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Вив чен ня по ши рен ня та ста ну по пу ля цій ви дів, 
вне се них до "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни", – одне з 
най важ ли ві ших со зо ло гіч них зав дань на су час но му 
ета пі до слі джень по збе ре жен ню фі то різ но ма ніт тя 
в Ук ра ї ні.

Iris sibirica L. (Iridaceae) вне се ний до "Чер во
ної кни ги Ук ра ї ни" у ка те го рію враз ли вий (VU) 
(Melnyk et al., 2009). Цей вид по ши ре ний в Єв ро пі: 
у Фран ції, на пів но чі Іта лії, у Швей ца рії, Авст рії, 
Че хії, Сло вач чи ні, Ні меч чи ні, Угор щи ні, Поль
щі, Ру му нії, Бол га рії, кра ї нах ко лишньої Юго сла
вії, на пів но чі Ту реч чи ни, в Бі ло ру сі, Ес то нії, Лат
вії, Лит ві, Мол до ві, Ук ра ї ні, єв ро пейській час ти ні  
Ро сійської Фе де ра ції; в Азії: Вір ме нії, Азер бай джа
ні, в пів ден ноза хід ній час ти ні За хід но го й Схід
но го Си бі ру, в Мон го лії (Tsvelev, 1979; Webb, 1980; 
Doronkyn, 1987).

Со зо ло гіч ний ста тус I. sibirica не од на ко вий у різ
них час ти нах його ареа лу, зок ре ма в су сід ніх з Ук
ра ї ною кра ї нах. Так, у Поль щі й Сло вач чи ні вид 
є враз ли вим (Mitka et al., 2008; Turis et al., 2014), 

у Бі ло ру сі – по тен цій но враз ли вим (ка те го рія IV) 
(Morozova, 2005), в Угор щи ні – за гро же ний (EN) 
(Takács, 2015), у Ру му нії й Мол до ві – поза за гро зою 
(http://www.kew.org/, Lista speciilor..., 2002).

На те ри то рії Ук ра ї ни I. sibirica най час ті ше тра п
ля єть ся в По ліс сі, Лі состе пу й кар патсько му ре гіо
ні. Його по оди но кі осе ли ща під твер дже ні Д.С. По
до рож ним – ав то ром де таль но го до слі джен ня су
час но го ста ну по ши рен ня виду в Ук ра ї ні – в Сте
по вій зоні й Гірсько му Кри му (Podorozhniy, 2012).

Із 125 міс це зна хо джень виду, по зна че них на кар
ті в "Чер во ній кни зі Ук ра ї ни", для Львівської обл. 
вка зу ють ся 13 ло ка лі те тів. Із них Д.С. Подорожним 
було під твер дже но лише п'ять: у Зо ло чівсько му 
рні між се ла ми Кру гів і Вер хо буж, у Дро го бицько
му – на око ли ці с. Ро лів, у Бусько му – на пів ден
ноза хід них і пів ден них око ли цях с. По ло ни чі, на 
пра во му бе ре зі р. Пол тви, і в Кам'янськоБузько му 
рні по бли зу с. Ко ло ден ці.

Реш ту міс це зна хо джень, на ве де них у лі те ра ту рі, 
або інформація про які збе рег лась у фон дах гер ба
рі їв, імо вір но, можна вва жа ти зник ли ми (рис. 1).
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Abstract. Three new localities of vulnerable Red Book of Ukraine's species Iris sibirica L. (Iridaceae) have been found in damp 
meadows near Naditychi village (Mykolaiv District, Lviv Region). Two of those sites are occupied by Lysimachio vulgaris
Filipenduletum ulmariae Balátová-Tuláčková 1978 and one – by Valeriano-Filipenduletum Siss. in Westh. et all. 1946. Of 13 
locations of I. sibirica known to this time from literature and herbarium collections for Lviv Region, only 5 were recently 
confirmed. Decrease in their number is caused by drainage and plowing of damp meadows, as well as by excavation of rhizomes 
and picking flowers for bouquets. To protect I. sibirica  near Naditychi, establishment of reserve is proposed. A schematic map 
of new sites as well as information on the status of populations are provided. 
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Під час ек спе ди цій них до слі джень у трав ні 
2016 р. в око ли цях с. На ді ти чі Ми ко ла ївсько го рну 
Львівської обл. нами бу ло ви яв ле но два но вих осе
ли ща I. sibirica на відста ні при близ но 1 км одне від 
од но го.

Пер ше місцезнаходження – пе ре зво ло жена лука, 
яка за ймає те ри то рію у ви гля ді сму ги розміром 
0,2 × 0,7 км по бли зу ав то шля ху М06. По пу ля ція 
на лі чує 32 кло ни, се ред яких пе ре ва жа ють рос
ли ни ге не ра тив но го ста ну. Ви яв ле на по пу ля ція 
I. sibirica при уро че на до уг ру по ван ня кла су Molinio-
Arrhenatheretea R. Tx. 1937 по ряд ку Molinietalia 
W. Koch. 1926 сою зу Calthion palustris R. Tx. 1937,  
ass. ValerianoFilipenduletum Siss. in Westh. et al. 1946 
(Matuszkiewicz, 2001). 

Дру ге – ви яв ле но на за плав ній те ра сі р. Дністер, 
на во ло гій за бо ло че ній луці по бли зу за ліз нич ної 
ко лії, на пло щі при близ но 50 м2. Дана при род

на по пу ля ція I. sibirica на лі чує по над 520 кло нів 
та 300 по оди но ких осо бин. По пу ля ція на сьо го
дні пе ре бу ває в за до віль но му ста ні в ти по вих умо
вах і при уро че на до уг ру по ван ня кла су Molinio-
Arrhenatheretea R. Tx. 1937 по ряд ку Molinietalia W. 
Koch. 1926 сою зу Calthion palustris R. Tx. 1937, ass. 
Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae Balátová
Tuláčková 1978 (Hájková, 1978).

Під час повторного обстеження території в 
2017 р. було виявлено третє місцезнаходження 
I. sibirica, оточене з трьох боків заростями кущів. 
На ділянці луки Lysimachio vulgaris-Filipenduletum 
ulmariae площею 100 × 50 м налічується понад  
2,5 тис. генеративних особин виду (рис. 2).

Тут та кож був відзначений ще один вид, вне
се ний до "Чер во ної кни ги Ук ра ї ни", – Fritillaria 
meleagris L. 

Рис. 1. Поширення Iris sibirica у 
Львівській обл.: 1 – знайдені нові 
локалітети, 2 – такі, що підтверджені 
Д.С. Подорожним (Podorozhniy, 
2012)

Fig. 1. Distribution of Iris sibirica L. 
in Lviv Region: 1 – new localities, 2 – 
localities confirmed by Podorozhniy 
(2012)
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По при те, що на да ний час по пу ля ції I. sibirica 
до сить мо ло ді й чис ельні, за гро зою для них є ма
со ве зби ран ня кві тів для бу ке тів, ви ко пу ван ня 
осо бин для по даль шо го пе ре са джен ня, ви ко шу
ван ня, осу шен ня за плав них лук. Од ним із шля хів 
збе ре жен ня та охо ро ни по пу ля цій виду в око ли цях 
с. На ді ти чі має бути ство рен ня за каз ни ка за галь но
дер жав но го зна чен ня.
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Рис. 2. Найчисельніша популяція Iris sibirica в околицях с. Надітичі Львівської обл.

Fig. 2. The largest population of Iris sibirica in the vicinity of Naditychi village, Lviv Region
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На влажных лугах вблизи с. Надитычи (Николаевский рн, 
Львовская обл.) обнаружены три новых место
нахождения вида из Красной книги Украины – Iris 
sibirica L. (Iridaceae). В двух из них преобладают сооб 
щества ассоциации Lysimachio vulgaris-Filipenduletum 
ulmariae BalátováTuláčková 1978 и в одном – Valeriano-
Filipenduletum Siss. in Westh. et all. 1946. Из 13 локалитетов 
I. sibirica, известных до сих пор из литературы и 
гербарных коллекций для Львовской обл., только пять 
были недавно подтверждены. Уменьшение их количества 
вызвано дренажом и вспашкой влажных лугов, а также 
выкапыванием корневищ и сбором цветущих растений. 
Для защиты I. sibirica в окрестностях с. Надитычи 
предлагается создать общегосударственный заказник. 
Дана схематическая карта новых местонахождений, а 
также приводится информация о статусе популяций.

Ключевые слова: Iris sibirica, редкий вид, новые 
локалитеты, село Надитычи
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На вологих луках біля с. Надітичі (Миколаївський рн, 
Львівська обл.) виявлено три нових місцезнаходження 
вразливого виду з "Червоної книги України" – Iris 
sibirica L. (Iridaceae). У двох з цих оселищ у рослинному 
покриві переважають угруповання асоціації Lysimachio 
vulgaris-Filipenduletum ulmariae BalátováTuláčková 1978, 
а в одному – Valeriano-Filipenduletum Siss. in Westh. et all. 
1946. Із 13 локалітетів I. sibirica, відомих досі з літератури 
та гербарних колекцій для Львівської обл., лише п'ять 
нещодавно були підтверджені. Зниження їхньої кількості 
спричинене дренажем і виорюванням вологих луків, а 
також викопуванням кореневищ і збиранням квітів. Для 
захисту I. sibirica біля с. Надітичі пропонується створити 
загальнодержавний заказник. Подається картосхема 
розташування нових місцезнаходжень; наведено 
відомості про стан популяцій.

Ключові слова: Iris sibirica, рідкісний вид, нові 
локалітети, село Надітичі


