
539Укр. бот. журн., 2017, 74(6)

Систематика, флористика, географія рослин

Plant Taxonomy, Geography and Floristics

© З.М. ЦИМБАЛЮК, Л.Г. БЕЗУСЬКО, 2017

Вступ

Linnaea borealis L. – рід кіс ний, ре лік то вий вид, 
що зростає в Ук ра ї ні за ме жа ми ос нов ної час ти
ни сво го ареа лу і вклю че ний до "Чер во ної кни
ги Ук ра ї ни" (Chervona knyha…, 2009). Цен тром 
різ но ма ніт тя роду Linnaea L. є Ки тай, але його 
представ ни ки та кож по ши ре ні в Япо нії, Ко реї, на 
схо ді Ро сії, у Цен траль ній Азії, Гі ма ла ях і Мек си
ці (Landrein, Prenner, 2016). Ра ні ше рід Linnaea був 
представ ле ний ви дом Linnaea borealis (Mabberley, 
1997) і в різ них ва рі ан тах сис те ми А.Л. Тах та джя на 
(Takhtajan, 1987, 1997, 2009) вклю чав ся до ро ди ни 
Caprifoliaceae Juss., три би Linnaeae ра зом з ро да
ми Symphoricarpos Duhamel, Heptacodium Rehder, 
Dipelta Maxim., Kolkwitzia Graebn., Abelia R. Br. 
та Zabelia (Rehder) Makino у по пе ред ніх ва рі ан
тах сис те ми і з ро да ми Dipelta, Kolkwitzia, Abelia та 
Zabelia в ос танньо му ва рі ан ті сис те ми (Takhtajan, 
2009). За но вітньою сис те мою, що ба зу єть ся пе
ре важ но на мо ле ку ляр нофі ло ге не тич них да них, 

рід та кож вклю че ний до ро ди ни Caprifoliaceae, але 
у шир шо му ро зу мін ні, яка вклю чає представ ни ків 
ін ших ро дин по ряд ку Dipsacales (APG IV, 2016). У 
сис те мі J.L. Reveal (2012) рід на ле жить до ро ди ни 
Linnaeaceae Backlund. Не що дав но було за про по но
ва но знач но шир ше ро зу мін ня об ся гу цьо го роду 
(Christenhusz, 2013), вклю чаю чи види, які ра ні ше 
роз гля да ли ся у скла ді са мостій них ро дів Abelia (за 
ви нят ком сек ції Zabelia), Diabelia Landrein, Dipelta, 
Kolkwitzia та Vesalea M. Martens & Galeotti, за га лом 
16 ви дів, що під твер джу єть ся і мо ле ку ляр нофі ло
ге не тич ни ми да ни ми (Bell et al., 2001; Jacobs et al., 
2010; Wang et al., 2015).

Мор фо ло гіч ні особ ли вості пил ко вих зе рен 
L. borealis вив ча ли різ ні до слід ни ки. У дея ких пра
цях на ве де ні ок ре мі мор фо ло гіч ні оз на ки пил ко вих 
зе рен цьо го виду, які були опи са ні під світ ло вим 
мік ро ско пом (Erdtman, 1952; Faegri, Iversen, 1964; 
Moore, Webb, 1983). Ін ши ми ав то ра ми де таль ні
ше до слі дже ні пил ко ві зер на L. borealis під світ ло
вим (Basset, Crompton, 1970; Kupriyanova, Aleshina, 
1972; Artyushenko, Romanova, 1984) та ска ну валь
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1983; Bolikhovskaya, 1995). На во дять ся та кож от ри
ма ні нами но ві па лео фло ристич ні ма те ріа ли для 
нижньо го го ри зон ту верхньо п лейсто це но вих ле сів 
у роз рі зі Но во во линськ (Во линська ви со чи на), від
кла дів се редньо го (AT час) го ло це ну в роз рі зі Ко
ма рів ка (Лі состе по ва зона, Лі во бе реж жя), від кла
дів се редньо го (AT та SB часи) го ло це ну в роз рі зі 
Ло паньське (Лі состе по ва зона, Лі во бе реж жя), які 
під крі п ле ні ре зуль та та ми ра діо вуг ле це во го да ту
ван ня, від кла дів пізньо го (SA час) го ло це ну сква
жи ни Б–46 (Ма ле По ліс ся) та від кла дів се редньо го 
(SB час) і пізньо го (SA час) го ло це ну в роз рі зі Зве
ні го род–Ко цу рівське (Опіл ля).

При іден ти фі ка ції ви коп них пил ко вих зе рен 
L. borealis у спо ро вопил ко вих спек трах від кла
дів верхньо го плейсто це ну–го ло це ну рів нин ної 
час ти ни Ук ра ї ни та Ук ра їнських Кар пат нами ви
ко ристо ву ва лись ді аг ностич ні оз на ки, на ве де ні 
в пер шо му томі ви знач ни ка пил ку та спор єв ро
пейської час ти ни ко лишньо го СРСР (Kupriyanova, 
Aleshina, 1972) та в мо но гра фії, при свя че ній ре
зуль та там мор фо ло гії пил ку ре лік то вих, ен де міч
них та рід кіс них ви дів фло ри Ук ра ї ни (Artyushenko, 
Romanova, 1984).

Ре зуль та ти та об го во рен ня

На во ди мо ха рак те ристи ку пил ко вих зе рен Linnaea 
borealis (рис. 1, a–h; рис. 2, a–f).

Світ ло вий мік ро скоп. Пил ко ві зер на 3(4)бо роз
нооро ві, еліп со ї даль ні, сфе ро ї даль ні або сплю
ще носфе ро ї даль ні за фор мою, в об ри сі з по лю са 
слаб ко 3ло па те ві, ок руг лотри кут ні, ок руг лочо
ти ри кут ні, з ек ва то ра еліп тич ні, оваль ні або ок
руг лі. По ляр на вісь 38,6–67,8 мкм, ек ва то рі аль
ний діа метр 42,6–70,5 мкм. Ши ри на ме зо коль піу
мів 29,3–59,8 мкм, діа метр апо коль піу мів 22,6–
39,9 мкм. Бо роз ни ко рот кі, або се редньої дов жи
ни, щі ли но вид ні й за кри ті, або від кри ті, оваль ні з 
за гос тре ни ми кін ця ми, 1,9–4,0 мкм зав шир шки, 
15,9–26,6 мкм зав дов жки, за дов жи ною до рів ню
ють або пе ре ви щу ють ори, бо роз ні мем бра ни гла
день кі. Ори з не чіт ки ми або чіт ки ми края ми, ін
ко ли з по тов ще ни ми, 7,9–19,9 мкм зав шир шки, 
13,3–26,6 мкм зав дов жки. Ек зи на 2,4–5,3 мкм зав
тов шки. По крив тон кий, май же ут ри чі тон ший за 
стовп чи ко вий шар. Стовп чи ки пе ре важ но чіт кі, 
тон кі, зрід ка не чіт кі. Ен дек зи на тон ша за ек тек зи
ну, чіт ка, рів но мір но по тов ще на. Скульп ту ра ек зи
ни чіт ка, ши пи ку ва та, ши пи ки з гос трою вер хів
кою.

ним елек трон ним мік ро ско па ми (Donoghue, 1985; 
Maciejewska, 1997).

Ме тою на шої ро бо ти було до слі джен ня та уточ
нен ня мор фо ло гіч них особ ли востей пил ко вих зе
рен L. borealis; ви зна чен ня ді аг ностич них оз нак 
пил ко вих зе рен для ці лей спо ро вопил ко во го ана
лі зу; уза галь нен ня іс ную чих та но вих ві до мостей 
про участь пил ку L. borealis у па лі ноф ло рах від кла
дів верхньо го плейсто це ну–го ло це ну рів нин ної 
час ти ни Ук ра ї ни та Ук ра їнських Кар пат. Ця пуб лі
ка ція про дов жує се рію ста тей (Bezusko et al., 2007, 
2010, 2013; Tsymbalyuk et al., 2005, 2006, 2008, 2012; 
Mosyakin et al., 2017; Tsymbalyuk, Bezusko, 2008, 
2017а, b), в яких роз гля да ють ся пи тан ня мож ли
вості засто су ван ня но вих па лі но мор фо ло гіч них 
до слі джень су час них рос лин для точ ні шої іден ти
фі ка ції їхніх ви коп них пил ко вих зе рен при про ве
ден ні спо ро вопил ко во го ана лі зу.

Ма те ріа ли та ме то ди

Для па лі но мор фо ло гіч них до слі джень був ви
ко риста ний ма те рі ал з На ціо наль но го гер ба рію 
Інсти ту ту бо та ні ки ім. М.Г. Хо лод но го НАН Ук
ра ї ни (KW). Пил ко ві зер на до слі джу ва ли під світ
ло вим мік ро ско пом (Biolar), ма те рі ал об роб ля
ли за за галь но при йня тим аце то ліз ним ме то дом 
(Erdtman, 1952). Для вив чен ня пил ку під ска ну
валь ним елек трон ним мік ро ско пом (JSM6060 
LA) ма те рі ал фік су ва ли в 96%му ета но лі та на пи
лю ва ли ша ром зо ло та за стан дарт ною ме то ди кою 
(Tsymbalyuk, Mosyakin, 2013). Опи су ва ли пил ко ві 
зер на з ви ко ристан ням за галь но при йня тої тер
мі но ло гії (Kupriyanova, Aleshina, 1972; Punt et al., 
1994; Tokarev, 2002). 

При про ве ден ні па лео фло ристич них до слі джень 
засто со ву ва ли ме тод спо ро вопил ко во го ана лі зу. 
У просто рі нами роз гля да єть ся те ри то рія рів нин
ної час ти ни Ук ра ї ни (Лі со ва, Лі состе по ва, Сте
по ва зони) та Ук ра їнські Кар па ти, у часі – піз ній 
плейсто цен–го ло цен.

Ма те ріа лом для ана лі зу та уза галь нен ня ві до
мостей про участь пил ку L. borealis слу гу ва ли ви
коп ні па лі ноф ло ри від кла дів ріссвюрмсько го 
міжльо до ви ків'я, нижньо го го ри зон ту верхньо
п лейсто це но вих ле сів, ал ле ре ду–го ло це ну рів
нин ної Ук ра ї ни та Ук ра їнських Кар пат. Були ви
ко риста ні як от ри ма ні нами ре зуль та ти спо ро
вопил ко во го ана лі зу до слі джу ва них від кла дів 
(Artyushenko et al., 1982; Bezusko et al., 2009; 2011;), 
так і на яв ні на цей час лі те ра тур ні дані (Gurtovaya, 
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Ска ну валь ний елек трон ний мік ро скоп. Скульп ту
ра ек зи ни ши пи ку ва та. Ши пи ки пе ре важ но дріб
ні, ко ну со по діб ні, з гос трою вер хів кою, ін ко ли із 
за гну тою; зрід ка між дріб ни ми ши пи ка ми роз та
шо ва ні ульт ра дріб ні; ін ко ли на по верх ні ви яв ле но 
по оди но кі пер фо ра ції. Краї бо ро зен ши пи ку ва ті, 
мем бра ни гла день кі.

До слі дже ні зраз ки. 1. Во линська обл., Лю бе
шівський рн, НПП "Прип'ятьСтохід". Бу чинська 
дача. Со сно вий ліс чор ни це возе ле но мош ний. 
7.VI 2010, О.І. Пряд ко (KW). 2. [Poland, Województwo 
podkarpackie] Plantae Poloniae Exsiccatae. Leźajsk 
(palat. Leopoliensis). Las klasztorny. – In silva. – 
2.VI 1930, 001764, Ig. M. Nowiński (KW). 3. Урал, 
Баш ки рия. Карасдель. Еловопихтовый лес – на 
крутом левом берегу р. Уфы. 14.VI 1942, Д. Зеров 
(KW). 4. Нижегородский край, быв. Ветлужский у. 
Окр. д. Ки…во [не роз бір ли во]. В еловопихтовом 
лесу. 3.VII 1930, А. Смирнова (KW).

Ре зуль та ти на ших па лі но мор фо ло гіч них до слі
джень де кіль кох зраз ків L. borealis по ка за ли, що 
пил ко ві зер на дещо ва ріа бель ні за роз мі ра ми, на 
що та кож вка зу ва ли дея кі до слід ни ки (Kupriyanova, 
Aleshina, 1972). На прик лад, пил ко ві зер на зраз ків 

№ 3, 4 мали мен ші роз мі ри, як ука за но в ба гатьох 
ро бо тах (Basset, Crompton, 1970; Artyushenko, 
Romanova, 1984; Maciejewska, 1997), у зраз ку № 1 
зер на мали біль ші роз мі ри від по від но до вка за них в 
лі те ра ту рі (Kupriyanova, Aleshina, 1972). Дж. Дж. Ба
сет та С.У. Кромп тон (Basset, Crompton, 1970) від
зна ча ють, що для пил ко вих зе рен L. borealis ха рак
тер ні від кри ті бо роз ни, хоча ре зуль та ти на ших до
слі джень та дані ін ших ав то рів (Maciejewska, 1997) 
по ка за ли, що пил ко вим зер нам цьо го виду власти
ві як за кри ті, так і від кри ті бо роз ни. Вар то за зна
чи ти, що уза галь не ні нами мор фо ло гіч ні та мор фо
мет рич ні дані за га лом уз го джу ють ся з ре зуль та та ми 
ін ших ав то рів. 

Палеофлористичні дослідження
Ми проаналізували та узагальнили палео

флористичні дані про участь пилкових зерен 
L. borealis у палінофлорах відкладів верхнього 
плейстоцену та голоцену України. Результати 
аналізу засвідчують, що пилок L. borealis 
входить до складу колективної ріссвюрмської 
палінофлори відкладів торфу, які сформувалися 
в розрізах Колодіїв та Колодіїв–V (Івано
Франківська обл.) впродовж фази М

7 
за схемою 

a b c d

e f g h

Рис. 1. Пилкові зерна Linnaea borealis (світловий мікроскоп): a–e – вигляд з екватора; f–h – вигляд з полюса. 
Масштабна лінійка: 10 мкм

Fig. 1. Pollen grains of Linnaea borealis (light microscopy): a–e – equatorial view; f–h – polar view. Scale bars: 10 µm
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Рис. 2. Пилкові зерна Linnaea borealis (сканувальний електронний мікроскоп): a – вигляд з полюса; c, e – вигляд з 
екватора; b, d – апертури; f – шипикувата скульптура екзини

Fig. 2. Pollen grains of Linnaea borealis (scanning electron microscopy): a – polar view; c, e – equatorial view; b, d – apertures; 
f – spinulose exine sculpture

a b

c

d

e f
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відкладів аллереду–голоцену рівнинної частини 
України (13 розрізів) та Українських Карпат (розріз 
Мішок на території Регіонального ландшафтного 
парку "Надсянський", Львівська обл.) (Bezusko 
et al., 2009). При цьому репрезентативні розрізи 
розташовані на території сучасних Лісової 
(8 розрізів), Лісостепової (5 розрізів) зон та 
Українських Карпат (1 розріз). Узагальнені нами 
палеофлористичні дані дозволили встановити 
просторовочасову диференціацію участі L. borealis 
у викопних палінофлорах аллереду–голоцену (див. 
таблицю).

В.П. Гричука (Grichuk, 1989) (Gurtovaya, 1983; 
Bezusko et al., 2011). Пилкове зерно L. borealis 
було нами ідентифіковано в споровопилкових 
спектрах відкладів лесу–I в розрізі Нововолинськ 
(Волинська обл.). Зафіксовано також наявність 
пилкових зерен цього виду в складі палінофлори 
відкладів алтинівського горизонту (лес III; лужська 
стадія пізнього валдаю) в розрізі Араповичи 
(Чернігівська обл.) (Bolikhovskaya, 1995). 

Зазначимо, що наявні на цей час палео
флористичні матеріали засвідчують, що найчастіше 
пилкові зерна L. borealis формували палінофлори 

Участь пилку Linnaea borealis у складі палінофлор відкладів аллереду–голоцену Лісової, Лісостепової зон України та 
Українських Карпат

Participation of pollen of Linnaea borealis in palynofloras of the Alleroed–Holocene deposits of the Forest and Forest-Steppe zones 
of Ukraine, and the Ukrainian Carpathians

Розріз/район/область
Палінофлори відкладів аллереду–голоцену

SA* SB AT BO PB DR–3 AL

Лісова зона, Правобережжя

Стоянів–I/Радехівський/Львівська – +** –*** – – – –

Дорошив/Нестерівський/Львівська – – – + – – +

Скважина Б–46/Золочівський/Львівська + – – – – – –

Звенігород–Коцурівське/ Пустомитівський/Львівська + + – – – – –

Старники/Дубнівський/Рівненська – – – – – + +

Іква– I/Кременецький/Тернопільська – – + – – + –

Лісова зона, Лівобережжя

Кукарінське/Репкінський/Чернігівська – + – + + + –

Романьково/Ямпільський/Сумська – + + + – + +

Лісостепова зона, Правобережжя

Колопотовське/Обухівський/Київська – – + + – – –

Лісостепова зона, Лівобережжя

Чугмак/Драбівський/Черкаська – – – + + + –

Орлиця/Пирятинський/Полтавська – + + – – + –

Лопаньське/Дергачівський/Харківська + + + – – – –

Комарівка/Ізюмський/Харківська – – + – – – –

Українські Карпати

Мішок/Турківський/Львівська + – – – – – –

Палінофлори відкладів: * SA – субатлантичного, SB – суббореального, AT – атлантичного, BO – бореального, PB – 
пребореальнго часів голоцену, DR–3 – пізнього дріасу, AL – аллереду; ** "+" – участь пилкових зерен у викопних 
палінофлорах; *** "–" – відсутність пилкових зерен у викопних палінофлорах.
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(ос тан ні 800–1000 ро ків) на рів нин ній час ти ні Ук
ра ї ни. Але вста нов ле но, що L. borealis бра в участь 
у фор му ван ні рос лин но го по кри ву по бли зу роз рі зу 
Мі шок на те ри то рії Ук ра їнських Кар пат (Bezusko 
et al., 2009). Ра діо вуг ле це ва дата 280±50 [Кі–15389] 
ви зна чає час, коли цей вид за фік со ва но для те ри
то рії Ре гіо наль но го ланд шафт но го пар ку "Над
сянський" (SA–3 час го ло це ну).

Ви снов ки

У ре зуль та ті про ве де но го до слі джен ня уточ не
но мор фо ло гіч ну ха рак те ристи ку пил ко вих зе рен 
L. borealis. Вста нов ле но, що пил ко ві зер на ва ріа
бель ні за роз мі ра ми, інші оз на ки – фор ма, об ри
си, бу до ва апер тур, тов щи на та скульп ту ра ек зи ни 
за ли ша ють ся ста ли ми, їх мож на ви ко ристо ву ва ти 
для ви зна чен ня пил ко вих зе рен при про ве ден ні 
спо ро вопил ко во го ана лі зу. От ри ма ні ре зуль та
ти па лі но мор фо ло гіч но го до слі джен ня бу дуть ви
ко риста ні для по даль шо го по рів нян ня з та ки ми 
представ ни ків близькос по рід не них ро дів ро ди ни 
Caprifoliaceae.

На при кла ді гля ці аль но го ре лік ту Linnaea borealis 
об ґрун то ва но ак ту аль ність його по даль шої ви до вої 
іден ти фі ка ції у ви коп но му ста ні з ви ко ристан ням 
но вих ре зуль та тів па лі но мор фо ло гіч них до слі
джень для ці лей па лі но ло гії від кла дів квар те ру Пів
ніч ної Єв ра зії.

За да ни ми ана лі зу ви до во го скла ду па лі ноф
лор від кла дів верхньо го плейсто це ну–го ло це ну 
Ук ра ї ни ви зна че но ті, що міс ти ли пил ко ві зер на 
L. borealis. Упер ше за уза галь не ни ми ма те ріа ла ми 
ком плекс них па лео фло ристич них та ра діо вуг ле
це вих до слі джень вста нов ле но просто ро воча со ву 
ди фе рен ціа цію по ши рен ня L. borealis уп ро довж ал
ле ре ду–го ло це ну.

Ре зуль та ти уза галь нен ня па лео фло ристич них 
да них про участь L. borealis у скла ді рос лин но го 
по кри ву Ук ра ї ни впро довж пізньо го плейсто це ну–
го ло це ну до зво ля ють не лише сут тє во де та лі зу ва ти 
па лео бо та ніч ні ре конст рук ції, але та кож пер спек
тив но їх ура хо ву ва ти при ви рі шен ні про бле ми по
ши рен ня ре лік то вих ви дів у просто рі та часі. 

Ви зна че ні міс це зна хо джен ня L. borealis на те ри
то рії су час них Лі со вої, Лі состе по вої зон та Ук ра
їнських Кар пат мож на роз гля да ти як мож ли ві ре
фу гіу ми цьо го ре лік то во го гля ці аль но го виду. Важ
ли вим є про дов жен ня па лео хо ро ло гіч них (Karpyuk, 
2014), хо ро ло гіч них (Pryadko, 2011), по пу ля цій них 
(Burlaka, 2016) до слі джень, при свя че них цьо му 

На ве де ні в таб ли ці ре зуль та ти па лео фло ристич
них до слі джень за свід чу ють, що по рів ня но із су
час ним по ши рен ням L. borealis у фло рі Ук ра ї ни 
(Chervona knyha..., 2009; Pryadko, 2011) його участь 
у скла ді рос лин но го по кри ву Лі со вої та Лі состе
по вої зон була сут тє во біль шою впро довж ал ле
ре ду–го ло це ну. Важ ли во, що па лео фло ристич ні 
ма те ріа ли до зво ля ють про вес ти їхнє по рів нян ня з 
ві до мостя ми про зник лі міс це зна хо джен ня цьо го 
гля ці аль но го ре лік та, на ве де ні в стат ті О.І. Пряд
ко (Pryadko, 2011). Участь L. borealis у скла ді рос
лин но го по кри ву на Хар ків щи ні в AT, SB та SA 
часи го ло це ну під твер джу ють дані по роз рі зах Ло
паньське та Ко ма рів ка. При цьо му слід за ува жи ти, 
що ре зуль та ти ком плекс них па лео па лі но ло гіч них 
та ра діо вуг ле це вих до слі джень від кла дів роз рі
зу Ло паньське до зво ля ють вста но ви ти час по ши
рен ня L. borealis в SB–1 (4300±60 BP [Ки–3054]), 
SB–2 (4030±70 BP [Ки–3053] та SB–3 (2750±40 
BP [Ки–3052]). От ри ма ні дані да ли змо гу та кож 
за фік су ва ти дату – 2210±60 BP [Ки–3051], що ви
зна чає межу, пі сля якої цей вид в SA–I час го ло це
ну вже не брав участі в скла ді рос лин но го по кри ву 
по бли зу до слі джу ва но го роз рі зу. На Лі во бе реж жі 
Лі состе по вої зони іс ну ва ли та кож ок ре мі міс цез
ростан ня L. borealis впро довж пізньо го дріа су–го
ло це ну (Чер каська та Пол тавська обл.) На Пра во
бе реж жі Лі состе по вої зони па лео фло ристич ні дані 
об ґрун то ву ють участь L. borealis у скла ді рос лин
но го по кри ву в Обу хівсько му рні, Ки ївської обл. 
впро довж се редньо го (AT та SB часи) го ло це ну. 

Ре зуль та ти па лео фло ристич них до слі джень свід
чать про на яв ність міс цез ростань L. borealis на те
ри то рії Ліво та Пра во бе реж жя су час ної Лі со вої 
зони впро довж ал ле ре ду–го ло це ну (див. таб ли цю). 
До сить по ши ре ним був цей вид у скла ді рос лин
но го по кри ву Ма ло го По ліс ся (роз рі зи Стоя нів–I, 
До ро шив, сква жи на Б–46, Стар ни ки, Іква–I) і 
та кож він тра п ляв ся на Опіл лі (роз різ Зве ні го
род–Ко цу рівське). Ра діо вуг ле це ва дата 11750±300 
[Ки–1301] фік сує час участі L. borealis у скла ді 
рос лин них уг ру по вань по бли зу роз рі зу Стар ни ки 
в міжста діа лі ал ле ред. От ри ма ні нами па лео фло
ристич ні ма те ріа ли та кож до зво ли ли де та лі зу ва
ти участь L. borealis у скла ді рос лин но го по кри ву 
впро довж SA часу го ло це ну. Вста нов ле но, що цей 
вид зрід ка брав участь у фор му ван ні рос лин ності 
в SA–1 та SA–2 часи го ло це ну. На цей час не має 
па лео фло ристич них да них про участь його пил ко
вих зе рен у скла ді па лі ноф лор SA–3 часу го ло це ну 
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над зви чай но ці ка во му виду, з ура ху ван ням но вих 
та уза галь не них нами па лео фло ристич них да них. 

Та ким чи ном, ре лік то вий ста тус су час них ло ка
лі те тів L. borealis в Ук ра ї ні та за га лом рег ре сив ний 
ха рак тер його ареа лу на на шій те ри то рії не ви кли
ка ють сум ні вів, а тому вклю чен ня цьо го виду до 
"Чер во ної кни ги Ук ра ї ни" з при ро до охо рон ним 
ста ту сом "зни каю чий" та не об хід ність су во рої охо
ро ни виду в Ук ра ї ні, є ціл ком об ґрун то ва ни ми, у 
тому чис лі па лео бо та ніч ни ми свід чен ня ми. 

По дя ки

Ав то ри ви слов лю ють щиру вдяч ність чл.-кор. 
НАН Ук ра ї ни С.Л. Мо ся кі ну (Інсти тут бо та ні ки 
ім. М.Г. Хо лод но го) за цін ні по ра ди в про це сі під го-
тов ки стат ті до дру ку.
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С использованием светового и сканирующего элек
тронного микроскопов исследованы пыльцевые зер
на Linnaea borealis. Установлено, что пыльцевые зерна 
3(4)борозднооровые, эллипсоидальные, сфероидаль
ные или сплющенносфероидальные по форме, в очерта
нии с полюса слабо 3лопастные, округлотреугольные, 
округлочетырехугольные, с экватора эллиптические, 
овальные или округлые; средних и больших размеров. 
Борозды короткие или средней длины, щелевидные; 
мембраны гладкие. Оры нечеткие или четкие, иногда с 
утолщенными краями. Скульптура экзины шипикова
тая. По обобщенным материалам палеофлористических 
исследований отложений верхнего плейстоценаголоце
на Украины реконструирована история распространения 
L. borealis в пространстве и во времени. Использование 
комплексных палеофлористических и радиоуглеродных 
данных позволило обосновать пространственновре
менную дифференциацию распространения L. borealis 
в течении аллереда–голоцена. На примере L. borealis 
доказана перспективность использования результатов 
палеофлористических исследований для дальнейшей 
детализации палеоботанических реконструкций, про
ведения фитопалеохорологических, хорологических ис
следований, а также разработки проблемы реликтов и их 
рефугиумов.

Ключевые слова: Linnaea borealis, пыльцевые зерна, 
морфология, диагностические признаки, спорово
пыльцевой анализ

Цимбалюк З.М., Безусько Л.Г. Linnaea borealis 
(Caprifoliaceae) в Україні: паліноморфологічний та 
палеофлористичний аспекти. Укр. бот. журн., 2017, 74(6): 
539–547.
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вул. Терещенківська, 2, Київ 01004, Україна

З використанням світлового та сканувального електрон
ного мікроскопів досліджено пилкові зерна Linnaea 
borealis. Встановлено, що пилкові зерна 3(4)борозно
орові, еліпсоїдальні, сфероїдальні або сплющеносферо
їдальні за формою, в обрисі з полюса слабко 3лопатеві, 
округлотрикутні, округлочотирикутні, з екватора еліп
тичні, овальні або округлі; середніх та великих розмірів. 
Борозни короткі, або середньої довжини,  щілиноподібні; 
мембрани гладенькі. Ори нечіткі або чіткі, інколи з по
товщеними краями. Скульптура екзини шипикувата. 
За узагальненими матеріалами палеофлористичних до
сліджень відкладів верхнього плейстоцену–голоцену 
України реконструйована історія поширення L. borealis 
у просторі та часі. Використання комплексних палео
флористичних та радіовуглецевих даних дозволило об
ґрунтувати просторовочасову диференціацію поширен
ня L. borealis впродовж аллереду–голоцену. На прикладі 
L. borealis доведено перспективність використання ре
зультатів палеофлористичних досліджень для подальшої 
деталізації палеоботанічних реконструкцій, проведення 
фітопалеохорологічних, хорологічних досліджень, а та
кож розробки проблеми реліктів та їхніх рефугіумів.

Ключові слова: Linnaea borealis, пилкові зерна, 
морфологія, діагностичні ознаки, споровопилковий 
аналіз 


