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Abstract. The localities of Opuntia humifusa (Cactaceae) in the continental part of Ukraine are described. All previous 
findings reported in Ukraine were made in the territory of the Autonomous Republic of Crimea, where the species 
sometimes behaves as a transformer and is threatening Crimea's natural phytodiversity. The first locality in continental 
Ukraine was discovered near Smila (Cherkasy Region) in a ruderal habitat; observations were conducted since 2015, 
the species increased the size of its population due to vegetative reproduction. The second locality was discovered in 
2020 in Holosiivskyi National Nature Park (Kyiv), in a pine forest on a hill. There are also several localities, information 
about which is published in social networks and databases. Information of the range of the species is analyzed. Given the 
current understanding of taxonomy of the species, some records of its finds in Ukraine and in the world may belong to O. 
humifusa s. str. and, in some cases, to other species of the O. humifusa group. It is emphasized that O. humifusa can be 
expected in new localities. The species needs further monitoring of its distribution, especially in view of current climate 
changes that may promote its further spread.
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У роді Opuntia Miller (Cactaceae) налічують від 90 
до 200 видів (залежно від прийнятих тим або іншим 
автором концепції виду та обсягу роду), які широко 
представлені у флорах обох Америк – від Канади до 
Аргентини, та зростають у тропічних та субтропічних 
сухих лісах, помірних пустелях та лісах, на морських 
узбережжях, у горах та інших місцезростаннях. 
Чимало з видів роду культивуються як декоративні, 
меліоративні, харчові та кормові рослини за 
межами первинного ареалу, починаючи принаймні з 

XVI сторіччя. За цей час види неодноразово "втікали" 
з культури на всіх континентах, де їх культивували. 
Деякі з них натуралізувалися, а щонайменше 27 видів 
розглядають як інвазійні рослини, що становлять 
загрозу для довкілля та спричиняють економічні 
збитки (Candelario, Salvador, 2001; Pinkava, 2003; 
Majure, 2012; Bagrikova, Ryff, 2014a, b; Novoa et al., 
2015). Проблеми розуміння стратегій інвазійних 
видів та боротьби з ними залишаються актуальними 
й на найближчі десятиріччя (Communication..., 2020), 
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тому не втрачають актуальності роботи з моніторингу 
їхнього поширення та розселення, особливо на тлі 
нинішніх та очікуваних змін клімату. 

У загальному огляді занесених та інвазійних видів 
кактусів Opuntia humifusa (Raf.) Raf. віднесено до 
найбільш поширених інвазійних рослин родини 
(Novoa et al., 2015). Проте, сучасні філогенетичні 
дослідження вказують на те, що O. humifusa s. l. є 
досить філогенетично і таксономічно різнорідною 
групою, яка містить більш ніж один вид. Цей видовий 
комплекс має довгу і складну номенклатурну історію, 
є досить таксономічно заплутаним через високу 
морфологічну мінливість рослин, часті випадки 
гібридизації та поліплоїдії; межі багатьох видів 
групи досі не визначені. Окремою проблемою у 
встановленні приналежності певних рослин до 
визнаних видів комплексу є складність збору та 
зберігання гербарного матеріалу (Majure, 2010, 2012; 
Majure et al., 2012, 2017). Відповідно, досить часто 
неможливо встановити, з чим мали справу попередні 
дослідники, які наводили O. humifusa для різних 
регіонів. Скоріш за все, повідомлення щодо знахідок 
виду як в Україні, так і в інших країнах світу належать 
як до O. humifusa s. str. так і до групи близьких видів. 

У межах первинного ареалу види комплексу 
O. humifusa трапляються на сухих відкритих, іноді 
лісистих схилах, по чагарниках, по долинах та берегах 
річок, на морських узбережжях, по супраліторалях; 
на піщаних ґрунтах та кам'янистих відслоненнях 
гірських порід (граніти, пісковики, лупаки, вапняки 
тощо); на висоті до 1000 м н. р. м. (Pinkava, 2003; 
Majure, 2012; Majure et al., 2017). Для O. humifusa s. str. 
наразі вказують, що рослини зростають переважно 
(але не виключно) на важких ґрунтах (наприклад, 
глинах), лупаку або вапняку (Majure et al., 2017). 

На сьогодні також немає чіткого уявлення щодо 
первинного ареалу O. humifusa s. str. Так, за Flora 
of North America... (Pinkava, 2003) на території 
Сполучених Штатів північна межа розповсюдження 
виду різною мірою простягається від штату 
Массачусетс до Південної Дакоти, західна – від 
Небраски до сходу Техасу, на півдні межа ареалу 
проходить через Луїзіану й далі повністю оточує 
Південно-Східний Центр та Південно-Атлантичні 
штати. А дослідник комплексу L.C. Majure (2012) 
вважає, що O. humifusa s. str. поширений на схід від 
Аппалачів до узбережжя Атлантичного океану, на схід 
до Флориди та на південь до Луїзіани. За Checklist of 
the native vascular plants of Mexico (Villaseñor, 2016), 
друга частина первинного ареалу охоплює два штати 

Північно-Східної Мексики – Сан-Луїс-Потосі та 
Тамауліпас. 

Як такий, що натуралізувався, O. humifusa 
наводиться для Європи (Болгарія, Греція, Грузія, 
Іспанія, Італія, Німеччина, Португалія, Росія, Сербія, 
Україна, Франція, Хорватія, Швейцарія), Африки 
(ПАР, Ботсвана, Малаві, Республіка Маврикій 
тощо), Південної Америки (Аргентина, Бразилія, 
Еквадор, Парагвай, Уругвай), Океанії (Австралія, 
Нова Зеландія, ряд держав Мікронезії та Полінезії). 
У межах вторинного ареалу вид займає оселища, 
подібні до таких у первинному ареалі (Kikodze, 2010; 
Tashev, 2012; Khmaladze et al., 2014; Novoa et al., 
2015; Bogosavljević, Zlatković, 2018; Simoglou et al., 
2019; Glogov et al., 2020; CABI, 2021; https://www.
inaturalist.org/taxa/47894-Opuntia-humifusa). Таке 
широке розповсюдження зумовлено певними еколого-
біологічними особливостями виду – високими 
посухо- та зимостійкістю, значною резистентністю 
до змін природних і кліматичних умов, здатністю 
вегетативних діаспор зберігати можливість для 
вкорінення протягом тривалого часу тощо. 

Opuntia humifusa успішно культивується в різних 
регіонах України. У відкритому ґрунті на сьогодні 
вид представлений як у колекціях наукових установ 
(наприклад, Національного ботанічного саду ім. 
М.М. Гришка НАН України, Донецького ботанічного 
саду НАН України, Нікітського ботанічного саду – 
Національного наукового центру НААН України, 
Ботанічного саду Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна), так і в експозиціях 
громадських установ та у приватному озелененні 
(Didukh, 2002; Vasilieva, Serov, 2009; Avekin, 2011; 
Bagrikova et al., 2014; Katalog..., 2015; Pirko, 2017; 
https://www.facebook.com/groups/flora.ukraine/
permalink/2913400885434270; https://www.plantarium.
ru/page/image/id/190280.html; etc). Багаторічний 
інтродукційний експеримент дозволяє спрогнозувати 
тенденції поширення виду в різних регіонах при 
його здичавінні. Так, відомо, що в умовах культури 
у Степовій зоні України, рослини щороку квітують, 
плодоносять та формують повноцінне насіння, при 
цьому прегенеративний період може тривати 11–14 
років; самосів спостерігається дуже рідко й гине у 
зимовий період. Для ювенільних особин лімітуючими 
факторами є зимові відлиги (різкі коливання 
температури, що супроводжуються надмірною 
кількістю вологи у ґрунті) (Pirko, 2017). При 
дослідженні рослин в умовах північного заходу Росії 
було встановлено, що найбільш негативний вплив на 
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ріст і розвиток виду мають застійні явища у ґрунтах 
у зимовий період. Життєва форма з висхідними 
пагонами робить рослини стійкими до дії вітру, що, у 
свою чергу, підвищує їхню зимостійкість. Крім того, 
наявність біля рослин великих каменів, стін тощо, які 
акумулюють тепло, сприяє виживанню та розвитку 
рослин (Serov, 2009; Vasilieva, Serov, 2009;). 

У флорі України O. humifusa є кенофітом та 
ергазіофітом. Перший випадок здичавіння O. humifusa 
зафіксований у Криму, щонайпізніше в 1954 р. 
(Yena, 2012), хоча, зважаючи на достовірні відомості 
про те, що ще у ХІХ сторіччі вид культивували у 
Нікітському ботанічному саду та висаджували у 
Севастополі (Anisimova, 1939; Belousova, 1998; 
Belousova, Bagrikova, 1999; Bagrikova, Ryff, 2014b; 
Bagrikova, et al., 2014), скоріш за все, це трапилось 
значно раніше. Натепер O. humifusa натуралізувався 
у Криму на Південному березі та західному 
узбережжі, подекуди набуває статусу трансформера, 
є небезпечним для природного фіторізноманіття 
Карадазького природного заповідника (Didukh, 1992; 
Shynder, 2010; Bondareva, 2013; Bagrikova, Ryff et al., 
2014a, b; Fateryga, Bagrikova, 2017; Zavialova, 2017).

Останнім часом з'являються відомості про 
знахідки O. humifusa в межах континентальної 
України. Ця інформація поки що була оприлюднена 
лише у базах даних і соціальних мережах, 
побудованих на концепції накопичення та обміну 
спостереженнями за біорізноманіттям. Оскільки 
рослини на всіх доступних фотографіях відповідають 
морфологічному опису O. humifusa s. str. у сучасному 
трактуванні (Majure et al., 2017): рослина – розлогий 
або злегка висхідний чагарник, стеблові сегменти 
еліптичні або округлі, темно-зелені, середні з (3) 4–5 
(переважно 4) ареолами на діагональний ряд, колючки 
відсутні, глохідії зазвичай малопомітні, внутрішні 
листочки оцвітини повністю жовті – попередньо 
відносимо їх саме до цього виду. Перші два 
локалітети відмічені на території Миколаївської обл.: 
Миколаївський р-н, між населеними пунктами 
Галицинове та Лимани, 08.06.2020, (https://www.
inaturalist.org/observations/48922829); на території 
м. Миколаїв, 29.04.2019, 18.06.2019 (https://www.
inaturalist.org/observations/27226064; Stepoviy, 
2019). Третій локалітет зафіксований на території 
Донецької обл.: Донецький р-н, найближчий 
населений пункт – с. Новокатеринівка, степовий схил 
до р. Кальміус з відслоненням вапняку, 2019 р., зібр. 
В.М. Остапко, В.В. Мартинов (https://www.facebook.
com/permalink.php?story_fbid=2350750748529518&
id=100007838478009).

Нами (В.В. Расевич) O. humifusa був знайдений 
у 2015 р. на околицях м. Сміла, Черкаський р-н., 
Черкаської обл. (N49.197364°, E31.862875°), висота 
127 м н. р. м. Від цього часу велися спостереження 
за процесом росту та розвитку рослин. На момент 
знаходження локалітету популяція була представлена 
двома генеративними особинами, нині збільшилася до 
17 особин. Розмноження відбувається вегетативним 
шляхом. 

Оселище виду умовно можна віднести до класу 
Sedo-Scleranthetea, але воно дуже антропізоване 
й являє собою зруйноване асфальтне покриття, 
засипане глиноземом у межах смітника (рис. 1, А). 
Це рудеральне угруповання є флористично бідним 
і представлене такими видами: підріст розріджених 
дерев Populus pyramidalis Rozier (= P. nigra L. var. 
pyramidalis (Rozier) Spach) – (1), Armeniaca vulgaris 
Lam. (= Prunus armeniaca L.) – (1), Juglans regia L. – 
(+), трави – Artemisia absinthium L. – (+), Opuntia 
humifusa – (2), Cirsium arvense (L.) Scop. – (2), Erigeron 
canadensis L. (= Conyza canadensis (L.) Cronquist) – 
(2), Convolvulus arvensis L. – (2), Agropyron pectinatum 
(M.Bieb.) P.Beauv. – (4), Portulaca oleracea L. – (2), 
Crepis rhoeadifolia M.Bieb. (= Barkhausia rhoeadifolia 
(M.Bieb.) Rchb.) – (+), Carex sp. – (+). Покриття мохів 
становить 30%: Bryum argenteum – 60%, Tortula 
ruralis – 40%, з участю Ceratodon purpurascens 
(1%), Barbula unguiculata (1%), що представляють 
ксеротичні епігейні бріоугруповання класів 
Ceratodonto purpurei-Polytricheta piliferi Mohan 
1978 та Psoretea decipientis Mattick ex Follmann 1974 
(Mucina et al., 2016).

Верхня частина ґрунтового субстрату, який 
займає популяція, сформована рештками відмерлої 
рослинності. Оселище відрізняється специфічним 
мікрокліматом, що характеризується значним 
прогріванням щебенистого субстрату у весняно-літній 
період та значним накопиченням снігового покриву 
у зимовий. Такий режим формується за рахунок 
розташування ділянки поблизу білої бетонної стіни, 
що додатково збільшує інсоляцію поверхні асфальту, 
яка акумулює тепло. Це, на нашу думку, спричинює 
також більш ранній (на декаду) період проходження 
фенологічних фаз розташованої неподалік особини 
Morus nigra L. Крім того, у зимовий період стіна 
забезпечує накопичення снігового покриву до 20–
50 см, що захищає рослини опунції від вимерзання. 
За даними Смілянської агро-метеостанції, 
розташованої за 1,5 км від описаного локалітету, за 
роки дослідження мінімальна температура повітря 
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Рис. 1. Opuntia humifusа на рудералізованих оселищах. А: околиці м. Сміла, Черкаська обл. (фото В.В. Расевича); В: м. Київ, 
Національний природний парк "Голосіївський", сосновий ліс (фото В.В. Дацюка)
Fig. 1. Opuntia humifusa in ruderal habitats. A: near Smila, Cherkasy Region (photo by V.V. Rasevich); B: Kyiv, Holosiivskyi 
National Nature Park, pine forest (photo by V.V. Daciuk)
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становила – 24 °С, поверхні ґрунту – 27 °С. Після 
зимового періоду рослини опунції періодично 
виходять з морозними опіками та некрозами, 
внаслідок чого втрачають частину стебел, які потім 
успішно вкорінюються. На цій ділянці атмосферна 
волога стікає по асфальту та не концентрується у 
місцях зростання опунції. Можна спрогнозувати, 
що O. humifusa, яка добре адаптувалася в сучасних 
умовах антропогенізованих субстратів, потенційно 
здатна для подальшої експансії.

Ще один локалітет був знайдений нами 01.03.2020 
на території Національного природного парку 
"Голосіївський" (м. Київ, N50,282099°, E30,551203°), 
у південній його частині, до якої увійшов ботанічний 
заказник загальнодержавного значення "Лісники" 
(Didukh, Chumak, 1992; Onyshchenko еt al., 2016), 
кв. 23 у межах заповідної зони (рис. 1, B). Рослини 
росли на пагорбі серед захаращень відмерлих 
стовбурів Pinus sylvestris L., у проміжках між якими 
трапляються: Calamagrostis epigejos (L.) Roth – 
(4- домінує), Elytrigia repens (L.) Nevski (= Elymus 
repens (L.) Gould) – (2), Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 
s.l. (incl. P. pinetorum C.N. Page & R.R.Mill) – (+), 
Erigeron canadensis L. – (+), Chamaecytisus ruthenicus 
(Fisch. ex Woł.) Klásk. – (+). Із боків пагорб заростає 
деревами Betula pubescens Ehrh. (висота 7–8 м, вік 
8–12 років). У локалітеті представлені дві генеративні 
особини опунції, які стеляться по трав'яному покриву, 
утвореному Calamagrostis epigejos та Elytrigia 
repens. Моховий покрив представлений куртинами 
Pleurozium schreberi – 10–15%. Більш детальний 
флористичний склад ділянки буде встановлений 
згодом, у весняно-літній період; також буде закладена 
моніторингова площадка для з'ясування динаміки 
поширення цього виду в майбутньому.

На нашу думку, наявна інформація свідчить 
про те, що у випадку занесення O. humifusa у нові 
локалітети на території континентальної України, 
можна очікувати на його подальшу натуралізацію. 
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Реферат. Описані місцезнаходження Opuntia humifusa (Cactaceae) для континентальної України. Всі 
попередні знахідки були зроблені на території Автономної Республіки Крим, де вид подекуди набуває статусу 
трансформера і є небезпечним для природного фіторізноманіття. Перший локалітет виявлено на околиці м. Сміла 
(Черкаська обл.) у межах рудерального угруповання; спостереження тривають з 2015 р., відмічено, що вид 
збільшує чисельність своєї популяції за рахунок вегетативного розмноження. Другий локалітет – на території 
Національного природного парку "Голосіївський" (м. Київ), на пагорбі серед соснового лісу, 2020 р. Наведені 
також кілька локалітетів, інформація про які оприлюднена у соціальних мережах та базах даних. Проаналізована 
інформація щодо первинного та вторинного ареалів O. humifusa. Зауважено, що, з огляду на сучасні уявлення 
про обсяг виду, повідомлення про його знахідки в Україні та в світі можуть належати як до O. humifusa s. str., 
так і до інших близьких видів. Зазначено, що можна очікувати занос O. humifusa у нові локалітети. Вид потребує 
подальшого моніторингу поширення, особливо з огляду на сучасні зміни клімату.
Ключові слова. Opuntia humifusa, ергазіофіт, інвазійні види, клімат, флористична знахідка, чужорідні види, 
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