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Abstract. A new locality of Carex bohemica, a rare species listed in the Red Data Book of Ukraine, is reported. The 
studied population is located in Kyiv Region within the Divychky site UA0000337 of the Emerald Network in Ukraine 
(Left-Bank Forest-Steppe). The territory housing the population forms a single contour covering two areas of different 
soil humidity values. On the area of 30 m2, 95 individuals of C. bohemica were discovered. At the time of observation, 
all individuals were of the generative age. The identified variants of plant communities with participation of C. bohemica 
belong to the class Phragmito-Magnocaricetea and are similar to the most communities with this species found in 
Ukraine. As a threat to existence of this population, increasing participation of alien invasive species-transformers and 
synanthropic species can be considered. Frequent fires occurring during drought periods also pose significant risks to the 
survival of this population. Further search for new localities of C. bohemica in the areas with suitable habitats is required.
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Найбільшу частину раритетної компоненти 
регіональних флор лісостепової та лісової зон 
України складають види, що рідко трапляються на 
певній території, але в межах окремих частин свого 
ареалу спостерігаються частіше. Лише незначна 
кількість видів рослин cеред них є рідкісними в 
межах всього свого ареалу. Саме до такої групи 
належить широкоареальний диз'юнктивний вид 
Carex bohemica Schreb. (Cyperaceae Juss.). В Євразії 
найбільша щільність його популяцій за даними GBIF 
(https://www.gbif.org/species/2728048) характерна для 
Центральної Європи, що, ймовірно, у першу чергу 
пов'язано із найкращою вивченістю її флори, але і 
в цих межах він вважається рідкісним видом, що 

підлягає охороні (Poschlod, 1996; Popiela, 2005; Dite 
et al., 2015). 

В Україні C. bohemica є досить рідкісним 
видом (рис. 1). У літературі перші достовірні його 
знахідки вказуються за гербарними зразками кінця 
XIX століття. До початку Другої світової війни було 
відомо лише декілька місцезростань (Krechetovych, 
1940). Після включення цього виду до другого 
видання Червоної книги України (Andriyenko, 
1996), де вказувалось два існуючих та три втрачених 
місцезростання, значно зросла увага до його 
вивчення. Вже у третьому виданні Червоної книги 
України наведено дані про трапляння його в десяти 
місцезростаннях, три з яких позначені як втрачені 
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Рис. 1. Carex bohemica. А: загальний вигляд; В: суцвіття
Fig. 1. Carex bohemica. A: general view; B: inflorescences
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(Danylyk et al., 2009). У подальшому кількість нових 
знахідкок виду на території України збільшувалась 
(Zhigalenko et al., 2009; Belinska, Yakubenko, 2017; 
Katerynenko, 2018; Lysenko, 2019).

При дослідженні стану збереженості раритетної 
компоненти флори ділянки на лівому березі 
середньої течії р. Дніпро (Лівобережний Лісостеп) 
нами 27.05.2021 було виявлено нове місцезростання 
C. bohemica. Ця територія є об'єктом Смарагдової 
мережі UA0000337 "Дівички", тут також 
пропонується створити національний природний 
парк (Prekrasna et al., 2012). 

Carex bohemica зростає на прибережній смузі 
озера (50.042106° N, 31.097624° E) давньостаричного 
походження із глибоким мулистим дном, площею 
близько 1 га, на відстані 7 км на південний захід від 
центру с. Сошників Бориспільського р-ну Київської 
області. Центральна чистина озера залита водою 
та зайнята угрупованнями плейстофітів: Spirodela 
polyrhiza (L.) Schleid. (проективне покриття 90%), 
Lemna minor L. (5%). Наступна в напрямку до берега 
смуга монодомінантних заростей Alopecurus aequalis 
Sobol. (80–90%) поширена на мілководді (глибина до 
0,5 м). Також фрагментарно у цій смузі трапляються 
ділянки із домінуванням Scirpus radicans Schkuhr. – 
виду, що зростає тут на південній межі свого ареалу. 
У північній частині озера на прибережній полосі 
(глибина до 20 см) на площі 25 м2 зростає C. bohemica 
(табл. 1, опис 1). В єдиному контурі із цим локусом 
на суходільній частині побережжя також поширені 
особини цього виду на площі 5 м2 (табл. 1, опис 2).

У синтаксономічному відношенні угруповання, 
представлене в описі 1, належить до союзу Eleocharito 
palustris-Sagittarion sagittifoliae Passarge 1964 
порядку Oenanthetalia aquaticae Hejný ex Balátová-
Tuláčková et al. 1993 класу Phragmito-Magnocaricetea 
Klika in Klika et Novák 1941. Суходільна ділянка 
ценопопуляції (опис 2) представляє зумовлений 
життєдіяльністю бобрів (Castor fiber Linnaeus, 1758) 
деградаційно-демутаційний варіант угруповання 
цього самого класу. Таким чином, описані нами 
фітоценози з участю C. bohemica подібні до 
більшості таких угруповань, що виявлені на 
території України (Andriyenko et al., 1999; Zhigalenko 
et al., 2009; Serednytska, 2016; Belinska, Yakubenko, 
2017; Katerynenko, 2018; Lysenko, 2019). У подібних 
фітоценозах C. bohemica зростає і в більш східній 
частині ареалу (Krylova et al., 2018). У межах 
центральноєвропейської частини ареалу цей вид 
переважно трапляється в угрупованнях літнього 

ефемеретуму класу Isoëto-Nanojuncetea Br.-Bl. et 
Tx. in Br.-Bl. et al. 1952 (Popiela, 1999, 2005; Popiela 
et al., 2009) і лише зрідка в угрупованнях класів 
Phragmito-Magnocaricetea та Bidentetea Tx. et al. 
ex von Rochow 1951 (Dite et al., 2015). На основі 
проведених досліджень та аналізу літературних 
джерел встановлено, що C. bohemica за більшістю 
екологічних факторів є стенотопним видом і має 
діапазон едафічних та кліматичних факторів у межах 
двох балів (Serednytska, 2016). 

У виявленій популяції ми нарахували 95 
особин. На час спостереження всі вони перебували 
в генеративному віковому стані, що вказує на 
одночасне проростання насіння та синхронність 
онтогенетичних стадій розвитку особин цієї 
популяції. Є відомості про онтогенез даного виду як 
за типом багаторічника, так і за типом однорічника 
(Scherbakova et al., 2018). Ймовірно, виявлений нами 
локалітет представляє варіант відновлення популяції 
першого року розвитку із насінного банку. Попередні 
дослідження особливостей репродуктивної 
поведінки цього виду in situ та ex situ показали 
коротку тривалість догенеративних фаз розвитку, 
безперервність цвітіння впродовж вегетації, високу 
насіннєву продуктивність, здатність насіння зберігати 
схожість, проростати в різні строки впродовж літа та 
формувати потужний насіннєвий банк у ґрунті. Все 
це надало авторам підстави віднести C. bohemica до 
видів R-типу репродуктивної стратегії (Scherbakova 
et al., 2018). Слід зауважити, що випадок відносно 

Таблиця 1. Описи угруповань із участю Carex bohemica
Table 1. Descriptions of plant communities with Carex 
bohemica 
Номер опису 1 2
Кількість видів 10 10
Площа опису, м2 4 4
Проективне покриття травостою, % 85 25
Carex bohemica Schreb 30 10
Lycopus exaltatus L.f. 3 10
Alopecurus aequalis Sobol. 50 +
Galium palustre L. 2 1
Bidens frondosa L. + +
Oenanthe aquatica (L.) Poir. 1
Carex pseudocyperus L. +
Ranunculus sceleratus L. +
Juncus glomeratus Thunb. +
Alisma plantago-aquatica L. +
Juncus effusus L. 3
Carex elongata L. +
Thelypteris palustris Schott +
Comarum palustre L. +
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. +
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раннього (27.05.2021) квітування C. bohemica в умовах 
in situ на теренах України виявлено нами вперше. 
Досить ймовірно, що догенеративні етапи онтогенезу 
рослини виявленої нами популяції пройшли в літньо-
осінній період 2020 р. Особливі погодні умови 
зими 2020–2021 рр., а саме: становлення глибокого 
снігового покриву до замерзання ґрунту, короткі 
відлиги з дощем та ущільненням снігу, формування 
потужного шару насту, збереження снігового покриву 
до третьої декади березня 2021 р. сприяли успішній 
зимівлі лише найбільш розвинутих особин, які 
вступили у фазу цвітіння вже в середині травня. Такий 
варіант розвитку популяції цілком закономірний для 
рослин R-типу репродуктивної стратегії.

Щодо загроз існуванню популяцій C. bohemica, 
то насамперед слід вказати на зростання впливу 
в досліджених фітоценозах видів-трансформерів 
чужинного походження та синантропних видів, що 
можуть шляхом конкуренції спричиняти елімінацію 
або зменшення ценопопуляцій цього виду. Сумісне 
зростання із C. bohemica в різних регіонах встановлено 
для Plantago major L., Amorpha fruticosa L., Conyza 
canadensis (L.) Cronquist (Erigeron canadensis L.), 
Echinochloa crus-galli (L.) P.Beauv., Oenothera 
sp., Polygonum aviculare L. aggr., Persicaria minor 
(Huds.) Opiz, P. hydropiper (L.) Delarbre, P. maculosa 
Gray (Polygonum persicaria L.), Solidago gigantea 
Aiton, Urtica dioica L., Erechtites hieraciifolius (L.) 
Raf. ex DC., Epilobium sp. (Csiky, Purger, 2008; 
Belinska, Yakubenko, 2017). У виявленому нами 
місцезростанні існують найімовірніші загрози від 
розростання Bidens frondosa L., рослини якого вже 
наявні в угрупованнях осоки, а занос сюди Amorpha 
fruticosa може становити найбільшу небезпеку. 
Значною загрозою існуванню популяцій цього 
виду також є осушувальна меліорація заболочених 
земель, яка призводить до зниження рівня ґрунтових 
вод, а відповідно, і до багаторічного, тривалого 
пересихання мілководних водойм. Пожежі, випадки 
яких можливі в найбільш тривалі посушливі періоди, 
можуть спричиняти загибель насіння в ґрунті, а, 
відповідно, і безповоротну втрату популяції. 

Таким чином, у межах Київської обл. виявлено 
нове місцезростання одного із рідкісних видів 
флори України – C. bohemica. Цей вид поширений в 
угрупованнях союзу Eleocharito palustris-Sagittarion 
sagittifoliae та інших фітоценозах класу Phragmito-
Magnocaricetea, де мають місце деградаційно-
демутаційні процеси. Наявність описаної популяції 
в межах масиву піщаної тераси межиріччя річок 

Дніпра та Карані – території, досить цікавої у 
фітосозологічному, флористичному, геоботанічному 
та біотопічному відношенні (Solomakha et al., 2021), 
націлює на пошуки тут нових локалітетів виду, 
оскількі придатні для зростання C. bohemica біотопи 
займають тут великі площі.
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Реферат. Виявлено нове місцезростання Carex bohemica – рідкісного виду з Червоної книги України. Досліджена 
популяція розташована в межах Київської області на території об'єкту Смарагдової мережі UA0000337 "Дівички" 
(Лівобережний Лісостеп) і локалізована в єдиному контурі, що охоплює дві різних за ступенем зволоженості 
ґрунту ділянки. На площі 30 м2 виявлено 95 особин рослин виду. На час спостереження всі особини перебували 
в генеративному віковому стані. Варіанти фітоценозів із участю C. bohemica належать до класу Phragmito-
Magnocaricetea і подібні до більшості угруповань, в яких зростання цього виду виявлено на території України. 
Загрозою для існування цієї популяції може бути зростання участі видів-трансформерів чужинного походження 
та синантропних видів. Значні ризики також становлять часті пожежі. Наголошено на необхідності пошуків 
нових локалітетів C. bohemica у регіоні досліджень, оскільки тут наявні великі площі, зайняті придатними для 
його зростання біотопами.
Ключові слова: Carex bohemica, Лівобережний Лісостеп, нове місцезнаходження, рідкісний вид, Смарагдова 
мережа, Червона книга України
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