалів Кривбасу. 
Геол.-мінерал. вісн., 1999, 2: 46–51].

Khlyzina N.V. Gruntoznavstvo, 2007, 8(3–4): 57–65. [Хли-
зіна Н.В. Літофільні сукцесії в скельних екотопах 
відвалів гірничозбагачувальних екотопів Кривбасу. 
Ґрунтознавство, 2007, 8(3–4): 57–65].

Khlyzina N.V. Litofilni uhrupovannia Kryvorizkoho zal-
izorudnoho baseynu: ekolohiia, typolohiia, dynamika: 
Cand. Sci. Diss. Abstract, Dnipropetrovsk, 2004, 20 pp. 
[Хлизіна Н.В. Літофільні угруповання Криворізького 
залізорудного басейну: екологія, типологія, динаміка: 
aвтореф. … канд. біол. наук, Дніпропетровськ, 2004, 
20 с.].

Korshikov I.I., Krasnoshtan O.V. Zhiznestoykost drevesnykh 
rasteniy na zhelezorudnykh otvalakh Krivorozhya, Do-
netsk, 2012, 280 pp. [Коршиков И.И., Красно-
штан О.В. Жизнестойкость древесных растений на 
железорудных отвалах Криворожья, Донецк, 2012, 
280 с.].

Kucherevskyi V.V. Konspekt flory Pravoberezhnoho stepovoho 
Prydniprovia, Dnipropetrovsk: Prospekt, 2004, 292 pp. 
[Кучеревський В.В. Конспект флори Правобережного 
степового Придніпров'я, Дніпропетровськ: Проспект, 
2004, 292 с.].

Kucherevskyi V.V., Shol H.N. Anotovanyi spysok urbano-
flory Kryvoho Rohu, Kryvyi Rih: Vydav. Dim, 2009, 71 pp.  
[Кучеревський В.В., Шоль Г.Н. Анотований спи сок 
урбанофлори Кривого Рогу, Кривий Ріг: Видав. дім, 
2009, 71 с.].

Kuzmichev A.I. Gigrofilnaya flora yugo-zapada Russkoy 
ravniny i ee genesis. St. Petersburg: Gidrometeoizdat, 
1992, 216 pp. [Кузьмичев А.И. Гигрофильная флора 
юго-запада Русской равнины и ее генезис, СПб.: Ги-
дрометеоиздат, 1992, 216 с.].

Malenko Ya.V. Osoblyvosti taksonomichoho ta ekolohichnoho 
skladu roslynnykh uhrupovan vidvaliv pivdenno-zakhidnoi 
zony Kryvbasu: Cand. Sci. Diss. Abstract, Dnipropetro-
vsk, 2001, 15 pp. [Маленко Я.В. Особливості таксо-
номічного та екологічного складу рослинних угруповань 
відвалів південно-західної зони Кривбасу: aвтореф.  
дис. … канд. біол. наук, Дніпропетровськ, 2001, 
15 с.].

Milkov F.N. In: Sklonovaya mikrozonalnost landshaftov, Vo-
ronezh: Izd-vo Voronezh. Univ., 1984, pp. 5–11. [Миль-
ков Ф.Н. Основные географические закономернос-
ти склоновой микрозональности ландшафтов. В кн.: 
Склоновая микрозональность ландшафтов, Воронеж: 
Изд-во Воронеж. ун-та, 1984, с. 5–11].

Mordkovich V.G. Stepnye ekosistemy, 2 ed., Novosi-
birsk: Akad. izd-vo Geo, 2014, 170 pp. [Мордко-
вич В.Г. Степные экосистемы. 2-е изд., испр. и  
допол., Новосибирск: Акад. изд-во "Гео", 2014, 
170 с.].

Ос кіль ки вік від ва лів є при близ но од на ко вим, 
сут тє вим фак то ром зростан ня ви до во го ба гатст-
ва висту пає на яв ність/від сут ність без по се редньо-
го кон так ту тех но ген них те ри то рій з ді лян ка ми, 
вкри ти ми при род ною рос лин ністю. Інші абіо тич-
ні (оси пи, по же жі) та біо тич ні (роз ви ток ме зо фау-
ністич но го ком плек су) фак то ри обу мов лю ють спе-
ци фі ку на ко пи чен ня біо ма си. 
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Павленко А.О., Красова О.О., Коршиков І.І. 
Сингенетичні процеси на залізорудних відвалах північної 
частини Криворіжжя. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 
360–372.

Криворізький ботанічний сад НАН України 
вул. Маршака, 50, Кривий Ріг 50089, Україна

Досліджено особливості формування рослинного по-
криву в екотопах залізорудних відвалів північної частини 
Криворіжжя в залежності від гранулометричного складу 
субстратів та експозиції схилів. У межах трансект вияв-
лено від 54 до 85 видів вищих рослин. Найпоширеніши-
ми є Gypsophila perfoliata, Kochia scoparia, Ambrosia artemi-
siifolia, Artemisia absinthium, Melilotus albus, M. officinalis, 
Grindelia squarrosa, Centaurea diffusa та інші. Суттєвим 
фактором зростання видового багатства виступає наяв-
ність/відсутність безпосереднього контакту техногенних 
територій з ділянками, вкритими природною рослинніс-
тю. Інші абіотичні (осипи, пожежі) та біотичні (розвиток 
мезофауністичного комплексу) фактори обумовлюють 
специфіку накопичення біомаси.

Ключові слова: залізорудні відвали, екологічні профілі, 
спонтанне заростання, Криворіжжя

Павленко А.О., Красова О.О., Коршиков И.И. 
Сингенетические процессы на железорудных отвалах 
северной части Криворожья. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 
360–372.

Криворожский ботанический сад НАН Украины 
ул. Маршака, 50, Кривой Рог 50089, Украина

Исследованы особенности формирования растительно-
го покрова в экотопах железорудных отвалов северной 
части Криворожья в зависимости от гранулометрическо-
го состава субстратов и экспозиции склонов. В пределах 
трансект обнаружено от 54 до 85 видов высших расте-
ний. Наиболее распространёнными являются Gypsophila 
perfoliata, Kochia scoparia, Ambrosia artemisiifolia, Artemisia 
absinthium, Melilotus albus, M. officinalis, Grindelia squarrosa, 
Centaurea diffusa и другие. Существенным фактором рос-
та видового богатства выступает наличие / отсутствие 
непосредственного контакта техногенных территорий 
с участками, покрытыми естественной растительнос-
тью. Другие абиотические (осыпи, пожары) и биотичес-
кие (развитие мезофаунистичного комплекса) факторы 
обуславливают специфику накопления биомассы

Ключевые слова: железорудные отвалы, экологические 
профили, спонтанное зарастание, Криворожье
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Рослини синтезують широкий спектр низько-
молекулярних вторинних метаболітів. Хоча 
вони традиційно вважаються несуттєвими 
для основних метаболічних процесів у рослин 
(Dixon, 2001), їхнє різноманіття у рослинах 
перевищує 500 тис. (Hadacek, 2002). Важливою 
і однією з найпоширеніших груп вторинних 
метаболітів наземних рослин є поліфенольні 
сполуки. Вони беруть участь у різних процесах 
починаючи із захисту від ультрафіолетового (УФ) 
випромінювання до сигналінгу й пігментації 
(Stafford, 1999; Winkel-Shirley, 2002; Buer et al., 2010; 
Pollastri, Tattini, 2011). 

Наявна інформація про поширення та 
фізіологічне значення поліфенольних сполук 
у макрофітів є обмеженою, однак дозволяє 
окреслити певні закономірності, вивченню яких 
присвячена дана робота. 

Фенольні сполуки рослин – різноманітні за 
структурою, їх можна розділити на різні класи, 

в т. ч. гідроксибензойні та гідроксикоричні 
кислоти й флавоноїди. Основною метаболічною 
стратегією синтезу поліфенольних речовин є 
шикіматний  шлях, при якому утворюється група 
фенольних сполук – фенілпропаноїди, включаючи 
гідроксикоричні кислоти й кумарини (Winkel-
Shirley, 2002). Шикіматний шлях забезпечує 
синтез ароматичної амінокислоти фенілаланіну, 
яка є субстратом для ключового ферменту 
фенілпропаноїдного шляху – фенілаланін аміак-
ліази (ФАЛ). Остання дезамінує амінокоричну 
кислоту, яка потім перетворюється на п-кумаріл-
СоА. Цей активований п-кумарат вступає в 
реакцію з малоніл-КоА за участі ключового 
ферменту халкон-синтази з утворенням халконів. 
Після ізомерації продукту утворюється нарингенін 
(рис. 1) – попередник всіх інших видів флавоноїдів. 
Таким чином, флавоноїди синтезуються за 
допомогою трьох послідовних метаболічних 
реакцій.

Гід ро кси ко рич ні ки сло ти при сут ні в рос ли нах у 
різ них фор мах і при ди ме ри за ції або по лі ме ри за ції 
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Abstract. The physiological role of secondary metabolites of phenolic nature, dependence of their level on growth conditions 
and stress factors, in particular, on environmental pollution by heavy metals and xenobiotics in higher aquatic plants are 
considered. Polyphenol biosynthesis is partially regulated by external abiotic signals such as light, temperature, or resource 
availability. Flavonoids are involved in the protection of plants from oxidative damage caused by the action of xenobiotics, heavy 
metal ions (HM) or other biotic and abiotic factors. The toxicity of HM is reduced due to the ability of phenylcarboxylic acids, 
bioflavonoids and a number of other polyphenolic compounds to form complex compounds with metal ions. When the level of 
HM is raised in the environment, the biosynthesis of flavonoids in macrophytes is stimulated. Data are presented in favor of the 
participation of polyphenolic compounds in the chemical defence of macrophytes against pathogens and against being eaten by 
herbivorous insects. In this regard,  significant excess of the total content of phenolic compounds in surface and floating leaves 
as compared with underwater leaves can be attributed to the greater vulnerability of surface organs to stress and damaging effects 
(high light intensity, UV radiation, insect attack).
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або конденсованим. В останньому випадку 
утворюються полімерні сполуки – таніни та інші 
дубильні речовини. 

Залежно від окислення й заміщення С-кільця 
флавоноїди можна розділити на дев'ять основних 
підкласів (рис. 1). За ступенем окислення 
аліфатичної частини флавоноїди поділяються на 
10 підгруп, серед яких найбільш відновленими 
речовинами є катехіни, а найбільш окисленими – 
флавоноли, наприклад кверцетин. 

мо жуть утво рю ва ти ліг нін, ліг нани та не оліг нани 
(Harborne, 1986). Най по ши ре ні ши ми фе ноль ни ми 
спо лу ка ми в рос ли н є фла во но ї ди, які утво рю ють 
ске лет ну ос но ву кла су конденсованих по лі фе но лів 
– про ан то ціа ні нів і та ні нів. 

На відміну від алкалоїдів та інших вторинних 
метаболітів, флавоноїди майже скрізь трапляються 
у вищих рослин. Дифенілпропановий скелет (С6-
С3-С6) – основна структура флавоноїдів (рис. 2) – 
може бути додатково заміщеним, кон'югованим 

Рис. 1. Основні підкласи 
флавоноїдів:

1 – флаванони (нарингенін), 

2 – халкони (флоретін), 

3 – флаваноли (катехін), 

4 – аурони, 

5 – флавони (R = H (апігенін),  
       R = OH (лютеолін),  
       R = OCH

3    

            
(хризоерітол), 

6 – флавоноли (кверцетин),

7 – антоціани (ціанідин), 

8 –ізофлавоноїди (генистін), 

9 – конденсовані танін або 
проантоціанідини

Fig. 1. Basic subclasses of flavonoids:

1 – flavanones (naringenin);

2 – chalkones (phloretin);

3 – flavanols (catechin);

4 – aurones;

5 – flavones: R = H (apigenin),

       R = OH (luteolin),

       R = OCH
3

       (chrysoeriol);

6 – flavonol (quercetin);

7 – anthocyanins (cyanidin);

8 –isoflavones (genistein);

9 – condensed tannins or 
proanthocyanidins
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ної маси у тра во їд них тва рин зав дя ки зв'язуванню 
зі спо жи ти ми рос лин ни ми біл ка ми, що ро бить їх 
важ ки ми для за свою ван ня, й пе ре шко джає їхньо-
му всмок ту ван ню. 

Вміст фе ноль них спо лук у лист ках мак ро фі тів

Ут во рен ня по лі фе но лів у рос ли н за ле жить від фак-
то рів нав ко лишньо го се ре до ви ща (Bauer et al., 
2009). Так, при ви со ко му рів ні ос віт лен ня та малій 
дос туп ності по жив них ре чо вин на ко пи чен ня фе-
ноль них спо лук, як пра ви ло, збіль шу єть ся (Vergeer, 
Van der Velde, 1997; Cao et al., 2008). Вив чен ня мак-
ро фі тів з різ ни ми ти па ми лист ків до зво ляє про-
ана лі зу ва ти за леж ність вмісту по лі фе но лів від зов-
ніш ніх умов. Ре зуль та ти по рів няння до слі джень 
(Bauer et al., 2009; Smolders et al., 2010; Ho et al., 
2012) по ка за ли, що в лист ках за ну ре них мак ро фі-
тів знач но мен ше фе ноль них спо лук, ніж у рос ли н 
з пла ваю чи ми лист ка ми. Та кож було вста нов ле но 
(Boyd, 1968), що у за ну ре них лист ках мак ро фі тів 
вміст та ні нів ниж че, ніж у та ких, які пі ді йма ють ся 
над во дою. 

У таб ли ці представ ле ні дані про кіль кіс ний вміст 
по лі фе ноль них спо лук у по ряд ку зростан ня їхньо го 
вмісту в лист ках різ них вод них рос лин (Bauer et al.,  
2009;  Smolders et al., 2010; Ho et al., 2012). Так, вміст 
фе но лів у пла ваю чих і над вод них лист ках мак ро фі-
тів ви ще, ніж у за ну ре ни х. Се ред нє зна чен ня вмісту 
фе но лів у останніх до рів ню ва ло 29 мг/г су хої маси, 
а в пла ваю чих і над вод них лист ках знач но біль ше – 
відповідно 74 і 85 мг/г (рис. 4). Слід від мі ти ти ве ли-
кі ко ли ван ня вмісту по лі фе но лів у лист ках дея ких 
ви дів рос лин, що може свід чи ти про вплив при-
род них умов на цей по каз ник (таблиця). Так, мі ні-
маль ні й мак си маль ні зна чен ня вмісту по лі фе но лів 
у Stratiotes aloides L. від різ ня ли ся в 42 рази, а у Lemna 
minor L. – у 21 раз, у той час як у біль шості ви дів, на-
ве де них у таблиці, у 2,2–3,7 ра зи. 

Фла во но ї ди час то міс тять ся в рослин у фор мі 
глі ко зи дів. При реакції глі ко зи лю ван ня мо ле ку ли 
ста ють менш ак тив ни ми по від но шен ню до віль-
них ра ди ка лів і більш роз чин ни ми у воді, що до-
зво ляє збе рі га ти їх у ва куо лі.

За галь ни ми центрами при глі ко зи лю ван ні є: 
7-гід ро ксил у фла во ні, ізо фла во ні та ди гід роф ла во-
нах; гід ро ксиль ні гру пи в по ло жен нях 3- і 7-фла во-
но лів і ди гід роф ла во но лів; у по ло жен нях 3- і 5-гід-
ро ксил у ан то ціа ні ди ні. В ут во рен ні глі ко зи дів, як 
пра ви ло, бере участь глю ко за, хоча та кож від бу ва-
ють ся вклю чен ня ін ших цук рів: га лак то зи, рам но-
зи, кси ло зи і ара бі но зи та ди са ха ри ди, на прик лад 
ру то зи.

Біль шість фла во но ї дів є без барв ни ми або блі-
до-жов ти ми спо лу ка ми з мак си му мом по гли нан-
ня в УФ-діа па зо ні, тому є слаб копо міт ними для 
людсько го ока, а ті, що міс тять ся в лис тках, пов-
ністю мас ку ють ся хло ро фі ла ми. 

Ви нят ком є ан то ціа ни, які представ ле ні си ні ми, 
фіо ле то ви ми та чер во ни ми піг мен та ми й обу мов-
лю ють ко лір кві ток і плодів, через що ви кли ка ють 
ін те рес уп ро довж ба гатьох ро ків (Winkel-Shirley, 
2002).

Та ні ни. Роз різ ня ють та кі, що гід ро лі зу ють ся, і 
кон ден со ва ні (ті, що не гід ро лі зу ють ся). Ос но вою 
пер ших є склад ні ефі ри га ло вої ки сло ти чи спо-
рід не них їй ді га ло вої й три га ло вої ки слот з ба га то-
атом ним спир том. Кон ден со ва ні та ні ни є по хід ни-
ми фла во но ї дів, на сам пе ред ди ме ра ми 3,4-фла ван-
діо ла чи 3-фла ва но ла (рис. 3). Та ні ни при гні чу ють 
ріст па то ген них для ба гатьох рос лин мік ро ор га ніз-
мів, за хи ща ють рос ли ни від по ї дан ня тва ри на ми 
(для жуй них тва рин смак та ні нів, ймо вір но, є не-
при єм ним, тому по ї да єть ся ними не охо че).

По лі мер ний лан цюг кон ден со ва них та ні нів 
скла да єть ся з 2–50 (і біль ше) фла во но їд них мо ле-
кул. Та ні ни ін гі бу ють пе ре трав лю ван ня рос лин-

Рис. 2. Дифенілпропановий скелет флавоноїдів

Fig. 2. Diphenylpropanoid skeleton of flavonoids

Рис. 3. Структурні елементи танінів

Fig. 3. Structural elements of tannins
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При близ но в та ко му ж діа па зо ні (31–91 мг/г 
су хої маси) ва рі ює вміст по лі фе ноль них спо лук 
у рос лин Еlоdea canadensis Michx., Potamogeton 
perfoliatus L., P. crispus L., P. pectinatus L., P. alpinus 
Balb., Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch, 
Lemna gibba L., Ceratophyllum demersum L., Sagittaria 
sagittifolia L. (Chukina, 2010). При чо му вміст по лі-
фе но лів, згід но з да ни ми ци то ва ної ро бо ти, не за-
ле жав від сту пе ня за бруд нен ня вод но го се ре до ви-
ща. Ав то ри ді йшли ви снов ку, що за бруд не ність се-
ре до ви ща не впли ва ла на рі вень на ко пи чен ня цих 
вто рин них ме та бо лі тів.

Для пла ваю чих лист ків середній по каз ник 
фенольних сполук ста но вив 91,0 мг/г су хої маси. 
Від зна че но, що мак си маль ні й мі ні маль ні зна чен-
ня ми цьо го по каз ни ка були у видів з про ти леж ни-
ми «стра те гія ми на ко пи чен ня» по лі фе но лів. Най-
біль ший вміст фла во но ї дів спостерігали у листках 
C. demersum, підвищений – у B. trichophyllum по рів-
ня но із се ред ні ми зна чен ня ми ін ших ви дів. У лист-
ках P. alpinus, що ха рак те ри зу ють ся низькою на ко-
пи чу валь ною здат ністю, на впа ки, вміст фла во но ї-
дів був мі ні маль ним (31,5 мг/г су хої маси).

Рис. 4. Середній вміст фенольних сполук у занурених, 
надводних і плаваючих листках макрофітів (за даними 
роботи Smolders et al., 2000). Оброблені дані аналізу 
занурених листків (16 видів рослин), надводних (16) і 
плаваючих листків (8)

Fig. 4. Mean phenolic content in submerged, emergent and 
floating leaves of macrophytes (after Smolders et al., 2000). 
Data analyzed for submerged (16 species), emergent (16 
species) and floating (8 species) leaves

Загальний вміст фенольних сполук (мг/г сухої маси) у 
листках водних і прибережно-водних видів макрофітів 

Total phenolic contents (mg/g of dry mass) in the leaves of 
aquatic and semi-aquatic macrophyte species 

Таксон
Тип 

листків*

Вміст фенолів, 
мг/г сухої маси

се
ре

дн
ій

м
ін

ім
ал

ьн
и

й

м
ак

си
м

ал
ьн

и
й

Chara sp. З 2 ± 1 7 18

Hottonia palustris L. З 12 ± 9 2 31

Potamogeton acutiflorus Link З 14 ± 4 6 20

Lemna gibba L. П 15 ± 10 2 42

Stratiotes aloides L. Н 15 ± 13 1 45

Potamogeton gramineus L. З 19 ± 9 4 39

Potamogeton perfoliatus L. З 19 ± 12 3 42

Glyceria fluitans (L.) R. Br. Н 21 ± 8 11 41

Lemna trisulca L. П 22 ± 8 6 47

Calla palustris L. Н 26 ± 10 15 53

Ranunculus circinatus Sibth. З 27 ± 9 17 43

Ceratophyllum demersum L. З 29 ± 16 8 69

Utricularia minor L. З 30 ± 11 13 52

Hydrocotyle vulgaris L. Н 31 ± 9 19 50

Galium palustre L. Н 31 ± 7 16 53

Elodea nutallii (Planchon) St. John З 18 ± 7 4 36

Potamogeton obtusifolius Mert. & 
W.D.J. Koch

З 41 ± 10 20 61

Sagittaria sagittifolia L. Н 45 ± 13 22 77

Callitriche platycarpa Kütz. З 51 ± 19 17 83

Potamogeton natans L. П 52 ± 19 22 99

Menyanthes trifoliata L. Н 57 ± 17 33 79

Berula erecta (Hudson) Coville Н 60 ± 15 39 128

Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden П 61 ± 16 38 109

Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze П 66 ± 16 30 85

Potamogeton lucens L. З 67 ± 18 41 92

P. polygonifolius Pourret П 68 ± 39 23 160

Hydrocharis morsus-ranae L. П 75 ± 20 34 111

Alisma plantago-aquatica L. Н 79 ± 17 33 101

Sium latifolium L. Н 79 ± 17 54 117

Cicuta virosa L. Н 79 ± 24 45 138

Myosotis palustris (L.) L. Н 82 ± 28 32 118

Myriophyllum spicatum L. З 26 ± 41 4 133

Mentha aquatica L. Н 93 ± 50 28 196

Nuphar lutea (L.) Sm. П 110 ± 30 68 178

Potentilla palustris (L.) Scop. Н 142 ± 49 85 235

Polygonum hydropiper L. Н 164 ± 52 92 236

P. amphibium L. Н 176 ± 68 40 292

Nymphaea alba L. П 235 ± 85 91 457

* З – занурені листки, Н – надводні, П – плаваючі. 
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Ан ти ок си дант на дія по лі фе но лів про яв ля єть ся 
та кож у при гні чен ні пе ре кис но го окис лен ня лі пі-
дів шля хом за хо п лен ня лі під них ал кок силь них ра-
ди ка лів, які утво рю ють ся при роз кла дан ні лі під них 
гід ро пе рок си дів (LOOH) за на яв ності іо нів ме та-
лів. Ця ак тив ність за ле жить від струк ту ри мо ле кул, 
а та кож кіль кості й по ло жен ня гід ро ксиль них груп 
у мо ле ку лах.

По лі фе но ли ма ють іде аль ну структуру для по-
гли нан ня віль них ра ди ка лів і є більш ефек тив ни ми 
ан ти ок си дан та ми in vitro, ніж ві та мі ни Е і С. Крім 
того, за на яв ності по лі фе но лів до дат ко во при гні-
чу єть ся су пер ок сид-за леж на ре ак ція Фен то на, яка 
є найваж ли вішим дже ре лом АФК (Rice-Evans et al., 
1997). 

По лі фе но ли та кож функ ціо ну ють як ан ти ок си-
дан ти че рез вплив на плаз ма тич ні мем бра ни, фак-
то ри транс крип ції й ак тив ність рос лин них фер-
мен тів за при род них умов. Пе ре тво рен ня АФК на 
неш кід ли ві кін це ві про дук ти від бу ва єть ся за участі 
таких ан ти ок си дант них ен зи мів, як пе рок си да зи, 
ка та ла зи й су пер ок сид дис му та зи та різ но ма ніт ні 
ме та бо лі ти фе ноль ної при ро ди (Larue et al., 2010).

Ос кіль ки фла во но ї ди ло ка лі зу ють ся пер еваж но 
у ва куо лі, на вряд чи вони бе руть участь у за хо п лен-
ні ак тив них форм кис ню, що утво рю ють ся в хло-
ро пластах і мі то хон д рі ях при транс пор ті елек тро-
нів. На від мі ну від ін ших ак тив них форм кис ню, 
пе ре кис вод ню є ста біль ним про дук том, здат ним 
ди фун ду ва ти че рез мем бра ни. Детоксикація водню 

Роль по лі фе ноль них спо лук у за хис ті рос лин від 
ок си да тив но го стре су

Фе ніл про па но ї ди є уні вер саль ни ми ком по нен та-
ми рос лин них тка нин і ви ко ну ють без ліч важ ли вих 
функ цій та ких, як за без пе чен ня рос лин струк тур-
ни ми ком по нен та ми, піг мен та ми і сиг наль ни ми 
мо ле ку ла ми, а та кож за хист від біо тич них і абіо-
тич них стре сів (Weisshaar, Jenkins, 1998). Фла во-
но ї ди як про дук ти фо то син те зу за сис те мою пря-
мих і зво рот них зв'язків здат ні впли ва ти на про цес 
транс фор ма ції со няч ної енер гії (Muzafarov et al., 
1986; Wilson et al., 2001). Одна з ос нов них функ-
цій фла во но ї дів – їхня участь у за хис ті рос лин від 
ок си да тив но го по шко джен ня, спри чи не но го дією 
ксе но біо ти ків, іо нів важ ких ме та лів або ін ших біо-
тич них і абіо тич них чин ни ків (рис. 5). 

Чи сель ні ек спе ри мен ти in vitro до ве ли, що фе-
ноль ні спо лу ки на ле жать до ос нов них скла до вих 
ан ти ок си дант но го по тен ціа лу рос лин (Rice-Evans 
et al., 1997). За про по но ва но ба га то ме ха ніз мів для 
по яс нен ня про тек тор ної ролі по лі фе но лів і їхньої 
участі в за по бі ган ні окислюваль но му стре су та ге-
не ра ції ак тив них форм кис ню й ніт ро ге ну (АФК і 
АФН) in vitro та in vivo. Най більш при йнят ним ме-
ха ніз мом вва жа ють де зак ти ва цію віль ніх ра ді ка лів 
(Perron, Brumaghim, 2009), згід но з яким по лі фе но-
ли здат ні де зак ти ву ва ти АФК/АФН, (•OH, O2•-, 
NO• або OONO-), за по бі гаю чи по шко джен ню 
біо мо ле кул чи ут во рен ню більш аг ре сив них форм 
АФК.

Рис. 5. Схема індукції накопичення 
поліфенолів у водних рослин під 
впливом біотичних і абіотичних 
факторів

Fig. 5. Scheme of induction of polyphenol 
accumulation in aquatic plants under the 
influence of biotic and abiotic factors
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Роль по лі фе ноль них спо лук у від по ві ді рос лин 
на стрес

Біль шість ши ро копо ши ре них глі ко зи дів фла во нів 
і фла во но лів син те зу ють ся без будь-яких ви ди мих 
под раз ни ків, що за без пе чує під трим ку ос нов них 
струк тур цих ре чо вин. Про те стре со ві чин ни ки 
такі, як де фі цит по жив них ре чо вин, ви со ка ін тен-
сив ність світ ла, за бруд нен ня се ре до ви ща чи його 
під ви ще на ки слот ність (Polishchuck et al., 2016) 
спри яють збіль шен ню на ко пи чен ня фла во но ї дів, 
тоді як тем пе ра ту ра впли ває на тип таких, що син-
те зу ють ся. На ко пи чен ня ан то ціа нів, на прик лад, 
ін ду ку єть ся цими зов ніш ні ми сиг на ла ми (Kovinich 
et al., 2015).

Фе но ли, як ві до мо, бе руть участь у за хис ті рос-
лин від па то ге нів і про ти по ї дан ня тра во їд ни ми 
тва ри на ми (Lodge 1991; Vergeer, Van der Velde, 1997). 
Від по від но до на ве де них да них, пла ваю чі й над-
вод ні лист ки кра ще за хи ще ні фе но ла ми, ніж за-
ну ре ні. Мож ли во, це по яс ню єть ся тим, що перші 
більш ураз ли ві, ос кіль ки під ля га ють на па ду з боку 
тра во їд них тва рин і па то ген них мік ро ор га ніз мів, 
які жи вуть у воді, на її по верх ні або вище.

Зна чен ня по лі фе но лів у за хис ті рос лин від  
по шко джен ня УФ-ви про мі ню ван ням

Фе но ли ефек тив но по гли на ють ульт ра фіо ле то ве 
ви про мі ню ван ня в діа па зо ні 280–315 нм (УФ-B) і 
бе руть участь у при род но му за хис ті лист ків від ньо-
го. Вста нов ле но, що у лист ках на зем них рос лин 
при зростан ні ін тен сив ності УФ-В під ви щу єть-
ся рі вень фе ноль них спо лук і ду биль них ре чо вин 
(Lois, 1994; Ryan et al., 2002). 

За при род них умов УФ-В май же не про ни кає 
крізь вод ний шар че рез на яв ність у воді роз чин них 
форм не ор га ніч но го вуг ле цю Сн (СО

2
; НСО

3
2–; Н

2
СО

3
), 

які по гли на ють УФ-В у верх ніх ша рах во дой ми 
(Markham et al., 1998). Про ник нен ня УФ-B силь но 
зростає, коли рі вень Сн стає за над то низьким.

Отже, за ну ре ні мак ро фі ти є менш дос туп ні для 
со няч но го УФ-В опромінення і, та ким чи ном, пот-
ре бу ють мен шо го за хис ту, ніж мак ро фі ти із над-
вод ни ми або пла ваю чи ми лист ка ми.

За для мен шої ураз ли вості до по шко джен ня тра-
во їд ни ми тва ри на ми, па то ген ни ми мік ро ор га ніз-
ма ми та УФ-B ра діа ці єю за ну ре ні лист ки ве ге ту ють 
при низькій ін тен сив ності світ ла, що не га тив но 
впли ває на син тез по лі фе но лів. Так, у за ті не них 
лист ках Nymphaea alba та Nuphar lutea вміст фе-

у вакуолях відбувається за участі флавоноїдів і 
пероксидазив (Pourcel et al., 2007):

2FlavOH + H
2
O

2
 → 2FlavO* + 2H

2
O. 

Ут во ре ний фе нок силь ний ра ди кал фла во но ї ду 
(FlavO*) здат ний взає мо дія ти з ас кор бі но вою кис-
ло тою (AsA) з ут во рен ням ра ди ка ла мо но де гід роа-
скор бі но вої ки сло ти (MDA*): 

2FlavO* + 2AsA → 2FlavOH + 2MDA*.

У свою чер гу, MDA* не ен зи ма тіч ним шля хом 
роз па да єть ся на AsA та DHA: 

2MDA* → AsA + DHA.

В окис лен ні фла во но ї дів, крім пе рок си да зи 
(КФ 1.11.1.7), бе руть участь ще два ос нов них ен-
зи ми – лак ка за (КФ 1.10.3.2) і ка те хі нок си да за 
(КФ 1.10.3.1), які від но сять ся до ка те го рії по лі фе-
но лок си даз (КФ 1.14.18.1). Фла во но ї ди за участі 
по лі фе но лок си даз і пе рок си даз окис лю ють ся до 
ви со ко ак тив них се мі хі но нів і хі но нів, які на да лі 
всту па ють у не ен зи ма тич ні ре ак ції з амі но кис ло та-
ми, біл ка ми та ін шим по лі фе но ла ми, які не мо жуть 
бути окис ле ні ен зи ма тич но. Під час цих про це сів 
фор му ють ся склад ні ге те ро ген ні по лі мер ні спо лу-
ки, зок ре ма ду биль ні ре чо ви ни, які за хи ща ють тка-
ни ни рос лин від гнит тя в міс цях ме ха ніч но го по-
шко джен ня (Durán, Esposito, 2000).

У здо ро вих мо ло дих клі тин ен зи ми та їхні 
субстра ти ло ка лі зо ва ні в різ них суб клі тин них 
ком пар тмен тах або на віть у різ них (але су між них) 
тка ни нах. Тому ре ак ція окис лен ня від бу ва єть ся 
тіль ки пі сля ста рін ня або стре со вих на ван та жень 
(на прик лад, ата ки па то ге на чи ме ха ніч но му по-
шко джен ні), які при зво дять до дез ор га ні за ції клі-
тин або тка нин, іні ціюю чи де ком пар тмен та лі за цію 
(руй ну ван ня біо ло гіч них бар'єрів між ен зи ма ми й 
субстра та ми). У ва куо лях се к вест ро ва ні ан то ціа-
ни, фла ва ни-3-ол мо но ме ри, фе ніл кар бо но ві ки-
сло ти та глі ко зильо ва ні фла во но ли (Pourcel et al., 
2007). Ка те хі нок си да за ло ка лі зо ва на в пласти дах, а 
біль шість лак каз є сек ре тор ни ми біл ка ми. Пе рок-
си да зи кла си фі ку ються від по від но до їхньої внут-
рішньо клі тин ної ло ка лі за ції. Клас I є внут рішньо-
клі тин ним, а ен зим кла су III пі сля глі ко зи лю ван ня 
над хо дить до апо пласту. Це вка зує на важ ли вість 
ком пар тмен та лі за ції ен зи мів під час кон тро лю фі-
зіо ло гіч них про це сів, за леж но від змі ни фак то рів 
нав ко лишньо го се ре до ви ща. Так, у жи вих клі ти н 
пе ри кар пу ен зим і субстрат ло ка лі зо ва ні в різ них 
клі ти нах, але з ви зрі ван ням струч ків і ви си хан ням 
на сін ня вони звіль няють ся і взає мо ді ють, утво-
рюю чи ду биль ні спо лу ки.
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7-O-диг лю ку ро нід, від ля ку ють ли чи нок метелика  
Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)  від 
лист ків. При цьо му спо жи ван ня рос лин з екст рак-
та ми ело деї при гні чу ва ло ріст і ви жи ван ня особин 
Acentria Stephens, 1829. Хі міч ний за хист Е. nuttallii, 
та ким чи ном, ві ді грає еко ло гіч но від по ві даль-
ну роль у цій вод ній сис те мі рос ли ни–фітофаги 
(Singer et al., 2003). 

Фе ноль ні спо лу ки мак ро фі тів здат ні при гні чу ва-
ти ріст ток сич них ціа но бак те рій (Gao et al., 2011). 
Так, чо ти ри фе ноль ні спо лу ки у рослин Hydrilla 
verticillata та Vallisneria spiralis (ва ні лі но ва, про то-
ка те хо ва, фе ру ло ва та ка во ва ки сло ти) за леж но від 
їхньо го спів від но шен ня в су мі ші про яв ля ють ади-
тив ну та си нер ге тич ну дії при ін гі бу ван ні зростан-
ня макрофіту Microcystis aeruginosa. Ці ре зуль та ти 
вка зу ють на те, що рослини H. verticillata й V. spiralis 
мо жуть ви ді ля ти дея кі фе ноль ні спо лу ки, які при-
гні чу ють ріст М. aeruginosa і мо жуть бути важ ли вим 
ал ле ло па тич ним при кла дом за ну ре них мак ро фі тів, 
що упо віль ню ють ріст ток сич них ціа но бак те рій у 
при род них вод них еко систе мах (Gao et al., 2011).

Хоча то ле рант ність тра во їд них тва рин до фе ноль-
них спо лук може бу ти різ ною, ко ре ля цій ний ана ліз 
по ка зав, що тра во їд ні тва рини уникають  поїдання 
макрофітів з високим вмістом флавоноїдів (Lodge, 
1991). Не ве ли ка кіль кість фітофагів жи вить ся за-
ну ре ни ми ви да ми мак ро фі тів. Од нак, на від мі ну 
від по ши ре ної точ ки зору про низьку по жив ну цін-
ність вод них рос лин, ба гать ма до слі джен ня ми до ве-
де но, що вод на рос лин ність, як і на зем на, є не менш 
по жив но цін ною (Newman, 1991; Elser et al., 2000). 

Фла во но ї ди – хе ла то ри важ ких ме та лів 

Гід ро ксиль ні та кар бок силь ні гру пи по лі фе но лів 
здат ні зв'язувати іони важ ких ме та лів (ВМ), зок ре-
ма за лі зо й мідь (Jung et al., 2003; Dong et al., 2007). 
Здат ність фла во но лів по гли на ти важ кі ме та ли за-
ле жить від їх ніх ки слот но-ос нов них власти востей 
(Sukhorukov et al., 1983), пов'язаних зі сту пе нем 
окис лен ня фе ніл про па но во го кіль ця (Muzafarov, 
Zolotareva, 1989). 

Під впли вом важ ких ме та лів ко ре ні ба гатьох 
рос лин ви ді ля ють ве ли ку кіль кість фе ноль них спо-
лук (Winkel-Shirley, 2002), які мо жуть по гли на ти ся 
іо на ми ВМ, що при зво дить до зни жен ня кон цен-
тра ції аг ре сив них іон них форм. Ек ск ре ція та ких 
фе но лів, які діють у якості хелатів, є ме ха ніз мом 
де ток си ка ції та за хис ту рос лин (Wang et al., 2009) 
від шкід ли вої дії важ ких ме та лів (Jung et al., 2003), 
що ото чу ють ко ре не ву сис те му в се ре до ви щі.

ноль них спо лук був на ба га то менший (Vergeer, Van 
der Velde, 1997), і вони більш ура жа ли ся ін фек ція-
ми, ви кли ка ни ми гри ба ми, ніж пов ністю від кри ті 
лист ки. 

Фла во но ї ди – ком по нен ти хі міч но го за хис ту 
рос лин

Склад ні ме ха ніз ми за хис ту рос лин від шкід ли во го 
впли ву ксе но біо ти ків час то роз гля да ють ся з по зи цій 
кон цеп ції "зе ле ної пе чін ки", подібно до ро лі пе чін-
ки в де ток си ка ції різ но ма ніт них ре чо вин в ор га ніз-
мі тва рин (Sandermann, 1994). Згід но до кон цеп ції, 
у ме та бо ліз мі ксе но біо ти ків у ри зо сфе рі бере участь 
не лише ко ре не во-асо ці йо ва на мік ро фло ра й фау на, 
а й ен до ген ні ме та бо ліч ні сис те ми рос ли ни. Якщо 
ко рот ко, ме та бо лізм ксе но біо ти ків у рос ли н ха рак-
те ри зу єть ся трьо ма іс тот ни ми фа за ми (Sandermann, 
1994). Спо чат ку (фа за I) хі міч ні ре чо ви ни пе ре тво-
рю ють ся за участі ен зи мів, та ких як пе рок си да за й 
ци то хром-Р450-мо но ок си ге на за. Фаза I від бу ва єть-
ся в по за клі тин но му просто рі, в ри зо сфе рі, за участі 
ок си до ре дук таз і гід ро лаз, які пе ре тво рю ють ксе но-
біо ти ки, щоб по лег ши ти їхнє по гли нан ня в клі ти-
ни. Фаза II скла да єть ся з де зин ток си ка ції внас лі док 
ре ак ції кон'югації. Фаза III є ре зуль та том клі тин-
ної ком пар тмен та лі за ціі та се к вест ру ван ня ре чо-
вин (Wang et al., 2009). Крім того, в рос ли нах на яв ні 
внут рішньо клі тин ні ме ха ніз ми, які мо жуть вклю-
ча ти де зак ти ва цію хі міч но ак тив них форм кис ню 
(АФК), які час то утво рю ють ся в при сут ності ксе но-
біо ти ків (Perron, Brumaghim, 2009). 

Фла во но ї ди, пов'язані із хі міч ним за хис том, по-
ді ляються на дві гру пи: консти ту тив ні та ін ду ко-
ва ні спо лу ки. Ос тан ні син те зу ють ся рос ли на ми 
внаслідок ме ха ніч ни х трав м, ін фек цій або стре су. 
Вони та кож мо жуть бути син те зо ва ні консти ту-
тив но, але їх ній біо син тез час то по си лю єть ся під 
впли вом кіль кох ви дів стре су. Дея кі по лі фе ноль ні 
спо лу ки (наприклад, фі тоа лек си ни) мо жуть утво-
рю ва ти ся тіль ки пі сля па то ген ної ін фек ції або де-
кіль кох ви дів стре су.

Фла во но ї ди та кож бе руть участь у сим біо тич-
но му зв'язку між ко ре ня ми рос лин і Rizobium sp. 
та у при ваб лен ні за пи лю ва чів (Harborne, Williams, 
2000). Од нак пов ністю їхнє функ ціо наль не зна чен-
ня в за хис ті вод них рос лин від па то ге нів, а та кож 
хре бет них і без хре бет них тра во їд них тва рин досі не 
з'ясовано (Vergeer, Van der Velde, 1997). 

Ек спе ри мен таль но до ве де но, що екст рак ти 
Elodea nuttallii, яка міс тить лю те о лін-7-O-диг лю-
ку ро нід, апі ге нін-7-O-диг лю ку ро нід і хри зое рі тол-
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Мак ро фі ти є при дат ни ми для очи щен ня стіч них 
вод пе ре важ но че рез їхню ви со ку про дук тив ність і 
ство рен ня спри ят ли вих умов для роз ви тку ґрун то-
вих мік ро ор га ніз мів. При цьо му особ ли ве зна чен ня 
має ко ре не ва сис те ма мак ро фі тів; вона взає мо діє з 
мік роб ни ми по пу ля ція ми ото чую чо го се ре до ви ща 
і сти му лює їх ній ріст внас лі док сек ре ції біо ло гіч но 
ак тив них ре чо вин фе ноль ної при ро ди, які ві ді гра-
ють пря му й не пря му роль у про це сах фіторе ме-
діа ції (Gerhardt et al., 2009; Wang et al., 2009; Khan 
et al., 2014).

Так со но міч не зна чен ня фла во но ї дів

Ос нов ні фла во но ї ди з'явилися у рос лин близько 
500 млн ро ків тому, ймо вір но у во до рос тей (Cooper-
Driver, Bhattacharya, 1998), і, як і ра ні ше, син те зу-
ють ся в дея ких мо хів (Markham et al., 1998; Basile 
et al., 1999). Спо чат ку вони функ ціо ну ва ли як хі-
міч ні по се ред ни ки або УФ-про тек то ри (Cooper-
Driver, Bhattacharya, 1998). У ви щих рос лин роз ви-
ну ли ся більш склад ні шля хи біо син те зу фла во но ї-
дів з ут во рен ням різ но ма ніт них струк тур, здат них 
ви ко ну ва ти до дат ко ві функ ції. 

Не за леж но від фі зіо ло гіч ної мо де лі (ба заль ної, 
ін дук цій ної ви яв лю валь ної або під си лю валь ної), 
за якою фла во но ї ди на ко пи чу ють ся, хі мія цих ре-
чо вин, ви роб ле них рос ли на ми, час то видо- або 
ро дос пе ці фіч на, що ро бить їх при дат ни ми для 
ви ко ристан ня як хе мо так со но міч них мар ке рів 
(Harborne, Williams, 2000; Wollenweber et al., 2003). 
Це може бу ти ко рис ним для ви зна чен ня мор фо ло-
гіч но пластич них ви дів, так со но міч не по ло жен ня 
яких час то спри чи нює плу та ни ну в сис те ма ти ці. 
Вод ні рос ли ни мо жуть по ка за ти ви со ку фе но ти-
піч ну пластич ність, тому засто су ван ня фі то хі міч-
них да них для ви рі шен ня про блем сис те ма ти ки 
може бу ти вель ми ко рис ним. Хоча різ но ма ніт ність 
фла во но ї дів у листках за ну ре них вод них рос лин, як 
пра ви ло, ниж ча, ніж у на зем них або пла ваю чих на 
по верх ні води лист ках рос лин, хе мо так со но міч ний 
ана ліз на ос но ві цих по лі фе ніль них спо лук мож на 
ви ко риста ти як інст ру мент для ви зна чен ня та ких 
ви дів рос лин. Роз по діл фла во но ї дів у різ них ви дів 
рос лин роду Elodea Michx. дос татньо ста біль ний, 
але їхня від нос на кон цен тра ція у різ них ви дів змін-
на (Mues, 1983). На підста ві ви зна чен ня кон крет-
них ти пів фла во но ї дів у рос лин роду Elodea вда ло ся 
іден ти фі ку ва ти ін ва зив ні мак ро фі ти Elodea nuttallii 
та Е. сanadensis, які схо жі за мор фо ло гі єю й важ ко 
роз різ няють ся. Обид ва види міс тять 7-O-диг лю-

Іс нує не ба га то ві до мостей про вплив ме та лів на 
ме та бо лізм по лі фе ноль них спо лук у вод них рос-
лин. По гли нан ня іо нів ВМ лист ка ми макрофітів  
може при звести до по шко джен ня фо то син те тич-
но го апа ра ту (Podorvanov et al., 2006; Zolotareva, 
2007). А. Па ри да зі спів ав то ра ми (Parida et al., 2002) 
ви сло ви ли дум ку, що на ко пи чен ня по лі фе но лів 
ві ді грає клю чо ву роль у рос лин під час стре су, ін-
ду ко ва но го іо на ми ВМ. При зростан ні кон цен тра-
ції цин ку в стіч них во дах збіль шу єть ся вміст по-
лі фе но лів у лист ках прісноводної папороті Azolla 
caroliniana (Deval et al., 2012; Mane et al., 2012).

За на яв ності кад мію у вод но му се ре до ви-
щі в лист ках Myriophyllum heterophyllum Michx. і 
Potamogeton crispus L. зростає вміст іо нів цьо го ВМ. 
При цьо му змен шу єть ся рі вень хло ро фі лу а, b і ка-
ро ти но ї дів (на 24 і 96 год) і збіль шу єть ся кон цен-
тра ція ан то ціа нів (Sivaci et al., 2008).

Пріс но вод ні рос ли ни з ве ли ким вмістом та ні нів 
є стій ки ми до над лиш ку важ ких ме та лів у се ре до-
ви щі внас лі док їхньо го ак тив но го по гли нан ня. Ут-
во рен ня ком плек сів з іо на ми ВМ або зв'язування 
Cr, Pb і Hg з по лі фе но ла ми спос те рі га ли при до слі-
джен ні ме та ноль них екст рак тів по лі фе но лів із ко-
ре не ви ща у рослин роду Nymphaea L. (Lavid et al., 
2001). 

Участь по лі фе ноль них спо лук у про це сах  
фі то ре ме діа ції

Бо роть ба із за бруд нен ням є ве ли кою про бле мою 
на шо го часу в зв'язку з різ ким збіль шен ням шкід-
ли вих ви ки дів у нав ко лиш нє се ре до ви ще, спри чи-
не не людською ді яль ністю. Се ред них важ кі ме та-
ли й ор га ніч ні хі міч ні ре чо ви ни є ос нов ни ми ток-
сич ни ми ком по нен та ми стіч них вод (Ikehata et al., 
2005; Larue et al., 2010). Ви ко ристан ня біо ло гіч но го 
ма те ріа лу при фі то об роб ці або біо ре ме діа ціі є пер-
спек тив ним для ста ло го кон тро лю за бруд нен ня 
нав ко лишньо го се ре до ви ща (Pilon-Smits, 2005; 
Gerhardt et al., 2009). Ба га ті на та ні ни, рос лин ні 
тканини ха рак те ри зу ють ся ви со кою сорб цій ною 
здат ністю і можуть слугувати фільтрами для очи-
щен ня води.

По гли нан ня хі міч них за бруд ню ва чів може здій-
сню ва ти ся у вет лан дах, за са дже них мак ро фі та ми, 
а дея кі прісноводні росини, на прик лад Phragmites 
australis, Typha latifolia і Iris pseudacorus L. уже ефек-
тив но ви ко ристо ву ють для очи щен ня стіч них 
вод (Amaya-Chavez et al., 2006; Bragato et al., 2006; 
Calheiros et al., 2007; Calheiros et al., 2008). 
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ку ро ні ди фла во нів лю те о лі на, апі ге ні на і хри зое-
рі то ла, а та кож фе ніл кар бо но ві ки сло ти, подібно 
до ка во вої ки сло ти. Ре зуль та ти іден ти фі ка ції ви дів 
Elodea за спів від но шен ням між по хід ни ми апі ге ні-
на й хри зое рі то ла пов ністю уз го джу ють ся з да ни-
ми мо ле ку ляр ної сис те ма ти ки, от ри ма ни ми при 
ана лі зі по лі мор фіз му нук лео тид них пар і дов жи-
ни внут ріш ніх спей сер них участ ків ДНК (ITS); 
іс ну ван ня гіб ри дів між ви да ми не по ка за но. От-
ри ма ні дані свід чать, що уяв лен ня про по ши рен-
ня E. nuttallii в Єв ро пі, які скла ли ся, є за ни же ни ми 
(Gross et al., 2003; Erhard, Gross, 2005).

Pistia stratiotes L. міс тить ве ли ку кіль кість фла во-
но їд них глю ко зи дів по діб них до ві це ні ну й лю це ні-
ну та їх ніх по хід них, при сут ні та кож слі ди ан то ціа-
нів: ціа ні дин-3-глю ко зи ду і лю те о лін-7-глі ко зи ду, 
моно-c-глі ко зил фла во нів, ві тек си ну та оріє ни ну 
(Zennie, McClure, 1977). На ос но ві ана лі зу хі міч-
но го скла ду фла во но ї дів P. stratiotes ви яв ле но ево-
лю цій ний зв'язок між аро їд ни ми й під ро ди ною 
Lemnoideae внас лі док по діб них біо хі міч них ре ак-
цій, що ве дуть до фор му ван ня біль шості фла во но-
ї дів. Це уз го джу єть ся із кон цеп цію, згід но до якої 
пред ком Lemnaceae  мож на вва жа ти представ ни ків 
роду Pistia L. (Zennie, McClure, 1997).

Вміст по лі фе ноль них спо лук у мак ро фі тів знач но 
ва рі ює за леж но від виду і умов зростан ня. В над вод-
них і пла ваю чих лист ках по рів ня но із за ну ре ни ми 
кон цен тра ція по лі фе но лів є ви щою, що пов'язано з 
пря мим впли вом со няч но го світ ла, біль шою враз-
ли вістю по верх не вих ор га нів до стре со вих впли вів 
і по ї дан ня фітофагами.

По лі фе ноль ні спо лу ки син те зу ють ся за стре-
со вих умов, за без пе чую чи за хист ме та бо лі тич них 
сис тем рос ли ни від по шко джую чої дії віль них ра-
ди ка лів, що утво рю ють ся внас лі док під ви щен но го 
вмісту в се ре до ви щі важ ких ме та лів і ксе но біо ті ків.

Роз по діл і склад фла во но ї дів може бу ти ва го мою 
так со но міч ною оз на кою для дея ких ви дів. По лі фе-
ноль ні спо лу ки ві ді гра ють важ ли ву роль у за хис ті 
вод них рос лин від па то ге нів, хре бет них і без хре-
бет них тра во їд них, а та кож в ін гі бу ван ні рос ту ток-
сич них ціа но бак те рій.

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 N F64/31-2016 від 12.04.2016.

Но мер дер жав ної реєст ра ції 0116U002823.
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Поліфенольні сполуки макрофітів та їхнє екологічне 
значення. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 373–384.

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

Розглядається фізіологічне значення вторинних мета-
болітів фенольної природи у водних рослин, їхня залеж-
ність від умов зростання та стресових факторів, зокрема, 
від забруднення навколишнього середовища важкими 
металами й ксенобіотиками. Біосинтез флавоноїдів 
частково регулюється такими зовнішніми абіотични-
ми сигналами, як світло, температура або доступність 
ресурсів. Флавоноїди беруть участь у захисті рослин від 
оксидативного пошкодження, викликаного дією ксено-
біотиків, іонів важких металів (ВМ) або інших біотичних 
і абіотичних факторів. Токсична дія ВМ зменшується 
внаслідок здатності фенілкарбонових кислот, біофлаво-
ноїдів і ряду інших поліфенольних сполук утворювати 
комплексні сполуки з іонами металів. При підвищенні 
рівня іонів ВМ у навколишньому середовищі стимулю-
ється біосинтез флавоноїдів у макрофітах. Представлені 
дані свідчать про участь поліфенольних сполук у хіміч-
ному захисті макрофітів від патогенів та поїдання фіто-
фагами. У зв'язку з цим значне перевищення загально-
го змісту фенольних сполук у надводних і плаваючих 
листках порівняно з підводними можна пов'язувати з 
більшою вразливістю поверхневих органів до стресових 
і пошкоджуючих впливів (високої інтенсивності світла, 
УФ-радіації, атаці комах).

Ключові слова: поліфеноли, водна рослинність, 
флавоноїди, фіторемедіація, ксенобіотики 

Золотарёва Е.К., Подорванов В.В., Дубина Д.В. 
Полифенольные соединения макрофитов и их 
экологическое значение. Укр. бот. журн., 2017, 74(4): 
373–384.

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

Рассматривается физиологическое значение вторичных 
метаболитов фенольной природы у водных растений, их  
зависимость от условий роста и стрессовых факторов, в 
частности, от загрязнения окружающей среды тяжелыми 
металлами и ксенобиотиками. Биосинтез полифенолов 
частично регулируется внешними абиотическими сиг-
налами, такими как свет, температура или доступность 
ресурсов. Флавоноиды участвуют в защите растений от 
оксидативного повреждения, вызванного действием 
ксенобиотиков, ионов тяжелых металлов (ТМ) или дру-
гих биотических и абиотических факторов. Токсическое 
действие ТМ уменьшается в результате способности фе-
нилкарбоновых кислот, биофлавоноидов и ряда других 
полифенольных соединений образовывать комплексные 
соединения с ионами металлов. При повышении уровня 
ионов ТМ в окружающей среде стимулируется биосин-
тез флавоноидов в макрофитах. Представленные данные 
свидетельстуют об участии полифенольных соединений 
в химической защите макрофитов от патогенов и поеда-
ния фитофагами. Поэтому, значительное превышение 
общего содержания фенольных соединений в надво-
дных и плавающих листьях по сравнению с подводными 
можно связывать с бόльшей уязвимостью поверхност-
ных органов к стрессовым и повреждающим воздействи-
ям (высокой интенсивности света, УФ-радиации, атаке 
насекомых). 

Ключевые слова: полифенолы, водная растительность, 
флавоноиды, фиторемедиация, ксенобиотики
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У цьо му році ви пов ни лось 120 ро ків від дня на-
ро джен ня док то ра біо ло гіч них наук, про фе со ра, 
лау реа та Дер жав ної пре мії в га лу зі нау ки і тех ні ки 
УРСР, за ві ду ва ча від ді лу мі ко ло гії Інсти ту ту бо-
та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го АН УРСР (1939–1962) 
Се ме на Фи ли мо но ви ча Мо роч ковсько го. Май бут-
ній вче ний на ро див ся 14 лю то го 1897 р. у м. Смі ла, 
Чер касько го по ві ту, Ки ївської гу бер нії (ни ні Чер-
каська обл.). Він був п'ятою ди ти ною у ба га то діт ній 
ро ди ні (6 си нів і 2 донь ки) ро біт ни ка-за ліз нич ни ка 
го лов них майсте рень стан ції Боб ринська Пів ден-
но-За хід ної за ліз ни ці (Шев чен ко ве) та до мо гос-
по дар ки. У 1914 р. за кін чив дво клас не сільське 
учи ли ще та всту пив до Чер каської вчи тельської 

се мі на рії, де здо був спе ці аль ність "вчи тель, ви кла-
дач аг ро біо ло гіч них дис ци п лін". З 1919 р. про тя гом 
май же 6 ро ків ви кла дав при ро до знавст во у тру до-
вих та за ліз нич них шко лах, пра цю вав ди рек то ром 
шко ли. 

Во се ни 1924 р. був від ря дже ний проф спіл кою 
ро біт ни ків ос ві ти на нав чан ня до Ки ївсько го інсти-
ту ту на род ної ос ві ти (ІНО, піз ні ше Ки ївський дер-
жав ний уні вер си тет ім. Т.Г. Шев чен ка – КДУ), аг-
ро біо ло гіч ний від діл фа куль те ту про фо сві ти яко го 
за кін чив за спе ці аль ністю "біо ло гія, мі ко ло гія і фі-
то па то ло гія" та був ре ко мен до ва ний до ас пі ран ту ри 
Ук ра їнсько го нау ко во-до слід но го інсти ту ту цук ро-
вої про ми сло вості (УНІС), де нав чав ся з жовт ня 
1928 р. про тя гом трьох ро ків. Його ін те рес саме до 
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са ді стар шо го асистен та, а з 1932 р. – нау ко во го та 
стар шо го нау ко во го спів ро біт ни ка. 

С.Ф. Мо роч ковський  – один із ав то рів сис те ми 
за хо дів щодо дов го тер мі но во го збе рі ган ня бу ря-
ків у ка га тах. Він упер ше вия вив шкід ли ву хво ро бу 
ко ре нів цук ро вих бу ря ків під час ве ге та ції – буру 
гниль та вста но вив її збуд ни ка – гриб Moniliopsis 
aderholdii Ruhl. За ус піш не впро ва джен ня роз ро-
бок зі зберігання цук ро во го бу ря ка на за во дах і в 
бу ря ко вих рад гос пах став учас ни ком Все со юз ної 
сільсько гос по дарської вистав ки 1940 р. (Сви де-
тельст во Глав но го ко ми те та Все со юз ной сель ско-
хо зяйст вен ной выставки, № 62531).

Пе да го гіч ну ді яль ність у КДУ ім. Т.Г. Шев-
чен ка С.Ф. Мо роч ковський роз по чав на по са ді 
асистен та, а зго дом став до цен том і про фе со ром 
(1935–1960). Він ор га ні зу вав і очо лив ка фед ру 
мі ко ло гії та фі то па то ло гії (1944–1950). Піз ні ше 
обі ймав по са ду про фе со ра ка фед ри ниж чих рос-
лин і на віть пі сля того, як за ли шив штат ну по са-
ду, ке ру вав ди плом ни ми ро бо та ми, про дов жу вав 
кон суль ту ва ти ас пі ран тів уні вер си те ту. Ви кла дав 
спец кур си "Мі ко ло гія", "Фі то па то ло гія" та "Фі тоі-
му ні тет". Був не втом ним ор га ні за то ром, учас ни-
ком і ке рів ни ком чис лен них нау ко вих ек спе ди цій, 
ши ро ко за лу чав до участі в них сту дентську мо лодь 
(Masyuk, Lavitska, 1977).

Його ди сер та ція на здо бут тя вче но го сту пе ня 
кан ди да та біо ло гіч них наук, при свя че на гри бам 
роду Penicillium Link цук ро во го бу ря ка, міс тить 
діагнози 24 ви дів цьо го роду, 5 з яких опи са ні ним 
як нові для нау ки (Morochkovskyi, 1936). Згід но з 
про то ко лом за сі дан ня ка фед ри мор фо ло гії та сис-
те ма ти ки спо ро вих рос лин КДУ від 16.12.1935, ке-
рів ник ка фед ри Д.К. Зе ров за про по ну вав: "Над ру-
ку ва ти ро бо ту в "Біо ло гіч но му збір ни ку КДУ", ос-
кіль ки вона має тео ре тич не і прак тич не зна чен ня і 
є єди ною в СРСР ро бо тою, що так пов но охо п лює 
рід Penicillium". Ця стат тя була пер шим уза галь нен-
ням ви яв ле но го ви до во го скла ду роду Penicillium, 
вона міс ти ла не лише ді аг но зи ви дів з влас ни ми 
до пов нен ня ми й кри тич ни ми за ува жен ня ми ав то-
ра, але й клю чі для ви зна чен ня ви дів, тоб то ста ла 
пер шим мо но гра фіч ним зве ден ням роду Penicillium 
(Koval et al., 2014). По си лан ня на цю пуб лі ка цію 
С.Ф. Мо роч ковсько го та його кри тич ні за ува жен-
ня на во дять ся у ви да ній зго дом мо но гра фії роду 
Penicillium сві то во го рів ня (Raper, Thom, 1948).

У де таль но му зве ден ні щодо гри бів роду 
Fusarium Link по да но опи си 26 ви дів (9 сек цій) 

хво роб цук ро во го бу ря ка, який вче ний збе ріг уп-
ро довж усьо го жит тя, пев ним чи ном пов'язаний з 
від крит тям у 1903 р. Смі лянської міко-ен то мо ло-
гіч ної стан ції Все ро сійсько го то ва рист ва цук ро за-
вод чи ків у м. Смі ла. Як за зна чав ві до мий мі ко лог 
А.А. Ячевський, у 80-х рр. ХIХ сто  річ чя ви ни ка ли 
ок ре мі мі ко ло гіч ні осе ред ки, в яких від зна ча ла ся 
важ ли ва роль при клад ної мі ко ло гії. Од ним із та ких 
цен трів на той час була Смі лянська міко-ен то мо-
ло гіч на стан ція, з якої по чав ся роз ви ток ек спе-
ри мен таль ної мі ко ло гії в Ук ра ї ні. До 1912 р. там 
пра цю вав І.Н. Трже бінський, його змі нив Г.С. Не-
во довський, який і став нау ко вим ке рів ни ком ас-
пі ран та. Вона про іс ну ва ла до 1924 р., а зго дом була 
об'єднана з Ми ро нівською до слід ною стан ці єю. 

Під час нав чан ня ас пі рант ви їз див на три мі сяч не 
ста жу ван ня до ла бо ра то рії фі то па то ло гії та мі ко ло-
гії (Всесоюзный инсти тут защиты рас те ний, ВИЗР, 
Ле нин град), де до слі джу вав мі ко біо ту ка гат ної 
гни лі цук ро во го бу ря ка і вив чав умо ви збе рі ган ня 
та пе ре роб ки цієї куль ту ри під ке рів ництвом проф. 
А.А. Ячевсько го. "По боль ше присылайте та ких лю-
дей", – пи сав ке рів ник про ас пі ран та. Зна йомст во 
з Ар ту ром Ячевським та ста жу ван ня у ньо го зі гра-
ло ве ли чез ну роль у нау ко во му жит ті С.Ф. Мо роч-
ковсько го. В пе рі од з ве рес ня 1931 р. до жовт ня 
1938 р. він до слі джу вав гриб ні хво ро би цук ро во го 
бу ря ка в ла бо ра то рії мі ко ло гії і фі то па то ло гії Все-
со юз но го нау ко во-до слід но го інсти ту ту цук ро вої 
про ми сло вості (ВНІЦ), пра цюю чи спо чат ку на по-
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для ро га тої ху до би, ла бо ра тор них тва рин та лю дей 
(Askalonov, 1949; Serebryanaya, 1949). Зі зві ту вче но-
го від 25.05.1939: "13.07.1938 г. я по лу чил спе ци аль-
ное за да ние от Пра ви тельст ва УССР ... по изу че нию 
и ли к ви да ции не из вест но го за бо ле ва ния ло ша дей. 
Уже то гда были данные, что оно вызывается гри-
бом из рода Stachybotrys, не об хо ди мо было это под-
твер дить и глу бо ко изу чить. Я ра бо тал в бри га де, в 
за да чу ко то рой вхо ди ло выяснение при чин за бо-
ле ва ния ... в том чис ле и лю дей. В ав густе 1938 г. я 
са мостоя тель но выделил ... из по ра жен ной соломы 
и больных лю дей ... де сят ки штам мов и ... до ка-
зал, что не все штаммы ядовиты, во пре ки су щест-
вую ще му мне нию до того ... Я обес пе чил бри га ду 
Нар ком з д ра ва УССР чистыми куль ту ра ми гри бов 
… мне пер во му уда лось выделить S. alternans из по-
ме та ло ша дей, которые скарм ли ва лись куль ту рой 
этого гри ба и … ус та но вить, что споры не те ря ют 
жиз не спо соб ности…. Сле дую щая за да ча, ко то рую 
уда лось ре шить … это ус ло вия за ра же ния лю дей ... в 
кол хо зах". Під на гля дом лі ка рів у ла бо ра то рії Інсти-
ту ту пра ці (м. Київ) було про ве де но спе ці аль ний 
до слід із вив чен ня ме ха ніз му за ра жен ня лю ди ни, в 
яко му осо бисту участь взя ли С.Ф. Мо роч ковський 
та С.П. Ас ка ло нов. У за да них умо вах (тем пе ра ту ра  
30 °C, ви со ка во ло гість по віт ря, на яв ність по пе-
редньо просте ри лі зо ва ної і ек спе ри мен таль но за-
ра же ної чис тою куль ту рою S. alternans со ло ми, три-
ва ле фі зіч не на ван та жен ня) було вста нов ле но, що 
для поя ви сим пто мів (перші прояви захворювання 
було відмічено через 15 годин) і роз ви тку за хво рю-
ван ня не об хід ним фак то ром є на яв ність спор гри ба 
у по віт рі та зво ло же ної (спіт ні лої) по верх ні шкі ри 
від кри тих ді ля нок тіла лю ди ни.

За са мо від да ну пра цю з вив чен ня за хво рю ван ня 
ста хі бот рио ток си ко зом С.Ф. Мо роч ковський був 
на го ро дже ний Пре зи ді єю Вер хов ної Ради СРСР 
ме дал лю "За тру до ву від зна ку" (Указ Пре зи дії Вер-
хов ної Ради СРСР "Про на го ро джен ня нау ко вих 
ве те ри нар них пра ців ни ків АН УРСР і Ки ївсько-
го ве те ри нар но го інсти ту ту", Мо ск ва, Кремль, 
12.02.1939).

Про те біль ша час ти на жит тя С.Ф. Мо роч-
ковсько го тіс но пов'язана з Інсти ту том бо та ні-
ки АН УРСР, куди він був за про ше ний на по са ду 
стар шо го нау ко во го спів ро біт ни ка від ді лу мі ко ло-
гії во се ни 1938 р., а вже з 1939 р. пра цю вав за ві ду-
ва чем від ді лу мі ко ло гії та од но час но заступ ни ком 
ди рек то ра з нау ко вої ро бо ти (1939–1946). У цей 
пе рі од С.Ф. Мо роч ковський очо лив до слі джен-

(Morochkovskyi, 1937). У ди сер та ції на здо бут тя 
вче но го сту пе ня док то ра біо ло гіч них наук за те мою 
"Гриб ная фло ра ка гат ной гни ли са хар ной свеклы 
и ус ло вия ее раз ви тия" (1943) на ве де но кла си фі-
ка цій ні схе ми та клю чі для ви зна чен ня ви дів 31 
роду, на сам пе ред Aspergillus, Penicillium та Fusarium. 
Ос тан ній рід представ ле но біль шою кіль кістю ви-
дів ніж у ви ще зга да ній стат ті, а саме 55 ви да ми, що 
на ле жать до 11 сек цій. Ця ек спе ри мен таль на ро бо-
та об ся гом 366 сто рі нок міс тить 243 лі те ра тур них 
по си лан ня (в т. ч. 90 іно зем них), скла да єть ся з 10 
роз ді лів і до дат ку з 89 ри сун ка ми та впро ва джен-
ня в прак ти ку. Про фе сор В.П. Му ра вйов пи сав у 
від гу ку: "Мо роч ков ский взял на себя раз ра бот ку 
очень трудных во про сов: грибы из ро дов Penicillium 
и Fusarium, самых трудных и запутанных как по 
ко ли чест ву ви дов, так и по труд ности ди аг ности-
ки, сис те ма ти ки, обиль ной си но ни ми ки и в дру гих 
от но ше ни ях". Док тор сільсько гос по дарських наук, 
проф. К.Е. Му раш кінський за зна чав: "Дис сер та ция 
выполнена крупным зна то ком бо лез ней свеклы, 
сде лав шим значительный вклад в дело изу че ния 
их ... су мел при влечь результаты лабораторных 
ис сле до ва ний, в част ности и в осо бой мере, к 
изысканию прие мов наи луч ше го хра не ния кор ней 
са хар ной свеклы ... За слу жен но поль зу ет ся в СССР 
ши ро ким при зна ни ем и из вест ностью". Ре зуль та ти 
цих до слі джень ві доб ра же ні в ба гатьох пуб лі ка ціях 
вче но го (Morochkovskiy, 1931a, 1936, 1948, 1950; 
Morochkovskyi et al., 1969, 1971). 

С.Ф. Мо роч ковський очо лю вав шко лу фі то па-
то ло гів і мі ко ло гів – фа хів ців з при клад ної мі ко-
ло гії (Koval et al., 2014). Крім суто нау ко вої ді яль-
ності, як ек сперт-мі ко лог не од но ра зо во ви ко ну вав 
зав дан ня Уря ду, Го лов цук ру, Нар ком хар чо про му 
СРСР, різ них трестів, цук ро вих за во дів та бу ря ко-
вих рад гос пів у ре гіо нах бу ря ко сі ян ня (Ук ра ї на, 
Кир ги зія, Ка захстан, Пів ніч ний Кав каз, Во ро-
незька обл.), па ра лель но здій снюю чи збір зраз ків. 

Ще од ним важ ли вим на прям ком ба га то гран ної 
ді яль ності вче но го була йо го участь у 1938 р. спіль-
но з представ ни ка ми різ них нау ко вих ус та нов у 
вив чен ні не ві до мо го за хво рю ван ня ко ней ("НЗ"), 
яке піз ні ше от ри ма ло на зву "ста хі бот рио ток си-
коз". Проф. С.Ф. Мо роч ковський ке ру вав ро бо тою 
мі ко ло гіч ної ла бо ра то рії Ук ра їнсько го НДІ хар-
чу ван ня в пе рі од ви ко нан ня уря до во го зав дан ня 
з ус та нов лен ня при чин "НЗ" (бри га да Нар ко ма ту 
охо ро ни здо ров'я УРСР) і брав участь у до слі джен-
ні па то ген ності та ток сич ності Stachybotrys alternans 
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С.Ф. Мо роч ковський був на го ро дже ний ме дал лю 
"За доблестный труд во вре мя Ве ли кой Оте чест-
вен ной войны в пе ри од 1941–1945 гг." 

У квіт ні 1944 р. ра зом із спів ро біт ни ка ми Інсти-
ту ту бо та ні ки АН УРСР С.Ф. Мо роч ковський по-
вер нув ся до Киє ва, а з січ ня 1946 р. зно ву очо лив 
від діл мі ко ло гії. Особ ли во го зна чен ня вче ний на-
да вав до слі джен ню хво роб сільсько гос по дарських 
куль тур, лі со вих по рід та по ле за хис них лі со на са-
джень, здій сненню кри ти ко-сис те ма тич ного вив-
чен ня ок ре мих груп гри бів та роз роб ленню ре ко-
мен да цій щодо бо роть би з гри ба ми-збуд ни ка ми 
хво роб рос лин. Для проф. С.Ф. Мо роч ковсько го 
було ха рак тер ним по єд нан ня ла бо ра тор ної ро бо ти 
з прак ти кою та по даль ше впро ва джен ня от ри ма-
них ре зуль та тів. Про тя гом 1952–1953 рр. у лі со ве 
гос по дарст во УРСР було впро ва дже но інст рук цію 
щодо бо роть би з гриб ни ми хво ро ба ми лі со вих по-
рід, роз роб ле ну, зок ре ма, С.Ф. Мо роч ковським 
та Г.Г. Ра дзі євським. Засто су ван ня її ліс гос па ми 
УРСР дало по зи тив ний ре зуль тат на те ри то рії лі со-
роз сад ни ків пло щею 3600 га.

З 1945 р. за уря до вим зав дан ням у Глад ко вицько-
му ліс ництві Жи то мирської обл. вче ний роз по чав 
ба га то річ ну ро бо ту зі штуч но го під ви щен ня вро-
жай ності бі ло го гри ба в при род них умо вах. Так, 
було роз роб ле но ме тод про ро щу ван ня спор бі ло го 
гри ба (Morochkovskyi, Radziyevskyi, 1951). Ака де мік 
АН БРСР В.Ф. Ку пре вич за зна чав, що ця нау ко ва 
пуб лі ка ція є по міт ною по ді єю в іс то рії вив чен ня 

ня фі то троф ної мі ко біо ти, на даю чи ве ли ко го зна-
чен ня ек спе ди цій ним обсте жен ням. Роз по чи на-
лась його ек спе ди цій на ді яль ність ще у 1934 р. з 
до слі джен ня Кир ги зії й Ка захста ну, не од но ра зо во 
він був ке рів ни ком ек спе ди цій до різ них бо та ні-
ко-гео гра фіч них ре гіо нів, а саме: до Баш кирської 
ав то ном ної рес пуб лі ки (1941–1942), Пів ден но-
го Ура лу (1943), Лі во бе реж но го По ліс ся Ук ра ї ни 
(1946–1948), Сте по вої і Лі состе по вої зони Ук ра-
ї ни – Ми ко ла ївської, Дніп ро пет ровської, За по-
різької, До нецької, Лу ганської, Хар ківської та 
Пол тавської обл. (1949–1955). Вче ний од ним із 
пер ших до слі джу вав мі ко біо ту сте по вих за по від-
ни ків "Ас ка нія-Но ва", "Ми хай лівська ці ли на", 
"Хо му товський степ", "Стрі лецький степ", "Кам'яні 
мо ги ли" (Dudka et al., 2009). 

Ева куа ція під час Дру гої сві то вої вій ни ра зом 
з усі єю Ака де мі єю наук УРСР до м. Уфи була ду-
же на пру же ним пе ріо дом в жит ті про фе со ра. За-
ві ду вач від ді лу, заступ ник ди рек то ра Інсти ту ту 
бо та ні ки з нау ко вої ро бо ти, у 1943 р. він за хис-
тив док торську ди сер та цію. У 1941–1943 рр. брав 
участь у ро бо ті Баш кирсько го об ко му Ро біт ни ків 
Ви щої шко ли та нау ко вих ус та нов (РВШ та НУ). 
Вів ак тив ну гро мадську ді яль ність, був чле ном 
Рес пуб лі канської ко мі сії гро мадсько го кон тро-
лю та спос те ре жен ня за ді яль ністю роз по діль ни-
ків їда лень для нау ко вих пра ців ни ків Баш ки рії; 
як член Міс цев ко му АН УРСР здій сню вав ро бо ту 
з по кра щен ня по бу то вих умов та ма те рі аль но го 
ста но ви ща пра ців ни ків Ака де мії наук. У 1945 р.  

Під час експедиції в Карпатах, біля 
Вижниці, Чернівецька обл., 1958 р.

During expedition to the Carpathians, near 
Vyzhnytsia, Chernivtsi Region, 1958
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ро біт ни ки від ді лу здій сни ли ін вен та ри за цію ви до-
во го скла ду гри бів різ них бо та ні ко-гео гра фіч них 
зон Ук ра ї ни. До цієї ро бо ти було за лу че но та кож 
П.Є. Со сі на (Пол та ва) і П.І. Клюш ни ка (Хар ків) 
(Zerov, 1957). На дату 18.03.1961 вже було під го тов-
ле но ру ко пис 3-х то мів "Ви знач ни ка…", об ся гом 
150 дру ко ва них ар ку шів. Епо пея його ство рен ня – 
це ве ли чез на за слу га вче но го, ро бо та була важ кою, 
але вод но час і над зви чай но важ ли вою. За під го тов-
ку цієї фун да мен таль ної пра ці у 1983 р. С.Ф. Мо-
роч ковський був удостоє ний зван ня лау реа та Дер-
жав ної пре мії УРСР в га лу зі нау ки і тех ні ки (пос-
мерт но) (Visnyk AN URSR, 1984; Sytnyk, 1984).

Про фе со ром С.Ф. Мо роч ковським опи са-
но 21 но вий вид гри бів, се ред яких 5 ви дів роду 
Penicillium, а та кож ви яв ле но ряд но вих для Ук ра ї ни 
ви дів (Morochkovskyi, 1931b, 1936, 1939a, b, 1945; 
Morochkovskiy, 1933; Morochkovskyi et al., 1969, 
1971; Koval et al., 2014; Raper, Thom, 1948; http://
www.mycobank.org/quicksearch.aspx). Вче ний та кож 
при ді ляв особ ли ву ува гу вив чен ню гри бів-па ра зи-

їс тів них гри бів, ос кіль ки ав то ри впер ше з'ясували 
умо ви про рос тан ня спор бі ло го гри ба. 

Вче ний є ав то ром ряду на ри сів з іс то рії роз вит ку 
мі ко ло гії в Ук ра ї ні та на те ре нах ко лишньо го СРСР 
(Morochkovskyi, 1954, 1958; Morochkovskiy, 1958). 
За іні ціа ти ви вче но го у лю то му 1952 р. роз по ча-
ла ро бо ту сек ція мі ко ло гії та фі то па то ло гії Ук ра-
їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва, яка пра цює і до-
нині. За ви слу гу ро ків і без до ган ну ро бо ту про фе-
сор С.Ф. Мо роч ковський від 03.05.1954 був на го-
ро дже ний ор де ном Тру до во го Червоного Прапора, 
№ 279215. 

С.Ф. Мо роч ковський – іні ціа тор, ор га ні за тор і 
один з ос нов них ви ко нав ців ка пі таль но го 5-том-
но го ви дан ня (у 7 кни гах) "Ви знач ни ка гри бів Ук-
ра ї ни" (1967–1979). Це було пер ше фун да мен таль-
не мі ко ло гіч не зве ден ня се ред та ких для рес пуб лік 
Ра дянсько го Сою зу. Як за зна чав у 1957 р. ака де мік 
АН УРСР Д.К. Зе ров, ко лек тив від ді лу, яким ке рує 
С.Ф. Мо роч ковський, роз гор нув ін тен сив ну ро бо-
ту з під го тов ки "Ви знач ни ка гри бів Ук ра ї ни". Спів-

Нагороджені за видатні успіхи в справі боротьби з невідомим захворюванням коней і людей, 1939 р.  
С.Ф. Морочковський – у першому ряду, другий ліворуч, перша праворуч – міколог З.О. Пожар, яка працювала під 
керівництвом професора

People awarded for outstanding achievements in fighting the previously unknown disease of horses and farm workers, 1939. 
S.F. Morochkovskyi – first row, second on the left; first on the right – Z.O. Pozhar who worked under the guidance of Professor
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дві мо но гра фії: "Гриб ная фло ра ка гат ной гни ли са-
хар ной свеклы" (Morochkovskiy, 1948), яка оз на ме-
ну ва ла но вий про гре сив ний на пря мок у роз ви тку 
мі ко ло гії (Beylin, 1961) і в 1951 р. була пе ре кла де на 
на чеську мову, та "Ус ло вия раз ви тия ка гат ной гни-
ли са хар ной свеклы и меры борьбы с ней", яка ви-
йш ла дру ком у 1950 р. (Morochkovskiy, 1950). Вче-
ний – спів ав тор роз ді лів "Бо лез ни са хар ной свеклы 
и меры борьбы с ними" ("Свек ло водст во", т. III, ч. 
II, ви дан ня 1938 р. та 1959 р.) і ряду ста тей в Ук ра-
їнській ра дянській ен цик ло пе дії та Ук ра їнській ен-
цик ло пе дії са дів ництва. 

Се ред уч нів вче но го чи ма ло ві до мих імен – 
З.С. Ді ден ко, І.О. Дуд ка, О.В. Ісає ва, М.Ф. Сміцька, 
В.М. Со ло ма хі на, Г.Г. Ра дзі євський, які зав жди зга-
ду ва ли сво го вчи те ля як пре крас ну, чу до ву лю ди-
ну і ви дат но го мі ко ло га. З кож ним ас пі ран том він 
пра цю вав зі сту дентських ро ків, ціл ком від да ючи 
себе уч ням, до по ма гав і по ра дою, і лі те ра ту рою, 
пла ну вав теми май бут ніх док торських ди сер та цій. 

С.Ф. Мо роч ковський був чле ном вче них рад 
Інсти ту ту бо та ні ки АН УРСР, Інсти ту ту ен то мо-
ло гії та фі то па то ло гії АН УРСР, КДУ та біо ло гіч-
но го фа куль те ту КДУ. Був чле ном прав лін ня Ук ра-

тів, зок ре ма представ ни кам по ряд ків Uredinales і 
Ustilaginales. Зі брав ба га то ма те ріа лів, знач на час-
ти на яких зна хо дить ся у Мі ко ло гіч 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-M), і які були ви ко риста ні при під го тов ці 
май бут ніх ви пус ків "Фло ри гри бів Ук ра ї ни" та ба-
гатьох ін ших пуб лі ка цій. 

С.Ф. Мо роч ковський – зна ний мі ко лог, який 
під три му вав тіс ні зв'язки із вче ни ми не лише рес-
пуб лік СРСР, а й з ба гать ма за ру біж ни ми ко ле га-
ми, був де ле га том численних з'їздів та кон фе рен-
цій, зок ре ма II Кон гре су Єв ро пейських мі ко ло гів 
(Пра га, 29.08–04.09.1960 р.). В його біб ліо те ці були 
пра ці польських, ру мунських, ні мецьких, чеських 
мі ко ло гів із дар чи ми над пи са ми. Нау ко ву лі те ра-
ту ру зі спе ці аль ності він чи тав де кіль ко ма мо ва-
ми, зок ре ма, ні мецькою, анг лійською, ла ти ною, 
польською, бол гарською. За прі зви ща ми ав то рів 
чис лен них подарованих колегами від бит ків мож на 
про слід ку ва ти іс то рію роз ви тку віт чиз ня ної мі ко-
ло гії і фі то па то ло гії.

За пе рі од нау ко вої ді яль ності С.Ф. Мо роч-
ковським опуб лі ко ва но по над 80 праць, в тому 
чис лі зга да ний вище "Ви знач ник гри бів Ук ра ї ни" і 

Делегація СРСР на II з'їзді європейських мікологів, Чехословаччина, 1960. Проф. С.Ф. Морочковський – перший 
праворуч

Delegation from the USSR at the Second Congress of European Mycologists, Czechoslovakia, 1960. Prof. S.F. Morochkovskyi – 
first on the right
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гіч на нау ка за зна ла ве ли кої втра ти. Пам'ять про 
ньо го за ли ши лась в його пра цях. Дру зі, то ва ри ші 
й учні пам'ятатимуть його – енер гій но го, спов-
не но го твор чих пла нів на май бут нє, жва ві бе сі ди 
з ним, його гу мор та доб ро зич ли ве став лен ня до 
лю дей" (Salunska, 1962). Його уч ні зга ду ва ли: "В 
лице Се ме на Фи ли мо но ви ча мы по те ря ли не толь-
ко круп но го уче но го, но и пре крас но го, чут ко го 
че ло ве ка, все гда доб ро же ла тель но от но сив ше го-
ся ко всем ок ру жаю щим и осо бен но мо ло де жи, 
ко то рую он все гда под дер жи вал и учил. Свет лая 
па мять о Се ме не Фи ли мо но ви че – из вест ном ми-
ко ло ге и пре крас ном че ло ве ке на дол го со хра нит ся 
в серд цах всех знаю щих его – то ва ри щей по ра бо-
те, уче ни ков и мно гих ми ко ло гов и фи то па то ло-
гов" (Smitskaya, Dudka, 1968). Член-ко рес пон дент 
НАН Ук ра ї ни, док тор біо ло гіч них наук, лау ре ат 
Дер жав них пре мій в га лу зі нау ки й тех ні ки Іри на 
Дуд ка, ас пі рант ка вче но го, яка дов гі роки очо-
лю ва ла від діл мі ко ло гії, від мі ча ла: "Твор ча спад-
щи на С.Ф. Мо роч ковсько го буде зав жди слу жи ти 
ве ли ким при кла дом са мо від да но го слу жін ня віт-
чиз ня ній нау ці" (Dudka, Krut, 2007). Ре зуль та ти 
до слі джень вче но го на ра зі не втра ти ли сво єї зна-
чу щості, про що свід чать чис лен ні по си лан ня на 
його пуб лі ка ції в нау ко вій лі те ра ту рі, зок ре ма, на 
ба га то том ний "Ви знач ник гри бів Ук ра ї ни" та мо-
но гра фії, яки ми ко ристу ють ся нові по ко лін ня мі-
ко ло гів і фі то па то ло гів. 

Вдяч ні пос лі дов ни ки на зи ва ють на честь про-
фе со ра нові для нау ки види та інші так со ни гри-
бів, при свя чу ють його пам'яті мо но гра фіч ні 
ви дан ня. Так, док то ром біо ло гіч них наук, про-
фе со ром В.П. Ге лю тою опи са ний вид Erysiphe 
moroczkowskii V.P. Heluta (як за зна чає ав тор виду, 
"на зва ний на честь ви дат но го ра дянсько го мі-
ко ло га проф. С.Ф. Мо роч ковсько го, який впер-
ше зі брав цей гриб") та дві фор ми, в т. ч. Erysiphe 
moroczkovskii f. moroczkovskii [= Golovinomyces 
moroczkovskii (V.P. Heluta) V.P. Heluta, Golovinomyces 
asterum var. moroczkovskii (V.P. Heluta) U. Braun]  
(http://www.mycobank.org/quicksearch.aspx). Вид 
Pyrenophora moroczkovskii Gucevič було на зва но на 
честь С.Ф. Мо роч ковсько го до слід ни цею мі ко-
біо ти Кри му (Heluta, 1980). На ти ту лі мо но гра фії 
"Fungi of the Roztocze region (Poland and Ukraine)" 
за зна че но: "При свя че на про фе со ру Се ме ну Фи ли-
мо но ви чу Мо роч ковсько му – фун да то ру "Ви знач-
ни ка гри бів Ук ра ї ни", який мав ве ли чез ний вплив 

їнсько го від ді лен ня Все со юз но го бо та ніч но го то-
ва рист ва. Не од но ра зо во висту пав офі цій ним опо-
нен том на за хис тах ди сер та цій них ро біт, зок ре ма у 
В.Й. Бі лай та М.М. Пі до п ліч ка.

По ряд із нау ко вою ді яль ністю Се мен Фи ли мо-
но вич ще з ас пі рантських ча сів при ді ляв ве ли ку 
ува гу ви кла дацько-про світ ницькій ро бо ті, був чу-
до вим лек то ром та по пу ля ри за то ром нау ки – ви-
кла дав курс бо та ні ки на різ них фа куль те тах, чи тав 
лек ції на кур сах аг ро но мів і фі то па то ло гів, був ви-
кла да чем та за ві дую чим уч бо вою час ти ною кур сів 
із під го тов ки та пе ре під го тов ки аг ро но мів і фі то па-
то ло гів сис те ми Го лов цук ру.

Про тя гом усьо го жит тя С.Ф. Мо роч ковський за-
ймав ся гро мадською ді яль ністю. В різ ні роки був 
чле ном ЦК проф спіл ки РВШ та НУ СРСР, чле-
ном Пре зи дії рес пуб лі кансько го ко мі те ту проф-
спіл ки РВШ та НУ, чле ном Об ко му цієї проф спіл-
ки. З 1948 р. пра цю вав у нау ко во-тех ніч ній Раді з 
при род ни чих наук при Мі ністерст ві Ви щої ос ві ти 
УРСР, був го ло вою ек сперт ної ко мі сії (біо ло гіч ні 
нау ки) при цьо му мі ністерст ві, а з 1950 р. очо лю вав 
Ук ра їнське бо та ніч не то ва рист во з по ши рен ня нау-
ко вих та по лі тич них знань (біо ло гіч на сек ція). До-
сить лише за зна чи ти, що про тя гом 22 ро ків (1939–
1961) був де пу та том Ста лінської (Ра дянської) 
рай ра ди м. Киє ва I–VII скли кан ня, пра цю вав у 
пос тій но дію чій шкіль ній ко мі сії. На го ро дже ний 
По чес ною Гра мо тою Пре зи дії Ук ра їнсько го рес-
пуб лі кансько го ко мі те ту проф спіл ки пра ців ни ків 
Ви щої шко ли і нау ко вих ус та нов за ак тив ну ба га-
то річ ну нау ко во-пе да го гіч ну та гро мадську ро бо ту 
(1957 р.).

У вче но го були ве ли кі пла ни. Пре зи ді єю АН 
УРСР від 11.05.1961 він був за твер дже ний за ві ду ва-
чем від ді лу мі ко ло гії на но вий тер мін. На тра вень 
1962 р. було за пла но ва но нау ко ве від ря джен ня до 
Інсти ту ту бо та ні ки Польської АН (м. Кра ків) для 
оз на йом лен ня з гер бар ни ми ма те ріа ла ми щодо ір-
жастих та саж ко вих гри бів. 

С.Ф. Мо роч ковський рап то во по мер 27 бе рез-
ня 1962 р. від ін фарк ту міо кар ду вдо ма за ад ре сою: 
Київ, вул. Во ло ди мирська, 61, кв. 40, де про жи-
вав з 1944 р. По хо ва ний на Бай ко во му цвин та рі 
м. Киє ва, ді лян ка № 9. На його мо ги лі вста нов ле но 
скром ний пря мо кут ний гра ніт ний пам'ятник (чор-
не габ ро). 

Н.І. Са лунська, ко ле га С.Ф. Мо роч ковсько го, 
яка на ве ла пов ний пе ре лік його дру ко ва них праць, 
пи са ла: "В осо бі Се ме на Фи ли мо но ви ча мі ко ло-

http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=488684&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=488684&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=131682&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=131682&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=477120&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=477120&Fields=All
http://www.mycobank.org/BioloMICS.aspx?Table=Mycobank&Rec=269398&Fields=All
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на роз ви ток мі ко ло гії в Ук ра ї ні" (Kozlowska et al., 
2015).

Зі спо га дів док то ра біо ло гіч них наук, лау реа та 
пре мії Ради Мі ніст рів СРСР Е.З. Ко валь: "Се мен 
Фи ли мо но вич – взі рець для всіх, хто за хо п лю-
єть ся пі знан ням При ро ди, її за ко нів. Він – до-
слід ник, від да ний нау ці, ні ко ли не пе рей мав ся 
ме тою кар'єрного рос ту, але зав жди за хо п лю вав-
ся представ ни ка ми мі ко біо ти, до слі джен ня яких і 
вста нов лен ня особ ли востей їх іс ну ван ня при но си-
ли на со ло ду. На від мі ну від ба гатьох ти ту ло ва них 
вче них, він не праг нув яки хось зна ко вих на го род 
та звань, а що ден ною на пру же ною пра цею, зо се ре-
дже ною на здій снен ні сво єї мрії, про слав ляв нау ку 
мі ко ло гію і дер жа ву Ук ра ї ну, го ту вав уч нів для про-
дов жен ня спра ви".

Порт рет С.Ф. Мо роч ковсько го представ ле ний 
в га ле реї ви знач них вче них На ціо наль но го нау ко-
во-при род ни чо го му зею НАН Ук ра ї ни. На бать ків-
щи ні вче но го, в м. Смі ла, ву ли цю Ста ха но ва, де він 
на ро див ся, пе ре йме но ва но на ву ли цю Се ме на Мо-
роч ковсько го (рі шен ня Смі лянської міської ради 
Чер каської об лас ті №12-82/VII від 18.02.2016 р.). 
Ряд до ку мен тів та від бит ків праць пе ре да ні кан-
ди да том біо ло гіч них наук О.С. Хар ке вич, ону кою 
про фе со ра, до Смі лянсько го крає знав чо го му зею, 
ар хів вче но го – до від ді лу ар хео гра фії Інсти ту ту ар-
хі во знавст ва НБУВ НАН Ук ра ї ни (ак ти від 10.04.17 
та 25.07.17). Ці до ку мен ти від те пер є дер жав ною 
влас ністю і дос туп ні для до слі джен ня.
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1Українське ботанічне товариство,  
секція мікології і фітопатології 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна
2Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна

Представлено огляд наукової, організаційної, педаго-
гічної та громадської діяльності доктора біологічних 
наук, професора, лауреата Державної премії в галузі на-
уки і техніки УРСР, завідувача відділу мікології Інститу-
ту ботаніки ім. М.Г. Холодного АН УРСР (1939–1962) 
С.Ф. Морочковського – вченого, добре відомого не 
лише в Україні, а й на теренах колишнього СРСР і в за-
рубіжжі. Як дослідник грибів-збудників кагатної гнилі 
цукрового буряка та розробник системи заходів щодо 
довготермінового зберігання цієї культури, а також як 
міколог, який вивчав видову різноманітність і особли-
вості розвитку грибів родів Penicillium, Fusarium і Aspergil-
lus, він очолив школу фітопатологів і мікологів-фахівців 
з прикладної мікології. У 30-х рр. минулого століття, 
виконуючи урядове завдання, як експерт-міколог до-
лучився до відкриття й дослідження невідомого раніше 
захворювання коней та людей – стахіботриотоксикозу. 
С.Ф. Морочковський – фундатор капітального 5-том-
ного видання "Визначник грибів України" (1967–1979), 
поява якого стала величезним поштовхом для розвитку 
мікології в Україні. Особливого значення вчений на-
давав вивченню мікологічної різноманітності в різних 
ботаніко-географічних регіонах України, дослідженню 
хвороб сільськогосподарських культур, лісових порід і 
полезахисних лісонасаджень; здійснював критико-сис-
тематичне вивчення окремих груп грибів і розробляв ре-
комендації щодо боротьби з фітопатогенними грибами. 
Перед нами постать людини – ерудита, вченого-міко-
лога, закоханого у свою справу, який щоденною напру-
женою працею, зосередженою на здійсненні своєї мрії, 
зробив значний внесок у розвиток мікології в Україні, а 
також підготував учнів, які продовжили і розвинули до-
слідження в галузі мікології.

Ключові слова: Penicillium, Fusarium, Aspergillus, 
фітопатогенні гриби, кагатна гниль цукрового буряка, 
стахіботриотоксикоз, мікобіота, Україна 

Харкевич Е.С.1, Дудка И.А.2 Семен Филимонович 
Морочковский – выдающийся украинский миколог и 
фитопатолог (к 120-летию со дня рождения). Укр. бот. 
журн., 2017, 74(4): 385–394.
1Украинское ботаническое общество,  
секция микологии и фитопатологии 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина
2Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины 
ул. Терещенковская, 2, Киев 01004, Украина

Представлен обзор научной, организационной, педаго-
гической и общественной деятельности доктора биоло-
гических наук, профессора, лауреата Государственной 
премии в области науки и техники УССР, заведующего 
отдела микологии Института ботаники им. Н.Г. Хо-
лодного АН УССР (1939–1962) С.Ф. Морочковского – 
ученого, широко известного не только в Украине, но и 
в бывшем СССР и за рубежом. Как исследователь гри-
бов-возбудителей кагатной гнили сахарной свеклы и 
автор системы мероприятий по длительному хранению 
этой культуры, а также как миколог, изучавший видовое 
разнообразие и особенности развития грибов родов Peni-
cillium, Fusarium і Aspergillus, он возглавлял школу фито-
патологов и микологов-специалистов в области приклад-
ной микологии. В 30-х гг. прошлого столетия, выполняя 
правительственное задание, как эксперт-миколог уча-
ствовал в открытии и исследовании ранее неизвестного 
заболевания лошадей и людей – стахиботриотоксикоза. 
С.Ф. Морочковский – фундатор капитального 5-том-
ного издания "Визначник грибів України" (1967–1979), 
которое послужило огромным толчком для развития ми-
кологии в Украине. Особенное внимание ученый уделял 
изучению микологического разнообразия в различных 
ботанико-географических регионах Украины, исследо-
ванию болезней сельскохозяйственных культур, лесных 
пород и полезащитных лесонасаждений; осуществлял 
критико-систематический анализ отдельных групп гри-
бов и разрабатывал рекомендации по борьбе с фитопато-
генными грибами. Перед нами предстает человек – эру-
дит, ученый-миколог, влюбленный в свое дело, который 
ежедневным напряженным трудом, сосредоточенным на 
реализации своей мечты, сделал существенный вклад в 
развитие микологии в Украине и подготовил учеников, 
продолживших и развивших исследования в области ми-
кологии.

Ключевые слова: Penicillium, Fusarium, Aspergillus, 
фитопатогенные грибы, кагатная гниль сахарной 
свеклы, стахиботриотоксикоз, микобиота, Украина
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Втрати науки

In Memoriam

20 черв ня 2017 року не ста ло ви дат но го ук ра їнсько-
го вче но го, чле на-ко рес пон ден та НАН Ук ра ї ни, 
три чі лау реа та Дер жав ної пре мії Ук ра ї ни в га лу зі 
нау ки та тех ні ки, За слу же но го дія ча нау ки й тех ні-
ки Ук ра ї ни, за ві ду ва ча від ді лом мі ко ло гії Інсти ту ту 
бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни, док то-
ра біо ло гіч них наук, про фе со ра Іри ни Олек сан д-
рів ни Дуд ки. 

Іри на Олек сан д рів на була над зви чай но об да-
ро ва ним вче ним-біо ло гом та гро мадським дія чем, 
вона за йма ла ся ши ро ким ко лом пи тань – від за-
галь них та дея ких спе ці аль них га лу зей мі ко ло гії до 
про блем охо ро ни при ро ди, збе ре жен ня біо різ но-
ма ніт ності та еко ло гіч ної про сві ти. 

Іри на Олек сан д рів на на ро ди ла ся 4 груд ня 1934 р. 
в м. Хар ко ві, в сім'ї нау ков ців. Як і біль шість 
представ ни ків її по ко лін ня, вона пе ре жи ла ба-
га то жит тє вих ви про бу вань – вій ну, ева куа цію, 
пі слявоєн ні го лод ні роки. Не га раз ди за гар ту ва-
ли її ха рак тер, але не по зба ви ли власти во го Іри ні 
Олек сан д рів ні жит тє любст ва, ці ка вості до нав ко-
лишньо го сві ту з усі ма його та єм ни ця ми.

У по во єн ні роки сім'я пе ре їха ла до м. Киє ва. 
Бать ки дали їй дуже ба га то – лю бов і пік лу ван ня, 
пер ший до свід по до ро жей і за ці кав ле ність до біо-
ло гії. Бать ко, канд. техн. наук О.В. Дуд ка, був до-

цен том, за ві ду ва чем ка фед ри тех но ло гії ме та лів 
Ки ївсько го ав то мо біль но-шля хо во го інсти ту ту, а 
мати – д-р біол. наук Г.І. Си ла ко ва – зна ним біо-
хі мі ком, уче ни цею член-ко рес пон ден та АН СРСР 
та АН УРСР Д.Р. Ферд ма на. Ба га то ро ків вона 
пра цю ва ла в Інсти ту ті біо хі мії АН УРСР та по над  
10 ро ків очо лю ва ла Дер жав ну ек за ме на цій ну ко-
мі сію біо ло гіч но го фа куль те ту Ки ївсько го дер жав-
но го уні вер си те ту іме ні Т.Г. Шев чен ка. По щасти ло 
Іри ні Олек сан д рів ні і зі шко лою – вона пи ша ла ся, 
що за кін чи ла один із най кра щих за кла дів Киє ва, 
шко лу № 13 ім. К.Д. Ушинсько го. Шкіль ні под ру-
ги, що теж за ці ка ви ли ся біо ло гі єю, су про во джу ва-
ли її по тім май же все про фе сій не жит тя. Це док то-
ри біол. наук А.С. Бу ха ло, С.М. Зи ман, В.В. Про то-
по по ва та кан ди да ти біол. наук О.Г. Ромс, Л.Й. Ле-
но ва та А.М. Вер бицька. Про тя гом 1952–1957 рр. 
Іри на Олек сан д рів на нав ча ла ся на біо ло гіч но му 
фа куль те ті Ки ївсько го дер жав но го уні вер си те-
ту іме ні Т.Г. Шев чен ка. Саме тут, на ка фед рі ниж-
чих рос лин, яку очо лю вав ака де мік АН УРСР  
Д.К. Зе ров, а зго дом – май бут ній ака де мік АН 
УРСР О.В. То па чевський, вона от ри ма ла гли бо-
кі знан ня, що ста ли фун да мен том для по даль ших 
мі ко ло гіч них ба га то річ них до слі джень різ них груп 
гри бів.

По чи наю чи з 1972 р. і до ос танньо го по ди ху 
І.О. Дуд ка очо лю ва ла від діл мі ко ло гії Інсти ту-
ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАНУ, без яко го 
не уяв ля ла сво го жит тя. У різ ні пе ріо ди вона бра-
ла участь і в ке рів ництві Інсти ту том, зок ре ма обі-
ймаю чи про тя гом 1982–1989 рр. по са ду заступ ни ка 
ди рек то ра з нау ко вих пи тань. Іри на Олек сан д рів на 
була од ним із со рат ни ків і про від ни ків ідей ди рек-
то ра (1970–2003), а зго дом і по чес но го ди рек то ра 
Інсти ту ту бо та ні ки (2003–2017), ака де мі ка НАН 
Ук ра ї ни К.М. Сит ни ка у спра ві роз бу до ви, пла ну-
ван ня й про па гу ван ня бо та ні ки та мі ко ло гії в Ук ра-
ї ні. Нау ков ці різ них по ко лінь ці ну ва ли спіл ку ван-
ня з нею, зав жди от ри му ва ли по ра ди та під трим-
ку. Зав дя ки ви со кій еру ди ції та ді ло вим якостям  

Велика втрата української мікології

Ірина Олександрівна ДУДКА 
04.12.1934–20.06.2017
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Украины", ав то ром ви пус ку, при свя че но го фі тоф-
то ро вим та аль бу го вим гри бам, нау ко вим ре дак то-
ром ряду то мів цьо го ви дан ня. Під ке рів ництвом 
І.О. Дуд ки та за її участі спла но ва но і ви ко на но 
низ ку нау ко вих до слі джень, при свя че них різ но ма-
ніт ності гри бів різ них ре гіо нів Ук ра ї ни та об'єктам 
при род но-за по від но го фон ду дер жа ви. Го лов ни-
ми в до слі джен нях Іри ни Олек сан д рів ни спо чат-
ку були вод ні гри би, по тім вона пе ре клю чи ла ся 
на пе ро нос по раль ні, а в ос тан ні де ся ти літ тя жит-
тя за хо пи ла ся вив чен ням сли зо ви ків. Знач ну ува-
гу І.О. Дуд ка при ді ля ла охо ро ні рос лин но го та 
гриб но го сві ту Ук ра ї ни – бра ла участь у під го тов-
ці двох ос тан ніх ви дань "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни. 
Рос лин ний світ" (1996, 2009), була ор га ні за то ром, 
ке рів ни ком та без по се ред нім учас ни ком ба гатьох 
при ро до охо рон них про ек тів і чис лен них ек спе ди-
цій. До кола її нау ко вих ін те ре сів на ле жа ла й еко-
ло гія гри бів. Кіль ка ро ків вона чи та ла курс з цієї 
дис ци п лі ни у Ки ївсько му на ціо наль но му уні вер си-
те ті іме ні Та ра са Шев чен ка та Між на род но му Со-
ло мо но во му уні вер си те ті. На ко пи че ні мі ко ло гіч ні 
знан ня та дані зна йшли ві доб ра жен ня в її останній 
колективній  монографії – 600-сто рін ко вій "Еко-
ло гії гри бів". 

І.О. Дуд ка – ав тор та спів ав тор по над 600 нау-
ко вих праць, у тому чис лі по над 30 мо но гра фій, а 
та кож 10 ав торських сві доцтв на ви на хо ди. Вона 
під го ту ва ла 25 кан ди да тів і 2 док то ри біо ло гіч них 
наук, які вив ча ють різ ні ас пек ти біо ло гії гри бів. 
Ба га то ро ків вона бу ла чле ном ред ко ле гій "Ук ра-
їнсько го бо та ніч но го жур на лу", жур на лів "Ми ко-
ло гия и фи то па то ло гия", "Еко ло гіч ний віс ник" та 
"World Journal of Fungal and Plant Biology".

Для всіх, хто її знав, Іри на Олек сан д рів на була 
зраз ком ба га то гран ної та гар мо ній ної осо бистості. 
Її енер гія, пра це люб ність, ці ле спря мо ва ність, ці-
ка вість та жага до жит тя на ди ха ли ото чую чих. Вона 
пре крас но роз би ра ла ся не лише в сво їй га лу зі нау-
ки, але й у су час ній та кла сич ній лі те ра ту рі, му-
зи ці, ба га то та охо че по до ро жу ва ла й ці ка ви ла ся 
іс то рією Ук ра ї ни. Іри на Олек сан д рів на була оп-
ти містич ною, ро ман тич ною та за ко ха ною в жит тя 
лю ди ною, і її рап то ва смерть ста ла для всіх нас важ-
кою втра тою.

Іри на Олек сан д рів на Дуд ка по хо ва на на Бай ко-
во му кла до ви щі у Киє ві.

Колектив Інституту ботаніки 
 ім. М.Г. Холодного НАН України та 

члени Ук ра їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва

І.О. Дуд ку не од но ра зо во оби ра ли віце-пре зи ден-
том Ук ра їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва, до сво їх 
ос тан ніх днів вона була опо рою його пре зи ден тів. 

Як про від ний спе ціа ліст у га лу зі при ро до знавст-
ва вона бу ла чле ном гро мадської ради при Мі-
ністерст ві еко ло гії та при род них ре сур сів Ук ра ї ни 
і ек спер том ВАК Ук ра ї ни з при су джен ня нау ко-
вих сту пе нів у га лу зі біо ло гії, го ло вою Ки ївсько го 
від ді лен ня Все ук ра їнської еко ло гіч ної ліги. Іри на 
Олек сан д рів на Дуд ка була ви зна ним фа хів цем-мі-
ко ло гом і на між на род но му рів ні. Свід чен ням цьо-
го є її об ран ня Пре зи ден том XIV Кон гре су єв ро-
пейських мі ко ло гів (Ял та, 2003). 

На честь Іри ни Олек сан д рів ни опи са ні нові 
ви ди гри бів та сли зо ви ків – Berkleasmium dudkae 
Hüseyin & Selçuk, Erysiphe dudkae V.P. Heluta і 
Reticularia dudkae Leontyev & G. Moreno [= Tubifera 
dudkae (Leontyev & G. Moreno) Leontyev, G. Moreno 
& Schnittler].

Мі ко ло гія скла да ла сенс жит тя Іри ни Олек сан-
д рів ни. Вона по люб ля ла вес ня ні й осін ні ек спе-
ди ції, дов гі по до ро жі те ре на ми Ук ра ї ни, зу пин ки 
у мальов ни чих і ці ка вих куль тур но-іс то рич них 
міс цях, що не за ва жа ло ін тен сив но му збо ру мі-
ко ло гіч но го ма те ріа лу, його польо вій та згодом 
камеральній обробці. Таке став лен ня до нау ки вона 
пе ре да ла сво їм уч ням і спів ро біт ни кам, саме та кою 
вони бу дуть її пам'ятати. 

Член-ко рес пон дент НАН Ук ра ї ни І.О. Дуд ка 
вва жа єть ся фун да то ром до слі джень вод них гри-
бів з різ них сис те ма тич них груп (овос по ро ві, хіт-
ри діє ві та сум часті) на те ре нах ко лишньо го СРСР, 
за снов ни ком но во го на прям ку гід ро мі ко ло гії – мі-
ко нейсто но ло гії. Ре зуль та ти її до слі джень ві доб ра-
же ні в док торській ди сер та ції "Вод ні гі фо мі це ти: 
сис те ма ти ка, еко ло гія, гео гра фія та мож ли ві шля-
хи ви ник нен ня", чис лен них пуб лі ка ці ях у про філь-
них жур на лах, а та кож низ ці ав торських та ко лек-
тив них мо но гра фій – "Вод ні гі фо мі це ти Ук ра ї ни" 
(1974), "Методы изу че ния мик ро ско пи че ских 
гри бов пресных и соленых (мор ских) во до емов" 
(Лит ви нов, Дуд ка, 1975), "Водные несовершенные 
грибы СССР" (1985), "Микозы и микотоксикозы 
рыб" (Исае ва, Давыдов, Дуд ка, 1995). 

Під без по се ред нім ке рів ництвом Ірини 
Олександрівни у від ді лі мі ко ло гії ба га то ро ків 
здійснювались фун да мен таль ні до слі джен ня про-
блем сис те ма ти ки, біо різ но ма ніт ності та роз по-
всю джен ня гри бів Ук ра ї ни. Вона бу ла од ним з 
го лов них ор га ні за то рів і за снов ни ків фун да мен-
таль но го ба га то том но го ви дан ня "Фло ра гри бов 



397Укр. бот. журн., 2017, 74(4)

© Р.І. БУРДА, В.В, ПРОТОПОПОВА, В.П. КОЛОМІЙЧУК, 
М.В. ШЕВЕРА, 2017

Тра гіч на звіст ка про смерть ди рек то ра До нецько-
го бо та ніч но го саду НАН Ук ра ї ни (м. Кри вий Ріг), 
кан ди да та біо ло гіч них наук, стар шо го нау ко во-
го спів ро біт ни ка Ва си ля Во ло ди ми ро ви ча Ку че-
ревсько го при го лом ши ла усіх, хто його знав. Не-
спо ді ва но, 23 черв ня 2017 р., пе ред час но пі шов із 
жит тя зна ний, та ла но ви тий вче ний-бо та нік, пов-
ний сил, твор чої енер гії, пла нів та за ду мів... 

В.В. Ку че ревський – уро дже нець Дон ба су, на-
ро див ся 8 січ ня 1953 р., ди тинст во та юнацькі 
роки про вів у м. Дзер жинську (те пер То рецьк)  
До нецької обл. Нав чав ся на біо ло гіч но му фа куль-
те ті До нецько го дер жав но го уні вер си те ту, пі сля за-
кін чен ня яко го у 1975 р. пра цю вав учи те лем біо ло-
гії в сільській се ред ній шко лі Доб ро пільсько го р-ну 
тієї ж об лас ті. Зго дом пра цю вав на по са ді аг ро но ма 
від ді лу при род ної фло ри До нецько го бо та ніч но го 
саду АН УРСР, у 1979–1982 рр. нав чав ся в ас пі ран-
ту рі цієї ус та но ви. Його нау ко вим ке рів ни ком був 
д-р біол. наук, про фе сор Є.М. Кон д ра тюк. Кан ди-
датську ди сер та цію "Внут ри ви до вая из мен чи вость 
и фор мо вое раз но об ра зие дуба обыкновенного в 
ус ло ви ях Юго-Вос то ка Украины" він ус піш но за-
хис тив у 1988 р. в Дніп ро пет ровсько му дер жав но му 
уні вер си те ті. У цій ро бо ті ав тор зу мів на тлі ве ли-
чез ної ін фор ма ції про цей го лов ний до мі нант ши-
ро ко лис тя них лі сів Схід ної Єв ро пи оз на чи ти мор-
фо ло гіч ну та еко ло гіч ну різ но ма ніт ність та ви до ву 

ори гі наль ність, зав дя ки яким дубу зви чай но му 
вда єть ся ви жи ва ти на зо наль ній межі Сте пу, утво-
рив ши уні каль ні для сте по во го біо му бай рач ні ліси. 
Ав тор впер ше з'ясував еко ло гіч ну та ін ди ві ду аль ну 
мін ли вість мор фо ло гіч них оз нак Quercus robur L. у 
при род них по пу ля ці ях пів ден но го схо ду Ук ра ї ни, 
вста но вив ос нов ні за ко но мір ності їхньо го про я ву, 
до слі див вплив еко ло гіч них та при род но-клі ма-
тич них умов ре гіо ну на фор му ван ня оз нак виду. 
Впер ше ним здій сне на фе но ти піч на оцін ка міс-
це вих по пу ля цій, вив че ні та ви ді ле ні внут рішньо-
ви до ві ва ріа ції виду та їх ній роз по діл у при род них 
по пу ля ці ях, за про по но ва на ме то ди ка, що до зво ляє 
ви ді ли ти най більш цін ні в нау ко во му і прак тич но-
му від но шен нях по пу ля ції дуба зви чай но го. 

З 1982 р. нау ко ве жит тя В.В. Ку че ревсько го без-
по се редньо пов'язане із Кри во ріж жям. Тут, спо чат-
ку у Кри во різькій фі лії До нецько го бо та ніч но го 
саду АН УРСР, а з 20 трав ня 1992 р. вже са мостій-
ній ус та но ві – Кри во різько му бо та ніч но му саду 
НАН Ук ра ї ни – він прой шов шлях від мо лод шо-
го нау ко во го спів ро біт ни ка до за ві ду ва ча від ді лу 
при род ної фло ри, а зго дом заступ ни ка ди рек то ра 
з нау ко вої ро бо ти. За час ро бо ти вия вив себе як 
польо вик, не втом ний до слід ник фло ри та рос лин-
ності змі не но го гір ни чою ді яль ністю лю ди ни Кри-
во ріж жя, як зби рач бо та ніч них ко лек цій і тво рець 
не пе ре вер ше них ек спо зи цій з ен де міч них рос лин 
і як та ла но ви тий ор га ні за тор. Від 2015 р. ви йшов 
на пен сію, але не втра тив ін те ре су до нау ко вих до-
слі джень, роз ви тку ство ре них і за його участі двох 
Са дів-кра се нів, до долі йо го ко лег. На по чат ку 
черв ня 2017 р. Пре зи дія НАН Ук ра ї ни при зна чи ла 
В.В. Ку че ревсько го ди рек то ром До нецько го бо та-
ніч но го саду НАН Ук ра ї ни (м. Кри вий Ріг) і він по-
вер нув ся на ро бо ту.

Нау ко ві ін те ре си В.В. Ку че ревсько го були 
пов'язані з фло ристи кою, фі то це но ло гі єю, про ми-
сло вою бо та ні кою, по пу ля цій ною біо ло гі єю, фі то-
со зо ло гі єю, гер бар ною спра вою. Він ав тор та спів-
ав тор по над 160 нау ко вих пуб лі ка цій, се ред яких 
сім мо но гра фій. 

В.В. Ку че ревський ши ро ко ві до мий сво ї ми пра-
ця ми з ін вен та ри за ції фло ри ре гіо ну. Пре крас ний 
зна вець рос лин но го по кри ву сте по вої зони Ук ра-

Світлій пам'яті криворізького ботаніка
Василя ВолодимироВича КУЧЕРЕВСЬКОГО

(08.01.1953–23.06.2017)
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ї ни, не втом ний до слід ник, він дос ко на ло знав не 
лише ви до вий склад, а й особ ли вості по ши рен ня 
ви дів рос лин, умо ви їхньо го зростан ня, стан по пу-
ля цій тощо. 

Скла де ний ним "Кон спект фло ри Пра во бе реж-
но го сте по во го При дніп ров'я" (2004) став взір цем 
ре гіо наль них фло ристич них ро біт. Спи ски ви дів 
рос лин ре тель но ви ві ре ні, ви різ няють ся де таль-
ністю ха рак те ристик, ос но вою для яких слу гу ва-
ли його чис лен ні польо ві до слі джен ня та зі бра ний 
гер ба рій. Пі сля пуб лі ка ції ця ро бо та май же од ра-
зу ста ла кла сич ною і од ні єю з най більш ци то ва-
них ро біт В.В. Ку че ревсько го. Спіль но з ко ле гою 
Г.М. Шоль він ак тив но вклю чив ся у до слі джен ня 
ур ба ноф лор, здій снив спе ці аль не вив чен ня фло-
ри м. Кри вий Ріг, під го ту вав ано то ва ний кон спект 
(2003), а по тім сут тє во його до пов нив (2009). 

Він вни кав у склад ні, ча сом за плу та ні пи тан-
ня сис те ма ти ки рос лин. З те ри то рії Ми ко ла-
ївської обл. (окол. сс. Бе рез не гу ва те й Ві сунськ) 
у 2005 р. опи сав но вий для нау ки вид Astragalus 
visunicus Kuchrevskij, близький до кримсько го ен-
де міч но го A. similis Boriss., а та кож упер ше в 2009 р. 
на вів но вий для фло ри Ук ра ї ни вид Klasea bulgari-
ca (Acht. & Stoj.) Holub (Serratula bulgarica Acht. & 
Stoj.).

Про дов жую чи на прям до слі джень, за по чат ко ва-
ний чле ном-ко рес пон ден том АН УРСР, про фе со-
ром Є.М. Кон д ра тю ком спіль но з чле ном-ко рес-
пон ден том АН Ук ра ї ни, про фе со ром В.П. Та раб-
рі ним, Ва силь Во ло ди ми ро вич ба га то часу та сил 
при ді ляв вив чен ню рос лин но го по кри ву по ру ше-

них гір ни чо-до був ною про ми сло вістю зе мель Кри-
во ріж жя й роз роб ці біо ло гіч них спо со бів ре куль ти-
ва ції їх різ них ти пів. 

Не аби яку ува гу до слід ник при ді ляв охо ро ні 
при ро ди. У та ко му склад но му в еко ло гіч но му від-
но шен ні ре гіо ні, як Кри во ріж жя йому ба га то вда-
ло ся зро би ти. Він спе ці аль но до слі джу вав по пу ля-
ції рід кіс них рос лин у при ро ді та куль ту рі, зок ре ма 
Cymbochasma borysthenicsa (Pall. ex Schlecht.) Klokov 
& Zoz, Chamaecytisus graniticus (Rehm.) Klásk., 
Eremogone cephalotes (M. Bieb.) Fenzl та інші, опуб-
лі ку вав над зви чай но ін фор ма тив ний "Ат лас рід-
кіс них і зни каю чих рос лин Дніп ро пет ров щи ни" 
(2001). 

Ва силь Во ло ди ми ро вич Ку че ревський був за-
ко ха ний у спра ву бу дів ництва бо та ніч них са дів, 
які ста ли справжньою ок ра сою про ми сло вих міст. 
Вив чаю чи при род ну фло ру, обсте жую чи клап-
тик за клап ти ком фраг мен ти До нецьких і Кри во-
різьких сте пів та бай рач них лі соч ків, він ро зу мів, 
що при ро да пот ре бує не лише охо ро ни, але й по-
ря тун ку. Ще у До нецько му бо та ніч но му саду НАН 
Ук ра ї ни він док лав зу силь до ство рен ня ек спо зи ції 
"Лі си Дон ба су". Приво зя чи в рюк за ку по сад ко вий 
ма те рі ал та до гля даю чи по сі ви і по сад ки, він мрі-
яв про ба га то ви до ві де рев ні на са джен ня в ін дуст рі-
аль но му краї. Але справж нім са дів ни чим він про-

Аспірант В. Кучеревський та його колега О. Горлачов 
на польових дослідженнях у Станично-Луганському 
відділенні Луганського природного заповідника АН 
УРСР (літо 1981 р.)

В.В. Кучеревський серед ковилового степу. Берег 
р. Демуріна в окол. с. Чигринівка (Дніпропетровська обл., 
2005 р.)
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Ва силь Ва сильо вич був щи рою, доб рою, 
простою у спіл ку ван ні лю ди ною, го то вою зав жди 
до по мог ти. Пе рей мав ся до лею рід но го Дон ба су та 
То рецька. Вбо лі вав за свої Бо та ніч ні сади! За ха рак-
те ром був дуже ім пуль сив ним та не тер пів брех ні! 
Па ра лель но, ча сом пе ре плі таю чись, пли ну ло його 
жит тя у ро ди ні... За ли ши лись дру жи на, дві донь ки, 
яких бать ко пле кав, він охо ро няв від усі ля ких не га-
раз дів трьох сво їх дів ча ток – був щас ли вим чо ло ві-
ком і бать ком. 

Світ ла пам'ять про на шо го ко ле гу й дру га, 
справжньо го бо та ні ка Ва си ля Во ло ди ми ро ви ча 
Ку че ревсько го на зав жди збе ре жеть ся у на ших сер-
цях, а його пра ці на на ших книж ко вих по ли цях 
на га ду ва ти муть про щас ли ву пос міш ку на мо мент 
ви хо ду його книг у світ. 

Р.І. БУР ДА, В.В. ПРО ТО ПО ПО ВА, 
В.П. КО ЛО МІЙ ЧУК, М.В. ШЕ ВЕ РА 

я вив себе у Кри во му Розі, коли ство рю вав ра зом з 
од но дум ця ми ек спо зи ції від ді лу при род ної фло ри 
Кри во різько го бо та ніч но го саду НАН Ук ра ї ни. Хто 
спос те рі гав за цим не простим ба га то річ ним ек спе-
ри мен том, той щиро мо же ска за ти, що В.В. Ку че-
ревський ви пес тив ці ек спо зи ції на ра дість лю дям. 
У них зібрані не лише рід кіс ні рос ли ни та їхні уг ру-
по ван ня, а й зберіга єть ся пам'ять про різ но трав но-
тип ча ко во-ко ви ло ві, най ба гат ші у сві ті за чи сель-
ністю ви дів се ред трав'янистих біо мів по мір них 
ши рот, бар висті ук ра їнські сте пи. Ва силь Во ло ди-
ми ро вич пра цю вав для лю дей, він праг нув по ді ли-
ти ся цими ба гатст ва ми з усі ма, за про шу вав до себе 
в Сад. Ра зом із ко ле га ми він ство рив "Пу те во ди тель 
по Кри во рож ско му бо та ни че ско му саду" (1989).

Як нау ко вець і ор га ні за тор нау ки він док лав 
ба га то зу силь у ство рен ня у Кри во різько му бо та-
ніч но му саду НАН Ук ра ї ни ек спо зи цій де рев них, 
квіт ни ко во-де ко ра тив них, ґрун то по крив них, фі-
то ме ліо ра тив них, лі карських, рід кіс них і зни каю-
чих ви дів рос лин. Ва силь Во ло ди ми ро вич у сво їй 
ро бо ті зав жди дот ри му вав ся по ряд ку: ві до мості 
про ко лек ції ви пле ка но го ним Кри во рзіько го бо-
та ніч но го саду зве де ні за чіткою сис те мою в двох 
до від ни ко вих ви дан нях "Ка та лог рас те ний Кри во-
рож ско го бо та ни че ско го сада" (1998, 2000). 

Вче ний сто яв у ви то ків ство рен ня гер ба рію ре-
гіо наль ної фло ри Кри во різько го бо та ніч но го саду 
НАН Ук ра ї ни, фонд яко го на ра хо вує на ра зі по над 
20 тис. гер бар них ар ку шів, знач на час ти на яких 
зі бра на, ви зна че на та упо ряд ко ва на влас но руч 
В.В. Ку че ревським. 

Ро зу мію чи цін ність кла сич них праць, він ба га то 
зро бив для по пов нен ня біб ліо теч но го фон ду Кри-
во різько го бо та ніч но го саду НАН Ук ра ї ни, де за раз 
збе рі га ють ся зок ре ма і біб ліо те ки ви дат них вче них 
бо та ні ків Д.М. Доб ро чає вої та А.І. Кузь ми чо ва. 

В.В. Ку че ревський про во див ве ли ку гро мадську 
ро бо ту: був го ло вою Кри во різько го від ді лен ня Ук-
ра їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва, брав участь в 
ор га ні за ції та про ве ден ні віт чиз ня них та між на-
род них нау ко вих та нау ко во-прак тич них кон фе-
рен цій, уч нівських ос віт ніх за хо дів. 

Зустріч делегацій Донецького і Криворізького відділень 
УБТ з його Президентом академіком АН України 
К.М. Ситником під час ІХ З'їзду УБТ (Дніпропетровськ, 
травень 1992 р.). 

У першому ряду зліва направо: Р.Г. Сінельщиков, 
В.В. Кучеревський, Р.І. Бурда, К.М. Ситник, Г.І. Хархота, 
О.К. Поляков, В.Д. Федоровський; у другому ряду 
зліва направо: А.Ю. Мазур, Р.І. Пельтіхіна, О.З. Глухов, 
В.М. Остапко, Н.О. Олійник, С.Ф. Негруцький
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14 серп ня 2017 року ми нув рік від то ді, як за вер-
шив ся зем ний жит тє вий шлях Ми хай ла Ан д рі-
йо ви ча Го луб ця – по чес но го ди рек то ра Інсти ту ту 
еко ло гії Кар пат НАН Ук ра ї ни, За слу же но го дія ча 
нау ки і тех ні ки Ук ра ї ни, лау реа та Дер жав ної пре-
мії України в га лу зі нау ки і тех ні ки, ака де мі ка НАН 
України.

Рік – це час, дос тат ній для ус ві дом лен ня втра ти 
й тих зав дань щодо по даль шо го роз ви тку нау ко вих 
на пря мів, за по чат ко ва них і роз ви не них Ми хай-
лом Ан д рі йо ви чем, тих нау ко во-ор га ні за цій них і 
гро мадських справ, від по ві даль ність за які те пер 
ле жить на його уч нях і пос лі дов ни ках. А об сяг цих 
справ ве ли чез ний, ос кіль ки не має жод но го сум ні ву 
в не пе ре січ ності осо бистості М.А. Го луб ця й ве ли-
чез ності ро бо ти, яку він ви ко ну вав до ос танньо го. 
Про це свід чить на віть вкрай стис лий опис ос нов-
них віх його нау ко во го й гро мадсько го жит тя.

У 1953 р. М.А. Го лу бець за кін чив Львівський 
сільсько гос по дарський інсти тут, того ж року був 
при йня тий до ас пі ран ту ри при ка фед рі лі сів ництва 
цієї ус та но ви. Пі сля її за кін чен ня про тя гом п'яти 
ро ків пра цю вав нау ко вим спів ро біт ни ком у від ді лі 
ме ліо ра ції та бо роть би з еро зі єю ґрун тів нау ко во-
до слід но го інсти ту ту зем ле робст ва і тва рин ництва 
за хід них ре гіо нів Ук ра ї ни. Від 1962 року Ми хай ло 
Ан д рі йо вич пра цю вав спо чат ку стар шим нау ко вим 
спів ро біт ни ком Нау ко во-при ро до знав чо го му зею, 
від так (у зв'язку з ре ор га ні за ці єю му зею) стар шим 
нау ко вим спів ро біт ни ком від ді лу ек спе ри мен таль-
ної еко ло гії й біо це но ло гії Інсти ту ту бо та ні ки АН 
УРСР, за ві ду ва чем від ді лу й ди рек то ром Дер жав-
но го при ро до знав чо го му зею. З 1974 року він – 
заступ ник ди рек то ра з нау ко вої ро бо ти Інсти ту ту 
бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го АН УРСР і вод но час 
ке рів ник його Львівсько го від ді лен ня, а від 1991 до 
черв ня 2007 р. – ди рек тор Інсти ту ту еко ло гії Кар-
пат НАН Ук ра ї ни. До ос танньо го дня він був по чес-
ним ди рек то ром і го лов ним нау ко вим спів ро біт ни-
ком від ді лу еко систе мо ло гії Інсти ту ту. Про тя гом 
1974–1995 рр. М.А. Го лу бець пра цю вав за су міс-
ництвом на по са ді про фе со ра ка фед ри мор фо ло гії 
і сис те ма ти ки рос лин Львівсько го на ціо наль но го 
уні вер си те ту ім. Іва на Фран ка.

У 1969 р. М.А. Го лу бець здо був сту пінь док то ра 
біо ло гіч них наук, у 1978 р. одер жав зван ня про фе-
со ра, того ж року був об ра ний чле ном-ко рес пон-
ден том АН Ук ра ї ни, а в 1990 р. – ака де мі ком НАН 
Ук ра ї ни. У 1992 р. він от ри мав зван ня "За слу же ний 
діяч нау ки і тех ні ки Ук ра ї ни".

Нау ко ві пра ці М.А. Го луб ця 60-х рр. є ва го мим 
вне ском у роз ви ток віт чиз ня ної бо та ні ки й гео бо-
та ні ки. Впер ше для те ри то рії Ук ра їнських Кар пат 
ним були скла де ні кар ти су час но го й ко рін но го 
(пер вин но го) рос лин но го по кри ву, оп рацьо ва ні 
нау ко ві під хо ди до ана лі зу ви сот но-зо наль ної ди-
фе рен ціа ції при род но-те ри то рі аль них ком плек сів 
і за про ва дже но в гео бо та ні ку по нят тя про зов ніш-
ню й внут ріш ню межі гірських рос лин них поя сів. 
Ра зом з проф. К.А. Ма ли новським вче ний роз ро-
бив прин ци пи й здій снив еко ло го-фі то це но ло гіч-
ну кла си фі ка цію рос лин ності та гео бо та ніч не ра-
йо ну ван ня Ук ра їнських Кар пат. У цей пе рі од знач-
не міс це в його ро бо ті за йма ють до слі джен ня яли-
ни єв ро пейської, її по ши рен ня у польо до ви ко вий 
пе рі од, сис те ма тич но го по ло жен ня в ме жах роду й 
внут рішньо ви до вої струк ту ри, еко ло гіч них, мор-
фо ло гіч них і лі сів ни чих особ ли востей її різ но видів 
та форм. Ве ли ке прак тич не зна чен ня ма ють роз-
роб ле ні вче ним лі со рос лин не та лі со гос по дарське 
ра йо ну ван ня Ук ра їнських Кар пат. Ре зуль та ти цьо-
го пе ріо ду уза галь не ні в мо но гра фії "Ель ни ки Ук-
ра ин ских Кар пат" (1978).

Від 70-х рр. нау ко ва ді яль ність Ми хай ла Ан д рі-
йо ви ча пов'язана з еко ло гі єю уг ру по вань і біо гео-
це но ло гі єю. Він був іні ціа то ром й керівником ком-
плекс них до слі джень струк тур но-функ ціо наль ної 
ор га ні за ції на зем них еко систем, за про ва джен ня 
ме то дів сис тем но го ана лі зу та ма те ма тич но го мо-
де лю ван ня в еко ло гію. Цим пи тан ням при свя че на 
мо но гра фія "Актуальные вопросы экологии", ви-
да на у 1982 р.

Наступ ні де ся ти річ чя були пе ріо дом роз ви тку 
вчен ня В.І. Вер надсько го про біо сфе ру та ноо сфе-
ру. Так, М.А. Го лу бець роз ро бив фун да мен таль-
ні ідеї про якіс но но вий ха рак тер взає мо від но син 
між біо тич ною й со ці аль ною фор ма ми ор га ні за ції 
на пла не ті, роз крив їхню кі бер не тич ну суть й об-
ґрун то вав кон цеп цію со ціо сфе ри. Він роз ви вав 
тео ре тич ні ос но ви вчен ня про біо гео це но тич ний © М.П. КОЗЛОВСЬКИЙ, О.О. КАГАЛО, 2017

Пам’яті Михайла Андрійовича Голубця
(30.10.1930–14.08.2016)



401Укр. бот. журн., 2017, 74(4)

га лу зі нау ки про нав ко лиш нє се ре до ви ще (дов кіл-
ля). 

На пер ший по гляд, нау ко ві пра ці Ми хай ла Ан-
д рі йо ви ча мо жуть зда ва ти ся дуже різ но пла но ви ми 
й з різ них га лу зей знань: лі со знавст ва, гео бо та ні-
ки, ґрун то знавст ва, еко ло гії, гео со ціо сис те мо ло гії, 
се ре до ви ще знавст ва тощо. Про те, їм усім при та-
ман на за галь на риса – будь-яка ха рак те ристи ка, 
про блем на си туа ція чи просто до слі джен ня роз-
гля да ють ся ком плекс но. Вче ний гли бо ко ос мис-
лив функ ціо ну ван ня біо тич них і со ці аль них сис-
тем на на шій пла не ті, був гли бо ко пе ре ко на ний, 
що лише від людсько го ро зу му за ле жить май бут нє 
людст ва на Зем лі. При род ні еко систе ми функ ціо-
ну ють лише за біо тич ни ми, не змін ни ми за ко на ми, 
тоді як вплив людст ва на при ро ду, ве ли чи на на-
ван та жен ня й на слід ки ре гу лю ють ся людь ми за-
леж но від їхньої ос ві че ності та пос тав ле них ці лей. 
Біль шість ро біт уче но го уза галь не но в ос тан ній 
мо но гра фії "Ос но ви від нов лен ня функ ціо наль ної 
суті кар патських лі сів" (2016). У ній на ос но ві сво-
їх здо бут ків у га лу зі гео бо та ніч но го ра йо ну ван ня, 
кла си фі ка ції еко систем і з ви ко ристан ням ін ших 
на пра цю вань роз роб ле на кар та й про ве де на кла-
си фі ка ція лі со вих гірських еко систем, де таль но 
по ка за ні шля хи фор му ван ня лі сів на при род ній ос-
но ві. Ви ко ристан ня у прак ти ці цих на пра цю вань 
до по мо же сфор му ва ти стій кі та ста біль ні ліси, які, 
ок рім ви ро щу ван ня де ре ви ни, ви ко ну ва ти муть та-
кож еко ло гіч ні й со ці аль ні функ ції.

М.А. Го лу бець, ві до мий як ор га ні за тор нау ки, 
ак тив но за ймав ся гро мадською та по лі тич ною ді-
яль ністю. Про тя гом 1989–1990 рр. був чле ном На-
род но го Руху Ук ра ї ни, 1990–1994 рр. – на род ним 
де пу та том Ук ра ї ни, го ло вою під ко мі сії з пи тань 
еко ло гії та охо ро ни нав ко лишньо го при род но го 
се ре до ви ща, учас ни ком Бі ло везької зуст рі чі, під 
час якої було при пи не но іс ну ван ня СРСР. Цей ас-
пект його ді яль ності ві доб ра же ний у пуб лі цистич-
них тво рах про На род ний Рух Ук ра ї ни (1998), Бі-
ло везьку зуст річ глав дер жав Бі ло ру сі, Ро сії та Ук-
ра ї ни (2001, 2011), про на слід ки ру си фі ка ції ук ра-
їнської мови (2006, 2011) тощо.

Він був ук ра їнським ку ра то ром про ек ту МАБ-6а 
про гра ми ЮНЕ СКО "Лю ди на і біо сфе ра", го ло вою 
сек цій "Фун да мен таль ні та при клад ні про бле ми 
еко ло гії" Нау ко вої ради з про блем нав ко лишньо-
го се ре до ви ща й ста ло го роз ви тку НАН Ук ра ї ни 
та "Еко ло гія, за галь на біо ло гія та охо ро на при ро-
ди" ЗНЦ НАН Ук ра ї ни та МОН Ук ра ї ни, дійс ним 

по крив, ана лі зу вав струк тур но-функ ціо наль ну 
суть про ми сло вих ком плек сів і міських сис тем, 
опублікував низ ку праць з про блем ком плекс но го 
гло баль но го мо ні то рин гу ста ну дов кіл ля, оцін ки 
та охо ро ни фі то ге но фон ду й рос лин но го по кри ву. 
До цих праць на ле жать та кож "Біо сфе ра та охо ро-
на нав ко лишньо го се ре до ви ща" (1982), ко лек тив на 
мо но гра фія "Біо гео це но тич ний по крив Бес ки дів і 
його ди на міч ні тен ден ції" (1983).

Під сум ком еко систе мо ло гіч них до слі джень біо-
гео це но тич но го по кри ву й уза галь нень щодо йо го 
струк тур но-функ ціо наль ної суті на пла не ті, пи-
тань його ра ціо наль ної ек с п луа та ції, від тво рен ня 
та охо ро ни ста ла ко лек тив на мо но гра фія "Ан тро-
по ген ні змі ни біо гео це но тич но го по кри ву в Кар-
патсько му ре гіо ні" (1994).

На ос но ві ана лі зу еко ло гіч них, со ці аль но-еко-
но міч них, де мо гра фіч них, тех но ло гіч них і по-
лі тич них змін на пла не ті вче ний зро бив нау ко ві 
уза галь нен ня про ви ник нен ня якіс но но вої гло-
баль ної над сис те ми – со ціо сфе ри – влас не сфе ри 
ви роб ни чої ді яль ності людст ва. Вче ним ви зна че-
но її просто ро ві ком по нен ти (гео со ціо сис те ми), 
за про по но ва но їхню кла си фі ка цію ("Від біо сфе ри 
до со ціо сфе ри", 1997). По ряд з цим, зроб ле ні уні-
каль ні нау ко ві ви снов ки щодо плів ки жит тя (за 
Вер надським), її функ ціо наль ної ролі в біо сфе рі 
й со ціо сфе рі, тем пів де гра да ції під впли вом гос-
по дарсько го ви ко ристан ня, на галь ної пот ре би її 
збе ре жен ня, ро зум но го ке ру ван ня еко ло гіч ни ми, 
еко но міч ни ми, де мо гра фіч ни ми, со ці аль ни ми та 
ін ши ми про це са ми у со ціо сфе рі за га лом і в ок ре-
мих гео со ціо сис те мах ("Плів ка жит тя", 1997). На-
слід ки нау ко вих до слі джень ста ли ос но вою для 
об ґрун ту ван ня, по ряд з ау те ко ло гі єю, де ме ко ло гі-
єю та си не ко ло гі єю, чет вер то го роз ді лу еко ло гії – 
еко систе мо ло гії, нау ко ва й при клад на сут ність якої 
ви кла де ні в мо но гра фії "Еко систе мо ло гія" (2000).

Ок рес лен ня струк тур но-функ ціо наль ної суті 
еко систем но го рів ня ор га ні за ції жи во го, кон цеп-
ту аль них по ло жень і зав дань еко систе мо ло гії ста ло 
нау ко вим фун да мен том для об ґрун ту ван ня пот ре-
би фор му ван ня якіс но но вої га лу зі нау ки – гео со-
ціо сис те мо ло гії – вчен ня про гео со ці аль ні сис те ми 
("Вступ до гео со ціо сис те мо ло гії", 2005, "Гео со ціо-
сис те мо ло гія", 2013). Влас не ас пек ти засто су ван ня 
тео ре тич них за сад гео со ціо сис те мо ло гії роз ви не ні 
М.А. Го луб цем у мо но гра фії "Се ре до ви ще знавст во 
(ін вай рон мен то ло гія)" (2010), в якій він роз кри ває 
суть по хід ної від гео со ціо сис те мо ло гії при клад ної 
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Світ ла пам'ять про Ми хай ла Ан д рі йо ви ча Го луб-
ця – ви дат но го Вче но го, не ор ди нар но го Мис ли те-
ля, чуй ну, ду шев ну й до б ру Лю ди ну, ви мог ли во го й 
доб ро зич ли во го Вчи те ля зав жди буде жи ти в сер-
цях усіх, хто його знав і пра цю вав з ним. А на уч-
нях і пос лі дов ни ках ле жа ти ме не лег кий обов'язок 
про дов жи ти спра ву Вче но го – у не простих умо вах 
су час них реа лій на шої кра ї ни не лише збе рег ти, а й 
роз ви ва ти, при мно жу ва ти його спад щи ну на бла го 
сві то вої нау ки та не за леж ної Ук ра ї ни.

М.П. КОЗ ЛОВСЬКИЙ

О.О. КА ГА ЛО

чле ном Нау ко во го то ва рист ва імені Шев чен ка, го-
ло вою Львівсько го від ді лен ня та віце-пре зи ден том 
Ук ра їнсько го бо та ніч но го то ва рист ва, віце-пре зи-
ден том Лі сів ни чої ака де мії наук Ук ра ї ни, чле ном 
Бюро від ді лен ня за галь ної біо ло гії НАН Ук ра ї ни 
тощо. 

М.А. Го лу бець був ав то ром по над 500 нау ко-
вих праць, у тому чис лі 19 мо но гра фій, ре дак то-
ром май же 30 ко лек тив них мо но гра фій, чле ном 
ред ко ле гій ба гатьох пе ріо дич них ви дань. Під його 
ке рів ництвом за хи ще но 5 док торських і 17 кан ди-
датських ди сер та цій. 

За нау ко ві й гро мадські до сяг нен ня М.А. Го луб-
ця від зна че но ба гать ма уря до ви ми на го ро да ми. 
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Важ ли вою по ді єю нау ко во го жит тя бі ло руської 
бо та ніч ної спіль но ти став ви хід дру ком чет вер то-
го ви дан ня "Крас ной кни ги Рес пуб ли ки Бе ла русь" 
(2015). У ньому уза галь не но ві до мості про су час-
ний стан рід кіс них ви дів рос лин та гри бів, у т. ч. 
ха рак те ристи ку по пу ля цій, по ши рен ня ви дів, їхню 
еко ло гію, при ро до охо рон ний ста тус, за хо ди охо-
ро ни тощо. Ве ден ня Чер во ної кни ги та під го тов ка 
чет вер то го ви дан ня впер ше вкла ли ся в пе ред ба-
че ні за ко но давст вом 10 ро ків (по пе ред ні ви дан ня 
го ту ва ли ся про тя гом 12 ро ків). Ре тель ність про ве-
де них до слі джень та якість от ри ма них ре зуль та тів 
є над зви чай но ви со ки ми зав дя ки ро бо ті фа хів ців 
На ціо наль ної ака де мії наук Рес пуб лі ки Бі ло русь 
у спів пра ці з Мі ністерст вом при род них ре сур сів 
і охо ро ни нав ко лишньо го се ре до ви ща Рес пуб лі-
ки Бі ло русь. Слід від мі ти ти ди зайн кни ги та ви-
со ку по лі гра фіч ну якість, ви ко на ні ви дав ництвом 
"Бе ла ру ская Энцыклапедыя імя Пет ру ся Броўки".        
Ви дан ня надру ко ва но ро сійською мо вою на кла-
дом у 1 500 при мір ни ків за фі нан со вої під трим ки 
Мі ністерст ва ін фор ма ції Рес пуб лі ки Бі ло русь.

У чет вер то му ви дан ні Чер во ної кни ги, згід но з 
ме то дич ни ми під хо да ми по пе ред ніх трьох, кри-
те рія ми Між на род но го сою зу охо ро ни при ро ди 
(МСОП) та на ціо наль ним при ро до охо рон ним за-
ко но давст вом, по да но ві до мості про 303 рід кіс ні 
види фі то- та мі ко біо ти. Се ред них 189 – су дин-
них рос лин, 34 – мо хо по діб них, 21 – во до рос тей, 
25 – ли шай ни ків та 34 – гри бів. Спи сок рідкісних 
по пов ни ли 29 ви дів, з яких 16 – су дин ні рос ли ни, 
7 – мо хо по діб ні, 5 – гри би, 1 – ли шай ни ки. За га-
лом, май же за 35 ро ків ве ден ня бі ло руськи ми бо та-
ні ка ми Чер во ної кни ги кіль кість за гро же них ви дів 
лише су дин них рос лин збіль ши ла ся в 2,2 рази. 

Пер ше ви дан ня Чер во ної кни ги Бі ло ру сі (1981) 
міс ти ло 85 ви дів су дин них рос лин, що пот ре бу ва-
ли охо ро ни; до дру го го ви дан ня (1993) увійш ло вже 
156, а до третьо го (2005) – 173 види. У при ро до охо-
рон но му сен сі така ди на мі ка не є по зи тив ною, ос-
кіль ки вка зує на пос ту по ве та не впин не зростан ня 
чис ла за гро же них ви дів рос лин, гри бів, мо хів та 
ли шай ни ків, тоб то в усіх ос нов них гру пах рос лин-
но го сві ту (ок рім во до рос тей, представ ле ність яких 
не змі ни ла ся, при найм ні по рів ня но із по пе ред нім 
ви дан ням), різ но ма ніт тя яких за знає не впин но го 
ско ро чен ня чи пе ре бу ває під за гро зою зник нен-
ня. У про це сі ве ден ня Чер во ної кни ги в ба гатьох 
ви пад ках спос те рі га єть ся та кож змі на чи на бут тя 
при ро до охо рон но го ста ту су, які від бу ва ють ся за 
ре зуль та та ми нау ко вих до слі джень видів. Так, бі-
ло руські нау ков ці вста но ви ли, що стан по пу ля цій 
та ких рід кіс них ви дів, як Cladonia foliacea (Huds.) 
Willd., Dactylorhiza ochroleuca (Wustn. ex Boll) Holub, 
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski на ра зі від по ві-
дає ІІ ка те го рії при ро до охо рон но го зна чен ня – 
"Исчезающий вид"; Betula humilis Schrank, Prunella 
grandiflora (L.) Scholl., Pulmonaria angustifolia L. – III 
ка те го рії – "Уязвимый вид", у той час як ра ні ше зга-
да ні види роз гля да ли ся у Спи ску про фі лак тич ної 
охо ро ни.

Цінне зведення про рідкісні види рослин та грибів Білорусі
Рецензія на книгу: "Красная книга Республики Беларусь. Растения: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
дикорастущих растений". Гл. редкол.: И.М. Качановский (предс.), М.Е. Никифоров, В.И. Парфенов [и др.]. – 4-е 
изд., Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўки, 2015, 448 с.: ил.
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му спри ян ні охо ро ні, пе ре ду сім ви дів І та ІІ ка те го-
рій на ціо наль но го при ро до охо рон но го зна чен ня, 
які є най більш ураз ли ви ми. Слід від мі ти ти і вда ле 
ви ко ристан ня ілюст ра тив но го ма те ріа лу, представ-
ле но го ук ла да ча ми на ри сів, зок ре ма на тур них 
фо то гра фій усіх рід кіс них ви дів, по де ку ди із роз-
мі ще ни ми в них встав ка ми, що ак цен ту ють ува гу 
на тих час ти нах рос ли ни, які ма ють так со но міч но 
зна чу щі оз на ки виду. Вда лим є і спо сіб ви кла ден ня 
ма те ріа лу в кож но му ок ре мо му роз ді лі: роз мі щен-
ня ви дів від по від но з їхньою при на леж ністю до різ-
них ка те го рій на ціо наль но го при ро до охо рон но го 
зна чен ня, а та кож ви ко ристан ня різ них кольо рів у 
оформ лен ні на ри сів, що від по ві да ють ка те го рі ям 
рід кіс ності і, та ким чи ном, по лег шу ють спри йнят-
тя ма те ріа лу чи та ча ми у т. ч. і не фа хів ця ми. 

Від кри ває ро бо ту най біль ший за об ся гом роз діл 
"Сосудистые", який, як і реш та, по чи на єть ся з ви-
дів І ка те го рії. Тут слід за зна чи ти, що на зва роз ді лу, 
на наш по гляд, є не вда лою, вар то було б на пи са ти 
її пов ністю "Сосудистые рас те ния", щоб уник ну ти 
под вій но го трак ту ван ня назв ін ших роз ді лів, які 
міс тять види, не всі з яких є рос ли на ми згід но до 
су час них уяв лень про кла си фі ка цію жи вих ор га ніз-
мів. Ско ро чен ня назв роз ді лів не слід ви ко ристо-
ву ва ти в офі цій них ви дан нях, роз ра хо ва них на ши-
ро ке коло ко ристу ва чів, щоб уник ну ти їхньо го ото-
тож нен ня з пов ни ми на зва ми при ци ту ван ні в май-
бут ніх нау ко вих і нау ко во-по пу ляр них пуб лі ка ці ях. 
Щодо струк ту ри ок ре мих на ри сів, то ві до мості про 
біо ло гію виду більш ра ціо наль но по да ва ти ра зом із 
ко рот ким мор фо ло гіч ним опи сом (як це за зви чай 
прак ти ку єть ся у так со но міч них чи фло ристич них 
оп ра цю ван нях). Така струк ту ра зро бить уяв лен ня 
про рос ли ни пев но го виду і сам на рис більш ці ліс-
ни ми. Роз діл за вер шу єть ся спи ском ви ко риста них 
дже рел, в яко му від сут ні між на род ні до ку мен ти 
або елек трон ні дже ре ла, на яких вони роз мі ще ні, 
однак використані при її під го тов ці та зга да ні у 
тексті Чер во ної кни ги, зок ре ма в пунк ті "Ста тус". 
За відсутності посилань, як і самих літературних 
джерел у списку, залишається не зрозумілим, на які 
саме публікації спи ра ли ся ук ла да чі при ви зна чен ні 
за галь но го по ши рен ня чи ста ту сів ок ре мих ви дів у 
су сід ніх із Бі ло рус сю дер жа вах. 

На по зи тив ну оцін ку за слу го вує по да ний у до-
дат ках у ви гля ді таб ли ці "Спи сок ви дов ди ко-
растущих растений и грибов, нуждающихся в 
профилактической охране", який від по від но до 
кри те рі їв МСОП вклю чає "Ви ды, требующие 

До четвертого ви дан ня "Крас ной кни ги Рес-
пуб ли ки Бе ла русь" впер ше вклю че но низку видів, 
зок ре ма Ophyoglossum vulgatum L., Polygala amarella 
Crantz, Phyteuma spicatum L., Potamogeton rutilus 
Wolfg., P. acutifolius Link. та деякі інші, статус яких 
відповідає категорії LC (least concern) МСОП – 
"Виды, требующие внимания". Усі вони увійшли 
до Списку профілактичної охорони.

Струк ту ра кни ги та ок ре мих на ри сів про види 
за га лом тра ди цій ні для по діб них зве день. У таб-
ли цях, роз мі ще них на по чат ку кож но го з п'яти 
роз ді лів, представ ле но кла си фі ка цій ну при на леж-
ність ви дів до так со но міч них оди ниць ви щих ран-
гів та спи сок ви дів, на зви яких по да ні ро сійською, 
ла тинською та бі ло руською мо ва ми (так само і в 
ок ре мих на ри сах) із за зна чен ням ка те го рій на-
ціо наль но го при ро до охо рон но го зна чен ня. Ос-
нов ним роз ді лам пе ре дує вступ та де таль на схе ма 
опи су так со нів, за вер шу єть ся пуб лі ка ція ок ре ми-
ми абет ко ви ми по каж чи ка ми трьо ма мо ва ми та 
до дат ка ми, в яких роз мі ще ні "Спи сок растений и 
гри бов, вероятно, исчезнувших с те рри то рии Бе-
ла ру си ("Чер ный спи сок") та "Спи сок ви дов ди-
ко растущих растений и грибов, нуждающихся в 
профилактической охране". 

Ха рак те ристи ка кож но го виду вклю чає наступ-
ні пунк ти: ста тус, ко рот кий опис, по ши рен ня (за-
галь не та у рес пуб лі ці), міс цез ростан ня, біо ло гія, 
чи сель ність та тен ден ції до її змі ни, ос нов ні фак-
то ри за гроз, за хо ди охо ро ни, дже ре ла ін фор ма-
ції та прі зви ще(а) ук ла да ча(ів); на ри си до пов не ні 
кар то схе ма ми по ши рен ня, які ви ко на но точ ко вим 
спо со бом та ілюст ро ва ні чіт ки ми якіс ни ми фо то-
гра фія ми. 

По зи тив ним, на прик лад, у кар то гра фіч но му ма-
те ріа лі є під твер джен ня гер бар ни ми збо ра ми усіх 
на не се них ло ка лі те тів та хро но ло гіч на ди фе рен-
ціа ція по зна чень (збо ри до та пі сля 1970 р.). Така 
ін фор ма ція є дуже цін ною як для ком плекс них 
мо ні то рин го вих до слі джень ди на мі ки по ши рен ня 
рід кіс них ви дів (про гно зу ван ня, роз роб ки діє вих 
за хо дів охо ро ни тощо) з ме тою під го тов ки наступ-
них зве день Чер во ної кни ги, так і при вив чен ні ок-
ре мих охо ро ню ва них ви дів. Про ду ма не й засто со-
ва не для ство рен ня кар то гра фіч но го ма те ріа лу ро-
бо ти по ло жен ня – одне або кіль ка міс цез ростань у 
ре гіо ні до слі джен ня від по ві дає од ній точ ці на ад мі-
ніст ра тив ний ра йон особ ли во важ ли ве, а цін ність 
карт при цьо му не зни жу єть ся. На наш по гляд, до-
ціль ність та ко го під хо ду по ля гає в опо се ред ко ва но-
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лин ін ко ли до пус ка єть ся при скла дан ні охо рон них 
спи сків різ них рів нів. Про те, на наш по гляд, воно 
пот ре бує ва го мих об ґрун ту вань до ціль ності їхньо го 
збе ре жен ня, а та кий під хід за га лом є дис ку сій ним 
і су пер ечить прин ци пам охо ро ни ви дів при род ної 
фло ри. 

Ав то ри щиро вдяч ні мінським ко ле гам з Інсти-
ту ту ек спе ри мен таль ної бо та ні ки ім. В.Ф. Ку пре-
ви ча НАН Бі ло ру сі – за ві ду ва чу ла бо ра то рії фло-
ри і сис те ма ти ки рос лин, ака де мі ку НАН Бі ло ру сі, 
док то ру біо ло гіч них наук, про фе со ру В.І. Парфьо-
но ву, про від но му нау ко во му спів ро біт ни ку, кан-
ди да ту біо ло гіч них наук Д.В. Ду бо ви ку, стар шо му 
нау ко во му спів ро біт ни ку, кан ди да ту біо ло гіч них 
наук С.С. Сав чу ку за по да ро ва ні при мір ни ки Чер-
во ної кни ги та ба жа ють по даль ших твор чих ус пі хів 
і но вих ці ка вих пуб лі ка цій про ра ри тет не фі то різ-
но ма ніт тя рес пуб лі ки.

Л.В. ЗАВ'ЯЛОВА 

В.В. ПРО ТО ПО ПО ВА 

М.В. ШЕ ВЕ РА

внимания" й "Так со ны, не дос таточно изучены для 
оценки их охранного статуса" і на лі чує 257 ви дів. 
Спи сок сут тє во до оп рацьо ва ний по рів ня но із тре-
тім ви дан ням Чер во ної кни ги (2005), на де таль-
но ар гу мен то ва них підста вах з ньо го ви клю че но 
34 так со ни із шес ти груп. Зок ре ма, ра ціо наль ним 
є ви клю чен ня зі Спи ску дея ких ви дів ад вен тив-
них рос лин, що увійш ли до ІІІ гру пи ("сор но-
сегетальные, ди чаю щие из культуры", с. 413), на-
прик лад, Agrostemma githago L., Bromopsis erecta 
(Huds.) Fourr. та ін. У той же час до Спи ску увійш ли 
види, які пе ре бу ва ли в куль ту рі (чи куль ти ву ють ся 
досі!), їхня фрак цій на при на леж ність є дис ку сій-
ною, ві до мі пе ре важ но з си нан троп них міс цез-
ростань (Primula elatior (L.) Hill., Prunus spinosа L., 
Campanula sibirica L.). На нашу дум ку, пе ре ду сім 
слід вста но ви ти ха рак тер по ши рен ня та ких ви дів у 
при род них, а не лише си нан троп них міс цез ростан-
нях – чи він є про гре сив ний чи зга саю чий, що має 
ста ти підста вою для охо ро ни. Тут та кож слід за-
зна чи ти, що вклю чен ня ви дів ад вен тив них рос-
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Віт чиз ня ний (чесько го по хо д-
жен ня) й чеський бо та нік – сис-
те ма тик і фло рист; доктор при-
род ни чих наук (1927). 

Нав чав ся в уні вер си те ті в Ло-
зан ні (1902–1903), де мав на го ду 
оп рацьо ву ва ти гер ба рій Е. Бу-
асье (Же не ва). Про дов жив нав-
чан ня в Хар ківсько му уні вер-
си те ті, який за кін чив у 1907 р. 
зі сту пе нем ма гіст ра, де у сту-
дентські роки до слі джу вав фло-
ру Хар ків щи ни. Був за ли ше ний 
на ка фед рі бо та ні ки вишу як 

асистент і од но час но пра цю вав у різ них нав чаль них за-
кла дах міс та. Про дов жу вав вив чати міс це ву фло ру, зго-
дом та кож Кри му й Кав ка зу, в цей пе рі од опуб лі ку вав 
близько 20 праць. 

Брав участь у Пер шій сві то вій вій ні, у 1919 р. всту пив до 
Доб ро воль чої Ар мії, де був під по ру чи ком Мар ківсько го пі-
хот но го пол ку; у 1920 р. ева кую вав ся з Кри му. Зго дом діс-
тав ся Ту реч чи ни, де в Гал лі по лі роз та шо ву вав ся та бір ре гу-
ляр них час тин Ро сійської ар мії з роз га лу же ною сис те мою 
військо вих та ос вітньо-куль тур них інсти ту цій; Г.І. Ши ря єв 
був од ним з іні ціа то рів ор га ні за ції різ них нав чаль них за-
кла дів. 

У 1923 р. пе ре їхав до Че хо сло вацької Рес пуб лі ки, на 
свою дру гу бать ків щи ну, де пра цю вав бо та ні ком у На-
род но му му зеї м. Пра га, зго дом, за ре ко мен да ці єю та за 
під трим ки проф. Й. Под пе ри, став за ві ду ва чем гер ба рію 
уні вер си те ту м. Брно і ви зна ним фа хів цем у га лу зі сис те-
ма ти ки та гео гра фії рос лин. Під го ту вав пра цю "Onobrychis 
generis revisio critica, Pars I" (1926 р.), за яку в 1927 р. йому 
при су дже но сту пінь док то ра наук. З 1935 р. за ймає по са-
ду до цен та, з 1939 р. – ад'юнкт-про фе со ра, ви кла дає курс 
сис те ма ти ки рос лин, а у 1940 р. стає ку ра то ром Гер ба рію 
та біб ліо те ки вишу. У чеський пе рі од ро бо ти вче ний опуб-
лі ку вав 43 нау ко ві пра ці, у т. ч. мо но гра фії, при свя че ні ро-
дам Onobrychis (1925–1937), Trigonella (1928–1934), Ononis 
(1932) та Asgragalus (1939, 1944), ос тан ню, на жаль, не за-
вер шив.

З 1944 р. ра зом з дру жи ною пе ре жив дру гу емі гра цію: 
спо чат ку до Ні меч чи ни, де у та бо рі для пе ре се лен ців ви-
кла дав у ро сійських та ук ра їнських шко лах, а у віль ний 
час без оп лат но пра цю вав у Бо та ніч но му саду в Мюн хе-
ні; пізніше в 1951 р. переїхав до США, де працював са-
дів ни ком, двір ни ком, ко че га ром, а ос тан ній рік жит тя 
був чор но ро бом на сір ни ко вій фаб ри ці. Але весь віль-
ний час вче ний про дов жу вав оп рацьо ву ва ти гер бар ні 
ко лек ції роду Astragalus з Пер сії, Аф га ніста ну, Іра ну, які 
йому над си лав проф. К. Ре хін гер-мо лод ший, з яким він 
опи сав по над 300 но вих для нау ки так со нів (дея кі ро бо-
ти вче но го опуб лі ко ва ні за ав торст вом Й. Под пе ри). Се-
ред опи са них видів су дин них рос лин, зок ре ма Astragalus 
albispinus Širj. & Bornm., A. alexandri Širj., A. cesarensis Širj. 
& Bornm., A. elisabethae Širj. & Rech. f., A. esfandiarii Širj. 
& Rech.f., A. garaensis Širj., A. idae Širj.,  A phrygius Širj., 
A. echiniformis Širj., A. podperae Širj., Medicago archiducis-
nicolai Širj., M. popovii, M. plicata Širj., Onobrychis 
biebersteinii Širj., Trigonella rechingeri Širj., T. verae Širj. 
тощо.

Ба га ті ко лек ції різ них груп квіт ко вих рос лин, зібра- 
 ра них уче ним, збе рі га ють ся в Гер ба рі ях Інституту бо-
та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW), Хар-
ківсько го на ціо наль но го уні вер си те ту ім. В.Н. Каразі- 
 на (CWU), уні вер си те ту іме ні Т. Ма са ри ка в Брно та ін-
ших ус та но вах. 

Г.І. Ши ря єв є ав то ром і спів ав то ром при найм ні 
74 нау ко вих праць з сис те ма ти ки та фло ристи ки.

За спо га да ми ко лег вче ний був криш таль но чес ною, 
без ком про міс ною, доб рою, простою лю ди ною. У по ві-
дом лен ні про його смерть у га зе ті "Пе ре клич ка" (США) є 
такі сло ва: "… всегда и всюду он был человеком, который 
руководствовался в своей деятельности высокими 
моральными прин ци па ми и был все гда скромным…". 

На честь вче но го на зва но Alchemilla sirjaevii 
Plocek, Astragalus sirjaevii Zarre, Maassoumi & Podlech, 
Medicago schirjaewi Hand.-Mazz., Melissitus sirjaevii (Hub.-
Mor.) Latsch, Onobrychis sirjaevii Hub.-Mor., Trigonella 
sirjaevii Hub.-Mor. 
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