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УДК 631.11:332.3(07) 
БЕСПАЛЬКО Р.І. БОЙКО Б.Л. 

Чернівецький національний університет 
імені Юрія Федьковича, 

 
ОХОРОНА ГРУНТІВ - ОБ’ЄКТИВНА ПЕРШОЧЕРГОВА НЕОБХІД-
НІСТЬ У ЗДІЙСНЕННІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЛЕ-

УСТРОЮ 
 

Наведено показники швидкого руйнування і деградації грунтів, та екологічне обґрунтування раціона-
льного управління земельним фондом. 

 
Ключові слова: грунтові обстеження, землеустрій, родючий шар грунту. 

 
Вступ. Як засвідчує практика, в Україні 

питанню охорони родючості грунтів, а відтак 
і землі, приділяється недостатньо належна 
увага. 

За останнє десятиріччя почали прогресува-
ти різні види руйнування і деградації грунтів: 
еродованість, мінералізація гумусу, переущі-
льненість, підкислення та осолонцювання ра-
ніше нейтральних грунтів. Наслідком необ-
ґрунтовано високої господарської освоєності 
земельного фонду, без належних заходів щодо 
їх охорони і відтворення як виробничого ре-
сурсу та важливої складової навколишнього 
природного середовища, є ніким не зупинена 
деградація земель. Це створює серйозну за-
грозу екологічній безпеці країни.  

Об’єкт і методи дослідження. Об’єктом 
досліджень виступають земельні ресурси Че-
рнівецької області.  

Вивчено кількісний і якісний склад земель 
в межах області, зміни середньозваженого 
вмісту гумусу за останні роки, кількість осво-
єних, розораних, деградованих земель. 

Дослідження проводились шляхом земель-
но-кадастрових вимірів та застосування нор-
мативного, картографічного, статистичного, 
розрахункового, абстрактно-логічного, балан-
сового методів дослідження. 

Результати та їх обговорення. В резуль-
таті широкомасштабного проведення земель-
ної реформи та ліквідації монополії державної 
власності на землю значну частину земель 
сільськогосподарського призначення було пе-
редано у приватну власність громадянам, від-
булось стихійне утворення численних прива-
тних агроформувань, що призвело до пору-
шення всієї раніше існуючої науковообгрун-
тованої системи раціонального землекористу-
вання. 

Нові землевласники та землекористувачі, 

на жаль, у своїй більшості або володіють час-
тково, або зовсім не володіють необхідним 
обсягом знань для самостійної розробки та 
здійснення заходів, пов’язаних з оптимізацією 
і підвищенням родючості грунтів, захистом 
від процесів, що погіршують їх стан. 

На даний час більшість (приблизно 88 %) 
переданих у власність громадянам земельних 
ділянок використовуються орендарями на 
підставі укладених договорів оренди земель-
них часток (паїв) або договорів оренди земе-
льних ділянок. Втім, як доводить практика, 
орендарі не зацікавлені у вкладанні капіталу з 
підвищення родючості грунтів, адже, як пра-
вило, значна частина договорів оренди укла-
дається на короткий термін. До того ж, необ-
хідно врахувати, що відповідні ґрунтозахисні, 
рекультиваційні та меліоративні роботи, які 
мають на меті підвищення родючості грунтів, 
будуть ефективними лише у разі виконання їх 
на значних масивах земель, а не на окремих 
земельних ділянках, які займають невелику 
площу. 

Орендована земля розглядається оренда-
рем як джерело та надійний засіб одержання 
максимального і термінового прибутку. Уро-
жай отримується, в основному, за рахунок 
природного біоенергетичного потенціалу зе-
мель без подальшого сприяння відтворенню 
та відновленню родючості грунтів шляхом 
внесення органічних та мінеральних добрив. 

Цілком зрозуміло, що господарювання в 
такий спосіб призводить до надмірного ви-
снаження, втрат родючості та погіршення ін-
ших корисних властивостей грунтів. 

Так починаючи з 1993 року у грунтах 
України на 75 відсотках площі сільськогоспо-
дарських угідь склався негативний баланс гу-
мусу, який у 2-3 рази перевищує допустиму 
норму. Як і в інших областях, у Чернівецькій 

Науковий вісник ЧНУ: Біологія. Вип. 455 3



– процес втрат гумусу постійно посилюється. 
Якщо в 1976-89 роках середньозважений 
вміст гумусу в грунтах становив 2,55 %, то в 
2005 році вже близько 2,3 %. За такої тенден-
ції грунти області протягом надзвичайно ко-
роткого в історії грунтотворення проміжку 
часу можуть зазнати катастрофічних змін. 

Надмірно висока сільськогосподарська 
освоєність (60%) і розораність земельного 
фонду (43%) області призвела до створення 
умов для розвитку процесів деградації грун-
тів, які охоплюють чималі площі с/г угідь. 
Значні площі займають ерозійно небезпечні та 
змиті землі. Понад 40% сільськогосподарсь-
ких угідь піддаються водній ерозії. Внаслідок 
розорювання земельних ділянок з крутизною 
схилів більше 5 градусів відбувається інтен-
сивний змив родючого шару грунту (гумусо-
вого горизонту). На території області частка 
орних земель з крутизно схилів більше 5 гра-
дусів становить 7,8 % (64 тис. га), а в третині 
районів ця частка розораності є значно ви-
щою. Щорічно внаслідок ерозії земель втра-
чається в середньому 36,2 т/га ґрунтової маси, 
що значно перевищує темпи грунтотворчого 
процесу.

Іншою проблемою є частка еродованих зе-
мель, яких нараховується 290 тис. га від зага-
льної площі сільськогосподарських угідь об-
ласті. Зокрема, за останні 20 років еродова-
ність земель сільськогосподарського призна-
чення зросла на 70%, а орних − у 2,4 раза. З 
них сильно змиті вже становлять 20 тис. га. В 
третині районів стрімко зростає кислотність 
грунтів – понад 80% від освоєних тут. 

Тривале екстенсивне ведення сільськогос-
подарського виробництва зумовило наявність 
значних площ деградованих і малопродуктив-
них земель. Ведення господарської діяльності 
на них стало малоефективним, а в багатьох 
випадках не рентабельним. Площа таких зе-
мель в межах області складає близько 150 тис. 
га. Не до кінця продуманим видається розпа-
ювання і передача у власність селянам дегра-
дованих і малопродуктивних земель. За бра-
ком коштів їх власники не можуть застосува-
ти вкрай необхідні нині агротехнічні та агро 
меліоративні заходи. Це ще більше посилює 
ступінь деградації і прискорює негативні змі-
ни у грунтовому покриві. 

У зв’язку з тривалим використанням в 
сільськогосподарському виробництві дегра-
дованих і малопродуктивних земель, застосу-
вання екстенсивного ведення сільськогоспо-
дарського виробництва, ефективність викори-

стання земельних ресурсів досить низька, а 
тим більше у порівнянні з розвинутими краї-
нами світу. 

Тому нагальним питанням на сьогодні по-
стає необхідність оновлення матеріалів ґрун-
тових обстежень сільськогосподарських угідь. 
За допомогою лише окремих агротехнічних 
заходів не завжди можна забезпечити захист 
грунтів від антропогенних впливів. Потрібні 
нові принципові підходи до організації сучас-
ного землекористування, які забезпечили б 
переведення його на еколого безпечний, грун-
то- і природнозберігаючий шлях розвитку, 
формування і функціонування стійких і ста-
лих агро ландшафтів. 

Стратегічними цілями в реалізації держав-
них заходів з охорони земель мають бути: 

1. забезпечення раціонального, невиснаж-
ливого, ґрунтозахисного та еколого безпечно-
го землекористування в інтересах ефективно-
го і сталого соціального розвитку, насамперед 
агропромислового комплексу; 

2. комплексний науково-обгрунтований 
підхід до процесів використання, збереження 
та відтворення родючості сільськогосподар-
ських угідь, здійснення збалансованих земле 
меліоративних і земле охоронних заходів з 
врахуванням особливостей природно-
кліматичних зон і районних агропромислових 
комплексів; 

3. землевпорядне формування у всіх зем-
леробських районах високопродуктивних до 
ерозійно стійкості та еколого безпечності агро 
ландшафтів. 

Основними напрямками у реалізації намі-
ченого у найближчі роки мають бути заходи 
щодо: 

1. відновлення стану та функцій еродова-
них і порушених земель; 

2. підвищення родючості грунтів; 
3. відшкодування втрат, заподіяних грун-

товому покриву; 
4.запобігання втрат продуктивних (особли-

во цінних) грунтів, попередження виведення 
їх із сільськогосподарського вжитку(під буді-
вництво обєктів); 

5. проведення моніторингу земель по агро-
хімічним показникам, забрудненню пестици-
дами, важкими металами, радіонуклідами; 

6. термінова консервація деградованих і 
малопродуктивних земель (або їх заліснення). 

Найактуальнішим нині з точки зору науки 
є повторне великомасштабне картографуван-
ня грунтів. Після повторного ґрунтового об-
стеження землевласники зможуть отримати 
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сертифікати якості грунтів за ступенем родю-
чості, деградації (агротехнічний паспорт діля-
нки),що дозволить створення найбільш опти-
мальних сівозмін. 

Крім цього, базуючись на нових даних, не-
обхідно провести нове бонітування грунтів з 
наступною їх грошовою оцінкою. Наявні на 
сьогодні матеріали якісної та вартісної оцінки 
грунтів значною мірою не відповідають дійс-
ності, оскільки вони ґрунтуються на результа-
тах обстеження грунтів до 1990 року та еко-
номічній оцінці земель 1985 року. Власне це 
стане об’єктивною передумовою формування 
реальної ціни землі. 

З прийняттям Земельного кодексу України 
на розгляд Верховної Ради України подано 
біля 45 законодавчих актів («Про охорону зе-
мель», «Про землеустрій» та ін.). Разом з цим 
реальний стан виконання вже прийнятих на 
вищому державному рівні актів не відповідає 
потребам землеустрою. Так, у Законі України 
«Про охорону земель» передбачено, що по-
вторне обстеження грунтів проводиться за ра-
хунок державного бюджету. Проте, як вияви-
лося, це лише наміри. Аналіз стану цих речей 
засвідчує, що діяльність розпорядників зем-
лями, а також землевласників в цьому напря-
мку залишається здебільшого також наміра-
ми. 

Нагального вирішення вимагає проблема 
доведення сільськогосподарської освоєності 
та розораності територій до оптимального і 
еколого безпечного рівня. Державне регулю-
вання землеустрою без врахування хоча б 
елементарних потреб з охорони і збереження 
землі створює ситуацію, яка все частіше всту-

пає в протиріччя з бажаннями українського 
суспільства. 

Висновки. Орендарі, землевласники та зе-
млекористувачі не зацікавлені у вкладанні ка-
піталу для підвищення родючості грунтів. 

Нинішнє законодавство не передбачає від-
повідальності в прямому розумінні за якісні 
властивості грунтів. Навіть новий власник при 
одержанні землі не бере на себе зобов’язань 
про збереження та підвищення її родючості. 
Усе це призвело і далі поглиблює невідповід-
ність між реальним станом справ і Конститу-
цією України, яка передбачає, що держава зо-
бов’язана турбуватися про землю, як найбі-
льше багатство українського народу. 

Одним із важелів, з допомогою якого роз-
почнеться поліпшення ситуації в охороні і 
збереженні як грунтів, так і землі, могла б 
стати Загальнодержавна програма України з 
цього приводу. 
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АНАЛІЗ КОЛЕКЦІЇ РОДУ THUJA L. 

БОТАНІЧНОГО САДУ ЧНУ ІМ. Ю. ФЕДЬКОВИЧА 
 

Рід Thuja L. в ботанічному саду ЧНУ представлений 3 видами та 28 культиварами. Культивари нале-
жать до наступних декоративних груп: пірамідальні та колоновидні - 7 культиварів; строкаті - 8; кулясті - 
3; перехідні форми з лускоподібною та голчастою хвоєю - 2; з голчастою хвоєю - 2; низькорослі та кар-
ликові - 6. Для збереження ознак декоративні форми розмножуються зимовим живцюванням. Вкорінення 
живців - 83-96%. Із 20 таксонів, яким дана оцінка успішності інтродукції (Лапін, Сіднєва, 1973), 15 добре 
акліматизувалися і є цілком перспективними (І група) та 5 таксонів віднесені до ІІІ групи - менше перс-
пективні - через відсутність у них генеративної фази при успішному вегетативному розвитку. Дослідже-
на група рослин заслуговує широкого використання для озеленення дворів та між будинкових територій, 
створення живоплотів, алей, кам’янистих ділянок, альпінаріїв, для солітерних та групових насаджень, 
ландшафтного оформлення лісопаркових зон тощо. 

 
Ключові слова: інтродукція, рід Thuja, таксони, декоративні групи, розмноження, перспективність 

 
Інтродукція хвойних рослин – одна з най-

більш перспективних галузей дендрологічної 
науки. Голонасінні відіграють велику роль в 
парковому, ландшафтно-декоративнoму мис-
тецтві, є цінними як джерело фітонцидів, ха-
рактеризуються фітомеліоративними власти-
востями, мають промислове значення. На зе-
мній кулі росте біля 600 видів голонасінних 
рослин. В помірному та холодному поясах 
Землі їх нараховується не більше 370 видів, 
але використовується менше половини [1]. 

Генофонд голонасінних ботанічного саду 
складає 147 таксонів, які об’єднані в 6 родин, 
21 рід, 61 вид та 86 культиварів. 

Об’єктом досліджень є колекція роду Thuja 
L.: 3 види та 28 культиварів. 

Оцінку успішності і перспективності інт-
родукціі проводили за мeтодикою П.І. Лапіна 
та С.В. Сіднєвої [3]. 

Рід Thuja належить до родини 
Сupressaceae F.W. Neger, нараховує 5 видів, 
які походять з Північної Америки та Східної 
Азії [3]. Історія інтродукції туї до Європи по-
чалась в першій половині XVI ст. В ботаніч-
ному саду ЧНУ збереглося декілька екземп-
лярів туї велетенської та туї західної з часів 
заснування Саду (1877-1887 р.р). В 30-40 р.р. 
ХХ ст. були висаджені колоновидні форми туї 
західної. 15 садових форм туй інтродуковано 
в 1979-1983 р.р. Протягом 1999-2006 р.р. ко-
лекція поповнена ще 13 культиварами. Мобі-
лізовано і знаходиться на підрощуванні 6 са-
дових форм туї. 

Thuja occidentalis L. – туя західна. Природ-

ний ареал – Атлантичний регіон Північної 
Америки, росте переважно по берегах річок і 
боліт. Це вічнозелені дерева до 30 м заввишки 
і до 1,5 м в діаметрі з густою пірамідальною 
кроною і лускоподібною хвоєю. Кора стовбу-
ра темно-бура або сірувато-коричнева. Хвоя 
дрібна, плоска 3-4 мм завдовжки, темно-
зелена під час вегетації, пізно восени і взимку 
буро-зелена, перші 2-3 роки голчаста, пізніше 
– лускоподібна, у деяких садових форм хвоя 
протягом усього життя лише голчаста. Тіне-
витривала. Зимостійка. Стійка до забруднення 
повітря димом і газами. Добре переносить об-
різку. Завдяки високій декоративності і стій-
кості є цінною породою для озеленення. 

В колекції ботанічного саду налічується 26 
декоративних форм цього виду, які відносять-
ся до різних декоративних груп. Найчисель-
ніша в колекції група пірамідальних і колоно-
видних форм (‘Columna’, ’Douglasii 
pyramidalis’, ’Fastigiata’, ’Malonyana’, 
’Rozentalii’, ‘Wagneriana’, ’Wareana’), дуже 
цікава в декоративному відношенні група 
строкатих форм (‘Aureo-variegata’, ’Cristata 
variegata’, ’Elegantissima’, ’Variegata’, 
’Vervaeneana’, ’Wareana lutescens’). До куляс-
тих форм належать ‘Bootii’, ’Globosa’, 
’Hoveji’. Перехідні форми з лускоподібною та 
голчастою хвоєю – це ‘Elwangeriana’ та 
’Rheingold’, а форми тільки з голчастою хво-
єю – ‘Ericoides’ і ’Ohlendorfii’. Особливу гру-
пу складають низькорослі та карликові форми 
туї західної (’Crispa’, ’Danica’, ’Dumosa’, 
’Globosa nana’, ’Little gem’, ’Little princesse’). 
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Thuja plicata D. Don. – туя складчаста, або 
велетенська. Походить з Тихоокеанського ре-
гіону Північної Америки, росте на узбереж-
жях. Це вічнозелені дерева до 40-60 м завви-
шки і понад 2 м в діаметрі з красивою щіль-
ною темно-зеленою кроною. Кора стовбура 
темно-бура або темно-коричнева. Хвоя луско-
подібна, плоска, щільно прилягає до пагонів, 
дещо більша ніж у туї західної. Зимостійка. В 
колекцiї Саду є 2 садові форми туї велетенсь-
кої зі строкатими лусками: ‘Robusta’ і 
’Variegata’. 

Thuja standiischi Carr.- туя Стендиша, або 
японська. Природний ареал - гори на о. Хон-
сю в Японії, де росте на висоті 1000-1800 м 
над рівнем моря. Вічнозелене дерево до 18-35 
м заввишки з широкопірамідальною кроною і 
лускоподібною хвоєю. Кора стовбура черво-
но-коричнева. Хвоя плоска, матово-зелена. В 
ботанічний сад інтродукована в 1983 році. 
Зимостійка. В міських насадженнях відсутня. 

Основними методами розмноження туї є 
насіннєвий і вегетативний. Для збереження 
виду використовується насіннєвий спосіб 
розмноження. При розмноженні насінням са-
дових форм властивості материнської росли-
ни не зберігаються, або зберігаються частко-
во, а багато з культиварів взагалі не утворю-
ють насіння. Тому вегетативне розмноження, 

зокрема живцювання, є основним  при виро-
щуванні декоративних форм туї. Нами прово-
дились дослідження з розмноження 16 садо-
вих форм туї здерев’янілими (березень) та зе-
леними (червень) живцями. Дослідами вста-
новлено, що вкорінення досліджуваних куль-
тиварів досить високе і коливається від 83 до 
96%. Кращим строком для живцювання є вес-
няний, який співпадає з початком вегетації. В 
цей період проходять інтенсивні ростові про-
цеси, які сприяють швидкому вкоріненню жи-
вців. При літньому живцюванні деякі форми 
утворюють калюс, а вкорінюються наступно-
го року. 

На основі багаторічних спостережень дана 
оцінка успішності і перспективності інтроду-
кції 3 видам та 17 садовим формам туї, що до-
сягли зрілого віку, а за сумою балів виділені 
групи перспективності (табл. 1). Оцінювались 
такі показники: здерев’яніння пагонів, зимо-
стійкість, збереження форми росту, пагоноут-
ворююча здатність, приріст у висоту, здат-
ність до генеративного розвитку та способи 
розмноження в культурі. Більшість таксонів 
роду Thuja – 15 є цілком перспективними (І 
група). До ІІІ групи віднесені 5 таксонів, які 
при нормальному рості та зимостійкості не 
плодоносять з різних причин (відсутня гене-
ративна фаза розвитку). 

Таблиця 1 
Оцінка успішності  та перспективності інтродукції садових форм роду Thuja L. 
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Thuja occidentalis L. 20 25 10 5 5 25 10 100 I 
Th. o. L. `Aureo-variegata` 20 25 10 5 5 25 3 93 I 
Th. o. L. `Columna` 20 25 10 5 5 25 10 100 I 
Th. o. L. `Douglasii pyramidalis` 20 25 10 5 5 1 3 69 III 
Th. o. L. `Elegantissima` 20 25 10 5 5 25 3 93 I 
Th. o. L. `Ericoides` 20 25 10 5 5 1 3 69 III 
Th. o. L. `Fastigiata`  20 25 10 5 5 25 7-3 97-93 I 
Th. o. L. `Globosa` 20 25 10 5 5 25 3 93 I 
Th. o. L. `Globosa nana` 20 25 10 5 5 1 3 69 III 
Th. o. L. `Lutescens` 20 25 10 5 5 25 3 93 I 
Th. o. L. `Malonyana` 20 25 10 5 5 25 3 93 I 
Th. o. L. `Rheingold` 20 25 10 5 5 1 3 69 III 
Th. o. L. `Rosentalii` 20 25 10 5 5 25 3 93 I 
Th. o. L. `Variegata` 20 25 10 5 5 25 3 93 I 
Th. o. L. `Vervaeneana` 20 25 10 5 5 25 3 93 I 
Th. o. L. `Wagneriana` 20 25 10 5 5 1 3 69 III 
Th. plicata D. Don. 20 25 10 5 5 25 10 100 I 
Th. p. D. Don. `Variegata` 20 25 10 5 5 25 3 93 I 
Th. p. D. Don. `Robusta`  20 25 10 5 5 25 7-3 97-93 I 
Th. standshii Carr. 20 25 10 5 5 25 7 97 I 
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З урахуванням еколого-біологічних та де-
коративних властивостей досліджуваної групи 
рослин, нами розроблені рекомендації з вико-
ристання їх для озеленення міських кварталів, 
парків, ландшафтного оформлення лісопарко-
вих зон, поодиноких посадок, створення вели-
ких груп, алей, живоплотів, кам’янистих діля-
нок, альпінаріїв тощо (табл. 2). 

Таблиця 2 
Використання декоративних форм туї в різних 

типах насаджень 
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Thuja occidentalis L. + + + + + - + 
Th. o. L. `Aureo-variegata`  + + - - - - + 
Th. o. L. `Bootii` + + - + + + + 
Th. o. L. `Columna` + + + + + - + 
Th. o. L. `Crispa` + - - - - + + 
Th. o. L. `Cristata variegata` + + - - + - + 
Th. o. L. `Danica` + + - - + + + 
Th. o. L. `Douglasii 
pyramidalis` 

+ + + - - - + 

Th. o. L. `Dumosa` + - - - + + + 
Th. o. L. `Elegantissima` + + - - + - + 
Th. o. L. `Ericoides` + - - - + + + 
Th. o. L. `Fastigiata`  + + + - - - + 
Th. o. L. `Globosa` + + - + + + + 
Th. o. L. `Globosa nana` + + - - + + + 
Th. o. L. `Hoveyi` + + - - + + + 
Th. o. L. `Little gem` + + - - + + + 
Th. o. L. `Little princesse` + + - - + + + 
Th. o. L. `Malonyana` + + + - - - + 
Th. o. L. `Ohlendorfii` + + - - + + - 
Th. o. L. `Rheingold` + + - - + - + 
Th. o. L. `Rosentalii` + + - - + - + 
Th. o. L. `Variegata` + + - + - - + 
Th. o. L. `Vervaeneana` + + + - - - + 
Th. o. L. `Wagneriana` + + - + + - + 
Th. o. L. `Wareana` + + - + - - + 
Th. o. L. `Wareana 
lutescens` 

+ + - + - - + 
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Th. plicata D. Don. + + + + - - + 
Th. p. D. Don. `Variegata` + + + + - - + 
Th. p. D. Don. `Robusta`  + + + + - - + 

 
В зелених насадженнях Буковини зрідка 

використовуються  туя велетенська і деякі 
форми туї західної. В сучасному озелененні 
декоративні форми туй набувають великої 
популярності. Їх використання дає можли-
вість підвищити естетичну цінність об’єктів 
садово - паркового мистецтва за рахунок ори-
гінальності форм. 

Таким чином, колекція роду Thuja ботані-
чного саду ЧНУ об’єднує високодекоративні, 
різні за формою крони та розмірами види і 
культивари, які добре пристосувалися до умов 
регіону. Колекційні рослини можуть послу-
жити маточниками для вирощування посадко-
вого матеріалу та використання саджанців в 
різних типах насаджень. 
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BLYAKHARSKA L.O., VYKLYUK M.I. 

ANALYSIS OF COLLECTION OF GENUS THUJA L. OF BOTANICAL GARDENS OF 
CHERNIVTSI NATIONAL UNIVERSITY NAMED AFTER YURIY FEDKOVYCH 

 
There are 3 species and 28 cultivars of Genus Thuja L. in Botanical Gardens of Chernivtsi National Univer-

sity named after Yuriy Fedkovych. The cultivars belong to the following decorative groups: pyramidical and 
column-like - 7 cultivars; aureate - 8; globular - 3; transitional forms with scale-like needles and fir-needles - 2; 
with fir-needles - 2; shortgrowing and dwarf - 6. For preserving features of a decorative form they are repro-
duced by winter propagation by cuttings. Rooting of cuttings is 83-96%. Out of 20 taxons, the introduction of 
which was estimated (Lapin, Sidnieva, 1973), 15 taxons have naturalized and they are quite perspective (group 
I). 5 taxons belong to the group III because they are less perspective due to the absence of generative phase in 
their vegerative growth. The plants mentioned above can be widely used for landscape gardening, hedges, alleys, 
areas covered with stones, rock gardens, for solitary and group planting, landscape park design, etc. 

Key words: introduction, genus Thuja, taxons, decorative groups, reproduktion, prospects. 
Одержано редколегією 16.03.2008 р. 
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ПЛОЇДНІСТЬ У ФЛОРІ ЧИВЧИНСЬКИХ ГІР 

(УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ). 
 

Проаналізовано стан активності флорогенезу з позиції плоїдності головних таксономічних одиниць 
флори Чивчинських гір (Українські Карпати) а також найважливіших її груп: ендеміків та реліктів. 
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Вступ. 
В числі чітко окреслених природних 

регіонів України є Чивчинські гори з її 
унікальним флористичним комплексом. 

Чивчинські гори розташовані у витоках 
річок Білий і Чорний Черемош. Межа їх 
проходить долиною р. Сарата до злиття її з р. 
Перкалаб і утворення Білого Черемошу. Далі 
лінія кордону масиву йде долиною р. 
Маскотин через перевал Шия, охоплюючи 
полонину Глистувата, долиною Чорного 
Черемошу до с. Буркут, а звідси долиною 
потоку Прелучний – до вершини хребта, по 
якому проходить кордон між Україною та 
Румунією.  

Геологічна будова Чивчинських гір 
складна і неоднорідна. Це зумовлено їх 
належністю до Мармароського кристалічного 
масиву – єдиного в Українських Карпатах, де 
на поверхню виходять найдавніші 
метаморфічні утворення: палеозойські 
кристалічні вапняки, сланці, доломіти (Цись, 
1968). Більша тривалість субаерального 
існування, тривала ізоляція від суміжних 
областей суші, а також своєрідна геологічна 
будова є однією з причин формування 
специфічної флори регіону. 

Для Чивчинських гір властива складна 
структура ґрунтового покриву, що 
обумовлено значною різноманітністю 
ґрунтоутворюючих порід, геохімічною 
контрастністю смуг геологічних відкладів, 
частою повторюваністю й різновисотним 
заляганням однотипних геологічних 
субстратів та висотним діапазоном місцевості 
(Кучинський, 1978). 

Загалом Чивчинські гори відзначаються 
низкою геолого-геоморфологічних, 
кліматичних та едафічних особливостей, які 
значною мірою позначились на формуванні 

фітобіоти регіону, її структурі та видовому 
складі. 

За нашими дослідженнями флора 
Чивчинських гір нараховує 823 види 
судинних рослин, які належать до 336 родів, 
92 родин та 5 відділів. Основні таксономічні 
одиниці, основні пропорції досліджуваної 
флори та їх порівняння з відповідними 
показниками для флори Українських Карпат 
відповідають аналогічним показникам у 
флорах Голарктики (Толмачев, 1974). Звертає 
на себе увагу порівняно високий відсоток 
плауноподібних (0,6), хвощеподібних (0,9) і 
особливо папоротеподібних (3,6). Відповідні 
показники для флори Українських Карпат 
складають: 0,45; 0,45; 0,9 (Тасєнкевич, 2003). 
Одна з причин цього – особливості 
геологічної історії досліджуваного регіону. 

Порівняння основних показників 
систематичної структури досліджуваної флори з 
аналогічними показниками для бореальної та 
середньоєвропейської областей (за В.М. 
Шмідтом, 1979) показало, що більшість з них 
відповідає середньоєвропейській області. 

З території досліджуваного регіону 
описано 18 видів, 10 різновидностей і 9 форм. 
Автором більшості з них є Zapalowicz (1906; 
1908; 1911) (5 видів, 10 різновидностей та 9 
форм) й 6 видів описав Woloszczak (1888; 
1909; 1911). 13 таксонів (10 видів) описано з г. 
Чивчин, 9 таксонів (3 види) – з хребта Чорний 
Діл, 8 таксонів (3 види) – з г. Гнєтєса. До 
інших гірських масивів приурочені по 2-4 
“locusі classicае”. 

Об’єкт і метиди досліджень. 
Об’єктом досліджень є судинні рослини 

Чивчинських гір. Предмет досліджень – 
хромосомні числа видів цього регіону. Для 
каріологічної характеристики видів ми 
використали як власні [3] так і літературні 
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відомості щодо хромосомних чисел судинних 
рослин [34,35 ], а також дані про хромосомні 
числа видів наведені у «Флоре европейской 
части СССР/Флоре Восточной Европе» [27]. 

Результати та їх обговорення. 
Для вивчення генезису флори Чивчинських 

гір, деяких питань таксономії й географії 
окремих видів в якості додаткового критерію 
має важливе значення на ряду з іншими 
методами дослідження її плоїдний аналіз. 

Теорія поліплоїдії, значення цього явища 
для систематики і еволюції рослин найбільш 
повно подана в роботах Г.Л. Стеббінса (1971, 
1976, 1980) і В. Гранта (1984). 

Поліплоїдія (від грец. polyploos – 
багаторазовий і esdos – вигляд) кратне 
збільшення основного числа хромосом – була 
відкрита у рослин на початку ХХ ст. Термін 
був запропонований (1916) німецьким 
ботаніком Г. Вінклером який включає в себе 
наступні поняття: 
- аутополіплоїдія – поліплоїдія за рахунок 

подвоєння числа хромосом шляхом їх 
авторепродукції в межах одного таксону; 

- аллополіплоїдія – подвоєння наборів 
хромосом в процесі гібридизації. 
Статистичний аналіз пощирення 

поліплоїдів в різних таксонах вищих рослин 
показав, що загальна частота поліплоїдії 
складає: 

1. 43-52 % - у дводольних рослин; 
2. 55-68 % - у однодольних; 
3. 47-52 % - в цілому у покритонасінних; 
4. У голонасінних явище поліплоїдії майже 

відсутнє. 
Г.Л. Стеббінс і В. Грант відмічають 

наявність зворотної кореляції між ступенем 
морфологічної спеціалізації і рівнем 
плоїдності в різних таксонах 
покритонасінних. В багатьох родинах 
еволюційно просунуті роди зберегли 
диплоїдність, яка напевне, є необхідною для 
еволюційного прогресу. Роди тих же рослин 
які є древніми поліпоїдами, часто мають 
багато примітивних рис в своїй будові. Є 
припущення, що генетична система 
поліплоїдів накладає обмеження на утворення 
нових ознак, а заодно і на еволюційних 
процесах. Тому на поліплоїдному рівні 
можуть виникати багато чисельні спорідненні 
види і роди, родини і вищого рангу таксони 
(Stebbins, 1976). 

Стеббінс вважає примітивними хромосоми 
з дифузною центромерою, як наприклад у 
роду Lusula. Н.Д. Агапова, М.Г.Васильєва 

роблять наступний висновок: «… якщо при 
поліплоїдії відбувається збільшення цілих 
наборів, а при висхідній анeуплоїдії – 
збільшенні числа окремих хромосом, то 
центричне сполучення і інші перебудови 
дають зворотній ефект. В еволюції є 
можливим сполучення обидвох типів змін. 
Для визначення їх спрямування в окремих 
таксонах варто звертати увагу на число плеч, 
різницю в розмірах хромосом у близьких 
таксонах, а також такі індикатори ознаки, як 
система розмноження життєва форма, 
біохімічні і морфологічні зміни».  

Такі зауваження щодо комплексності 
досліджень при систематичному аналізі є 
справедливими і використовуються 
сучасними систематиками в значному об’ємі. 

Багато питань каріосистематики ще не 
мають однозначного трактування. Наприклад, 
які за розмірами хромосоми для 
покритонасінних, є вихідними, а які 
похідними (великі, чи малі?); симетричні, чи 
асиметричні каріотипи і т.д. 

Л. Стеббінс розвинув концепцію Г.А. 
Левитського про більшу еволюційну 
примітивність рівноплечих (метацентричних) 
хромосом в порівнянні з асиметричними. Він 
запропонував поняття про «бімодельний 
каріотип» - де ознаками асиметричності 
володіють не тільки хромосоми набору, але і 
сам набір, який включає в себе контрастні по 
розміру хромосоми. 

Л. Стеббінс (Stebbins, 1971) вважав, що 
основним механізмом зміни морфології 
хромосом і їх числа є хромосомні перебудови 
– перицентричні інверсії і нерівномірні 
транслокації. В результаті таких перебудов 
можуть відбуватись втрати центромер з 
частиною інертного хроматину, а звідси і 
зміни числа хромосом. Відпрепарований 
генетичний матеріал може включатись в інщі 
хромосоми. Він же наводить схему 
можливості утворення метацентричної 
хромосоми із двох тело- чи екроцентричних. І 
все ж концепція еволюції каріотипу від 
симетричного до асиметричного не є 
універсальною. 

Важливим є висновок про те, що в процесі 
становлення поліпоїди диплоїдизуються, 
тобто набувають властивостей генетично 
вести себе, як диплоїди.  

Принципово важливим для систематики є 
дослідження кореляції між рівнем плоїдності і 
іншими морфобіологічними ознаками рослин. 
Ось деякі узагальнення: 
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1. Процент поліплоїдних рас вищий у 
багаторічних трав і дерев помірних широт, 
ніж в однорічників і тропічних дерев; 

2. Поліплоїдія, особливо на не кратних 
рівнях, як і гібридизація, часто збігається з 
тією, чи іншою формою безстатевого 
розмноження – вегетативного, апоміктичного. 
Це явище характерне, наприклад, для родів 
Arnica, Anthenarium, Hiеracium (родина 
Asteraceae). 

3. Відмічається певна кореляція на 
морфологічному рівні – розміри вегетативних 
органів, величина продихів і кількістю 
хлоропластів в їх замикаючих клітинах. 

4. В окремих випадках рівень плоїдності 
корелює із зміною морфології і величини 
пилкових зерен (Anres, 1982). 

5. Поліплоїдія є одним із механізмів 
збереження життєздатності гібридних форм. 
При гібридизації близьких диплоїдних видів, 
або екотипів, повинна відбутись 
поліплоїдизація каріотипів, що призведе до 
нормального мейозу в гібридній формі. 

6. Аналіз поліплоїдних комплексів і явища 
поліплоїдії в цілому дає цінний матеріал для 
інтерпретації сучасного поширення таксонів, 
про походження сучасних флор. 

В. Грант (1984) аналізуючи гіпотези 
походження сучасної аркто-альпійської 
флори, в якій спостерігається високий 
процент поліплоїдних видів, висунув свої 
гіпотези: 

а) гіпотеза зростаючої суворості умов 
життя; 

б) гіпотеза альпо- арктичних міграцій; 
в) гіпотеза вторинних контактів – поява в 

зоні видових контактів поліплоїдних форм, 
більш адаптованих до умов високих широт. 
Причому на поширення поліплоїдів вплив має 
не клімат сам по собі, а різкі, катастрофічні 
зміни середовища, поява нових екологічних 
ніш. Тому високий процент поліплоїдії 
відмічається серед бур’янів 
сільськогосподарських культур, обіч дороги. 

При сучасних темпах забруднення 
довкілля різними хімічними агентами, 
підвищення радіаційного фону, а priori 
дозволяють допускати можливість про 
прискорення мутаційного процесу в т.ч. 
хромосомних перебудов. Цитогенетична 
діагностика природних систем може бути 
одним із важливих критеріїв чистоти 
середовища. Цитогенетик повинен вміти 
виявляти і аналізувати можливі відхилення в 
каріотипах в т.ч. поліплоїдію і структурні 

перебудови хромосом, аберації і т.ін. 
Сучасні погляди на явище полоплоїдії та 

його значення для еволюції судинних рослин 
пройшли довгий шлях змін. На нашу думку, 
аналіз поширення поліплоїдії у флорах певних 
чітко окреслених природних регіонів дозволяє 
глибше проаналізувати закономірності 
формування видового складу, виявити 
можливі мікроеволюційні процеси, що ведуть 
до утворення ендемічних видів, у першу чергу 
локальних ендеміків, а також краще зрозуміти 
явище реліктовості та ендемізму у 
досліджуємій флорі. 

Зараз можна вважати доведеним, що саме 
поліплоїдія відіграла значну а інколи й 
ключову роль у виникненні та еволюції 
квіткових рослин, також папоротеподібних та 
інших спорових (огляди Soltis et. al. AJB 2004, 
2009, Ann. Bot. та інші).  

З 823 видів судинних рослин за 
літературними даними та власними 
дослідженнями для 693 видів або 84,2 % 
установлені хромосомні числа. Для 130 видів 
або 15,8 % хромосомні числа не установлені. 
693 вида, яким установлені хромосомні числа 
поділяються за плоїдністю каріотипа на 
диплоїди 298 видів, або 44,0 % і поліплоїди 
395 видів, або 57,0 % (на 97 видів, або 14,0 % 
поліплоїдів більше ніж диплоїдів). 
Характеристику головних таксономічних 
одиниць по плоїдності флори Чивчинських гір 
ілюструє таблиця 1. 

Статистичний аналіз пощирення 
поліплоїдії в різних таксонах судинних 
рослин флори Чивчин показав, що загальний 
відсоток поліплоїдії складає: 
• 75% - у плауноподібних; 
• 100% - у хвощеподібних; 
• 67% - у папоротеподібних; 
• 0 % - у голонасінних (за літературними 

даними також акцентується увага 
дослідників, що явище поліплоїдії у 
голонасінних майже відсутнє); 

• 50% - у дводольних (за літературними 
даними в цілому для дводольних рослин 
43-52 %); 

• 73% - у однодольних (за літературними 
даними в цілому для однодольних рослин 
55-68 %); 

• 56% - у покритонасінних (за 
літературними даними в цілому для 
покритонасінних 47-52 %); 

• 57% - у судинних. 
Розглянемо активність процесів 
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флорогенезу флори Чивчин через плоїдність 
на прикладі найбільш специфічних груп 
флори Чивчинських гір - ендеміків та реліктів. 

У складі досліджуваної флори виявлено 
100 (54,3 %) ендемічних таксонів із зведеного 
нами списку ендеміків Українських Карпат. Їх 
розподіл за ареалогічними групами, 

виділеними авторами списків ендеміків 
Українських Карпат представлено у таблиці 2. 
Переважають південно-східнокарпатські 
ендеміки, а найменша доля припадає на 
загально- карпатські та 
західносхіднокарпатські.

 
Таблиця 1 

Кількісна характеристика головних таксономічних 
одиниць та показники поліплоїдів флори Чивчинських гір 

Ранг таксону Назва таксону Родини (РО) Роди (РД) 
Види і підвиди 

(ВД)/становлена 
плоїдність 

Кількість 
поліплоїдів та % 
від кількості 

видів 
Divisio 
Classis 

Lycopodiophyta 
Lycopodiopsida 3 4 5/4 3/75 

Divisio 
Classis 

Equisetophyta 
Equisetopsida 1 1 7/6 6/100 

Divisio 
Classis 

Polypodiophyta 
Polypodiopsida 9 14 30/27 18/67 

Divisio 
Classis 

Pinophyta 
Pinopsida 2 5 6/4/ 0/0 

Divisio Magnoliophyta 77 312 777/652 368/56 
Classis Magnoliopsida 61 240 590/483 244/50 
Classis Liliopsida 16 72 185/169 124/73 
Р а з о м (покритонасінні) 77 312 777/652 368/56 
Р а з о м (судинні) 92 336 823/693 395/57 
 

Таблиця 2 
Кількісна характеристика ендеміків флори Чивчинських гір 

Кількість видів відповідної групи 
Ареалогічні групи ендеміків За В.І.Чопиком, 

1976 
за В.В.Крічфа-лушієм, 
Г.Б.Будніковим, 2002 

за К.А.Малиновським 
та ін, 2002 

за Л.О.Тасєнкевич,
2003 

Загальнокарпатська 17(65,4 %) 11 (42,3 %) 11 (44,0 %) 14(43,8 %) 
західно-східнокарпатська - 2 (28,6 %) 3 (42,9 %) 7 (38,9 %) 
південно-східнокарпатська 30(85,7 %) 19(63,3 %) 22(71,0 %) 24(64,9 %) 
Східно карпатська 14(82,4 %) 17(58,6 %) 30(57,7 %) 23(62,2 %) 
Разом 61(78,2 %) 49(55,1 %) 66(57,4 %) 68(54,* %) 
* в дужках відсоток від загальної кількості видів відповідної групи в Українських Карпатах 

 
Виявилось, що 27 родин мають у своєму 

складі ендемічні таксони, але найбагатшими з 
них на ендеміки є родини Asteraceae, 
Rosaceae, Ranunculaceae, Campanulaceae, 
Rubiaceae. 

Найбільше ендеміків у Чивчинських горах 
належать до групи видів, поширених у 
субальпійському та середньогірському поясах 
(40 %). На другому місці (27 %) – види, 
поширені переважно у субальпійському поясі. 
Це характерна риса Чивчин, за якою висотний 
розподіл ендеміків Чивчинських гір 
відрізняється від висотного розподілу 
ендеміків Українських Карпат за В.І. Чопиком 
(1976), згідно з даними більшість ендемічних 
таксонів зосереджені в субальпійському поясі. 

Це зумовлено тим, що найбільш насичені 
ендеміками угруповання вапнякових скель у 
Чивчинах трапляються переважно у нижній 
смузі субальпійського поясу та у верхній 
частині середньогірського.  

Результати аналізу енедемічної групи видів 
флори Чивчинських гір за плоїдністю наступні. 
Для 100 видів на даний момент за літературними 
даними і даними власних досліджень 
встановлена плоїдність для 58 видів або 58% від 
загальної кількості ендеміків досліджуваємої 
флори. Для 42 видів або 42% ендеміків флори 
Чивчин характер плоїдності потребує вивчення. 
Для встановлених за плоїдністю 58 видів – 
диплоїдним рівнем представлені 37 видів або 
63,8%; поліплоїдним рівнем 21 вид або 36,2%. 
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Найбільш цінним серед ендемічних видів рослин 
флори Чивчинських гір (Українські Карпати) є 
ендеміки, що входять до різних созологічних 
списків світу, які подані в таблиці 3. За 
результатами аналізу природоохоронного 
статусу ендеміків Чивчинських гір встановлено, 
що 23 види входять до складу созологічних 
переліків видів різного рівня: “Світовий 
Червоний список” (1998) – 6 видів, 
“Європейський Червоний список” (1992) – 8, 
“Червона книга України” (1996) – 13, “Червоний 
список Карпат” (Тасєнкевич, 2002) – 8. Два види 
– Silenanthe zawadskii (Herbich) Griseb. et Schenk 
та Armeria pocutiсa Pawl. представлені у складі 4 
списків, один вид – Heracleum carpaticum Porcius 
у складі трьох. Пропонуємо перелік ендеміків, 
яким доцільне надання природоохоронного 

статусу: (Minuartia oxypetala (Wol.) Kulcz., 
Erysimum transilvanicum Schur, Noccaea 
kovatsii(Heuffel) F.K. Mey., Festuca saxatilis Schur, 
Jovibarba preissiana (Domin) Omelcz. et Czopik, 
Heracleum palmatum Baumg, Galium 
transcarpaticum Stojko et Tasenkevich). 

Із 23 видів поданих в таблиці 3 для 14 видів 
або 60,9% встановлена плоїдність. 11 видів або 
78,6% складають диплоїди а 3 види або 21,4% 
поліплоїди. Таким чином як в цілому для 
ендеміків Чивчин так і частини ендеміків що 
входять в різні созологічні списки світу є 
характерним великий відсоток серед них 
видів представлених на диплоїдному рівні. На 
думку автора це характерезує їх високу 
ступінь адаптованості до гетерогенних умов в 
яких вони поширені. 

 
Таблиця 3. 

Плоїдна характеристика ендеміків флори Чивчинських гір 
що входять в різні созологічні списки світу. 

№ 
з/п Ендемічний вид Плоїдність 

1. Aconitum firmum Rchb. Цитот.: 2n = 32,П 
2. Aconitum jaquinii Rchb.(A. Anthora L. ssp jaquinii(Rchb. Ex Bess.)  Цитот.: 2n = ... ? 
3.  Aquilegia transsilvanica Schur Цитот.: 2n = 14,Д 
4. Delphinium elatum Zаpal. (D. intermedium Soland., D. nacladense Zapal.) Цитот.: 2n = 32, П 
5. Silenanthe zawadskii(Herbich) Griseb. et Schenk Цитот.: 2n = 18,Д 
6. Silene dubia Herbich (S. Nutans L. ssp. dubia (Herbich) Zapal.) Цитот.: 2n = 24,Д 
7. Armeria pocutica Pawl. Цитот.: 2n = ... ? 
8. Primula poloninensis (Domin) Fed. Цитот.: 2n = 22,Д 
9. Euphorbia carpatica Wol. Цитот.: 2n = 20,Д 
10. Heracleum carpaticum Porcius Цитот.: 2n = ... ? 
11. Swertia alpestris Baumg. (S. perennis L. ssp. alpestris (Baumg.) Domin et Podp. Цитот.: 2n = 28,П 
12. Galium transcarpaticum Stojko & Tasenkevich  Цитот.: 2n = ... ? 
13. Pulmonaria filarszkyana Jav Цитот.: 2n = 14,Д  
14. Plantago atrata Hoppe ssp. carpatica (Pilger) Soo Цитот.: 2n = 12,Д 
15. Campanula abietina Griseb. & Schenk (Campanula patula L. subsp. Abietina Simonk 

(Griseb. et Schenk)  
Цитот.: 2n = 28,Д 

16. C. Сarpatica L. Цитот.: 2n = 34,Д 
17. Ptarmica tenuifolia (Schur) Schur (Achillea schurii Sch. Bip.) Цитот.: 2n = 18,Д 
18. Centaurea carpatica (Porcius) Porcius Цитот.: 2n = 22,Д 
19. Saussurea porcii Degen Цитот.: 2n = ... ? 
20. Nigritella carpatica (Zapal.) Teppner, E. Klein & Zagulskij (Gymnadenia 

carpatica (Zapal.) Teppner et E. Klein. 
Цитот.: 2n = ... ? 

21. Festuca porcii Hack. Цитот.: 2n = ... ? 
22. Poa deylii Chrtek et Jiras. Цитот.: 2n = ... ? 
23. P. Rehmannii (Asch. & Graebn.) Wol Цитот.: 2n = ... ?  

 
Також цінною складовою у флорі 

Чивчинських гір (Українські Карпати) є 
реліктові види. Зі слів Д. Г. Симпсон (1948) 
термін „релікт” був задіяний у незвичайну 
складну путанину ідей і зіткнень теорій. 
Найбільше таке протистояння відбулося в 
період становлення ботанічної географії у 
Росії у наукових дискусіях між Литвиновим 

(1890, 1902) і Талієвим (1896, 1902, 1905), 
(Дідух, 2008). Так Литвинов рахував, що 
приурочені до рефугіумів релікти як залишки 
минулих епох досить чутливі до діяльності 
людини під впливом якої зникають. Талієв 
висуваючи діаметрально протилежні відкидає 
реліктову природу таких видів і звязує їх з 
стихійним заносом людиною, тому що вони 
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приналежні до порушених екотопів. В 
подальшому на підтримку позиції Литвинова 
висказувалися багато ботаніків (Пачоский, 
1910; Лавренко, 1930; Козо-Полянський, 1931; 
Вульф, 1937,1941; Котов, 1953; Шафер, 1956; 
Камишев, 1960, та інші). На думку Дідуха 
(2008) питанню динаміки популяцій реліктів 
наковцями приділялась вторинна увага. 
Тільки в результаті зміни типологічної 
парадигми популяційної компоненти 
дослідження змістилися на моніторинг 
динаміки популяцій реліктів (Анчев, 1981; 
Юрцев,1987; Еленевський, Бадигіна,2002) і в 
результаті таких досліджень були отримані 
наукові факти, які не підпадали під 
загальноприйняте уявлення про релікти як 
види , що характеризуються консервативною 
поведінкою. У свох дослідженнях Дідух 
(2008) приходить до висновку за яким релікти 
– це такі древні елементи природньої флори, 
які відрізняються або за біологічними 
ознаками або за структурою ареалу або за 
еколого-ценотичною поведінкою від типових 
елементів даної флори, що обумовлює їх 
регресивні властивості. Останні можуть 
проявлятися в різних формах. Це - 
дизюнктивний або точковий ареал, зниження 
конкурентної здатності, зменшення числа 
місць поширень, зниження чисельності 
популяцій, систематична ізоляція, специфіка 
морфологічних ознак та інше. Дальше ним 
зазначається іще один важливий на його 
думку висновок про те, що поняття „релікт” 

вживається не в абсолютному значенні, а по 
відношенню до поведінки видів відповідно 
інших елементів природньої флори. Що один і 
той же вид в одних місцезнаходженнях може 
бути реліктом, а в інших ні. Саме це він 
намагався відобразити вводячи розуміння 
регіональної, типологічної та популяційної 
активності видів. У контексті зазначених 
поглядів та суджень попередників які 
досліджували релікт як ботанічну категорію, 
автором проаналізовано релікти з позицій 
плоїдності у флорі Чивчинських гір 
(Українські Карпати). Так у флорі Чивчин за 
зведениним списком „Рідкісні, ендемічні, 
реліктові та погранично-ареальні види рослин 
Українських Карпат” (Малиновський, Царик, 
Кияк, Нестерук, 2002) нами виділено 28 
реліктових видів. Плоїдність встановлена для 
24 видів (табл. 4) із них диплоїди – 11 видів 
(45,8 %); поліплоїди – 13 видів (54,2 %). По 
типам : релікт третинний – 12 видів або 50%; 
релікт плейстоценовий (дольодовиковий) – 2 
вида або 8%; релікт гляціальний – 11 видів 
або 45,8 %; релікт ксеротермного періоду – 
відсутні; релікт систематичний – 1 вид або 4,2 
%. Такий великий відсоток поліплоїдів в 
реліктовій флорі Чивчин на нашу думку є 
свідченням їх адаптивної нестабільсті і 
активних адаптивних процесів. В тойже 
час 11 видів є високоадаптованими 
таксонами до складних екологічних умов 
Чивчин. 

 
 

Таблиця 4. 
Плоїдність реліктових видів флори Чивчинських гір (Українські Карпати). 

№ 
з/п Назва виду Тип 

релікту Плоїдність 

1 Diphasiastrum alpinum (L.) Holub (Lycopodium alpinum L.) Рт Цитот.: 2п = ... ? 
2 Lycopodium annotinum L. Рт Цитот.: 2п = 68,66,П.
3 Selaginella selaginoides (L.) C. Mart.  Рт Цитот.:2n = 18,Д. 
4  Equisetum hyemale L. (Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin Рт Цитот.:2n = 216,П. 
5 Equisetum variegatum Schleich ex Weber & Mohr. Hippochaete 

variegatum (S. Ex W. J. Mohr.) Bruhin Рт; Цитот.:2n = 216,П. 

6 Botrychium lunaria (L.) Sw. Рт Цитот.:2n = 90 (96),Д.
7 Botrychium matricariifolium (A. Braun ex Doll) W. D. J. Koch. Рт Цитот.:2n = 180,П. 
8 Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) Rupr. Рт; Цитот.:2n = 90,Д. 
9 Cystopteris alpina (Lam.) Desv. (C. regia (L.) Desv.). Рт Цитот.:2n = 252,П. 
10 Cystopteris montana (Lam.) Bernh. ex Desv. Рт Цитот.:2n = 168,П. 
11 Cystopteris sudetica A.Braun & Milde. Рт Цитот.:2n = 168,П. 
12 Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman. Рт Цитот.:2n = ...? 
13 Saxifraga aizoides L. Рг Цитот.:2n = 26,Д. 
14  Drosera rotundifolia L. Рт Цитот.:2n = 20,Д. 
15 Cotoneaster integerrimus Medik. Рг Цитот.:2n = 51(?),Д 
16 Anthyllis carpatica Pant. (A. affinis Brittinger ex A. Kern., A. vulneraria 

L. aggr.). Рп Цитот.:2n = ...? 
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№ 
з/п Назва виду Тип 

релікту Плоїдність 

17  Scopolia carniolica Jacq. Рт Цитот.:2n = 46-48,П.
18  Veronica alpina L. Рг Цитот.:2n = 18,Д. 
19 Veronica fruticans Jacq. (V. saxatilis Scop. Рг Цитот.:2n = 16,Д. 
20 Pinguicula alpina L Рг; Цитот.:2n = 32,П. 
21 Campanula carpatica L. Рс Цитот.:2n = 32,П. 
22 Aster alpinus L. Рг Цитот.:2n = 36,П. 
23 Carlina acaulis L. Рг Цитот.:2n = 20,Д. 
24 Allium schoenoprasum L. subsp. sibiricum (L.) Celak (A. sibiricum L.). Рг Цитот.:2n = 16,Д. 
25 Pseudorchis albida (L.) A. Love & D. Love (Leucorchis albida (L.) E. 

Mey). Рг Цитот.:2n = 40,42,П.

26 Juncus castaneus Smith. Рг Цитот.:2n = 40,П. 
27 Carex rupestris All. Рг Цитот.:2n = 50,П. 
28 Carex umbrosa Host. Рп; Цитот.:2n = ...? 

Реліктові види: Рт – релікт третинний; Рп – релікт плейстоценовий (дольодовиковий); Рг – релікт гляціальний; 
Рк – релікт ксеротермного періоду (середній голоцен); Рс – релікт систематичний. 

 
Висновки. Тому попередні літературні 

судження про релікти як групу видів з 
відсутніми процесами флорогенезу у нашому 
випадку не знаходить підтвердження. Крім 
того, на нашу думку, категорію „релікт” 
необхідно розгляти в історичному аспекті, 
поєднуючи з її динамічним станом 
адаптивних процесів в осередку вивчаємої 
флори. За результатами проведених 
досліджень на основі плоїдного аналізу 
проілюстровано кількісну плоїдну 
характеристику та активність адаптивних 
процесів головних таксономічних одиниць 
(відділів, класів, підкласів) флори 
Чивчинських гір. 

Аналогчно досліджено стан адаптивних 
процесів ендемічних та реліктових видів 
зазначеної флори. Характерним є факт 
значного переважання видів з диплоїдним 
набором хромосом для ендеміків та видів з 
поліплоїдним набором хромосом для реліктів. 
Це підтверджує, на нашу думку, у першому 
випадку для ендеміків їх високу ступінь 
адаптованості до гетерогенних умов у яких вони 
поширені, а в другому випадку для реліктів є 
свідченням їх адаптивної нестабільсті і 
активних адаптивних процесів. Крім того, на 
думку автора, категорію „релікт” необхідно 
розгляти в історичному аспекті, поєднуючи з 
її динамічним станом адаптивних процесів в 
осередку флори, що вивчається. 
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The activity condition of florogenesis as far as ploidy of the main taxonomical flora units of the Chyvchynski 
mountains (the Ukrainian Carpathians) are conserned, and also its most important groups of the endemics and 
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ЕКОСИСТЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
“ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ”  

 
Наведено загальну характеристику екосистем національного природного парку «Подільські  Товртри» 

відповідно до класифікації екосистем EUNIS, адаптованлї для України 
Ключові слова: національний природний парк, класифікація  екосистем EUNIS  

 
Вступ. Природно-заповідні території є уні-

кальними композиціями різних екосистем. В 
межах України  окремі заповідники чи націо-
нальні парки представлені 2-3 екосистемами. 
На території НПП «Подільські  Товтри» поєд-
нуються різні екосистеми. Оскільки нпп за-
ймає значну територію (261316 га) і входить 
до національної екологічної мережі України, 
виникає необхідність вивчення та визначення 
екосистем. Також нпп знаходиться на межі 
Центральноєвропейської провінції, Південно-
польсько-Західноподільська під провінції та  
Східноєвропейської лісостепової провінції, 
Української лісостепової  під провінції [2]. 

Об’єкт дослідження та методи дослі-
дження. Об’єктом дослідження є НПП «По-
дільські  Товтри», що адміністративно розта-
шований в межах південно-західної частини 
Хмельницької обл. Територія є частиною По-
дільського плато де поєднуються  геологічне 
утворення рифового бар’єру – товтрова гряда 
(«товтри» або «медобори») та система каньо-
нів р. Дістер та її лівих приток, сформованими 
силурійськими відкладами. В парк ввійшли не 
лише цінні мало трансформовані території, 
але й урбанізовані,  промислові та агроланд-
шафти. 

Методика досліджень. Для виконання до-
слідження проводилися власні геоботанічні 
описи  дослідників [1,3,5-6] та класифікація  
екосистем EUNIS, адаптовану для України 
[4]. 

Результати досліджень. На території НПП 
збереглися фрагменти природних екосистем. 
Переважають антропогенно-природні та ан-
тропогенні. 

С. Екосистеми непроточних та проточних 
водойм континентів 

С1. Екосистеми стоячих та проточних прі-
сних водойм  

С1.1. Екосистеми профундальної зони (г 

либше 8 м)  
С1.2. Екосистеми прибережної зони (до 8 м 

г либини) 
С1.21. Екосистеми вільноплаваючих мак-

рофітів  
С1.21.1. Голарктики 
С1.21.11. З переважанням вільноплаваю-

чих на поверхні води плейстофітів (Lemnetea) 
С1.23.11. З переважанням вкорінених рос-

лин з плаваючими на поверхні листками 
(Nymphaeion albae) 

С1.24. Екосистеми повітряно-водних рос-
лин  

С1.24.1. Г оларктики 
С1.24.11.З переважанням високотравних 

гелофітів (Phragmiti-Magnocaricetea, Phrag-
mitetalia) 

С2. Екосистеми проточних водойм, в яких 
відсутні макрофіти С2.1. Річки 

С2.11. Рівнинні річки з рівномірною течією  
С2.2. Струмки  
С2.3. Джерела  
С3. Береги річок, позбавлені рослинності  
С3.1. Абразивного походження  
С3.2. Акумулятивного походження  
С3.21. З відкладами піску  
С3.22. З відкладами гравію  
С3.3. Змінені антропогенною діяльністю 
D. Надмірно зволожені екосистеми 
D1. Перезволожені екосистеми з акумуля-

цією органіки (торфу) 
D1.1. Екосистеми перехідних (мезотроф-

них) та мінеральних боліт (Scheuchzerio-
Caricetea fuscae) 

D1.2. Екосистеми низинних (евтрофних) 
боліт 

D1.21. Т рав’янисті високотравні болота 
(Phragmiti-Magnocaricetea)  

D1.21.1. Лісової та Лісостепової зон 
D1.22. Осокові та мохово-осокові болота 

(Magnocaricetalia)  
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D1.22.1. Лісової та Лісостепової зон 
D1.22.11. Крупноосокові угруповання у 

центральних та притерасних частинах заплав 
річок 

D2.1. Екосистеми, що формуються в умо-
вах безпосередньої дії води і різко змінного 
сезонного зволоження 

D2.11. Екосистеми берегів і днищ водойм, 
що оголюються внаслідок різко змінного зво-
ложення 

D2.11.1. Лісової та Лісостепової зон 
D2.11.11. Угруповання однорічних видів 

на перезволожених, здебільшого нітри-
фікованих неущільнених субстратах (Biden-
tetea tripartiti) 

E. Злаково-трав’янисті екосистеми 
E1. Екосистеми, що формуються в умовах 

достатнього зволоження (лучні екосистеми) 
E1.1. Екосистеми заплавних лук E1.11. Боло-
тисті луки 

E1.11.1. Лісової і Лісостепової зон 
E1.11.11. Угруповання високих гігрофіль-

них злаків (Sparganio-Glycerion, Phalaridion 
arundinaceae) на знижених ділянках річкових 
заплав з лучно-болотними ґрунтами 

E1.12. Гігромезофітні та гігрофітні заплав-
ні луки (Molinietalia) E1.12.1. Лісової та Лісо-
степової зон 

E1.12.11. Вологі луки на дерново-глейових 
та торф’янистих ґрунтах зі слабкою аерацією 
(Deschampsion caespitosae) 

E1.12.12. Вологі луки на лучно-болотних 
та лучних глейових супіщаних та суглинистих 
грунтах (Alopecurion) 

E1.13. Мезофітні луки різних частин за-
плав на помірно вологих добре дренованих 
мінеральних ґрунтах (Arrhenatheretalia) та їх 
похідних (Elytrigieta repentis)  

E1.13.1. Лісової та Лісостепової зон 
E1.13.11. На лучних і дерново-лучних ґру-

нтах (Festucion pratensis) 
E1.14. Остепнені луки (Poo-Agrostidetalia 

vinealis) E1.14.1. Лісової та Лісостепової зон 
E1.14.11. На бідних дерново-підзолистих 

ґрунтах Полісся та півночі Лісостепу 
(Agrostion vinealis) 

  
E1.14.12. На багатих лучних ґрунтах Лісо-

степу і Степу (Poion angustifoliae) 
E1.21.Суходільні мезофітні луки (Molinio-

Arrhenatheretea) E1.21.1. Лісової та Лісостепо-
вої зон 

E1.21.11. На терасах річкових долин та рі-
внинних ділянках вододілів з досить багатими 
на поживні речовини ґрунтами (Arrhenathere-

talia) 
E1.5. Екосистеми різнотравних лісових лук 
E1.51. На узліссях та лісових галявинах (T 

rifolio-Geranietea) E1.51.1. Лісової та Лісосте-
пової зон 

E1.51.11. Мезофітного типу (Trifolion 
medii) на потужних ґрунтах 

E1.51.12. Термофільного типу (Geranion 
sanguinei) на сухих і теплих місцях з вилу-
гованими ґрунтами 

E2. Т рав’янисті та чагарничково-
трав’янисті екосистеми ксерофітного типу, 
що формуються в умовах недостатнього зво-
ложення (степові екосистеми). 

E2.1. Степи та багаторічні трав’янисті 
угруповання зонального типу (Festuco-
Brometea)  

E2.11. Мезо-ксерофільні лучні різнотрав-
но-злакові степи на чорноземах 

E2.11.1. Субконтинентальні степи Лісосте-
пової зони на типових чорноземах 

E2.11.11. Різнотравно-ковилові (Astragalo-
Stipion) короткокореневищні степи (Artemisio-
Elytrigion intermediae) на змитих ґрунтах еро-
дованих схилів 

E2.11.21. Центральноєвропейські лучні 
степи Cirsio-Brachypodion на рендзинах різної 
потужності 

F. Екосистеми з домінуванням хамефі-
тів (напівкущів, кущиків та напівкущиків) 

F3. Чагарничкові екосистеми, що форму-
ються в умовах недостатнього зволоження 
F3.1. Чагарничкові екосистеми на відслонен-
нях гірських порід F3.11. На лужних карбона-
тних відслоненнях 

F3.11.1. Центральноєвропейської провінції 
(Волино-Поділля) 

F3.11.11. На незатінених відслоненнях ва-
пняків (Alysso-Sedetalia) 

G. Екосистеми з домінуванням фа-
нерофітів  

(ліси, рідколісся, чагарники) 
G2. Екосистеми листяних лісів немораль-

ного типу G2.1 Дубові ліси 
G2.11. Грабово-дубові (Querco-Fagetea) 
G2.13. Дубові ліси на сірих лісових ґрунтах 
G2.13.1. Дубові ліси Лісової (Західне По-

ділля) та Лісостепової зон G2.13.11. Дубові 
ліси нейтрофільні 

G2.2. Скельнодубові мезофітні та геміксе-
рофітні ліси 

G2.21. Скельнодубові ліси ацидофільні 
(Quercetea robori-petraeae) G2.21.1. Скельно-
дубові ліси Центральноєвропейської провінції 
G2.21.11. Скельнодубові ліси на дерново-
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підзолистих ґрунтах 
G2.22. Скельнодубові ліси базифільні 

(Quercetea pubescenti-petraeae) G2.22.1. Скель-
нодубові ліси Подільської височини 

G2.22.11. Скельнодубові ліси на опідзоле-
них чорноземах та сірих лісових ґрунтах 
G2.22.111. Quercetum cornoso-lithospermosum 
[3, 5] — сухі і свіжі дрібнозе-ми на продуктах 
вивітрювання пісковиків крутих схилів доли-
ни Дністра 

G2.3. Букові ліси 
G2.31. Ліси з Fagus sylvatica (Fagetalia syl-

vatici) 
G2.31.1. Букові ліси Центральноєвпорейсь-

кої провінції  
G2.31.11. Букові ліси нейтрофільні 
G2.51. Ліси з ясена високого (Fraxineta ex-

celsioris) G2.51.1. Лісової та Лісостепової зон 
G3.2. Вербові та вербово-тополеві ліси на 

прируслових дюнах та болота (Salicetea pur-
pureae) 

G3.21. Ліси на прируслових частинах річ-
кових заплав  

G3.21.1. Лісової та Лісостепової зон  
G4. Піонерні лісо-чагарникові екосистеми 
G4.1. Піонерні ліси та чагарники мезофіт-

ного типу  
G4.14. Г емісерофітні чагарники (Rhamno-

Prunetea) G4.14.1. Лісової та Лісостепової зон 
G4.14.11. Шипшиново-глодові (Rosa sp., 

Crataegus sp.) 
G4.14.12. Первинні і вторинні чагарникові 

угруповання (Prunion fruticosae), часто на уз-
ліссях 

G5. Насадження лісів G5.1. Листяних порід 
G5.2. Змішаних G5.3. Хвойних G5.31. Сосно-
вих 

G5.31.1. У межах природного ареалу 
G5.31.11. Штучні насадження Pinus sylves-

tris на дерново-підзолистих ґрунтах різного 
механічного складу у сухих, свіжих і вологих 
умовах [1-9] 

 G5.31.2. Поза межами природного ареалу 
G5.31.21. Pinus nigra у Лісостеповій зоні  
G5.31.23. Pinus pallasiana в Лісостеповій 

зоні  
H. Екосистеми, розвиток яких спричи-

нений геоморфологічними формами 
H1.Скелі та відслонення, на яких спостері-

гаються процеси денудації 
H1.1. Кислі силікатні кліфи 
H1.11. Кислі силікатні кліфи рівнин (Лісо-

вої та Лісостепової зон) 
H1.11.1. Кислі силікатні кліфи Українсько-

го кристалічного щита (Лісової та Лісосте-

пової зон) 
H1.11.11. Обриви (Asplenietea trichomanis) 
H1.2. Екосистеми лужних та ультралужних 

карбонатних відслонень (доломіти, крейда, 
вапняки, мергелі, гіпси) 

H1.22. Лужні карбонатні відслонення вап-
няків та гіпсів 

H1.22.1. Т ріщини (Asplenietea trichomanеs, 
Potentilletea caulescentis) 

H1.3. Екосистеми лесових відслонень  
H1.4. Екосистеми відслонень пісковиків та 

пісків H2. Екосистеми акумулятивного похо-
дження  

H2.2. Делювіального типу 
I. Екосистеми антропогенного похо-

дження 
I1. Агроекосистеми 
I1.1. Агроекосистеми сегетального типу , 

що обробляються щорічно (Secalietea) 
I1.11. Агроекосистеми зернових культур на 

дерново-підзолистих та сірих лісових ґрунтах 
(Aperetalia) 

11.13. Агроекосистеми просапних 
культур (Polygono-Chenopodietalia) 
I2. Рудеральні екосистеми 

I2.1. Антропогенно трансформовані висо-
котравні нітрофітні угруповання узлісь, бере-
гів річок і рудеральних місцезростань (Galio-
Urticetea) 

I2.2. Екосистеми селітебних (урбанізова-
них) екотопів 

12.3. Екосистеми вирубок із бідними 
ґрунтами (Epilobietea angustifolii) 

12.4. Екосистеми постаграрних зе-
мель (Agropyretea) 

12.5. Екосистеми постпасквальних 
та пострекреаційних земель (Plantaginetea ma-
joris) 

12.6. Багаторічні насадження дерев і 
чагарників 

I3. Урбоекосистеми (міста, села, промис-
лові споруди) 

I3.1. Багатоповерхові споруди міського ти-
пу 

I3.2. Одноповерхові споруди сільського та 
селищного типу 

I4. Техногенні екосистеми 
14.1.Викопні 
14.2. Насипні 
14.3. Сміттєзбірники 
14.4. Дамби 
14.5 Магістралі 

 
Висновки. Екосистеми НПП «Подільські 

Товтри» відповідають класифікації екосистем 
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Європи, але потребують  більш глибокого ви-
вчення різних рівнів.   
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КЛОНУВАННЯ ТА РЕСТРИКТНИЙ АНАЛІЗ 5' ЗОВНІШНЬОГО 
ТРАНСКРИБОВАНОГО СПЕЙСЕРА 35S РДНК У ВИДІВ РОДУ 

SOLANUM L. 
 
Проведено ампліфікацію методом полімеразної ланцюгової реакції та клонування ділянки 5’ зовніш-

нього транскрибованого спейсеру (5’ЗТС) п’яти видів, що представляють різні секції роду Solanum. Ре-
стрикційне картування отриманих клонів виявило міжвидові відмінності в будові 5’ЗТС. У виду S. 
mammosum знайдено два варіанти 5’ЗТС, що різняться за довжиною, в той час як для решти видів вну-
трішньогеномного поліморфізму не виявлено. 

 
Ключові слова: рід Solanum, 35S рДНК, 5' зовнішній транскрибований спейсер,  клонування.  
 
Вступ. Родина Solanaceae включає кілька 

тисяч видів і є однією із найбільших у вищих 
рослин. Серед родів родини Solanaceae рід So-
lanum L. є найчисельнішим: загальна кількість 
видів, що входять до нього, складає за різни-
ми оцінками від  1250 до 1700 [6]. Багаточи-
сельність видів роду Solanum, поліморфізм 
зовнішніх ознак рослин, існування значної кі-
лькості природних міжвидових гібридів при-
звели до виникнення значних труднощів при 
проведенні ідентифікації окремих видів ви-
ключно за морфологічними показниками та 
розробці єдиної класифікації видів роду. Так, 
до нашого часу немає єдиного погляду на кі-
лькість та номенклатуру секцій в межах роду, 
на належність окремих видів до певних секцій 
тощо [10, 12]. Тому в останні десятиліття для 
вирішень питань систематики і таксономії ро-
ду Solanum почали застосовуватись дані, 
отримані в результаті досліджень геному – 
ядерного і хлоропластного [8, 12]. 

Інтенсивні дослідження видів роду So-
lanum, у тому числі і на молекулярному рівні, 
зумовлені, насамперед, тим, що значна кіль-
кість із них є цінними сільськогосподарськи-
ми культурами. Окрім цього, багаточисель-
ність представників роду Solanum дозволяє 
використовувати його як модель для перевір-
ки можливості застосування молекулярно-
генетичних методів при вирішенні питань си-
стематики і таксономії вищих рослин, 
з’ясування ступеня генетичної близькості між 
видами, а також для визначення швидкості 

молекулярної еволюції як окремих генів, так і 
мультигенних родин, зокрема ділянок ДНК, 
що кодують 18S, 5,8S і 25/28S рРНК (35S 
рДНК). Дослідження організації 35S рДНК, 
проведені в нашій лабораторії раніше, стосу-
валися видів секції Petota Dumort [11], в той 
час як представники інших секцій роду So-
lanum залишаються практично недосліджени-
ми. В даній роботі представлено результати 
визначення особливостей структури міжген-
ного спейсера 35S рДНК, зокрема 
5' зовнішнього транскрибованого спейсера 
(5' ЗТС) у видів Solanum, що належать до різ-
них секцій роду. 

Об’єкт і методи. Матеріалом для дослі-
дження були рослини видів So-
lanum  pseudocapsicum L. (секція Holophylla 
(G. Don) Walp.), S. villosum Mill. (секція So-
lanum), S. mammosum L. (секція Acanthophora 
Dunal), S. vespertilio Aiton і S. melongena L. 
(секція Melongena (Mill)Dunal). Сумарну ДНК 
виділяли із свіжозрізаних листків та гербарно-
го матеріалу за традиційними методиками з 
використанням лізуючого буферу з цетавло-
ном [3, 9]. 

Для ампліфікації ділянки 5' ЗТС 35S рДНК 
методом полімеразної ланцюгової реакції 
(ПЛР) використовували пару праймерів 
RV20-Not + 18S-Not (виробництва “MWG 
Oligo Synthese”, Німеччина) (табл. 1), послі-
довності яких розраховувались, виходячи з 
наявної інформації про послідовності кодую-
чих ділянок 18S рРНК та ділянки міжгенного 

Науковий вісник ЧНУ: Біологія. Вип. 455 21



спейсеру 35S рДНК різних видів Solanaceae 
[4, 5]. З метою подальшого лігування в сайт 
впізнавання ендонуклеази Eco52 I на 5’-кінці 

праймерів було додано послідовність, що від-
повідає сайту впізнавання ендонуклеази Not I 
(табл. 1). 

 
Таблиця 1 

Праймери, використанi для ПЛР-ампліфікації 5' ЗТС 35S рДНК видів Solanum 
Позна-чення праймера Послiдовнiсть 

RV20-Not 
18S-Not 

5'-CATAGCGGCCGCGTTGTACATTTTCATTATGATTCTCTG -3' * 
5'-CATAGCGGCCGCATATGACTACTGGCAGGATCAACC -3' * 

Примітка. Підкресленим шрифтом виділено сайт впізнавання ендонуклеази Not І. 
 
 

Для ампліфікації використовували ДНК-
полімеразу HotStartTaq (“Qiagen”, США) у 
відповідності з рекомендаціями виробника. 
Кількість ДНК для ампліфікації складала 50 
нг на реакцію. Ампліфікацію ДНК проводили 
в середовищі складу: буфер для ПЛР (PCR-
buffer, “Qiagen”), 0.75мМ MgCl2, суміш dNTP 
– 0.2 мМ кожного, праймери – 1 мМ кожного, 
ДНК-полімераза – 1 од. активності. Загальний 
об’єм реакційної суміші складав 20 мкл. ПЛР 
проводилась з використанням приладу Mini-
Cycler (“MJ Research Inc”, США) за такою 
програмою: (1) початкова активація ДНК-
полімерази – 95ºС, 15 хв.; (2) денатурація 
ДНК – 94ºС, 45 с; (3) посадка праймерів – 
56ºС, 1 хв.; (4) синтез ДНК – 72ºС, 2 хв. 30 с; 
(5) закінчення ампліфікації – 72ºС, 10 хв.; (6) 
припинення реакції – 4ºС. Загальна кількість 
циклів ампліфікації – 30. 

Продукти ПЛР розділяли методом елек-
трофорезу в 1% агарозному гелі [2]. Марке-
ром для визначення довжини отpиманих ПЛР-
продуктів слугував GeneRuler Ladder Mix 
(“Fermentas”, Литва). Отримані ПЛР-продукти 
очищували з використанням стандартних 
процедур [2]. 

Для лігування по липких кінцях ПЛР-
продукти піддавали розщепленню ендонукле-
азою рестрикції Not І (“Fermentas”) і лігували 
у сайт Eco52 I плазміди pLitmus 38 з викорис-
танням Т4 ДНК-лігази (“Fermentas”). Транс-
формацію компетентних клітин лінії 
Escherichia coli XL-blue рекомбінантними 
плазмідами проводили методом електропора-
ції. Скринінг колоній здійснювали методом 
blue-white colony selection. Рекомбінантні пла-
зміди з відібраних колоній виділяли методом 
лужного лізису [2]. Вставки з рекомбінантних 
плазмід вилучали шляхом розщеплення ендо-
нуклеазою рестрикції Eco52 I (“Fermentas”) та 
ідентифікували методом рестриктного карту-
вання з ендонуклеазою BamH I. 

Результати та їх обговорення. Електро-
форетичний аналіз спектру ПЛР-продуктів 

виявив, що в результаті ампліфікації ділянки 
5' ЗТС 35S рДНК у всіх досліджених видів 
утворюється один ПЛР-продукт. Отримані 
дані дозволяють визначити, що довжина 
5' ЗТС складає приблизно 1000 п.н. Таке зна-
чення довжини є близьким до довжини анало-
гічної ділянки 35S рДНК дослідженого рані-
ше віддаленого виду Atropa belladonna L. і 
видів секцій Solanum і Petota роду Solanum, 
довжини 5' ЗТС у яких знаходяться в межах 
979-1041 п.н. [11]. Імовірно, що виявлена бли-
зькість довжин 5' ЗТС є свідченням філогене-
тичної близькості секцій Petota, Solanum, 
Holophylla, Acanthophora і Melongena, які вхо-
дять до одного підроду Solanum. Водночас, в 
спектрі продуктів ампліфікації виду 
S. mammosum виявлено додатковий ПЛР-
продукт завдовжки приблизно 1600 п.н., який 
відсутній в спектрах продуктів ампліфікації 
всіх досліджених на наш час видів роду So-
lanum. Утворення такого ПЛР-продукту дає 
можливість зробити припущення щодо мож-
ливості існування двох класів 5' ЗТС 35S 
рДНК у видів підроду Solanum, зокрема секції 
Acanthophora. 

Підтвердженням даного припущення є ре-
зультати рестриктного аналізу рекомбінант-
них плазмід. Зокрема, при розщепленні 5' ЗТС 
S. vespertilio ендонуклеазою BamH I утворю-
вались два фрагменти завдовжки близько 600 
і 400 п.н., у випадку S. villosum довжина фра-
гментів складала приблизно 550 і 400 п.н., а у 
S. pseudocapsicum аналогічні фрагменти мали 
довжини близько 500 і 400 п.н. Оскільки ро-
диноспецифічний сайт впізнавання ендонук-
леази BamH I локалізований на відстані 405 
п.н. перед 5’-кінцем гену 18S рРНК, що було 
визначено нами раніше для багатьох видів So-
lanaceae [1, 4, 7], то можна зробити висновок 
щодо існування різниці у довжині ділянки 
5' ЗТС досліджених нами видів Solanum ниж-
че сайту ініціації транскрипції – так званої 
“варіабельної області” [11]. 
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Результати розщеплення 5' ЗТС видів So-
lanum ендонуклеазою Eco52 I дозволяє також 
припустити наявність поліморфізму за послі-
довністю. Так, аналіз фрагментів рестрикції 
трьох клонів 5' ЗТС S. pseudocapsicum виявив, 
що їх кількість для кожного клону різна – 
утворилися один, два і три фрагменти. Це за-
свідчує імовірність існування в геномі 
S. pseudocapsicum кількох варіантів 5' ЗТС з 
різною кількістю сайтів впізнавання ендонук-
леази Eco52 I. Проте, остаточний висновок 
щодо локалізації та кількості таких сайтів 
можна зробити тільки після аналізу результа-
тів сиквенування отриманих клонованих по-
слідовностей 5' ЗТС. 

Висновки. Проведене нами клонування 
послідовностей 5' ЗТС 35S рДНК видів роду 
Solanum та рестрикційний аналіз отриманих 
рекомбінантних плазмід дозволило виявити 
існування поліморфізму за довжиною та по-
слідовністю 5' ЗТС між представниками різ-
них секцій роду. У окремих видів встановлено 
також наявність внутрішньогеномного полі-
морфізму по послідовності 5' ЗТС. Подальше 
сиквенування клонованих послідовностей до-
зволить визначити можливість застосування 
виявлених відмінностей в структурі 5' ЗТС як 
молекулярних маркерів при вирішенні питань 
таксономії роду Solanum. 
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The external transcribed spacer region (5’-ETS) of 35S rDNA was amplified by PCR and cloned for five 

species representing different sections of genus Solanum. Restriction mapping of the obtained clones demon-
strated interspecific differences in the structure of the 5’-ETS. Two length variants of the 5’-ETS were found in 
S. mammosum, whereas intragenomic polymorphism was not observed for other species. 
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ОКРЕМІ ПІДХОДИ ДО ВСТАНОВЛЕННЯ ФОНОВИХ ВЕЛИЧИН 
ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТАХ 

 
Представлено розгляд геохімічних вибірок з істотною мінливістю як у природних, так і в антропоген-

но-перетворених екосистемах. У таких випадках встановленню фонового вмісту як середньої для вибірки 
передує аналіз критеріїв нормальності розподілу. 

 
Ключові слова: ґрунт, екосистеми, важкі метали, середнє, критерії 
 
Вступ. Біобезживні об'єкти (мул, ґрунт, 

біосфера) є надскладними системами, а тому 
мають підвищену варіабельність показників, 
які їх характеризують. Результати низки до-
слідників [1–6] свідчать і про підвищену мін-
ливість вмісту важких металів. При аналізі та-
ких об'єктів необхідні розрахунки фонового 
вмісту, який найчастіше є середньою, що ха-
рактеризує сукупність. При великій вибірці 
або низькій варіабельності, для яких прита-
манний нормальний розподіл, сукупність 
найчастіше можна характеризувати середнім 
арифметичним. Але у випадку, якщо вибірка 
не досить велика (n≤100), а так буває досить 
часто через значні матеріальні затрати на гео-
хімічні і біогеохімічні вишукування, постає 
проблема вибору власне середньої величини, 
яка б найоптимальніше характеризувала всю 
сукупність.  

Завдання це досить важливе, від значення 
фонового вмісту залежать результати аналізів 
та висновки для рекомендацій і природокори-
стування. Тому неправильно фонові величини 
можуть призвести до різних висновків, які, 
зауважимо, стосуються однієї і тієї ж терито-
рії, тобто виникає суб'єктивізм в оцінці стану 
конкретної екосистеми. Тому мета статті – 
показати можливі шляхи визначення фоново-
го вмісту важких металів шляхом певних ста-
тистичних операцій, на що чимало дослідни-
ків рідко звертають увагу. 

Об'єкт і методи. Отже, суть проблеми – у 
визначенні відповідності сукупності нульовій 
гіпотезі. Методично це вирішується по-
різному, але найчастіше пропонуються харак-
теристики асиметрії та ексцесу, надалі – певні 
статистичні критерії, серед яких найбільш по-
пулярним і тому вживаним є t-критерій. При 
сукупностях невеликого об'єму із змінними 
про розподіл яких мало відомо (або нічого не 
відомо) говорять про непараметричні методи. 

Останні якраз і найбільш необхідні для випа-
дків, коли у дослідника небагато відомостей 
про параметри аналізованих показників, і ко-
ли середнє з стандартним відхиленням не мо-
жуть характеризувати сукупність.  

Серед низки альтернативних непараметри-
чних критеріїв зупинимося на двох – Шапіро-
Уілкінсона та Колмогорова-Смірнова. У цьо-
му випадку не стоїть завдання аналізу мате-
матичного особливостей вказаних критеріїв із 
їх формалістичними виразами та обґрунту-
ваннями. Для дослідника тих або інших при-
родних об'єктів поза математичним аналізом 
важливіше методичні рішення для оцінки са-
мих об'єктів. При цьому варто пам'ятати: не-
параметричні методи менш чутливі, ніж па-
раметричні, а тому у випадку нормального 
розподілу доцільно за фоновий вміст прийма-
ти середнє арифметичне. Рекомендації щодо 
вибору середнього геометричного, при відхи-
ленні від нульової гіпотези, також обґрунто-
вані та загальновживані у геохімічних дослі-
дженнях [5, 6].  

Результати і їх обговорення. Для аналізу 
скористуємося різними вибірками: 1) велико-
го об'єму природних екосистем Покутсько-
Буковинських Карпат (n=138; Дмитрук [1]); 
2)меншого об'єму природних ландшафтів 
(n=22; Дмитрук); 3)антропогенних ландшаф-
тів та екосистем, які знаходяться під впливом 
техногенезу (n=62; Дмитрук [1]; n=34; Her-
nandez L. and all [8]; n=24; Haiyan and Stuanes 
[7]). Аналізуватимуться два елементи – кад-
мій і цинк, фоновий вміст яких у ґрунтах від-
різняється, практично, на два порядки, що 
урізноманітнює підходи. Традиційно визна-
чаються всі середні (арифметичне, геометри-
чне, гармонійне і медіана), асиметрія і ексцес, 
критерії Колмогорова-Смірнова, хі-квадрат та 
Шапіро-Уілкінсона. Крім статистичних кри-
теріїв доцільно використовувати графічні по-
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будови розподілу важких металів, які дозво-
ляють візуально встановити особливості від-
хилення від нормального (рис.).  
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Рис. Гістограми розподілу валового вмісту важ-
ких металів у ґрунтах Покутсько-Буковинських 

Карпат 
 

Отже, для ґрунтів природних екосистем 
Карпат спостерігається відхилення від норма-
льного розподілу Cd та Zn (не зважаючи на 
великий об'єм вибірки), пов'язане з істотною 
строкатістю еколого-ландшафтних умов та 
особливостями аналітичних робіт (фактор ді-
яльний для всіх випадків). Відхилення від Га-
усового розподілу діагностується за всіма 
критеріями. У такому випадку рекомендуєть-
ся для фонового вмісту елементів брати зна-
чення середніх геометричних. 

Водночас аналіз гістограм (рис.) свідчить 
про чітку лівосторонню асиметрію, особливо 
стосовно кадмію (рис. А), вміст якого понад 
0,50 мг/кг зустрічається одиничні рази. Якщо 
знехтувати 4-ма значеннями (>0,50), то роз-
поділ цього металу нормалізується згідно всіх 
критеріїв (рис.А-вставка). Розподіл ж вмісту 
цинку у всіх випадках не відповідає нормаль-
ному. 

Таблиця 
Статистичні показники валового  

вмісту Cd і Zn, мг/кг 
 Ар.* Гео Г. М Ас. Екс* χ2 d W 

Бурі гірсько-лісові,  
Покутсько-Буковинські Карпати 

Cd 0,28 0,26 0,24 0,27 + + 0,01 0,00 0,00
Zn 34,8 32,8 31,0 32,6 + + 0,01 0,00 0,00
Сірі лісові агроекосистем, Хотинська височина 

Cd 0,88 0,84 0,80 0,81 - - 0,19 0,20 0,02
Zn 27,5 26,9 26,3 26,5 + - 0,17 0,20 0,02

Ґрунти, змінені антропогенезом,  
провінція Hunan (пд. Китай) 

Cd 1,60 1,02 0,58 1,25 + + - 0,15 0,00
Zn 64,6 41,5 31,6 29,4 + + - 0,05 0,00

Лісові ґрунти в зоні впливу  
атмосферних випадань, Франція 

Cd 0,20 0,18 0,16 0,17 + + 0,00 0,05 0,00
Zn 51,7 31,1 13,5 38,6 - - 0,15 0,20 0,00

Бурі гірсько-лісові, Чорногірський масив 
Cd 0,43 0,40 0,38 0,42 - - 0,46 0,20 0,02
Zn 55,0 51,9 48,9 52,4 - - 0,34 0,20 0,08
* - середні: Ар – арифметичне, Гео – геометричне, Г – 
гармонійне, М–медіанне; Ас–асиметрія, Екс–ексцес 

(відхилення від нормального +; нормальний розподіл -); 
критерії χ2, d (Колмогорова-Смірнова) та W (Шапіро-
Уілкінсона) оцінюються для р із відповідним рівнем за-
безпеченості; виділено W, у випадку їх істотної значу-

щості 
 

Для аналогічних ґрунтів природних екоси-
стем Чорногірського масиву тільки критерій 
Шапіро-Уілкінсона свідчить про відхилення 
від нормального розподілу вмісту кадмію, 
тобто доцільність використання середнього 
геометричного в якості фонового значення 
цього металу (табл.). Математики причиною 
цього назвали б невеликий об'єм вибірки, але, 
як свідчать попередні результати для Покут-
сько-Буковинських Карпат, першопричина – 
істотне різноманіття умов формування ґрунтів 
і власне їх самих. Нехтування двома значен-
нями (>0,70) призводить до нормального роз-
поділу кадмію згідно всіх критеріїв. У цьому 
випадку середнє арифметичне (0,40) таке ж, 
як і середнє геометричне без нормалізації 
(табл.). Отже, фонова кількість металів для 
природних екосистем може вибиратися і за 
середніми геометричними. 

У межах антропогенно-перетворених еко-
систем з'являється ще один активний фактор – 
діяльність людини, наслідки якої істотно змі-
нюють вміст металів і їх розподіл. Мінімальні 
зміни екосистем відбуваються при агрогенних 
процесах [1]. Дійсно метали у сірих лісових 
ґрунтах агроекосистем Хотинської височини 
мають нормальний розподіл згідно всіх кри-



теріїв, крім Шапіро-Уілкінсона (табл.). Якщо 
не проводити перевірки з використанням 
останнього, то фонові величини – середні 
геометричні. І хоча після нормалізації значень 
обох елементів за фонові можуть прийматися 
середні арифметичні, проте їх величини прак-
тично не відрізняються від наведених (табл.). 
Зауважимо, що використання критерію Шапі-
ро-Уілкінсона все-таки заохочує до додатко-
вої перевірки, що надає впевненості в отри-
маних результатах.  

 

Зразки лісових ґрунтів Франції відібрані з 
екосистем, які знаходяться під впливом атмос-
ферного забруднення. В даному випадку всі 
критерії свідчать про відхилення від нормаль-
ного розподілу Cd і тільки W – про невідповід-
ність Гаусовому розподілу і кількості Zn 
(табл.). Цікаво, що нехтування окремими зна-
чення кадмію (>0,50; всіх 3) призводить до но-
рмального розподілу згідно всіх критеріїв, тоді 
як для цинку така ж операція у будь-якому ви-
падку зберігає критерій W який свідчить про 
відхилення від нормального розподілу.  

Звернемо увагу, що фоновий вміст кадмію 
залишається близьким (0,18 та 0,17 мг/кг), то-
ді, якщо б нами не було використано критерій 
W, то фоновий вміст Zn кардинально б відріз-
нявся (51,7 та 31,1 мг/кг). У цьому випадку 
оцінка техногенного перетворення була б 
протилежною, а це не дозволило б проводити 
відповідні заходи з оптимізації природокори-
стування та розробки практичних рекоменда-
цій. 

Близькі результати виходять і при аналізі 
ґрунтів екосистем Китаю. Хоча для кадмію 
майже всі критерії свідчать про відхилення 
від Гаусової кривої, проте видалення з сукуп-
ності значень Cd > 3,0 (до речі, явно антропо-
генної ґенези) зумовлює нормалізацію розпо-
ділу згідно всіх використаних критеріїв. Від-
мітимо, що цей крок також істотно змінює 
фонову величину кадмію (1,60 та 1,12 мг/кг) з 
вказаними вище наслідками. Для цинку у всіх 
випадках нормалізації критерій Шапіро-
Уілкінсона свідчить про відхилення від Гау-
сового розподілу, тобто необхідність послуго-
вуванням середнім геометричним, яке також 

докорінно змінює оцінку наслідків антропо-
генезу (фоновий вміст 64,6 та 41,5 мг/кг).  

Висновки. Оцінку нормальності розподілу 
та на цій основі вибору фонового вмісту важ-
ких металів доцільно проводити з викорис-
танням кількох критеріїв, при необхідності 
прискорити процес – пропонуємо критерій 
Шапіро-Уілкінсона (W), який найбільш вимо-
гливо виявляє відхилення від нормального 
розподілу. Такий підхід дозволяє об'єктивні-
ше оцінювати особливості еколого-
геохімічного статусу, найперше для антропо-
генно-змінених екосистем, що надважливо не 
тільки при моніторингу, але й для виявлення 
та оцінки деградаційних процесів. 
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ДІАГНОСТИЧНА ЗНАЧУЩІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК ГЕ-
НЕРАТИВНИХ ОРГАНІВ ВИДІВ РОДУ JUGLANS L. (JUGLANDA-

CEAE DC. EX PERLEB.), ІНТРОДУКОВАНИХ В УКРАЇНУ 
 

Представлені результати порівняльно-морфологічного дослідження генеративних органів 
видів роду Juglans, інтродукованих в Україну, уточнено характер та межі варіювання видових 
ознак, встановлені діагностичні критерії для таксономії роду. 
Ключові слова: Juglans, генеративні органи, видові ознаки. 

 
Вступ. Рід Juglans належить до тих родів, 

які характеризуються наявністю не багатьох 
чітких та константних ознак. Найбільш істот-
ними серед них є ознаки форми та будови ен-
докарпу, але вони є дуже варіабельними. На-
певно, тому існує низка критичних видів, що 
потребують ретельного дослідження з вико-
ристанням додаткових морфологічних ознак, 
у тому числі таких, які раніше рідко або зо-
всім не використовувались при визначенні 
видів. Зокрема, це морфологічні ознаки гене-
ративних органів – квіток та плодів. 

Матеріали та методи досліджень. Дослі-
дження проводились протягом 1997-2002 ро-
ків шляхом експедиційних виїздів та відря-
джень у 12 областей України. Під час польо-
вих досліджень зібраний гербарний матеріал, 
який був використаний для порівняльно-
морфологічного аналізу видів роду Juglans в 
Україні. Крім власних зборів, також викорис-
тані гербарні матеріали вітчизняних гербаріїв 
– Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН 
України (KW), Одеського державного універ-
ситету ім. І.І. Мечникова (MSUD), Державно-
го Нікітського ботанічного саду (YALT), На-
ціонального ботанічного саду ім. М.М. Гриш-
ка НАН України (KWHA), Львівського дер-
жавного університету ім. І.Я. Франка (LW), 
Ботанічного саду Львівського лісотехнічного 
університету ім. П.С. Погребняка (LWL), 
Львівського Природознавчого музею НАН 
України (LWS), та деяких зарубіжних – Бота-
нічного інституту ім. В.Л. Комарова РАН, Ро-
сія (LE), Всеросійського інституту рослинно-
знавства, Росія (WIR), Королівського ботаніч-
ного саду К’ю, Великобританія (K). Всього 
опрацьовано близько 500 гербарних зразків 
видів, зібраних в Україні, та близько 2000 зра-
зків у світовому масштабі. 

Морфологічний опис квіток проводився за 
розробками З.Т. Артюшенко, О.О. Федорова 
[2, 3], з використанням 25 пагонів для кожно-
го виду. Деякі морфологічні ознаки описували 
за допомогою стереоскопічного мікроскопа 
МБС-9 (збільшення в 10, 20 та 70 разів). Для 
морфологічного опису плодів нами була ви-
користана схема, в основу якої ми поклали 
праці З.Т. Артюшенко, О.О. Федорова [2, 3], а 
також "Методичні вказівки по обстеженню 
насаджень грецького горіха та виділенню цін-
них форм для вегетативного розмноження: 
розділ "Лабораторні дослідження зразків го-
ріха"" [8]. Для досліджень використовували 
по 50 плодів для кожного виду. Описували 
плоди як з оплоднем, так і саму "кістянку", 
тобто ендокарпій. Отримані кількісні дані об-
роблялися з використанням пакету 
комп’ютерних програм STATISTICA 5.0 for 
Windows. 

Результати та їх обговорення. Квітка. 
Для видів роду Juglans характерні роздільно-
статеві, однодомні  квітки.  

Тичинкові квітки в довгих багатоквіткових 
сережках, при цвітінні звисаючих, які закла-
даються влітку на пагонах останнього року і 
до осені перетворюються в конічні бруньки з 
фасетковою поверхнею [5, 11]. Використання 
такої ознаки, як кількість сережок, дотепер 
було досить обмежене, проте кількість сере-
жок на нашу думку може розглядатися в якос-
ті секційної ознаки. Наприклад, у видів секцій 
Rhysocaryon та Juglans сережки найчастіше по 
2-3 (J. cinerea, J. major, J. microcarpa, J. nigra, 
J. regia), зрідка поодинокі. Для видів секції 
Cardiocaryon характерна велика кількість се-
режок (від 5 до 10). У її видів сережки видов-
жені, циліндричні, до 30 см завдовжки та в ді-
аметрі до 1 см. Сережки у видів секції Rhyso-
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caryon циліндричні, зазвичай 5-10 x 0,5-0,7 см 
(виняток – J. nigra, у якої сережка 18 x 1,3 см). 
Сережки у J. cinerea (секція Trachycaryon) 
близькі до таких у видів секції Cardiocaryon. 
Згідно з нашими даними, отриманими у півні-
чній частині Лісостепу України (південна 
околиця м.Київ), довжина сережок у цього 
виду становить 6-6,5 см, ширина – 0,7-0,8 см. 
За даними І.Г. Команіча (Молдова) та Ф.Л. 
Щепотьєва (Україна) ці показники становлять 
12-14 см та 1 см [6, 11]. У рослин J. regia (се-

кція Juglans), сережки циліндричні, спочатку 
прямостоячі, під час цвітіння звисаючі, 7-15 x 
1,0-1,2 (1,5) см. За нашими даними підрахова-
но, що кількість квіток в суцвітті у даного ви-
ду 70-150. Близька кількість квіток в сережках 
у видів секції Cardiocaryon (130-150 (200)) та 
J. cinerea (80-130). Тим часом у видів секції 
Rhysocaryon значно менша кількість квіток в 
суцвітті (30-65). З таблиці 1 видно, що кіль-
кість квіток в суцвіттях та їх розміри є значу-
щою ознакою для секції Rhysocaryon.  

 
Таблиця 1 

Кількісні показники суцвіття видів роду Juglans 
Види Довжина суцвіть, см Ширина суцвіть, см Кількість квіток у суцвітті

Sect. Cardiocaryon 
J. cordiformis 20,0-30,0 0,8-1,2 130-140 
J. mandshurica 10,0-30,0 0,9-1,0 130-150 
J. sieboldiana 15,0-30,0 0,9-1,0 150-200 

Sect. Juglans 
J. regia 8,0-15,0 0,5-1,2 70-150 

Sect. Rhysocaryon 
J. major 5,0-7,0 0,5-0,7 45-50 
J. microcarpa 4,0-10,0 0,5-0,6 30-50 
J. nigra 6,0-12,0 0,6-1,0 40-65 

Sect. Trachycaryon 
J. cinerea 5,0-14,0 0,7-1,0 80-130 
 

 
Оцвітина у видів досліджуваного роду 

проста 4-6 лопатева, гола або опушена, а ти-
чинок 8-40, з дуже короткими пиляками. 

Маточкові квітки формуються на пагонах 
поточного року. Квітка знаходиться в пазусі 
покривного листка та має 2 приквітки, зрос-
лих з зав’яззю. Зав’язь нижня, одногнізда. 
Квітки іноді поодинокі, але найчастіше в ки-
тицях по 2-4 (5) у видів секцій Juglans, Rhyso-
caryon та Trachycaryon. У J. cinerea зустріча-
ються китиці з 7-8 квіток, у J. regia існують 
також і багатоквіткові суцвіття (до 35 квіток 
[10]). У видів секції Cardiocaryon в китицях 
найбільша кількість квіток (5-12 (30)), й це 
додаткова діагностична ознака для даної сек-
ції. 

Форма маточкової квітки глечикоподібна 
(J. cinerea), видовжено-яйцеподібна (J. cordi-
formis), видовжена (J. mandshurica, J. sieboldi-
ana), видовжено-овальна (J. regia), пляшкопо-
дібна (J. sieboldiana) чи широко-овальна (J. 
major), широко-яйцеподібна (J. major), куле-
подібна (J. nigra), та овально-циліндрична (J. 
microcarpa). 

Розміри маточки є значущою ознакою на 
секційному рівні. Так, у видів секції Rhyso-
caryon маточки найменші (0,4-0,6 x 0,2-0,5 

см). Найдовші маточки у J. cordiformis, J. 
mandshurica, J. sieboldiana (секція Cardio-
caryon) – 0,9-1,0-2,2 см, причому ширина ма-
точок у них 0,4-0,5 см. Маточки у J. cinerea 
мають розміри 0,7-1,5 x 0,4-0,6 см, у J. regia – 
0,7-1,2 x 0,3-0,4 см. Для всіх видів характерне 
густе опушення маточки.  

Приймочки двох-лопатеві, м’ясисті, бах-
ромчасті. За кольором приймочок можна роз-
різняти такі види, як J. regia (світло-зелені), J. 
microcarpa (зелено-жовтуваті), J. nigra (жов-
то-зелені з рожевим відтінком), J. sieboldiana 
(яскраво-червоні), J. cordiformis (червоно-
бордові), J. mandshurica (червоно-рожеві). 
Видоспецифічною ознакою для J. cinerea є 
досить довгі, вузькі, світло-рожеві приймоч-
ки. 

Таким чином, наші дослідження виявили, 
що такі кількісні ознаки, як кількість сережок, 
кількість квіток у суцвіттях та розміри маточ-
ки належать до важливих діагностичних 
ознак, які можна використовувати при розріз-
нянні окремих секцій. Тим часом ознака ко-
льору приймочок заслуговує на використання 
в систематиці роду на видовому рівні. 

Плід. Морфологічні ознаки плоду є найва-
жливішими ознаками для розмежування як 
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видів, так і надвидових таксонів. Плід Juglans 
вважають несправжньою кістянкою, й зви-
чайно називають горіхом [1, 4, 7, 9, 12 та ін.]. 
За З.Т. Артюшенко плід горіхових – це кістя-
нкоподібний горіх, для якого характерна на-
явність обгортки з приквіток [2]. Оплодень 
складається з м’ясистого екзокарпу, який від-
падає при дозріванні плоду та оголює міцний 
шар твердого ендокарпу, оточуючого насінину.  

За способом розповсюдження види роду 
Juglans є авто-барохорами.  

Форма плоду у видів даного роду є сталою 
ознакою при розмежуванні видів та надвидо-
вих таксонів. Проте ця ознака є дуже варіабе-
льною. Зокрема, форма плоду з перикарпієм 
відіграє роль лише на секційному рівні, а фо-
рма ендокарпію – на секційному й іноді на 
видовому, що відображено в таблиці 2. 
Розміри плоду дуже варіюють у всіх видів ро-
ду Juglans, наприклад, у J. regia довжина пло-
ду у межах 2,6 – 6,0 см, а ширина – 2,7 – 5,0 
см (табл. 3). 

 
Таблиця 2 

Форма плоду у видів роду Juglans 
Види Форма плоду (з перикарпієм) Форма ендокарпу 

Sect. Cardiocaryon 
J. cordiformis Яйцеподібна, широкояйцеподібна Серцеподібна, яйцеподібна, сплющена з 

боку стулок 
J. mandshurica Широкоеліпсоїдна, оберненояйцеподібна, 

еліпсоїдна, видовжено-еліпсоїдна, видов-
жена 

Еліпсоїдна, яйцеподібна, майже куляста, 
видовженоеліпсоїдна 

J. sieboldiana Видовжено яйцеподібна, куляста Яйцеподібна, еліпсоїдна, видовженояйце-
подібна- 

Sect. Juglans 
J. regia Куляста, еліпсоподібна, оберненояйцепо-

дібна, грушеподібна, видовженокуляста 
Дуже варіює – від видовженої, еліпсоїдної 

до кулястої 
Sect. Rhysocaryon 

J. californica Куляста Здавлено-куляста, куляста, яйцеподібна 
J. major Майже куляста, короткоеліпсоїдна, напів-

куляста 
Куляста, еліпсоїдна, напівкуляста, ледь 
здавлена, широкооберненояйцеподібна 

J. microcarpa Куляста, зрідка еліпсоїдна Куляста до здавлено-кулястої 
J. nigra Майже куляста, куляста, зрідка еліпсоїд-

на, ледь здавлена з верхівки та основи 
Майже куляста, куляста, зрідка еліпсоїд-

на, здавлена з верхівки та основи 
Sect. Trachycaryon 

J. cinerea Еліпсоїдна, циліндрична, видовженояйце-
подібна, видовжена 

Еліпсоїдна до майже циліндричної, видо-
вженояйцеподібна, видовжена, веретено-

подібна 
 
 

З таблиці 3 видно, що найнижчий коефіці-
єнт варіювання у видів секції Cardiocaryon, за 
винятком J. mandshurica, для якого характер-
на значна формова різноманітність. 

Ознаки поверхні плоду не є діагностични-
ми для видів роду, за винятком J. regia, у яко-
го поверхня екзокарпію завжди гладенька, за-
лозисто-крапкова. Плоди у видів секції Car-
diocaryon та Trachycaryon мають рудувате 
опушення, вони клейкі, для видів секції Rhy-
socaryon характерне розсіяне сірувате опу-
шення. Цікавим є плід J. nigra з ЛДАУ 
(Львівський Державний аграрний універси-
тет), у якого перикарпій, на відміну від зви-
чайного виду, голий, з дрібними наростами. 
Вірогідно, це є гібрид J. nigra x J. regia, що 
називається "дублянським". Про нього згадує 
Ф.Л. Щепотьєв, вказуючи, що він "особливо 

великий розміром" [11].  
Ознаки поверхні ендокарпію, навпаки, є 

надійним критерієм для визначення як надви-
дових таксонів, так і видів. Наприклад, в ме-
жах секції Cardiocaryon ендокарпій у J. cordi-
formis відрізняється від такого у J. sieboldiana 
гладенькою поверхнею, двома слабко розви-
неними ребрами та слабкими борознами. Ен-
докарпій у плодів J. sieboldiana більш зморш-
куватий, з двома швами, що дуже виступають. 
У J. mandshurica ендокарпій має два дуже за-
гострених звивистих ребра, 6-8 повздовжніх 
загострених, трохи звивистих вузьких боро-
зен, та загострені зморшки між ними. Взагалі 
поверхня ендокарпію у J. mandshurica дуже 
близька до такої у J. cinerea з секції Trachy-
caryon. Різниця полягає в тому, що в остан-
нього виду чотири дуже високих (до 5 (мм)), 
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загострених ребра, і 8-10 гострих, хвилястих, 
глибоких й вузьких борозен. 

Товщина ендокарпію у видів роду Juglans 
в межах 1 – 4 мм. Так, у J. regia товщина 
ендокарпію буває близько 0,5 мм (у деяких 
форм колекції Інституту ботаніки лише 0,1 мм 
– у форм, для яких характерна перфорація) 
[10]. Оплодень відносно тонкий – 2-4 мм (J. 
cinerea, J. cordiformis, J. mandshurica, J. mi-
crocarpa, J. sieboldiana) чи товстий – 5-9 мм 
(J. major, J. nigra, J. regia). У гібриду "дуб-
лянський" перикарпій завтовшки 10-13 мм, й 

завдяки йому плід виглядає дуже крупним. 
Отже, внаслідок детального перегляду 

морфологічних ознак генеративних органів 
видів роду Juglans встановлено, що найбільш 
важливими діагностичними ознаками є: на рі-
вні секції кількість квіток в суцвітті, розміри 
сережок, розміри маточок, форма плодів (з 
перикарпієм), форма й поверхня ендокарпію; 
на рівні виду – колір приймочок, форма ендо-
карпію, поверхня перикарпію й поверхня ен-
докарпію. 

 
Таблиця 3 

Кількісні показники плодів у видів роду Juglans 
Довжина плодів, см Ширина плодів, см Коефіцієнти варіювання 

Види max min max min Довжина 
плоду 

Ширина 
плоду 

Sect. Cardiocaryon 
J. cordiformis 5,0 4,0 4,5 2,5 7,28 15,87 
J. mandshurica 6,5 2,7 4,0 2,0 26,53 19,99 
J. sieboldiana 5,1 4,0 3,5 3,0 8,97 5,67 

Sect. Juglans 
J. regia 6,0 2,6 5,0 2,7 26,17 19,73 

Sect. Rhysocaryon 
J. californica 3,5 2,1 5,0 3,9 15,56 9,27 
J. hindsii 5,0 2,4 5,0 2,5 24,96 23,15 
J. major 4,2 2,0 3,7 3,5 25,63 2,43 
J. microcarpa 3,2 1,4 4,0 1,5 24,33 29,93 
J. nigra 8,0 3,0 6,0 3,0 36,17 23,42 

Sect. Trachycaryon 
J. cinerea 10,0 4,0 4,0 3,0 25,99 8,47 
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КОЛЕСНІЧЕНКО О.В., ГРИГОРЮК І.П., 

ГРИСЮК С.М., РАДЧЕНКО В.Г. 
м. Київ  

 

АДАПТАЦІЯ САДЖАНЦІВ КАШТАНА ЇСТІВНОГО (CASTANEA 
SATIVA MILL.) ТА ГІРКОКАШТАНА ЗВИЧАЙНОГО (AESCULUS 
HIPPOCASTANUM L.) ДО ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ЗРОСТАННЯ 

 
Визначено вміст малонового діальдегіду і активність супероксиддисмутази, каталази, пероксидази й 

поліфенолоксидази в листках рослин каштана їстівного та гіркокаштана звичайного в різних екологічних 
умовах. Шляхом математичного моделювання, виконаного на основі фізіолого-біохімічних реакцій, 
встановлено визначальні фактори, які впливають на адаптаційні властивості рослин. 

 
Ключові слова: адаптація, активність ферментів, Castanea sativa Mill., Aesculus hippocastanum L. 

 
Різке загострення екологічної ситуації в 

Україні внаслідок антропогенного впливу, 
глобального потепління і аридизації клі-
мату висувають проблему адаптації й стій-
кості рослин як одну з центральних в біоло-
гії та фізіології рослин [2, 4]. Каштан їстівний 
відноситься до групи мезотермічних рослин, 
які природно зростають тільки в умовах теп-
лого або помірного клімату, оптимальна сума 
активних температур для якого становить 
3600ºС, а мінімальна, яка необхідна для його 
проростання, - 3200ºС. Існують дані, що рос-
лини каштана їстівного не переносять жари і 
тривалих засух [5]. Зокрема, висока і низька 
температури, дефіцит кисню й води, засо-
лення, загазованість, іонізуючі випроміню-
вання та інфекції викликають широкий 
спектр неспецифічних стресових реакцій в 
рослинному організмі [3]. Підтримання ста-
більного рівня вільнорадикальних процесів у 
клітині забезпечується функціонуванням ок-
сидної системи, яка включає ферментативні та 
низькомолекулярні антиоксидантні механізми. 
Стресовий вплив призводить до посилення в 
клітині вільнорадикальних процесів і зміщен-
ня рівноваги в бік активації перекисного оки-
снення ліпідів (ПОЛ) [7]. До ключових фер-
ментів захисту живих організмів від окисню-
вальної деструкції належить супероксиддис-
мутаза, каталаза і пероксидаза [8, 13]. Тому, 
для подальшої інтродукції каштана їстівного в 
Україні актуальним є визначення адаптацій-
них можливостей стійкості його до посухи.  

Матеріали й методи. Об’єктом наших до-
сліджень слугували 30 однорічних саджанців 
каштана їстівного, вирощені нами в м.Києві і 
інтродуковані у 2006 р. з Південного Китаю 
(м. Чжанчжоу) й 18 - гіркокаштана звичайно-
го, які ми висаджували на території Ботаніч-

ного саду Національного аграрного універси-
тету (відносно чиста зона) та в місцях на уз-
біччях доріг з підвищеною концентрацією по-
лютантів. Водночас саджанці каштана їстів-
ного і гіркокаштана звичайного висаджували 
в Степовій зоні України на території Ботаніч-
ного саду Дніпропетровського державного 
університету. Критерієм фізіолого-біохімічної 
реакції каштана їстівного і гіркокаштана зви-
чайного на умови навколишнього середовища 
слугував рівень вільно-радикальних процесів, 
що визначали за вмістом малонового діальде-
гіду (МДА) та активністю ферментів антиок-
сидантного захисту. МДА - продукт розщеп-
лення жирних кислот (за ТБК – активними 
продуктами), що відображає ступінь активно-
сті процесів пероксидації. Антиоксидантний 
властивості оцінювали за рівнем активності 
супероксиддисмутази (СОД), каталази, перок-
сидази та поліфенолоксидази.  

Метою нашої роботи було встановити ада-
птацію саджанців каштана їстівного і гірко-
каштана звичайного до екологічних умов зро-
стання на підставі показників вмісту МДА й 
активності ферментів антиоксидантного ком-
плексу (супероксиддисмутази, пероксидази, 
поліфенолоксидази і каталази) та математич-
но обґрунтувати домінуючі фактори, що 
впливають на процеси адаптації рослин.  

Активність супероксиддисмутази (СОД) 
оцінювали за ступенем інгібування процесу 
відновлення нітротетразолію синього у сис-
темі феназинметасульфат–НАДН – нітротет-
разолій синій [12], вміст МДА - за касторовою 
реакцією з тіобарбітуровою кислотою з на-
ступним вимірюванням оптичної густини 
отриманого розчину на спектрофотометрі СФ-
26 за довжини хвилі 532 нм [6, 9]. Активність 
пероксидази, каталази і поліфенолоксидази 
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визначали за Х.М. Починком [10]. Матема-
тичку обробку результатів досліджень прово-
дили згідно програм STATISTICA 6.0 [1] з 
використанням кластерного аналізу [11] та 
багатомірного шкалування [14]. 

Результати досліджень та їх обговорення 
Нами встановлено, що вміст МДА в лист-

ках саджанців каштана їстівного і гіркокаш-

тана звичайного в м.Дніпропетровську досто-
вірно зростав порівняно з м.Києвом (відпові-
дно з 86,33±0,77 до 118,32±3,00 нмоль/г нава-
жки та 48,31±0,66 і 106,51±2,02 нмоль/г нава-
жки) (табл.1).  

Певні зміни відзначено нами і в активності 
ферментів антиоксидантного захисту рослин 
(табл. 2). 

Таблиця 1 
Вміст МДА в листках саджанців каштана їстівного та гіркокаштана звичайного 

Вид Місце досліджень, умови МДА, 
нмоль/г  
наважки 

δ 

Київ, відносно чиста зона 86,33±0,77 1,33 
Київ, забруднена зона 95,91±0,17 0,30 

Каштан їстівний 

Дніпропетровськ, відносно чиста зона 118,32±3,00 5,19 
Київ, відносно чиста зона 124,81±1,98 3,40 Каштан їстівний, походження Пів-

денний Китай Київ, забруднена зона 138,29±0,94 1,64 
Київ, відносно чиста зона 48,31±0,66 1,15 
Київ, забруднена зона 48,86±1,11 1,92 

Гіркокаштан звичайний 

Дніпропетровськ, відносно чиста зона 106,51±2,02 4,91 
Таблиця 2 

Активність ферментів антиоксидантного захисту рослин в листках саджанців каштана їстівного 
та гіркокаштана звичайного 

Активність ферментів 

Вид Місце досліджень, умови СОД, ум.од./ г 
наважки 

Пероксидаза, 
ум. один. /хв./ г 

наважки 

Каталаза, мг 
Н2О2/г наважки 

Поліфенол-
оксидаза, 
ум.один./ 

хв./г наважки
Київ, відносно чиста зона 14,59±0,29 6,53±0,15 3,12±0,22 2,41±0,04 
Київ, забруднена зона 14,14±0,51 6,95±0,68 3,17±0,29 2,55±0,26 Каштан їстівний Дніпропетровськ, відносно 
чиста зона 16,87±0,54 6,11±0,40 4,77±0,15 2,27±0,13 

Київ, відносно чиста зона 12,71±0,19 15,22±0,19 7,71±0,16 6,71±0,15 Каштан їстівний, 
походження Пів-
денний Китай 

Київ, забруднена зона 15,09±0,49 19,85±0,14 6,80±0,39 8,89±0,07 

Київ, відносно чиста зона 30,18±0,81 14,36±0,23 6,18±0,10 4,92±0,03 
Київ, забруднена зона 35,60±2,45 15,00±0,37 4,42±0,20 5,08±0,12 Гіркокаштан зви-

чайний Дніпропетровськ, відносно 
чиста зона 27,36±0,28 13,71±0,48 7,40±0,10 4,75±0,17 

 
З метою встановлення причин змін актив-

ності ферментів залежно від природно-
кліматичної зони, генетичних особливостей 
рослин та впливу факторів навколишнього се-
редовища нами проведено багатофакторний 
математичний аналіз. Використано модельний 
підхід об'єкт—ознака, де об'єкти - каштан їс-
тівний та гіркокаштан звичайний, ознаки - 
біохімічні показники (рис. 1.).  

 

Проведений аналіз дозволив виділити 3 
окремі кластери: каштан їстівний різного по-
ходження і гіркокаштан звичайний, що зрос-
тають у м.Києві (кластери 1 і 2), й каштан їс-
тівний та гіркокаштан звичайний, що зроста-
ють в м.Дніпропетровську (кластер 3). Вста-
новлено, що для визначення фізіологічного 
стану рослин каштана їстівного і гіркокашта-

на звичайного, які зростають в 
м.Дніпропетровську, найдоцільніше визнача-
ти активність каталази і СОД. Для рослин, що 
зростають у м.Києві, - активність даних фер-
ментів сполучена між собою, тому рекомен-
довано визначати вміст МДА, активність ка-
талази та СОД.  

На дендрограмі, побудованої за методом 
Уорда [11], видно, що каштани, які зростають 
в умовах м.Дніпропетровська, за досліджува-
ними ознаками відокремлюються від інших 
( відстань зв'язку 0,5-1; рис. 2). 

Найінформативніша картина отримана на-
ми при застосуванні багатомірного шкалуван-
ня методом Торгерсона [14] (рис. 3). У триви-
мірному просторі важкоінтерпретованих умо-
вних шкал група каштанів, що зростає в біль-
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шнесприятливих грунтово-кліматичних умо-
вах (Степовій зоні України), розташована 
окремо від інших. 
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Рис. 1. Кластерний аналіз біохімічних показників 

Умовні позначення: 
Perox10 (20, 30, 40, 50) – значения активності пероксидази че-
рез 10с (20, 30, 40, 50 с); Kat - значення активності каталази; 

Poliox30 (60) значення активності поліфенолоксидази через 30с 
(60с); SOD – значення активності СОД; MDA – значення вмісту 

МДА. 
 

 
 
Рис. 2. Дендрограма близькості зв'язку каштана 
їстівного та гіркокаштана звичайного в різних 

екологічних умовах зростання 
Умовні позначення: 

С.s._D - каштан їстівний в екологічно відносно чистих умовах 
(м.Дніпропетровськ), Ae. h._D - гіркокаштан звичайний в еко-
логічно відносно чистих умовах (м.Дніпропетровськ), С.s._K1 - 
каштан їстівний в екологічно відносно чистих умовах (м.Київ), 
С.s._K2 - каштан їстівний в екологічно забруднених умовах 

(м.Київ), С.s _K3 - каштан їстівний (Південний Китай) в еколо-
гічно відносно чистих умовах (м.Київ), С.s._K4 - каштан їстів-
ний (Південний Китай) в екологічно забруднених умовах 

(м.Київ), Ae. h._K1 - гіркокаштан звичайний в екологічно від-
носно чистих умовах (м.Київ), Ae. h._K2 – гіркокаштан звичай-

ний в екологічно забруднених умовах (м.Київ). 

 

 
Факторний аналіз, проведений методом 

головних компонентів, дозволив визначити 
рівень впливу на різні показники для незале-
жних факторів (табл. 3). Встановлено, що фа-
ктор впливу ґрунтово-кліматичних зон зрос-

тання (фактор 3) пояснює 24,9 % дисперсії 
ознак, що є досить високим показником. Од-
нак вірогіднішим фактором, який впливає на 
біохімічні ознаки, є генетичний (фактор 1), 
який пояснює 72,1 % дисперсії ознак (фактор 
1 + фактор 2), завинятком гіркокаштана зви-
чайного, який виявив чітку реакцію на забру-
днення в умовах м.Києва. 

 
Рис.3. Розташування рослинних об'єктів у про-

сторі трьох найбільш значущих шкал 
Умовні позначення: 

С.s._D - каштан їстівний в екологічно відносно чистих умовах 
(м.Дніпропетровськ), Ae. h._D - гіркокаштан звичайний в еко-
логічно відносно чистих умовах (м.Дніпропетровськ), С.s._K1 - 
каштан їстівний в екологічно відносно чистих умовах (м.Київ), 
С.s._K2 - каштан їстівний в екологічно забруднених умовах 

(м.Київ), С.s _K3 - каштан їстівний (Південний Китай) в еколо-
гічно відносно чистих умовах (м.Київ), С.s._K4 - каштан їстів-
ний (Південний Китай) в екологічно забруднених умовах 

(м.Київ), Ae. h._K1 - гіркокаштан звичайний в екологічно від-
носно чистих умовах (м.Київ), Ae. h._K2 – гіркокаштан звичай-

ний в екологічно забруднених умовах (м.Київ). 
 

Таблиця 3. 
Факторне навантаження трьох незалежних 

чинників на досліджувані об'єкти 
Об’єкти Фактор 1 Фактор 2 Фактор 3 
С.s._D 0,363060 0,293037 0,869172 

Ae. h._D 0,411568 0,239347 0,859846 
С.s._K1 0,966277 0,000451 0,230282 
С.s._K2 0,972939 -0,060631 0,183963 
С.s _K3 0,880954 0,150758 0,414168 
С.s._K4 0,887394 0,107974 0,404807 

 Ae. h._K1 0,128311 -0,947183 -0,221614 
 Ae. h._K2 -0,181614 -0,950104 -0,173831 

% загальної 
дисперсії 0,474312 0,247634 0,249550 
Примітка: жирним шрифтом виділені навантаження більше 0,7 

або менше -0,7. 
Умовні позначення: 

С.s._D - каштан їстівний в екологічно відносно чистих 
умовах (м.Дніпропетровськ),  Ae. h._D - гіркокаштан звичайний 
в екологічно відносно чистих умовах (м.Дніпропетровськ), 

С.s._K1 - каштан їстівний в екологічно відносно чистих умовах 
(м.Київ),  С.s._K2 - каштан їстівний в екологічно забруднених 
умовах (м.Київ), С.s _K3 - каштан їстівний (Південний Китай) в 
екологічно відносно чистих умовах (м.Київ),  С.s._K4 - каштан 
їстівний (Південний Китай) в екологічно забруднених умовах 
(м.Київ), Ae. h._K1 - гіркокаштан звичайний в екологічно від-
носно чистих умовах (м.Київ), Ae. h._K2 – гіркокаштан звичай-

ний в екологічно забруднених умовах (м.Київ). 
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Графічне відображення розташування 
об’єктів у факторному просторі підтверджує, 
що рослини каштана їстівного і гіркокаштана 
звичайного із Степової зони України 
(м.Дніпропетровськ) розташовані окремо від 
рослин, які зростали в ґрунтово-кліматичних 
умовах м.Києва (рис. 4.). 

 

 
Рис. 4. Групування у факторному просторі са-
джанців каштана їстівного і гіркокаштана зви-

чайного в різних екологічних умовах 
Умовні позначення: 

С.s._D - каштан їстівний в екологічно відносно чистих 
умовах (м.Дніпропетровськ), Ae. h._D - гіркокаштан звичайний 
в екологічно відносно чистих умовах (м.Дніпропетровськ), 
С.s._K1 - каштан їстівний в екологічно відносно чистих умовах 
(м.Київ), С.s._K2 - каштан їстівний в екологічно забруднених 
умовах (м.Київ), С.s _K3 - каштан їстівний (Південний Китай) в 
екологічно відносно чистих умовах (м.Київ), С.s._K4 - каштан 
їстівний (Південний Китай) в екологічно забруднених умовах 
(м.Київ), Ae. h._K1 - гіркокаштан звичайний в екологічно від-
носно чистих умовах (м.Київ), Ae. h._K2 – гіркокаштан звичай-
ний в екологічно забруднених умовах (м.Київ). 

 
Аналіз побудованих дендрограм свідчить, 

що саджанці каштана їстівного і гіркокаштана 
звичайного у м.Дніпропетровську, порівняно 
з рослинами, які зростають у Києві, знахо-
дяться в більш несприятливих екологічних 
умовах. 

Визначено, що фактор впливу ґрунтово-
кліматичних умов пояснює 24,9 % дисперсії 
ознак. Однак найважливішим фактором, який 
впливає на вміст МДА, активність суперок-
сиддисмутази, каталази, пероксидази та полі-
фенолоксидази є генетичний, який зумовлює 
72,1 % дисперсії ознак. 
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АНАЛІЗ ПОПУЛЯЦІЙНОЇ МІНЛИВОСТІ FRITILLARIA MONTANA 

HOPPE У ПРУТ-ДНІСТРОВСЬКОМУ МЕЖИРІЧЧІ 
 

Проведено дослідження внутрі- та міжпопуляційної мінливості шести популяцій Fritillaria montana 
Hoppe у Прут-Дністровському межиріччі. Визначено середній рівень внутрішньопопуляційної мінливос-
ті виду та встановлено відмінність морфометричних показників між популяціями. Досліджена кореля-
ційна структура морфометричних показників усередині популяції. 

 
Ключові слова: Fritillaria montana Hoppe, мінливість, популяція. 
 
Вивчення структури та мінливості популя-

цій, з яких складаються види, є одним з актуа-
льних питань проблеми мікроеволюції, і види, 
ареали яких складаються з ізольованих попу-
ляцій, – зручні об’єкти для такого дослідження, 
оскільки саме вони мусять бути високо дифе-
ренційованими і можуть містити унікальні ге-
нотипи [7]. Внаслідок взаємодії популяції із 
середовищем, виникають зміни генетичної 
структури, які проявляються у фенотипі. Тому 
дослідження фенотипічної мінливості і є до-
слідження популяції [6].  

Вивчення різних типів мінливості має теоре-
тичне і практичне значення. Дослідження внут-
рішньопопуляційної мінливості дозволяє визна-
чити таксономічну значення різних видових 
ознак, а міжпопуляційної – дає можливість роз-
крити внутрішньовидову диференціацію виду. 
Метод аналізу популяційної мінливості є спосо-
бом оцінки адаптаційних можливостей популя-
ції та адаптаційного потенціалу виду [4]. 

Fritillaria montana Hoppe – цибулинний 
ефемероїдний геофіт, рідкісна високодекора-
тивна ранньовесняна рослина. Внаслідок руй-
нування місцезростань ареал виду інтенсивно 
скорочується. В Україні цей південно-
європейсько-балканський вид знаходиться на 
північно-східній межі ареалу, занесений до Че-
рвоної книги України (1996) [9] та Додатку І до 
Бернської конвенції [3]. F. montana відома в 
Україні з території Хмельницької (поблизу м. 
Кам’янець-Подільський), Одеської та Черніве-
цької областей. У Чернівецькій області вид 
трапляється лише на території Прут-
Дністровського межиріччя. 

Саме тому для розробки ефективних заходів 
охорони необхідні дослідження особливостей 
структури популяцій та морфологічної мінли-
вості особин F. montana, оцінка стану популя-
цій виду в різних еколого-ценотичних умовах. 

Матеріали та методи дослідження. Для 
дослідження обрали наступні популяції в ме-
жах Прут-Дністровського межиріччя: околиці 
с. Каплівка, Хотинського району, черешнево-
дубовий ліс (популяція І); урочище Бортос, 
околиці с. Подвір'ївка, Кельменецького райо-
ну, понижені зволожені ділянки на лучно-
степових схилах (популяція ІІ);. південно-
західні околиці с. Михайлівка, Новоселицьке 
лісництво, Кельменецького району, лісокуль-
тури клена та ясеня (популяція ІІІ); околиці с. 
Зелена, Кельменецького району, лісокультури 
(популяція IV); урочище Ізвор, околиці с. Роз-
копинці, Сокирянського району, ясенево-
дубово-грабовий ліс (популяція V); околиці с. 
Крутеньки Хотинського району, лісокультури 
ясеня з липою (популяція VI). 

При вивченні біоморфологічних особливос-
тей, а також внутрішньо- та міжпопуляційної 
мінливості виду з кожної популяції рендомним 
методом відбирали по 25 генеративних рослин, 
які досліджували за 23 морфологічними озна-
ками: 1 – довжина цибулини, см; 2 – ширина 
цибулини, см; 3 – довжина нижнього листка, 
см; 4 – ширина нижнього листка, см; 5 – дов-
жина середнього листка, см; 6 – ширина серед-
нього листка, см; 7 – довжина верхнього лист-
ка, см; 8 – ширина верхнього листка, см; 9 – кі-
лькість листків; 10 – кількість приквіткових 
листків; 11 – довжина приквіткових листків, 
см; 12 – ширина приквіткових листків, см; 13 – 
висота рослини, см; 14 – кількість квітів; 15 – 
висота квітконосу, см; 16 – довжина оцвітини 
зовнішнього кола, см; 17 – ширина оцвітини 
зовнішнього кола, см; 18 – довжина оцвітини 
внутрішнього кола, см; 19 – ширина оцвітини 
внутрішнього кола, см; 20 – довжина стовпчи-
ка маточки, см; 21 – діаметр зав’язі маточки, 
см; 22 – довжина тичинкової нитки, см; 23 – 
довжина пиляка тичинки, см.  
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Отримані дані опрацьовувались варіаційно-
статистичними методами [1;5]. Для кожного 
середнього арифметичного (М) визначали ста-
ндартну похибку (m); коефіцієнт варіації, (V); 
показник Стьюдента (t). Взаємозв’язок між до-
сліджуваними параметрами встановлювали, 
розраховуючи коефіцієнти кореляції (r). Дослі-
дження внутрішньо- та міжпопуляційної мін-
ливості виду проводили за загальноприйняти-
ми методиками [2;8], для дослідження викори-
стали також кластерний аналіз. Ступені варію-
вання ознак взяті згідно рекомендацій 
Г.Н.Зайцева [1]: V>20% - високий; V= 11-20% 
- середній; V< 10% - низький.  

Результати та їх обговорення. Досліджен-
ня внутрішньопопуляційної мінливості морфо-
логічних ознак F. montana показало, що вони 
характеризуються середнім ступенем варію-
вання (V= 11-20%). 

Ступінь варіювання ознак з низьким і сере-
днім рівнем поліморфізму обумовлений в ос-
новному, географічною мінливістю популяцій і 
визначається, як правило, їх генетичними осо-
бливостями. 

Для особин представників різних популяцій 
характерна різна кількість особин з однією, 
двома та трьома квітками. Так, для популяції І 
є характерним наявність 60 % особин з однією 
квіткою, 32 % особин з двома квітками та 8 % 
особин – з трьома квітками. Для популяції ІІ - 
80% генеративних особин з однією квіткою та 
20 % - з двома квітами. Для популяції ІІІ - 56% 
з однією квіткою, 32 % - з двома квітами, 8 % з 
трьома квітами та 4 % - генеративних особини 
з чотирма квітами. Для популяції IV - 52 % з 
однією квіткою, 44% - з двома квітами та 4 % 
генеративних особин з трьома квітами. Для 
популяції V - 76% генеративних особин з одні-
єю квіткою та 24 % - генеративних особин з 
двома квітами. Для популяції VI - 32 % з одні-
єю квіткою, 60 % - з двома квітами та 8 % з 
трьома квітами. 

Аналіз досліджуваних морфологічних ознак 
за коефіцієнтом варіації показав, що в усіх по-
пуляцій найбільш високоваріабельними є такі 
ознаки як: ширина середнього листка, кількість 
та ширина приквіткових листків, кількість кві-
тів, висота квітконосу, довжина стовпчика та 
діаметр зав’язі маточки. Найменший ступінь 
варіювання (V<10 %) мають такі ознаки як до-
вжина оцвітини зовнішнього кола, довжина 
оцвітини внутрішнього кола, довжина тичин-
кової нитки. 

Також ми розрахували індекс стабільності 
популяцій (%) як відношення суми низько- та 

середньоваріабельних ознак до загальної кі-
лькості ознак. Для популяцій I та V він стано-
вить 57%, популяції IV та VI – 61%, популя-
ція ІІ – 35%, популяція ІІІ – 43%. 

 

 
Рис.1. Коефіцієнти варіації морфометричних 
показників рослин різних популяцій F. montana 

 
Щоб охарактеризувати пластичність вико-

ристовували порівняння середніх ариф-
метичних значень для популяцій рослин з різ-
них умов зростання (табл.1.). Таким чином, 
при порівнянні досліджуваних параметрів між 
популяціями видно, що більшість ознак (14 з 
23) досягає свого мінімального значення в по-
пуляції ІІ (околиці с. Подвір'ївка, урочище 
Бортос). Це, можливо, є пов’язано з тим, що 
еколого-ценотичні умови (понижені зволоже-
ні ділянки лучно-степових схилів) популяції ІІ 
є найменш сприятливими для виду.  

Таким чином, при аналізі внутрішньопопу-
ляційної мінливості встановлено, що найви-
щий коефіцієнт стабільності характерний для 
популяцій – VI окол. с. Зелена та VI – окол. с. 
Крутеньки, а найнижчий для популяції ІІ – 
окол. с. Подвір’ївка. 

При аналізі міжпопуляційної мінливості на 
дендриті видно, що чітко розмежувалися два 
кластери: перший, що охоплює ценопопуляції 
І та ІІ і VI, та другий, що охоплює ценопопу-
ляції III та IV, V.  

Нами також визначені коефіцієнти кореляції 
всіх досліджуваних морфометричних ознак за 
схемою особина-особина з повним перебором 
репрезентативної вибірки популяції (Q-техніка). 
Отримані коефіцієнти кореляції зведені в коре-
ляційні матриці. На рис. 3. представлена струк-
тура зв’язків між морфометричними ознаками в 
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різних популяціях F. montana.  4) довжиною середнього листка та довжи-
ною верхнього листка;  На кореляційних кільцях видно кореляцій-

ні плеяди, що існують між ознаками. Їх аналіз 
показує, що у всіх популяціях існує взаємо-
зв’язок між ознаками:  

5) шириною середнього листка та шири-
ною верхнього листка;  

6) довжиною верхнього листка та довжи-
ною приквіткових листків;  1) довжиною нижнього листка та довжи-

ною середнього листка; 7) кількістю приквіткових листків та кіль-
кістю квітів;  2) довжиною нижнього листка та довжи-

ною верхнього листка;  8) довжиною оцвітини зовнішнього кола та 
довжиною оцвітини внутрішнього кола. 3) шириною нижнього листка та шириною 

середнього листка;   
Таблиця 1 

Середні значення морфометричних показників у досліджуваних популяціях F. montana в межах 
Прут-Дністровського межиріччя 

Популяції № 
п/п Ознаки 

І ІІ ІІІ IV V VI 
1 Довжина цибулини 1,0±0,03 0,9±0,05 1,3±0,06 1,1±0,04 1,3±0,05 1,3±0,03 
2 Ширина цибулини 1,1±0,03 1,0±0,05 1,4±0,07 1,5±0,05 1,2±0,06 1,3±0,04 
3 Довжина нижнього листка 12,9±0,46 9,4±0,37 12,3±0,35 15,4±0,45 14,5±0,36 14,0±0,30
4 Ширина нижнього листка 0,6±0,03 0,4±0,02 0,7±0,04 1,0±0,05 0,9±0,05 0,8±0,03 
5 Довжина середнього листка 12,9±0,46 9,6±0,39 12,3±0,37 16,0±0,46 14,7±0,49 13,8±0,32
6 Ширина середнього листка 0,5±0,03 0,3±0,02 0,5±0,03 0,8±0,03 0,7±0,04 0,7±0,04 
7 Довжина верхнього листка 11,4±0,41 9,2±0,43 11,3±0,41 14,9±0,42 13,7±0,44 12,7±0,35
8 Ширина верхнього листка 0,4±0,03 0,3±0,01 0,5±0,02 0,8±0,03 0,6±0,03 0,7±0,04 
9 Кількість листків 6,9±0,25 5,7±0,21 7,8±0,49 7,8±0,32 7,0±0,25 6,6±0,16 

10 Кількість приквіткових листків 3,1±0,22 3,0±0,20 3,7±0,30 3,5±0,18 2,9±0,20 3,7±0,25 
11 Довжина приквіткових листків 8,4±0,28 7,4±0,34 8,9±0,32 10,9±0,39 11,0±0,37 9,5±0,27 
12 Ширина приквіткових листків 0,3±0,02 0,3±0,02 0,4±0,02 0,6±0,03 0,5±0,03 0,4±0,03 
13 Висота рослини 53,9±1,33 45,5±2,19 52,5±1,94 57,8±1,87 48,2±1,23 60,9±1,70
14 Кількість квітів 1,5±0,13 1,2±0,08 1,6±0,16 1,5±0,12 1,2±0,09 1,8±0,12 
15 Висота квітконосу 2,5±0,14 2,9±0,16 2,9±0,23 4,5±0,36 3,4±0,18 4,3±0,33 
16 Довжина оцвітини зовнішнього кола 2,7±0,05 2,7±0,06 2,9±0,06 2,9±0,05 3,0±0,04 2,6±0,04 
17 Ширина оцвітини зовнішнього кола 0,7±0,02 0,7±0,02 0,7±0,02 0,8±0,02 0,7±0,02 0,6±0,02 
18 Довжина оцвітини внутрішнього кола 2,6±0,04 2,6±0,07 2,8±0,06 2,8±0,06 2,9±0,04 2,5±0,04 
19 Ширина оцвітини внутрішнього кола 0,9±0,03 0,9±0,02 1,0±0,03 1,0±0,03 0,9±0,03 0,9±0,04 
20 Довжина стовпчика маточки 0,7±0,04 0,9±0,08 0,8±0,04 0,9±0,06 1,0±0,09 1,3±0,11 
21 Діаметр зав’язі маточки 0,1±0,01 0,2±0,01 0,2±0,01 0,2±0,02 0,2±0,01 0,2±0,03 
22 Довжина тичинкової нитки 0,9±0,02 0,9±0,02 1,0±0,02 1,0±0,02 1,0±0,02 0,9±0,02 
23 Довжина пиляка тичинки 0,5±0,02 0,5±0,01 0,6±0,03 0,5±0,01 0,7±0,02 0,6±0,02 
Популяція 1- окол. с. Каплівка; популяція ІІ – окол. с. Подвір’ївка; популяція ІІІ – окол. с. Михайлівка; популяція 

IV – окол. с. Зелена; популяція V – окол. с. Розкопинці; популяція VI – окол. с. Крутеньки. 
 

Euclidean distances

1,62 1,64 1,66 1,68 1,70 1,72 1,74 1,76 1,78 1,80 1,82

V

IV

III

VI

II

I

 
Рис. 2. Дендрограма спорідненості досліджуваних популяцій 

за ознакою довжини зовнішнього кола оцвітини 
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Рис.3. Структура кореляційних зв’язків між морфометрич-ними ознаками в популяціях F. montana: 

I-VI – дослід-жувані популяції, 1-23 – досліджувані ознаки. 
Висока кореляція; Середня кореляція (при P=0,05) 

 
Між п’ятьма популяціями (крім популяції 

IV) існує взаємозв’язок між довжиною та ши-
риною приквіткових листків. А також між 
п’ятьма популяціями (крім популяції IІІ) існує 
взаємозв’язок між довжиною стовпчика мато-
чки та діаметром зав’язі маточки.  

Аналіз кореляційних плеяд показує їх по-
дібність між популяціями ІІІ та VI, а також із 
популяцією ІІ. Ця подібність, можливо, є сві-
дченням дії одних і тих же екологічних фак-
торів на представників особин популяції з рі-
зних місцезростань.  

Аналіз кореляційної структури морфологі-
чних ознак параметрів популяції дозволив ви-
явити ознаки між якими існує кореляція у всіх 
популяціях. Ці параметри можна використо-
вувати як інформативні показники при попу-
ляційних дослідженнях цього виду. 
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БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ 
ПЕЧІНКИ ПОПЕРЕДНЬО ОПРОМІНЕНИХ ЩУРІВ-

ПУХЛИНОНОСІЇВ ЗА ДІЇ ЛІПОСОМНОЇ ФОРМИ 5-(5',6'-
БЕНЗКУМАРОЇЛ-3')-МЕТИЛАМІНОУРАЦИЛУ 

 

 
Вивчено ферментативну активність аланінамінотрансферази (АлТ), аспартатамінотрансферази (АсТ) 

та γ-глутамілтрансферази (ГГТ), вміст пептидів із середніми молекулярними масами в сироватці крові та 
печінці на різних фазах росту карциноми Герена в попередньо опроміненому організмі, а також за 
поєднаної дії на організм суспензії фосфатидилхолінових ліпосом та ліпосомного протипухлинного засо-
бу 5-(5',6'-бензкумароїл-3')-метиламіноурацилу (БКУ). Показано, що за умов введення 
фосфатидилхолінових ліпосом і БКУ в ліпосомній формі в сироватці крові та печінці знижується вміст 
пептидів із середніми молекулярними масами та ферментативні активності АсТ, АлТ, ГГТ із наближен-
ням їх до рівня контролю у стаціонарну фазу росту карциноми Герена. 
 
Ключові слова: аланінамінотрансфераза (АлТ), аспартатаміно-трансфераза (АсТ), γ-глутамілтрансфе-
раза (ГГТ), середні молекули, 5-(5',6'-бензкумароїл-3')-метиламіноурацил, карцинома Герена. 

 
 
Кумаринові похідні мають здатність ефек-

тивно руйнувати злоякісні новоутворення або 
гальмувати їх ріст, але, водночас, є високото-
ксичними і гідрофобними [9]. Перспективни-
ми засобами доставки хімічних речовин до 
органа-мішені завдяки своїм колоїдним влас-
тивостям, мембранотропності та біосумісності 
вважаються ліпосоми [9]. Відомо, що ліпосо-
ми на основі фосфатидилхоліну – потужні 
мембранопротектори та біоантиоксиданти, 
здатні стабілізувати ліпідний склад мембран 
та сприяти корекції їх пошкоджень [1]. Засто-
сування ліпосом для транспортування проти-
пухлинного засобу дає змогу спрямувати його 
у тканину новоутворення, запобігаючи втраті 
під час транспортування та токсичності для 
інших органів [13].  

Мета роботи – дослідити біохімічні показ-
ники функціонального стану печінки за умов 
поєднаного застосування фосфатидилхоліно-
вих ліпосом та ліпосомної форми протипух-
линного хімічного засобу 5-(5',6'-
бензкумароїл-3')-метиламіноурацилу (лБКУ) в 
попередньо опромінених щурів-
пухлиноносіїв. 

Для вивчення ефективності дії ліпосомного 
засобу, в ролі біохімічних маркерів взяті фер-
менти переамінування амінокислот – аланіна-
мінотрансфераза (АлТ) та аспартатамінотран-
сфераза (АсТ), а також фермент, який сприяє 

транспорту амінокислот через плазматичну 
мембрану – γ-глутамілтрансфераза (ГГТ). Ан-
титоксичну дію ліпосомної форми БКУ оці-
нювали за вмістом пептидів із середніми мо-
лекулярними масами в сироватці крові та пе-
чінці, підвищення яких вказує на інтоксика-
цію організму [12, 14, 15]. 

Онкологічні захворювання супроводжу-
ються порушенням функцій і загибеллю ге-
патоцитів. Молекулярною основою таких 
пошкоджень є активація вільнорадикальних 
процесів, що призводить до порушення біо-
логічних мембран і активності ферментних 
систем [9]. 

Розробка та пошук нових високоефектив-
них хіміопрепаратів, які б сприяли віднов-
ленню мембранних структур клітин і водно-
час гальмували ріст пухлини в організмі, – 
важлива проблема експериментальної онко-
логії. У зв’язку з цим видається актуальним 
вивчення застосування ліпосом для корекції 
патологічних порушень клітинних мембран 
печінки, що виникають внаслідок росту пух-
лини в організмі, та в ролі ”контейнерів” для 
постачання протипухлинних засобів до ново-
утворення. 

Матеріали та  методи 
Дослідження проводили на самках білих 

безпородних щурів масою 130-150г. Тварини 
розділили на групи: І – тварини з трансплан-
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тованою карциномою Герена (дослідний кон-
троль); ІІ – щури, яким після семиденного 
фракціонованого опромінення малими доза-
ми, трансплантували карциному Герена; ІІІ – 
попередньо опромінені пухлиноносії, яким 
вводили ліпосомну форму БКУ; ІV – 
пухлиноносії, яким вводили суспензію 
фосфатидилхолінових ліпосом за дві години 
до введення лБКУ. Контрольну групу скла-
дали інтактні тварини. 

Опромінення проводили перед трансплан-
тацією пухлини протягом 7-и діб через 24 го-
дини на рентгенівській діагностичній устано-
вці 12П6 („Lachema”, Чехія). Щоденна доза 
складала 36,12·10-4 Кл/кг. Тварини опромі-
нювали групами при вільному утриманні в 
клітці. Евтаназію проводили під легким ефі-
рним наркозом на 1, 7, 14 та 21-у доби після 
припинення дії радіації. 

Бішарові ліпосоми та ліпосомний засіб 5-
(5',6'-бензкумароїл-3')-метиламіноурацилу 
отримували за методом [2], що передбачає 
ультразвукову обробку (44 кГц, 20-30 мкА) 
яєчного фосфатидилхоліну і холестеролу. 
Суспензію фосфатидилхолінових ліпосом 
вводили per os щоденно, починаючи з 7-го 
дня після перещеплення пухлини, в дозі 
100мг фосфатидилхоліну на 1 кг маси тва-
рин. Ліпосомну форму БКУ вводили з розра-
хунку 6мг хімічного засобу на 1 кг маси тва-
рин. 

Визначення ’’середніх молекул’’ (СМ) 
проводили шляхом депротеїнізації сироватки 
крові та гомогенату печінки за допомогою 
хлорної кислоти [7], ферментативну актив-
ність АлТ, АсТ та ГГТ визначали за методом 
[3]. Підвищення ферментативної активності 
АлТ і АсТ у сироватці крові може бути інди-
катором цілісності клітин печінки [10]. 

Отримані результати обробляли методом 
варіаційної статистики з використанням t-
критерію Стьюдента. 

Результати та їх обговорення. 
Результати проведених досліджень пока-

зали, що трансплантація карциноми Герена 
попередньо опроміненим щурам призводить 
до підвищення ферментативної активності 
амінотрансфераз на 7-у добу росту пухлини у 
порівнянні з неопроміненими 
пухлиноносіями (рис.1, рис.2). Щоб 
перевірити походження гіперферментемії ви-
значили коефіцієнт де Рітіса (співвідношення 
АсТ/АлТ). Значення коефіцієнту де Рітіса 
менше 0,7 додатково підтверджує 
"печінковий" генезис гіперферментемії [10]. 
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Рис.1. Аланінамінотрансферазна активність у 
сироватці крові попередньо опромінених щурів-

пухлиноносіїв 
Примітка (тут і надалі): К – інтактні тварини; П – 
тварини-пухлиноносії;      Р+П – попередньо опромінені 
щурі-пухлиноносії; Р+П+лБКУ – попередньо опромінені 
щурі-пухлиноносії, яким вводили ліпосомну форму гід-
робромід 5-(5΄,6΄-бензкумароїл-3΄)-метиламіноурацилу; 

Р+П+Л+лБКУ – попередньо опромінені щурі-
пухлиноносії, яким вводили суспензію фосфатидилхолі-
нових ліпосом, а  через дві години ліпосомний засіб гід-
робромід 5-(5΄,6΄-бензкумароїл-3΄)-метиламіноурацилу. 
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Рис.2. Аспартатамінотрансферазна активність у 
сироватці крові попередньо опромінених щурів-

пухлиноносіїв 
 

Встановлено, що на латентній фазі росту 
карциноми Герена в попередньо опроміне-
ному організмі коефіцієнт де Рітіса знижу-
ється до 0,68±0,073 у порівнянні з неопромі-
неними пухлиноносіями (табл.1), що підтве-
рджує ″печінковий″ генезис гіперферменте-
мії, імовірно внаслідок пошкодження плаз-
матичних мембран даного органу. 

Ще одним важливим показником за різних 
патологій, які спостерігаються в печінці є 
зміна ферментативної активності ГГТ в 
сироватці крові. ГГТ – глікопротеїн, 
зв’язаний з плазматичними мембранами клі-
тин, який не тільки сприяє транспорту 
амінокислот через плазматичну мембрану, 
але й виконує в організмі антиоксидантну та 
детоксикаційну функції [5]. 

Результати проведених досліджень пока-
зали, що в сироватці крові попередньо опро-
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мінених пухлиноносіїв підвищується ферме-
нтативна активність ГГТ. Так, на 7-у добу пі-
сля припинення дії радіації відмічено підви-
щення ферментативної активності ГГТ в си-
роватці крові у 2,8 рази порівняно з неопро-
міненими пухлиноносіями (рис.3).  

 
Таблиця.1. 

Коефіцієнт де Рітіса (співвідношення 
АсТ/АлТ) у сироватці крові попередньо опромі-

нених щурів-пухлиноносіїв, М±m, n=9 
Термін після опромінення, доба Група 7 14 21 

К 1,38± 
0,142 

1,38± 
0,142 

1,38± 
0,142 

П 0,847± 
0,0713* 

0,704± 
0,0744* 

0,644± 
0,0639* 

Р+П 0,68± 
0,073*,** 

0,746± 
0,087*,** 

0,69± 
0,0798* 

Р+П+ 
лБКУ  0,840± 

0,0789*,**,*** 
1,17± 

0,998**,*** 
Р+П+Л+ 
лБКУ  1,19± 

0,123**,*** 
1,41± 

0,156**,*** 
Примітка: * -вірогідна різниця порівняно з контро-

лем, р≤0,05; ** - вірогідна різниця порівняно з неопро-
міненими пухлиноносіями, р≤0,05; *** - вірогідна різни-
ця порівняно з опроміненими пухлиноносіями, р≤0,05. 
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Рис.3. γ-Глутамілтрансферазна активність у 
сироватці крові попередньо опромінених щурів-

пухлиноносіїв  
 
Отже, підвищення активності ГГТ в крові 

– це ще одне підтвердження порушення цілі-
сності мембран гепатоцитів. 

Підвищення ферментативної активності 
АлТ, АсТ і ГГТ на початкових етапах після 
опромінення у сироватці крові щурів-
пухлиноносіїв може бути зумовлено загаль-
ним посиленням вільнорадикальних процесів 
в організмі внаслідок інтенсивної генерації 
активних форм кисню за дії попереднього 
опромінення. Оскільки первинними мішеня-
ми АФК є ліпіди та білки плазматичних мем-
бран, то окислення останніх може призвести 
до порушення їхньої структури та функцій.  

По мірі віддалення від терміну опромі-
нення спостерігається згасання ефекту малих 
доз радіації, й активність досліджуваних фе-
рментів поступово знижуються, набуваючи 
значень, характерних для неопромінених пу-
хлиноносіїв на 21-у добу експерименту 
(рис.1, рис.2, рис.3).  

Отже, попередня дія опромінення сприяє 
гіперферментемії АлТ, АсТ та ГГТ в короткі 
терміни після опромінення порівняно з не-
опроміненими пухлиноносіями.  

Поряд із підвищенням ферментативних 
активностей АлТ, АсТ, ГГТ, попереднє фра-
кціоноване рентгенівське опромінення, що 
передує трансплантації карциноми Герена, 
посилює ″метаболічну інтоксикацію″ органі-
зму-пухлиноносія. Так, вже на 7-у добу росту 
карциноми Герена спостерігається підви-
щення рівня СМ у 2,1 рази у сироватці крові 
(рис.4) та у 2,7 рази у гомогенаті печінки 
(рис.5) порівняно з неопроміненими пухли-
ноносіями. Посилене утворення пептидів із 
середніми молекулярними масами може бути 
наслідком дії протеолітичних ферментів, які 
вибірково руйнують окисномодифіковані 
форми білків за умов посиленої генерації ак-
тивних форм кисню внаслідок дії попере-
днього опромінення [11]. З іншого боку, на-
копичення СМ може бути наслідком пору-
шення роботи детоксикаційної системи печі-
нки та екскреторної функції нирок пухлино-
носія, оскільки, попередніми дослідженнями 
показано [4], що саме в цей період фермента-
тивна активність компонент І та ІІ фаз систе-
ми детоксикації найнижча.  
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Рис.4. Вміст ″середніх молекул″ в сироватці 
крові попередньо опромінених щурів-

пухлиноносіїв 
 

По мірі віддалення від терміну опромінен-
ня вміст СМ знижується як в печінці, так і си-
роватці крові, наближаючись до значень, ха-
рактерних для групи неопромінених щурів-
пухлиноносіїв. 
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Рис.5. Вміст ″середніх молекул″ в гомогенаті 
печінки попередньо опромінених щурів-

пухлиноносіїв 
 
Встановлені закономірності спонукали нас 

до вибору стратегії дослідження, яка полягає 
у зниженні ферментативних активностей АлТ, 
АСТ, ГГТ та ендогенних токсинів у сироватці 
крові та печінці попередньо опромінених щу-
рів-пухлиноносіїв. 

Гідробромід (5',6'-бензкумароїл-3')-
метиламіноурацилу – гетероциклічна сполука, 
яка являє собою похідне кумарину [6]. 
Попередніми роботами [6] показано, що да-
ний препарат володіє протипухлинною дією, 
але водночас є токсичним для печінки. У 
зв’язку з цим видається актуальним 
дослідження ліпосомного протипухлинного 
засобу БКУ, застосування якого дозволяє 
спрямувати БКУ у тканину новоутворення, 
запобігаючи втраті під час транспортування 
та токсичної дії на інші органи. 

Застосування ліпосомної форми БКУ пока-
зало, що на 21-у добу росту карциноми Герена 
в сироватці крові попередньо опромінених 
щурів-пухлиноносіїв знижується ферментати-
вна активність АлТ (рис.1), що призводить до 
підвищення коефіцієнту де Рітіса, та фермен-
тативна активність ГГТ (рис.3) порівняно з 
опроміненими пухлиноносіями, яким не вво-
дили хімічний засіб. Окрім того, застосування 
ліпосомної форми БКУ призводить до зни-
ження ендогенних токсинів, однак біохімічні 
показники не наближаються до контрольних 
значень (рис.4, рис.5). 

Для підвищення ефективності дії лБКУ, від-
новлення та насичення клітин ретикулоендоте-
ліальної системи (РЕС) нами розроблено спосіб 
комплексного введення ненавантажених фосфа-
тидилхолінових ліпосом з лБКУ. Так, ми вводи-
ли ненавантажені ліпосоми у співвідношенні 
фосфатидил-холін:холестерол 9:2, а через дві 
години ліпосомну форму БКУ з метою поста-

чання протипухлинного засобу до пухлинної 
тканини, кровоносні капіляри якої більш пер-
форовані, ніж нормальних тканин [8]. 

Результати проведених досліджень показа-
ли, що запропонований нами спосіб введення 
лБКУ проявляє значний мембранопротектор-
ний та антитоксичний ефект на організм.  

Так, комплексне введення ненавантажених 
ліпосом з лБКУ більшою мірою сприяє 
корекції печінкових процесів, ніж у випадку 
застосування лише лБКУ. Як видно з рис.1 та 
рис.2 внаслідок застосування ліпосом у 
комплексі з лБКУ рівень активності АлТ та 
АсТ знижується на 25% та 8% відповідно, 
коефіцієнт де Рітіса підвищується на 17% у 
стаціонарну фазу росту пухлини (табл.1). Ра-
зом з тим спостерігається достовірне знижен-
ня ферментативної активності ГГТ в 
сироватці крові з тенденцією наближення до 
контрольних значень в стаціонарну фазу рос-
ту пулини (рис.3). 

Поєднане застосування ненавантажених 
ліпосом та лБКУ призводить до зниження 
вмісту пептидів із середніми молекулярними 
масами у сироватці крові та печінці поперед-
ньо опромінених щурів-пухлиноносіїв, які в 
стаціонарну фазу росту пухлини набувають 
контрольних значень (рис.4, рис.5). 

Отримані дані свідчать про те, що 
поєднане застосування фосфатидилхолінових 
ліпосом і лБКУ виявляє виражений антиток-
сичний ефект у попередньо опромінених 
щурів-пухлиноносіїв. Механізм 
мембранопротекторної та антитоксичної дії 
лБКУ може полягати у наступному: по-
перше, введені ненавантажені ліпосоми зі 
співвідношенням 
фосфатидилхолін:холестерол 9:2 можуть 
безпосередньо транспортуватися до органів 
РЕС, насичуючи клітини РЕС і відновлюючи 
біологічні мембрани; по-друге, спрямований 
транспорт БКУ за допомогою ліпосом до 
тканини новоутворення сприяє підвищенню 
концентрації БКУ в пухлині, посилюючи 
протипухлинний ефект [6]. 

Отже, поєднане застосування фосфатиди-
лхолінових ліпосом та ліпосомної форми 
БКУ знижує ферментативну активність АлТ, 
АсТ, ГГТ та вміст пептидів із середніми мо-
лекулярними масами в сироватці крові та пе-
чінці попередньо опромінених щурів-
пухлиноносіїв, проявляючи, тим самим, ефе-
ктивну протекторну дію для печінки. 
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KOPYL'CHUK G.P., KETSA O.V. 

 
BIOCHEMICAL PARAMETERS OF THE FUNCTIONAL STATE OF LIVER OF PRELIMINARY 

IRRADIATED RATS WITH GUERIN’S CARCINOMA UNDER CONDITION OF LIPOSOMAL 5-
(5',6'-BENZOCUMAROILE-3')-METHYLAMINOURACIL ACTION 

 
Alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), γ-glutamate transferase (GGT) activities 

and content middle-weigth proteins were investigated in the blood serum and liver of preliminary irradiated rats 
at different stages of Guerin’s carcinoma growth. The administration of liposomal form of BCU on 2 hours pre-
liminary administration of phosphatidylcholine liposomes background were performed. 

The increase of ALT, AST, GGT activities and content middle-weigth proteins in blood serum were shown 
on the latent stages of Guerin’s carcinoma growth in irradiation organism. The preliminary administration of 
phosphatidylcholine liposomes is accompanied with the normalization of the investigated parameters on the ter-
minal stages of tumour growth. 

 
Key words: alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST), γ-glutamate transferase 

(GGT), protein with middle molecular waith, 5-(5',6'-benzocumaroile-3')-methylaminouracil,  Guerin’s carci-
noma. 
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КОРОТЧЕНКО І.А.1, ТОКАРЮК A.І.2, 
ЧОРНЕЙ І.І. 2

1 Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного  
НАН України 

2 Чернівецький національний університет 
 імені Юрія Федьковича 

 
УГРУПОВАННЯ СОЮЗУ CARPINION BETULI  

(КЛАС QUERCO-FAGETEA) ЗА УЧАСТЮ РАРИТЕТНИХ ВИДІВ 
У БУКОВИНСЬКОМУ ПРИКАРПАТТІ 

 
Встановлено, що до складу рослинного покриву грабових, грабово-дубових, липово-дубових і дубових 

лісів Буковинського Прикарпаття приурочені популяції 25 раритетних видів, які є компонентами угрупо-
вань п’яти асоціацій союзу Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953 порядку Fagetalia sylvaticae Pawł. in 
Pawł., Sokoł. et Wall. 1928 класу Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937. У межах зазначеного союзу найбіль-
шу кількість рідкісних і зникаючих видів виявлено у складі угруповань асоціації Stellario holostea-
Carpinetum betuli Oberd. 1957 – 16, компонентами угруповань асоціацій Galio sylvatici-Carpinetum betuli 
Oberd. 1957 і Carici brizoidis-Quercetum roburi (Kramarets et al. 1992) Kramarets et V.Sl. 1995 in V.Sl. 1995 є 
популяції 12 і 11 раритетних видів відповідно.  

 
Ключові слова: раритетні види, лісові угруповання, Carpinion betuli, Буковинське Прикарпаття 
 
Вступ. У повоєнний період (після 1945 р.) 

у Буковинському Прикарпатті почалося акти-
вне вивчення лісових угруповань, результати 
якого відображені в низці публікацій 
З.Н. Горохової, З.С. Заєць, Т.І. Солодкової, 
А.Й. Швиденка, С.М. Стойка [3–7, 12]. Ці до-
слідження лісової рослинності здійснювалися 
на основі домінантної класифікації й їх відо-
мості на сьогодні досі залишаються цінними 
та інформативними. Вивчення рослинності 
регіону за флористичною класифікацією 
практично не проводилось, за винятком робо-
ти В.О. Крамарця зі співавторами, в якій на-
ведено інформацію щодо стану паркових на-
саджень міст заходу України і, зокрема, регі-
ону дослідження [10]. Тому метою роботи бу-
ло висвітлення сучасного стану лісової рос-
линності Буковинського Прикарпаття за учас-
тю раритетних видів, класифікація її на фло-
ристичних засадах школи Браун-Бланке та 
аналіз забезпеченості охороною в межах при-
родно-заповідних об’єктів і територій регіону. 

Природні умови регіону. За фізико-
географічним районуванням України [14] до-
сліджена територія знаходиться в межах двох 
районів: Прут-Сіретського та Буковинського 
Підгір’я, які входять до складу Прикарпатсь-
кої області підпровінції Лісисті Карпати про-
вінції Східні Карпати Карпатської гірської 
країни. Прут-Сіретський фізико-географічний 

район розташований між долинами річок 
Прут і Сірет, на заході він обмежений доли-
ною р. Черемош, на сході – державним кор-
доном з Румунією. Буковинське Підгір’я за-
ймає південно-східну окраїну Прикарпаття й 
розміщене між долиною р. Сірет і крайовими 
хребтами Карпат. 

За геоботанічним районуванням України 
[2] територія Буковинського Прикарпаття 
розташована в межах двох геоботанічних ра-
йонів: Болехівсько-Берегометського геобота-
нічного району ялицево-букових лісів (Покут-
сько-Буковинський підрайон) і Вашковецько-
Глибоцького геоботанічного району дубово-
букових лісів й остепненої лучної рослинності 
(Прут-Сіретське межиріччя) Карпатського 
(Рахівсько-Турківсько-Берегометський) окру-
гу Східнокарпатської гірської підпровінції 
Центральноєвропейської провінції Європей-
ської широколистянолісової області.  

У Вашковецько-Глибоцькому геоботаніч-
ному районі (який територіально співпадає з 
Прут-Сіретським фізико-географічним райо-
ном) у розподілі лісових формацій прослідко-
вується такі закономірності: високі межиріччя 
зайняті, як правило, буковими лісами, схили 
межиріч зайняті дубовими мезофільними лі-
сами, а в долинах річок розвинуті прирічкові 
ліси з вільхи. Тут поширені переважно фор-
мації букових, дубових лісів, але в результаті 
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господарської діяльності людини утворилося 
багато похідних асоціацій цих формації. Крім 
того, значні площі зайняті похідними грабо-
вими лісами.  

Територія Буковинського Підгір’я знахо-
диться в межах Покутсько-Буковинського 
підрайону Болехівсько-Берегометського гео-
ботанічного району, північно-східна межа 
якого проходить по лінії сіл Чорногузи, Кара-
пчів, Комарівці, м. Сторожинець і вздовж ру-
сла Сірету, де доходить до кордону з Румуні-
єю. Південно-західна межа утворює відрізок 
населених пунктів Виженка, Черешенька, Бе-
регомет, Банилів, Красноїльськ.  

Ця територія відзначається поширенням 
ялицевих лісів, які тут представлені двома 
групами асоціацій: чисті ялинники (Вашків-
ське лісництво) та буково-ялицеві ліси. У ши-
роких, плоских днищах долин збереглися за-
лишки лісів з дуба звичайного, осики, вільхи 
клейкої, черешні. 

Об’єкт і методика досліджень. Синтаксо-
номічну схему лісової рослинності за участю 
раритетних видів розроблено на основі 36 
геоботанічних описів, виконаних упродовж 
2000–2005 рр. Формування, опрацювання й 
перетворення фітоценотичних таблиць здійс-
нено з використанням пакету програм 
“FICEN 2” [9, 22]. Для ідентифікації виділе-
них синтаксонів використано роботи україн-
ських [1, 11, 13, 16], польських [17–19] і чесь-
ких [20] фітоценологів. Назви видів рослин 

наведено відповідно до зведення 
С.Л. Мосякіна та М.М. Федорончука [21]. 

Результати та їх обговорення. З’ясовано, 
що до складу рослинного покриву грабових, 
грабово-дубових, липово-дубових та дубових 
лісів Буковинського Прикарпаття приурочені  
популяції 25 раритетних видів, які є компоне-
нтами угруповань п’яти асоціацій союзу 
Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953 по-
рядку Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. 
et Wall. 1928 класу Querco-Fagetea Br.-Bl. et 
Vlieger 1937 (табл. 1). 

 
Синтаксономічна схема угруповань союзу 
Carpinion betuli за участю раритетних видів 

Буковинського Прикарпаття  
Cl. Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937 

Ord. Fagetalia sylvaticae Pawł. in Pawł., Sokoł. 
et Wall. 1928  

All. Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 
1953  

Ass. Stellario holostea-Carpinetum betuli 
Oberd. 1957 

Ass. Galio sylvatici-Carpinetum betuli 
Oberd. 1957 

Ass. Carici brizoidis-Quercetum roburi 
(Kramarets et al. 1992) Kramarets et 
V.Sl. 1995 in V.Sl. 1995 

Ass. Stellario-Tilietum Moravec 1964 
Ass. Tilio cordatae-Carpinetum betuli 

Tracz. 1962 
 

 
Таблиця 1 

Фітоценотична характеристика угруповань союзу Carpinion betuli (клас Querco-Fagetea) 

Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 2930 31 32 33 34 35 36

Зімкненість деревного
ярусу 0,8 0,80,8 0,9 0,9 0,90,90,90,80,80,80,80,90,90,80,80,80,80,8 0,80,90,80,8 0,80,90,8 0,9 0,9 0,70,80,80,80,90,80,80,8

Зімкненість чагарни-
кового ярусу 0,1 0,2 0,10,1 0,1 0,10,10,40,10,1  0,40,10,30,10,20,20,30,1 0,10,10,20,3 0,10,10,1  0,2 0,10,10,10,10,10,10,10,1

Проективне покриття 
трав’яного ярусу, (%) 60 30 8050 40 65 60 60 40 80 40 60 40 40 70 6070 40 70 50 40 60 50 6050 30 70 35 7080 75 70 10 40 60 50

Кількість видів 35 24 3729 31 34 27 29 29 25 22 29 30 23 35 2624 32 29 28 25 74 29 3329 23 30 26 4532 36 24 33 30 19 28

D.s. Ass. Stellario holostea-Carpinetum betuli 
Carpinus betulus (I) 2 5 5 5 1 2 4 2 5 2 5 4 5 4 2 5 5 5 5 5 5 . 5 . . 1 . . 1 . 1 . 1 1 . 1
Carpinus betulus (II) + + + + + . + + + . + + + 2 . + + + + 1 + 1 1 . . 2 . . + . + . + 1 . . 
Carpinus betulus (III) + . + . . . . + . . + . . . . + . . + + + . . . . . . . . . . . . + . . 
Stellaria holostea . 1 2 2 1 . 1 1 3 . 1 1 3 . . . . . . 4 2 2 . 1 . . . 3 2 . 2 1 . . . . 
Corylus avellana 1 1 2 1 1 1 1 3 . 1 . . . . 1 2 2 . + . . 1 . . . . . . 1 . . . + . . . 
Polygonatum 
multiflorum 1 + 1 + + . + . . 1 . . . . . . 1 . . + . + . . + . 1 . + . + . . . . . 
Fagus sylvatica (I) 1 1 1 2 5 1 1 . 1 . . 1 . 1 2 . . . . 1 . . . . . 5 . . . . . . . 4 . . 
Fagus sylvatica (II) + + + . + + + . + . . + . + + . . . . + . . 1 . . + . . . . . . . + . . 
Fagus sylvatica (III) . . + + . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . + . . . . . . . . . . 
Ficaria verna 1 1 1 1 2 1 . 1 . 1 . . 2 . . . . . . . . 1 . 2 . . . . . . . 2 . . 1 . 
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Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20 21 22 23 2425 26 27 28 2930 31 32 33 34 35 36

D.s. Ass. Galio sylvatici-Carpinetum betuli 
Galium odoratum 1 1 2 1 3 2 . 2 1 1 3 3 2 2 1 2 2 4 . 2 . . 3 . . 4 . . . . . . . . . 1
Euphorbia 
amygdaloides . . + . . . . . . + 1 . . . 1 . 1 . 1 1 + . . . . . 1 . . . . . . . . . 

Majanthemum bifolium . + . + . . . . + . + 1 + + . 2 . 1 . . + + . . . . 1 . . . . . . . . . 
Acer campestre (I) 1 . 1 1 2 1 1 . . . . 1 1 . . 1 1 2 2 1 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . 
Acer campestre (II) + . + + + + . . . . . + + . . + + + + + + . . . . . . 1 1 . . . . 1 . . 
Acer campestre (III) + . . . . . . . . . . . + . . + + . + . + . . . . . . + . . . . . + . . 
Galium intermedium . . . . . . . . . . . . + . . . . . + . . + 1 . . . 1 . 2 1 2 . . . . . 

Ranunculus cassubicus . . + + . + + + . . . . . . + . . 1 + + . + . . + . . . + . . . . + . +
D.s. Ass. Carici brizoidis-Quercetum roburi 
Carex brizoides . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 3 4 4 3 2 4 . . . . . . . . .
Stachys sylvatica + . . . . . + . . . . . . . + . . . . . . + 1 . + . 1 + . 1 + . . . . 1
Carex sylvatica . . 1 . . . . . 1 . . . + . . . . 1 . . . 2 2 2 + 1 1 . . . . . . . 1 .
Scrophularia nodosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + + + + + . + + + . . . . .
D.s. Ass. Stellario-Tilietum 
Lathyrus laevigatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . + 2 . + . . . . .
Euonymus nana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . 1 1 1 + . . . . .
Melandrium dioicum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . + 1 . . . . .
Melica nutans . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . + . . + . 1 1 2 . . . 1 . . .
Lonicera xylosteum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 1 1 . . 1 1 1 1 . . . . .
D.s. Ass. Tilio-Carpinetum 
Fraxinus excelsior (I) . . . . 1 2 2 . . . . . . 1 . . . . . . . 1 . . . . . . . 1 1 . 1 3 1 5
Fraxinus excelsior (II) . . . . + . + . . . . . + + . . . . . . . . . 1 . . . . 1 1 + . + + + .
Fraxinus excelsior (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . + .
Abies alba (I) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . 1 .
Abies alba (II) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . + .
Abies alba (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . + .
Dentaria glandulosa . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . + . . . . . . . + . . . . 4 1
D.s. All. Carpinion betuli 
Tilia cordata (I) 1 1 . . . . . 4 . . . . 2 . 1 1 1 . . 1 1 . . . . . . . 1 . 1 . . . . 1
Tilia cordata (II) + . . . . . . + . . . . + . + + + . + + + + 1 1 1 1 . . + . . . . . . .
Tilia cordata (III) + + . . . . . . . . . . . . . + . . . + + . + . . . . . . . . . . . . .
Mercurialis perennis . . . . 1 . 1 . . . . . 2 . 2 . 1 2 + . 2 2 . . + . . + + 2 . 3 . . 1 .
Milium effusum . . . . . 2 . . . 1 . + . . 3 . . . . . . + . + + + 1 . 2 2 4 . . . . 1
Lathyrus vernus . . + . + . . . . + + + + . + . 1 1 + 1 + + . . . . 1 . + . . + . . . .
Padus avium . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . 1 . 1 . . . + . . . . . . . .
Carex pillosa . . . . 1 . . 1 . 1 . 2 . . . . 2 . . . . . . . . . 1 . 4 . . . . . . .
Impatiens parviflora . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 1 . . . . + . . . + . . . .
Ajuga reptans . . 1 + . + . + 1 + 1 + + . . . . . + 1 1 1 . + . + 1 . + + + . + 1 . 1
Swida sanquinea 1 . . . . . . 1 1 . . . 1 2 . 1 1 3 1 . . 1 3 . . . . . . + . . + 1 1 1
D.s. Ord. Fagetalia sylvaticae 
Pulmonaria obscura + . + . + 1 1 1 . . 1 1 + + + . 1 1 1 + 1 + + + + . 1 + + + . 1 + 1 . 1
Asarum europaeum 1 . 1 + 2 1 1 1 . 1 1 2 2 . 1 3 1 2 1 2 1 2 2 . . . 1 2 + . + 1 . . . 1
Lamium galeobdolon 1 . 1 4 2 . . . 2 4 . 2 . . 2 . . . . . 1 1 . . . 2 1 2 + 3 3 + . . . 1
Dryopteris filix-mas + 1 1 2 . . . . . . . . . . . + . + . . + 1 + + . + . . . . . . . . . .
Aposeris foetida . . . . . . 1 . . . . + 1 . . 1 4 . 1 + . + . . . . 1 . . . . . . . . .
Paris quadrifolia . + + + . . + . . + . . . . . + . . . + + 1 . . . . . . + + + . . . . 1
Sanicula europaea + 1 . . . 1 . . 1 . . . . 1 + . . 2 + . . + . . . . . . . . . . . 2 . .
Impatiens noli-tangere . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . 1 . . . . . + . + + . . . + .
Daphne mezereum . . . . . . . . . . 1 + . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . 1 .
Ranunculus 
lanuginosus . . + + . . . + . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oxalis acetosella . . . . . . . 1 . 1 + 2 . . . 1 . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . .
Sambucus nigra 1 2 . . 1 . 1 2 . 1 . . . 2 1 . . 1 . . 1 1 2 1 . . . 2 . 1 1 1 . . . .
Allium ursinum . . 3 . . . . . . 1 . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
D.s. Cl. Querco-Fagetea 
Quercus robur (I) 5 1 . . . 4 . . 1 5 2 1 . 2 4 . . . . . . 5 . 5 5 2 5 5 5 5 5 5 2 . 5 1
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Quercus robur (II) + . . . . . . . + . + . . + . . . . . . . + . . 1 1 . 1 . . . 1 . 1 . . 
Quercus robur (III) . . . . . . . . + . + . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . + . 
Aegopodium 
podagraria 1 . 1 2 1 . 2 2 . 1 2 1 1 . . 2 2 . 1 + 2 2 . + . . 1 . 2 4 2 2 . . . . 
Anemone nemorosa . . 1 2 . 1 . 1 . 3 1 1 1 . 2 2 . . + 2 . 1 . . 1 2 1 1 1 . + 2 . . 1 1
Acer pseudoplatanus 
(I) . 2 1 1 1 1 . 1 . . . 2 1 2 . 1 . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . 1 . 1
Acer pseudoplatanus 
(II) . + + + + + . + . . . . + 2 . + . + + + . + 1 1 . . . . . . . . + + . . 
Acer pseudoplatanus 
(III) . + + + . . . . . . . . . . . + . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acer platanoides (I) 1 2 . . 1 . 2 2 . . . . . . 1 . 1 . . 1 1 1 . + . . . . . . 1 . 5 . . . 
Acer platanoides (II) + + . . + . + + . . . . . . + . + . . 1 . + . 1 . . . . 1 . + . + . . . 
Acer platanoides (III) + . . .  . +  . . . . . .  . . . . + .  .  . . . . . . + . + . . . 
Euonymus europaea 1 . . . 1 . 1 . . . . . . . + . . . . . . 1 . 1 1 . . + 1 1 . . + . . . 
Hepatica nobilis . . + . . . + + . . + 1 + . . 1 1 . . + + + . . 1 . . . + . . 1 . . . 1
Brachypodium 
sylvatica . . . 1 . . . . . . . . . . . + 2 1 . . . 1 1 . . + . . . . . + + . + . 
Epipactis helleborine . . + . . . . . + . . . . . . . + + + . . . + . . + . . . . . . . . . . 
Viola richenbachiana 2 1 . . + + + . . . . . + + + . . 1 . . . + . . + 1 . . + . + . + + . . 
Poa nemoralis . . . . . . . . 1 . . . . . . + . . . . . + . . . . 1 . 2 . . . . . . . 
Geum urbanum + 1 . . + + . + + 1 . . . + + . . + . + 1 + + . + . . + + . + . + + . . 
Salvia glutinosa . . . . . . . . . . 1 . 1 . . . 1 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hedera helix . . 4 . . . . . . . . 4 2 . . . . 2 5 . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 
Geranium phaeum . . 1 + + . + . . 1 . . . . + . . . . . . + . + . . 1 . . . + . . . + . 

Campanula trachelium . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . + . . . + + . . 
Polygonatum latifolium 1 . . . + . + . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . + . . 1 . . . 
Neottia nidus-avis . . . . . . . . + . . . . . . . + + + 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Athyrium filix-femina . 1 . . . . . . . . . + . 1 . + . . . . . + 1 . . + . . + . + . . . . . 
Mycelis muralis 1 . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . + . . . . . 
Carex digitata . . . . . . . . . . . + + . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cephalanthera 
longifolia . . . . . . . . . . . . . + . . . . . + . . + . . . . . . . . . . . . . 
Listera ovata . . + . . . . . . . . . . . . . + . + + . . + . . . . . . . . . . + . . 
Lilium martagon + . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . + . . . . . . . . . . . . . . . 
Platanthera bifolia . . . . . . . . + . + . . . . . . + . . . . . . . + . . . . . . . . . . 
D.s. Cl. Vaccinio-Piceetea 
Picea abies (I) . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . 1 . 1 1 . . 1 1 1 1 1 . . 1 1
Picea abies (II) . . . . . . . . + . . + . . . . . . . . . . 1 . . . . . 1 . . 1 . + 1 . 
Picea abies (III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + . . + . 
Rubus hirtus . . 1 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 3 . . 2 . . . . . . . 2 . . 
Melampyrum 
nemorosum . . . . . . . . . . . . . + . . . + . . . + . . . . 1 . + . . . . . . . 
Sorbus aucuparia (II) . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . . . . 
Sorbus aucuparia (III) . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D.s. Cl. Urtico-Sambucetea 
Crataegus monogyna 
(II) . . . . . . . 1 . . . . + . + 1 . + + 1 . 1 1 . 1 . . . . . . . + 1 . . 
Crataegus monogyna 
(III) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + + . . 
D.s. Cl. Molinio-Arrhenatheretea 
Geum rivale . . + + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . 1 . . . . . . 
Veronica chamaedrys . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . + + . . 
D.s. Cl. Galio-Urticetea 
Glechoma hederacea . . + . . . 2 . . . 1 + . 2 + . 1 . . . + 2 . 2 2 . . 1 + + + . . . . . 
Urtica dioica 1 . + . . . . . . . . . + . + . . . . . . + + + + . 1 + . 1 + . . . 1 1
Galium aparine 3 3 . . 2 3 2 . . . . . . . 3 . . . . . . 2 . 3 2 . . 2 1 2 2 1 1 . . . 
Anthriscus sylvestris . . . . . + 2 . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alliaria petiolata . + . . . + . . . . . . + . + . . . . . . + . . . . . . . . + + . . . . 
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D.s. Cl. Rhamno-Prunetea 
Viburnum opulus 1 . . . . . . . 1 . . . . 1 + . . + . . . 1 . . 1 . . + 1 . . . + . . . 
D.s. Cl. Epilobietea angustifolii 
Fragaria vesca . . . . . + . . + . . . . + . . . . . . . + + . . 1 1 .  . . . + + . . 
Populus tremula (I) . . . . . . . 1 . 1 . 1 . . . 1 . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 
Populus tremula (II) . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . + . . . . . 1 . . . . . . . . 
Populus tremula (III) . . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D.s. Cl. Robinietea 
Moehringia trinervia . . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . + . . + . . . + . . . + . . . 
Інші види: 
Leucojum vernum . . 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . 4 1 . . 1 1 1 1 3 . . 3 3
Crocus heuffelianus . . 2 2 . 1 . 1 . . . 1 . . . 3 . . . 2 . 1 . 1 1 . 1 . 1 1 1 1 . . 1 . 
Lapsana communis + . . . . . . . . . . . . . + . . . . . . + . . . . . . . . + . + . . . 
Cerasus avium (I) 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . 
Cerasus avium (II) + . . . . . . + + . . . . . . + . + . . . + + . . . . . . . . + + + . . 
Cerasus avium (III) + . . . . + . . . . . . . . . . . + . . . . . . . . . . . . . . + . . . 

 
Види, які трапляються зрідка: Acer tataricum (33), Al-
lium scorodoprasum (34), Anemone ranunculoides (2, 22), 
Arum maculatum (5, 7), Astrantia major (8, 27), Betonica 
officinalis (34), Caltha palustris (24, 36), Campanula patula 
(22), C. persicifolia (33), Cardamine impatiens (20), Carex 
pendula (35), Cephalanthera damasonium (13, 33), Cheli-
donium majus (21), Chrysosplenium alternifolium (3, 36), 
Circaea lutetiana (1, 14), Clinopodium vulgare (34), Con-
vallaria majalis (1, 19), Coronaria flos-cuculi (22, 23), 
Corydalis cava (5), C. solida (4, 5), Dactylis polygama (9, 
18, 22, 26), Dactylorhiza fuchsii (11), Dryopteris dilatata 
(12), Epipactis purpurata (22), Euonymus verrucosa (1, 21), 
Equisetum telmateia (18, 19), Euphorbia cyparissias (15), 
Filipendula denudata (24, 30), Fritillaria meleagris (22, 
29), Gagea lutea (5), Galanthus nivalis (2), Galeopsis spe-
ciosa (22), Geranium robertianum (6, 18), Glechoma hir-
suta (18), Hypericum maculatum (9, 22), Iris graminea (6), 
Isopyrum thalictroides (5, 32), Lamium maculatum (4), 
Laserpitium latifolium (6), Lathyrus niger (6, 34), Luzula 
luzuloides (27), L. pilosa (16), Lysimachia nummularia (14, 
24, 34), Melittis melissophyllum (6), Ophioglossum vulga-
tum (14, 34), Peucedanum oreoselinum (33), Plantago me-
dia (8), Polygonatum verticillatum (17, 36), Primula elatior 
(33, 34), P. vulgaris (36), Prunella vulgaris (9), Pyrethrum 
corymbosum (33, 34), Pyrola rotundifolia (9), Pyrus com-
munis (9, 34), Ranunculus repens (13, 24, 30), Rhamnus ca-
thartica (36), Rubus caesius (33), R. idaeus (30), Scilla bifo-
lia (5, 6), Scirpus sylvaticus (24), Solanum dulcamara (24), 
Staphylea pinnata (21 [2]), Stellaria nemorum (8), Pha-
lacroloma annuum (9), Symphytum cordatum (8, 35, 36), S. 
officinale (24), S. tuberosum (10), Taraxacum officinale (1, 
15), Ulmus glabra (30, 33), Valeriana sambucifolia (34), 
Veronica officinalis (26), Viburnum lantana (33), Viola mir-
abilis (19). 
 
Описи виконано: 
№ 1. 8.05.2004, Герцаївський р-н, окол. с. Банчени, 

А. Токарюк, О. Волуца; 
№ 2. 3.04.2005, 8.05.2004, Герцаївський р-н, окол. с. Мо-

льниця, А. Токарюк, О. Волуца; 
№ 3. 26.05.2002, Сторожинецький р-н, окол. с. Глибо-

чок, Кучурівське, л-во, кв. 1-2, А. Токарюк; 
№ 4. 14.05.2002, Сторожинецький р-н, окол. с. Глибо-

чок, Сторожинецьке л-во, кв. 35, А. Токарюк; 
№ 5. 6.07.2005, м. Чернівці, ландшафтний заказник міс-

цевого значення “Гарячий Урбан”, А. Токарюк; 

№ 6. 29.06.2005, Глибоцький р-н, окол. с. Турятка, Ту-
рятське л-во, кв. 1, А. Токарюк, О. Волуца; 

№ 7. 6.07.2005, м. Чернівці, ландшафтний заказник міс-
цевого значення “Гарячий Урбан”, А. Токарюк; 

№ 8. 5.06.2003, Сторожинецький р-н, окол. с. Іжевці, кут 
Хущ, А. Токарюк; 

№ 9. 4.08.2002, Сторожинецький р-н, м. Сторожинець, 
А. Токарюк; 

№ 10. 8.05.2000, Глибоцький р-н, окол. с. Біла Криниця, 
І. Чорней; 

№ 11. 8.06.2001, Сторожинецький р-н, окол. с. Кам’яна, 
Сторожинецьке л-во, кв. 26, А. Токарюк; 

№ 12. 16.08.2004, Кіцманський р-н, окол. с. Ревно, доли-
на р. Ревняк, лівий берег, А. Токарюк;  

№ 13. 29.05.2001, Сторожинецький р-н, окол. с. Бобівці, 
Сторожинецьке л-во, кв. 5, А. Токарюк; 

№ 14. 20.07.2003, Герцаївський р-н, окол. с. Куликівка, 
Тарнавське л-во, кв. 21, А. Токарюк, О. Волуца; 

№ 15. 29.06.2005, Глибоцький р-н, окол. с. Турятка, Ту-
рятське л-во, кв. 1, А. Токарюк, О. Волуца; 

№ 16. 5.06.2003, Сторожинецький р-н, окол. с. Іжевці, 
кут Хущ, А. Токарюк; 

№ 17. 10.06.2002, Сторожинецький р-н, с.с. Михальча-
Дубово, Сторожинецьке л-во, кв. 16, А. Токарюк; 

№ 18. 14.06.2002, Сторожинецький р-н, окол. с. Спаська, 
Сторожинецьке л-во, кв. 4, А. Токарюк; 

№ 19. 29.05.2001, Сторожинецький р-н, окол. с. Бобівці, 
Сторожинецьке л-во, кв. 5, А. Токарюк; 

№ 20. 14.05.2002, Сторожинецький р-н, окол. с. Глибо-
чок, Сторожинецьке л-во, кв. 32, А. Токарюк; 

№ 21. 21.07.2003, Герцаївський р-н, окол. м. Герца, 
А. Токарюк, О. Волуца; 

№ 22. 1.05.2003, 22.06.2005, Сторожинецький р-н, окол. 
с. Панка, Комарівське л-во, кв. 17, ботанічний зака-
зник “Білка”, А. Токарюк; 

№ 23. 13.06.2002, Сторожинецький р-н, окол. с. Кам’яна, 
Сторожинецьке л-во, кв. 24, А. Токарюк; 

№ 24. 22.06.2005, Сторожинецький р-н, окол. с. Панка, 
Комарівське л-во, кв. 17, ботанічний заказник “Біл-
ка”, А. Токарюк; 

№ 25. 22.06.2005, Сторожинецький р-н, окол. с. Панка, 
Комарівське л-во, кв. 17, ботанічний заказник “Біл-
ка”, А. Токарюк; 

№ 26. 18.06.2003, Глибоцький р-н, окол. с. Тарашани, 
Кузьминське л-во, кв. 47, А. Токарюк; 

№ 27. 8.05.2000, Глибоцький р-н, окол. с. Біла Криниця, 
І. Чорней; 
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№ 28. 22.06.2005, Сторожинецький р-н, окол. с. Панка, 
Комарівське л-во, кв. 17, ботанічний заказник “Біл-
ка”, А. Токарюк; 

№ 29. 22.06.2005, Сторожинецький р-н, окол. с. Панка, 
Комарівське л-во, кв. 17, ботанічний заказник “Біл-
ка”, А. Токарюк; 

№ 30. 22.06.2005, Сторожинецький р-н, окол. с. Панка, 
Комарівське л-во, кв. 17, ботанічний заказник “Біл-
ка”, А. Токарюк; 

№ 31. 22.06.2005, Сторожинецький р-н, окол. с. Панка, 
Комарівське л-во, кв. 17, ботанічний заказник “Біл-
ка”, А. Токарюк; 

№ 32. 20.05.2003, Сторожинецький р-н, окол. с. Ропча, 
ур. Костіна, А. Токарюк; 

№ 33. 19.06.2005, Герцаївський р-н, окол. м. Герца, 
А. Токарюк, О. Волуца; 

№ 34. 8.05.2005, Герцаївський р-н, між с. Тарнавка та 
с. Куликівка, А. Токарюк, О. Волуца; 

№ 35. 20.05.2003, Сторожинецький р-н, окол. с. Ропча, 
ур. Костіна, А. Токарюк; 

№ 36. 1.06.2000, Вижницький р-н, окол. с. Лукавці, Сла-
вецьке л-во, кв. 28, І. Чорней, А. Токарюк. 

 
Угруповання асоціації Stellario holostea-

Carpinetum betuli поширені на території Бо-
лехівсько-Берегометського та Вашковецько-
Глибоцького геоботанічних районів у адмініс-
тративних межах Герцаївського, Глибоцького, 
Сторожинецького районів, а також виявлені у 
м. Чернівці. У деревному ярусі (зімкненість 
0,8–0,9) домінує Carpinus betulus L., подекуди 
переважає Quercus robur L., Fagus sylvatica L., 
Tilia cordata Mill., до яких домішуються Acer 
campestre L., A. platanoides L., A. 
pseudoplatanus L., Fraxinus excelsior L., зрідка 
трапляється Cerasus avium (L.) Moench. Зімк-
неність чагарникового ярусу – 0,1–0,4, його 
основу формують Corylus avellana L., Swida 
sanquinea (L.) Opiz, Sambucus nigra L., 
Euonymus europaea L., подекуди Viburnum 
opulus L., Euonymus verrucosa Scop. та Daphne 
mezereum L. Загальне проективне покриття 
трав’яного ярусу становить 30–80 %. Синузія 
весняних ефемероїдів окремих угруповань 
представлена такими видами: Anemone 
nemorosa L., A. ranunculoides L., Isopyrum 
thalictroides L., Ficaria verna Huds., Corydalis 
cava (L.) Schweigg. & Körte, C. solida (L.) 
Clairv., Allium ursinum L., Galanthus nivalis L., 
Leucojum vernum L., Crocus heuffelianus Herb., 
Gagea lutea (L.) Ker Gawl., Scilla bifolia L. і 
Arum maculatum L. Покриття діагностичного 
виду Stellaria holostea L. коливається від 1–2 
до 20 %, Polygonatum multiflorum (L.) All. (1–
2 %), добре представлені діагностичні види 
порядку Fagetalia sylvaticae: Pulmonaria 
obscura Dumort., Asarum europaeum L., La-
mium galeobdolon (L.) L., Dryopteris filix-mas 
(L.) Schott, Aposeris foetida (L.) Less., Paris 

quadrifolia L., Sanicula europaea L. та ін. У 
складі угруповань асоціації виявлено 16 рари-
тетних видів, серед яких 11 уключено до “Че-
рвоної книги України” [15]: Astrantia major L., 
Lilium martagon L., Allium ursinum, Galanthus 
nivalis, Leucojum vernum, Crocus heuffelianus, 
Iris graminea L., Epipactis helleborine (L.) 
Crantz, Listera ovata (L.) R. Br., Neottia nidus-
avis (L.) Rich. і Platanthera bifolia (L.) Rich., 
решта потребують охорони на регіональному 
рівні: Symphytum cordatum Waldst. & Kit. Ex 
Willd., S. tuberosum L., Laserpitium latifolium 
L., Melittis melissophyllum L. і Arum maculatum. 

Угруповання асоціації Galio sylvatici-
Carpinetum betuli виявлені в двох зазначених 
вище геоботанічних районах на території Кі-
цманського, Герцаївського, Глибоцького та 
Сторожинецького адміністративних районів. 
У деревному ярусі (зімкненість крон 0,6–0,9) 
переважає Carpinus betulus, іноді домінантом 
виступає Quercus robur, до яких домішується 
Acer campestre, A. platanoides, A. 
pseudoplatanus і Tilia cordata. У чагарниково-
му ярусі (зімкненість 0,1–0,4) росте Swida 
sanquinea, Sambucus nigra, Viburnum opulus, 
зрідка Euonymus europaea та E. verrucosa, крім 
того, у складі підліску окремих угруповань 
виявлено популяцію рідкісного, занесеного до 
“Червоної книги України” [15] виду Staphylea 
pinnata L. Проективне покриття трав’яного 
ярусу сягає 30–80 %. Синузію ранньовесня-
них ефемероїдів деяких угруповань утворю-
ють Anemone nemorosa, Isopyrum thalictroides, 
Ficaria verna та “червонокнижні” види Allium 
ursinum і Crocus heuffelianus. Основу 
трав’яного ярусу при високій постійності 
утворюють діагностичні види асоціації 
Galium odoratum (L.) Scop. (2–50 %), Maian-
themum bifolium (L.) F.W. Schmidt (1–20 %), 
подекуди Galium intermedium Schult. (1–2 %) 
та Euphorbia amygdaloides L. (1–2 %). Компо-
нентами угруповань цієї асоціації, крім зазна-
чених вище, є рідкісні, занесені до “Червоної 
книги України” [15] види: Lilium martagon, 
Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, C. 
longifolia (L.) Fritsch, Dactylorhiza fuchsii 
(Druce) Soó, Epipactis helleborine, Listera 
ovata, Neottia nidus-avis, Platanthera bifolia, а 
також регіонально рідкісний вид 
Ophioglossum vulgatum L. 

Угруповання асоціації Carici brizoidis-
Quercetum roburi розповсюджені на території 
двох вказаних вище геоботанічних районів у 
адміністративних межах Глибоцького та Сто-
рожинецького районів. У деревному ярусі зде-
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більшого домінує Quercus robur, співдомінан-
тами виступають Tilia cordata, Fraxinus excel-
sior, іноді переважає Carpinus betulus, проте він 
трапляється не в усіх угрупованнях, так само 
як Acer platanoides, A. pseudoplatanus і Cerasus 
avium. Зімкненість крон становить 0,8–0,9. У 
чагарниковому ярусі (зімкненість 0,1–0,2) тра-
пляються Corylus avellana, Lonicera xylosteum 
L., Euonymus europaea, Sambucus nigra, 
Viburnum opulus, подекуди Swida sanquinea та 
Daphne mezereum. Проективне покриття 
трав’яного ярусу – 50–60 %. Весняну синузію 
окремих угруповань утворюють популяції 
Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Ficaria 
verna та рідкісних, занесених до “Червоної 
книги України” [15] видів Leucojum vernum і 
Crocus heuffelianus. У трав’яному ярусі добре 
представлені діагностичні види асоціації: 
Carex brizoides L. (3–50 %), C. sylvatica Huds. 
(2–6 %), Stachys sylvatica L. (1–3 %) і 
Scrophularia nodosa L. Окрім зазначених вище, 
до складу ценозів асоціації приурочені попу-
ляції таких “червонокнижних” видів як 
Astrantia major, Euonymus nana M.Bieb., 
Fritillaria meleagris L., Cephalanthera longifolia, 
Epipactis helleborine, E. purpurata Smith, Listera 
ovata, Platanthera bifolia та Lathyrus laevigatus 
(Waldst.&Kit.) Gren.  

Угруповання асоціації Stellario-Tilietum 
виявлені у межах ботанічного заказника міс-
цевого значення “Білка” в околицях с. Панка 
Сторожинецького району на території Вашко-
вецько-Глибоцького геоботанічного району. 
Деревний ярус сформований Quercus robur, 
іноді з домішкою Picea abies (L.) H. Karst., 
Tilia cordata, Carpinus betulus і Acer campestre. 
Зімкненість крон сягає 0,7–0,9. Чагарниковий 
ярус (зімкненість 0,1–0,2) утворюють діагнос-
тичні види зазначеної асоціації Lonicera 
xylosteum та Euonymus nana, крім того, рос-
туть Sambucus nigra, Viburnum opulus, зрідка 
Corylus avellana. Проективне покриття 
трав’яного ярусу – 35–75 %. Синузію весня-
них ефемероїдів формують головним чином 
раритетні, занесені до “Червоної книги Украї-
ни” [15] види: Leucojum vernum, Crocus 
heuffelianus, Fritillaria meleagris, також високу 
рясність відзначено для Anemone nemorosa. У 
трав’яному покриві співдомінантами висту-
пають Carex pilosa Scop., Stellaria holostea, 
Lamium galeobdolon, Milium effusum L. Ком-
понентами угруповань розглянутої асоціації, 
окрім зазначених вище, є популяції рідкісних 
“червонокнижних” видів: Euonymus nana та 
Lathyrus laevigatus. 

Угруповання асоціації Tilio cordatae-
Carpinetum betuli поширені на території Бо-
лехівсько-Берегометського та Вашковецько-
Глибоцького геоботанічних районів у адмініс-
тративних межах Герцаївського, Сторожине-
цького та Вижницького районів. У деревоста-
ні (зімкненість 0,7–0,9) домінує Quercus robur, 
іноді переважають Tilia cordata, Fraxinus ex-
celsior, Fagus sylvatica, до яких домішується 
Abies alba, Carpinus betulus і Acer 
pseudoplatanus. У чагарниковому ярусі (зімк-
неність 0,1–0,2) ростуть Swida sanquinea, 
Euonymus europaea, Sambucus nigra, зрідка 
Lonicera xylosteum, Corylus avellana, Daphne 
mezereum і Viburnum opulus. Загальне проек-
тивне покриття трав’яного ярусу становить 
10–80 %. Синузію ранньовесняних ефемерої-
дів окремих угруповань формують такі види: 
Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Isopyrum 
thalictroides, Ficaria verna та раритетні “чер-
вонокнижні” Allium ursinum, Leucojum vernum 
і Crocus heuffelianus. Травостій переважно 
утворюють Aegopodium podagraria L., Lamium 
galeobdolon, місцями спостерігаються значні 
домішки Mercurialis perennis L., Hepatica 
nobilis Schreb., Ajuga reptans L., Milium 
effusum. У складі угруповань цієї асоціації, 
крім наведених вище, виявлено популяції 
двох рідкісних, занесених до “Червоної книги 
України” [15] видів: Cephalanthera 
damasonium, Listera ovata та регіонально рід-
кісні Ophioglossum vulgatum і Symphytum 
cordatum. 

У результаті проведених досліджень 
з’ясовано, що наразі у Буковинському Прика-
рпатті популяції трьох раритетних видів при-
урочені лише до угруповань розглянутого со-
юзу, зокрема, Lathyrus laevigatus, Euonymus 
nana та Symphytum tuberosum. Так, популяції 
Lathyrus laevigatus (табл. 1, описи 22, 28, 29, 
31) і Euonymus nana (табл. 1, описи 22, 25, 28–
31) є компонентами угруповань двох асоціа-
цій – Carici-brizoidis-Quercetum roburi та 
Stellario-Tilietum. Тільки у складі угруповань 
асоціації Stellario holostea-Carpinetum betuli 
виявлено Symphytum tuberosum (табл. 1, опис 
10). 

Серед ценозів союзу Carpinion betuli най-
більшу кількість рідкісних і зникаючих видів 
виявлено у складі угруповань асоціації Stel-
lario holostea-Carpinetum betuli – 16, з яких 6 
уключено до “Конвенції про міжнародну тор-
гівлю видами дикої фауни і флори, що пере-
бувають під загрозою зникнення” (Вашингто-
нська конвенція, CITES) [8], 11 – до “Черво-
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ної книги України” [15] та 5 видів є регіона-
льно рідкісними (табл. 2). 

Компонентами ценозів асоціації Galio syl-
vatici-Carpinetum betuli  є 12 рідкісних і зни-
каючих видів, серед яких 7 із числа включених 
до “Вашингтонської конвенції” [8], 11 – з 
“Червоної книги України” [15] та один регіо-
нально рідкісний. До складу угруповань асоці-
ації Carici-brizoidis-Quercetum roburi приуро-
чені популяції 11 раритетних видів, з яких 6 
занесені до “Вашингтонської конвенції” [8], 
11 – до “Червоної книги України”.  

 
Таблиця 2 

Насиченість угруповань раритетними видами 
та їх забезпеченість охороною у межах заповід-

них об’єктів Буковинського Прикарпаття 

Асоціація К–ть 
видів CITES ЧКУ РР ЗО

Stellario holostea-
Carpinetum betuli 16 6 11 5 +– 

Galio sylvatici-
Carpinetum betuli  12 7 11 1 +– 

Carici brizoidis-
Quercetum roburi 11 6 11 – +– 

Stellario-Tilietum 5 1 5 – +– 
Tilio cordatae-
Carpinetum betuli 7 3 5 2 +– 

Загалом 25 10 19 6  
Примітка. CITES – “Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори” [8], ЧКУ – “Червона книга 
України”, РР – регіонально рідкісні види, ЗО – забезпе-
ченість охороною: “+” – так, “–” – ні, “+–” – частково. 

Аналіз репрезентативності виділених асо-
ціацій у межах об’єктів і територій природно-
заповідного фонду Буковинського Прикарпат-
тя засвідчив, що угруповання з високим сту-
пенем насиченості раритетними видами част-
ково охоплені охороною (див. табл. 2). Тільки 
на території ландшафтного заказника місце-
вого значення “Гарячий Урбан” площею 
108,0 га в околицях м. Чернівці охороняються 
угруповання асоціацій Stellario holostea-
Carpinetum betuli та Galio sylvatici-Carpinetum 
betuli, компонентами яких є популяції Epipac-
tis helleborine та Arum maculatum. Крім того, 
на території ботанічного заказника місцевого 
значення “Білка” площею 19,8 га поблизу 
с. Панка Сторожинецького району в складі 
угруповань асоціацій Carici brizoidis-
Quercetum roburi, Stellario-Tilietum і Tilio cor-
datae-Carpinetum betuli охороняються популя-
ції таких “червонокнижних” видів як 
Euonymus nana, Lathyrus laevigatus, Fritillaria 
meleagris, Leucojum vernum, Crocus 

heuffelianus, Epipactis purpurata та регіонально 
рідкісного виду Symphytum cordatum.  

Враховуючи, що важливого значення на-
буває ценотичний рівень охорони, отримані 
результати можуть бути використані при об-
ґрунтуванні створення нових природно-
заповідних територій в околицях сіл Біла 
Криниця, Слобода та Комарівці Сторожине-
цького району Чернівецької області, а також 
при формуванні та розбудові екологічної ме-
режі регіону. 
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THE COMMUNITY OF THE UNION CARPINION BETULI (CLASS QUERCO-FAGETEА) WITH 

PARTICIPATION OF RARE SPECIES ON THE TERRITORY OF THE BYKOVYNSKE PRYKARPATTYA 
 

It was determined that in the composition of plant surface of hornbeams, hornbeam-oaks, oak-linden trees 
forests of  the Bykovynske Prykarpattya entered the populations of 25 rare species, which are the components of 
five associations of the union Carpinion betuli Issl. 1931 em. Oberd. 1953  oder  Fagetalia sylvaticae Pawł. in 
Pawł., Sokoł. et Wall. 1928  class Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937. In the boarder of the mentioned union 
the highest numbers of rare and disappearing species were determined in the composition of the communities of the 
association Stellario holostea-Carpinetum betuli Oberd. 1957 – 16, compounds of the communities of the associa-
tion Galio sylvatici-Carpinetum betuli Oberd. 1957 and Carici brizoidis-Quercetum roburi (Kramarets et al. 1992) 
Kramarets et V.Sl. 1995 in V.Sl. 1995 are the populations of 12 and 11 rare species  accordingly. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОПРЕПАРАТА «PHYLOIL» ДЛЯ ЛИ-
КВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ В МОРЕ 

 
На основе углеводородокисляющего штамма Phyllobacterium myrsinacearum DKS-1, выделенного из шель-

фовых вод Северного Каспия, разработан биопрепарат «Phyloil» в жидкой и сухой форме на субстрате – носи-
теле. Проведенные испытания биопрепарата показали эффективность его применения для очистки морской во-
ды от нефтяных углеводородов, в том числе полиядерных ароматических.  

 
Ключевые слова: нефтяное загрязнение, углеводороды, углеводородокисляющий штамм, биопрепарат 
 
Введение Антропогенное загрязнение окру-

жающей среды нефтью и нефтепродуктами являет-
ся важной экологической проблемой. Для механи-
ческого удаления нефти и нефтепродуктов с вод-
ной поверхности используют различные специали-
зированные суда и устройства, содержащие боно-
вые заграждения, откачивающие насосы и другие 
агрегаты. Экологические службы портов комплек-
туются нефте-мусоросборщиками различных сис-
тем и конструкций, которые в основном предна-
значены для удаления значительных загрязнений 
аварийного характера, однако они не справляются 
с удалением тонкой нефтяной пленки. Для борьбы 
с нефтяными пленками и нефтеразливами приме-
няют различные сорбенты органического, мине-
рального происхождения или на основе полимеров. 
Большинство применяемых в отечественной и за-
рубежной практике технологий механической и 
физико-химической очистки, как правило, много-
этапны, трудоемки и связаны с большими матери-
альными затратами [2].  

В связи с этим, в настоящее время во многих 
странах в ряд наиболее приоритетных выдвигают-
ся биотехнологические методы ликвидации загряз-
нения окружающей среды. Известно, что основ-
ными биологическими агентами, осуществляющи-
ми биоразрушения, являются микроорганизмы, об-
ладающими огромным разнообразием ферментных 
систем и большой лабильностью метаболизма. 
Именно они способны разлагать широкий спектр 
химически устойчивых соединений, в том числе 
нефть и ее производные [3, 6]. На основе углеводо-
родокисляющих микроорганизмов разрабатывают-
ся биопрепараты, предназначенные для очистки от 
нефтяного загрязнения.  

Наиболее известны в России препараты «Пути-
дойл», «Олеоворин», «Нафтокс», «Uni-rem», «Ро-
дер», «Центрин», «Псевдомин», «Дестройл», 
«Микромицет», «Лидер», «Валентис», «Деворойл», 
в Беларуси – «Родобел», «Родобел-Т», в Украине – 
«Эконадин», «Десна», «Консорциум микроорга-

низмов» и «Simbinal». В состав этих препаратов 
входят монокультуры или ассоциации более 20 ви-
дов различных нефтеокисляющих микроорганиз-
мов: бактерий, грибов, дрожжей. 

Современные технологии, связанные с очист-
кой акваторий и территорий, загрязненных нефте-
продуктами в своей основе содержат аборигенные 
для данной климатической зоны и экологических 
условий отдельные штаммы или сообщества мик-
роорганизмов, что связано с их устойчивостью к 
действию биотических факторов, адаптированно-
стью к условиям среды непосредственного исполь-
зования, пластичностью метаболизма [1, 3]. Для 
очистки акватории Каспийского моря от возмож-
ного нефтяного загрязнения такой биопрепарат не 
известен, чуждые этой климатической зоне штам-
мы микроорганизмов и их сообщества снижают 
свою деструкционную активность по отношению к 
нефтяным углеводородам.  

Целью настоящей работы являлась разработка 
биопрепарата на основе углеводородокисляющих 
микроорганизмов Каспийского моря и оценка его 
эффективности для ликвидации последствий ава-
рийных разливов нефти в море. 

Объект и методы. Биопрепарат «Phyloil» пред-
ставлен в жидкой и сухой формах и создан на ос-
нове углеводородокисляющего штамма Phyllobac-
terium myrsinacearum DKS-1, выделенного в ре-
зультате проведенных микробиологических мони-
торинговых исследований шельфовых вод Север-
ного Каспия в районе разведки месторождений уг-
леводородного сырья [4, 5]. Штамм депонирован 
во Всероссийской коллекции промышленных мик-
роорганизмов (коллекционный номер ВКПМ В-
9079) и защищен патентом [7]. 

Получение жидкой формы биопрепарата вклю-
чает получение концентрата суспензии штамма с 
последующим его разведением. Для получения по-
севного материала указанного штамма использова-
ли  жидкую питательную среду следующего соста-
ва, г/л: Пептон -10,0; Сахароза-10,0; КН2РО4-0,5; 
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К2НРО4-0,5; MgSO4x7H2O -0,3; рН до стерилизации 
доводили до 7,4, стерилизовали при 1 атм. (121 0С) 
30 минут.  

Приготовленную жидкую среду разливали в ка-
чалочные колбы по 100 мл, при этом объем кача-
лочной колбы - 750 мл. Среду засевали смывом с 
одного косяка и колбу помещали на качалку при 
220 об/мин с температурой 28-30 0С на 72 часа. 
Получали титр 0,5-1,0 млрд/мл. Для достижения 
титра около 1-2х109 КОЕ/мл время культивирова-
ния – 96 часов. 

Посевной материал можно хранить в холодиль-
нике до 1 месяца при температуре плюс 4-60 С. По-
севной материал вносили в ферментер и проводили 
глубинное культивирование в аэробных условиях 
при температуре 28-30 0С с постоянно работающей 
мешалкой при коэффициенте заполнения 0,8 на 
среде следующего состава (г/л): Кукурузный экс-
тракт -10,0; Сахароза-10,0; КН2РО4-0,5; К2НРО4-
0,5; MgSO4x7H2O -0,3; рН=7,5 

Полученный в ферментерах концентрат суспен-
зии штамма разводили стерильной дистиллирован-
ной водой, в которую добавляли (г/л): концентрат 
бактериальной суспензии  - 100,0; меласса – 20,0; 
K2HPO4 – 1,5; KH2PO4 -1,5; MgSO4 – 1,5; рН= 7,5. 

Жидкую форму биопрепарата разливали в сте-
рильные пластиковые бутыли или канистры емко-
стью от 1 до 10 литров. Полученную жидкую фор-
му биопрепарата выдерживали в течение 3 - 5 дней 
при 20 – 25 0С.  

Сухая форма биопрепарата включает стериль-
ный субстрат - носитель адсорбент вермикулито-
вый вспученный, в поры которого искусственно 
иммобилизован штамм Phyllobacterium 
myrsinacearum. Природные адсорбенты, применяе-
мые в современных способах очистки, должны об-
ладать высокой сорбционной емкостью. Природ-
ные алюмосиликатные адсорбенты, такие как вер-
микулит, перлит, цеолит и другие имеют низкую 
адсорбцию по отношению к нефтепродуктам, что 
требует модифицирования их поверхностно-
структурных характеристик с целью придания им 
олеофильных свойств. Это достигается, например, 
путем термообработки алюмосиликатов. Вермику-
лит вспученный представляет собой сыпучий, по-
ристый, зернистый материал чешуйчатого строе-
ния, получаемый в результате обжига природных 
гидратированных слюд. Обладает высокой огне-
стойкостью, малой плотностью, низкой теплопро-
водностью, химико-биологической инертностью 
при контакте с агрессивными средами, не смачива-
ется расплавленным металлом, имеет высокие 
сорбционные свойства, экологически чистый, не 
токсичный, не подвержен гниению, препятствует 
распространению плесени, без запаха. Химический 
состав адсорбента вермикулитового (%): SiO2 - 34-
36; AL203 - 6-18; MgO - 14-25; CaO - 1,2-2; K20 - 3-

5; Fe2O3- 5,6-17; другие - 0,2-1,2; pH (Н2О) - 6,8-8. 
Вермикулит вспученный высушивали при тем-

пературе 80 – 100 0С, размалывали на молотковой 
мельнице до тонины 0,1 – 0,25 мм. Влажность суб-
страта носителя не должна превышать 15%, а рН 
должен составлять 7,2 – 7,4. Субстрат-носитель 
расфасовывали с наполнением 0,8 от объема в по-
лиэтиленовые пакеты толщиной от 40 до 100 мик-
рон размером 20 - 30 см по 150 и 400 г, пакеты за-
паивали и упаковывали в соответствующую тару 
для отправки на гамма-стерилизацию, где суб-
страт-носитель подвергали облучению гамма-
лучами при дозе 1,0 – 2,0 Мегарада (10 - 20 килоГ-
рей). Субстрат-носитель можно стерилизовать и 
термическим способом – 2 часа при 121 0С. В этом 
случае в качестве упаковки используются мешки 
из крафт-бумаги размером 20 - 30 см. 

Получали концентрат бактериальной суспензии 
глубинным культивированием на жидкой среде в 
ферментере (вышеописанным способом). 

Стерильный субстрат-носитель в пакетах ино-
кулировали инъекцией смесью концентрата сус-
пензии штамма, 15% стерильного раствора мелас-
сы и воды, взятых в соотношении 1:1:1. На каждые 
150 г стерильного субстрата-носителя с влажно-
стью 15% используют 50 мл жидкой смеси. Воду и 
раствор мелассы предварительно стерилизовали. 
Конечная влажность биопрепарата не должна пре-
вышать 25%. Инъекция производится стерильной 
иглой диаметром 0,5 – 0,7 см. Инокулированные 
пакеты перемешивали вручную или во вращаю-
щемся барабане – 30 об/мин  в течение 3 - 5 минут. 
Исходный титр инокулированного субстрата-
носителя составляет 20х106 КОЕ/г. Осуществляли 
дополнительное поверхностное культивирование 
штамма на субстрате-носителе в течение 3 - 5 дней 
при 18 -20 0С. Благодаря тому, что пакеты герме-
тично закрыты, в них поддерживается практически 
постоянная влажность. 

Испытания опытной партии биопрепарата «Phy-
loil» проводились в модельных экосистемах с ими-
тацией аварийного разлива нефти в море. Для это-
го были использованы 20 литровые сосуды, содер-
жащие 15 литров морской воды, отобранной на 
лицензионном участке ООО «Лукойл-
Нижневолжскнефть» Северного Каспия, в которые 
вносили 1 % (по объему) сырой каспийской нефти.  

Первый контроль моделировал процесс естест-
венного самоочищения за счет физико-химических 
процессов и деятельности аборигенной микрофло-
ры воды. Для этого в сосуды с морской водой до-
бавлялась нефть без внесения биопрепарата. 

Во втором контроле происходил процесс физи-
ко-химической адсорбции нефти. Для этого в сосу-
ды с морской водой, загрязненной нефтью, вноси-
ли 1 г/л стерильного вермикулита. 

Для испытания действия различных форм био-
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препарата их распыляли на поверхность нефтяной 
пленки в соответствующих модельных сосудах. 
Вносимая доза составляла для сухого биопрепарата 
на вермикулите 1 г/л, жидкого – 20 мл/л. 

Экспериментальные системы выдерживали при 
естественном освещении и свободном газообмене с 
постоянным перемешиванием в течение 15 суток. 

Для испытания деструкционных способностей 
биопрепарата «Phyloil» определяли содержание в 
воде суммарных нефтяных углеводородов флуо-
риметрическим методом, а также уровень поли-
ядерных ароматических углеводородов [8].  

Результаты и их обсуждение.На основе штам-
ма Phyllobacterium myrsinacearum DKS-1 с исполь-
зованием типового биотехнологического оборудо-
вания и материалов был разработан биопрепарат, 
названный нами «Phyloil» и предназначенный для 
ликвидации аварийных разливов нефти в море.  

Опытная партия биопрепарата представлена в 
двух формах: жидкой и сухой форме на субстрате-
носителе. Характеристики биопрепарата представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1  
Свойства и характеристики биопрепарата 

«Phyloil» 
Жидкая форма 

№ Показатели Характеристики 

1 Внешний вид 
Жидкость от светло-
розового до темно-
бурого цвета 

2 Влажность, % 99.5 

3 

Число жизнеспособных клеток 
Phyllobacterium myrsinacearum 
DKS-1 в 1 мл препарата в момент 
изготовления, млн., не менее 

50.0 

4 К концу гарантийного срока, 
млн. , не менее  40.0 

5  
Патогенная микрофлора, в том 
числе сальмонелла, в 25 мл про-
дукта 

отсутствует 

Сухая форма 
№ Показатели Характеристики 

1 Внешний вид 
Сыпучая масса от 
светло-серого до тем-
но-бурого цвета 

2 Влажность, % 45.0 

3 

Число жизнеспособных клеток 
Phyllobacterium myrsinacearum  
DKS-1 в 1 г препарата в момент 
изготовления, млн., не менее 

50.0 

4 К концу гарантийного срока, 
млн., не менее  40.0 

5  
Патогенная микрофлора, в том 
числе сальмонелла, в 25 г про-
дукта 

отсутствует 

 
Жидкая форма биопрепарата представляет со-

бой жидкость от светло-розового до темно-
бурого цвета, включающую биомассу штамма 
Phyllobacterium myrsinacearum DKS-1 с числом 
клеток не менее 50 млн./мл и его метаболиты, 
образующиеся при культивировании, а также ос-

татки питательной среды. 
Сухая форма биопрепарата включает сте-

рильный субстрат - носитель алюмосиликатный 
адсорбент вермикулитовый вспученный, в поры 
которого искусственно иммобилизован штамм 
Phyllobacterium myrsinacearum DKS-1 с числом 
клеток не менее 50 млн./мл, представляет собой 
сыпучую массу от светло-серого до темно-
бурого цвета. Структура вермикулита как носи-
теля обеспечивает оптимальные условия для им-
мобилизации и жизнедеятельности штамма на 
пористой структуре. При этом значительно 
улучшаются условия аэрации, увеличивается 
площадь питания клеток, а также одновременно 
обеспечивается их минеральное питание. Кроме 
того, иммобилизация штамма на твердой по-
верхности предотвращает взаимное ингибирова-
ние клеток продуктами их метаболизма. 

В результате проведенных испытаний опыт-
ной партии биопрепарата «Phyloil» отмечено 
снижение содержания углеводородов в морской 
воде во всех вариантах модельных экосистем 
(табл. 2). 

Таблица 2.  
Убыль углеводородов в модельных экосистемах, %  

Продолжительность экспери-
мента, сутки Варианты модельных 

систем 3 7 15 
Контроль I 23,6 27,1 34,7 
Контроль II с вермику-
литом 23,4 32,2 35,9 

Жидкий биопрепарат 49,5 51,7 84,1 
Сухой биопрепарат на 
вермикулите 45,4 47,4 78,1 

 
Установлено, что использование вермикулита 

как адсорбента лишь на 1,2 % ускорило процесс 
естественного самоочищения морской воды от 
нефтяных углеводородов. 

При очистке жидким биопрепаратом убыль 
суммарных нефтяных углеводородов составила 
84,1 %, что на 49,4 % превышает аналогичный по-
казатель в сравнении с контролем, где разрушение 
нефтяных углеводородов происходит в результате 
процесса естественного самоочищения. 

При внесении сухого биопрепарата на по-
верхность воды он некоторое время не тонет, ад-
сорбирует на себе нефтяную пленку, но не на-
сыщается при этом водой. Через сутки часть 
препарата оседает на дно и функционирует как 
деструктор нефтяного загрязнения, эмульгиро-
ванного в водной толще.  

Через 3 суток после нанесения биопрепарата 
на водную поверхность, загрязненную нефтью, 
вокруг частиц биопрепарата образовалась бакте-
риальная пленка, что свидетельствует о том, что 
он является для микроорганизмов источником 
питания. Через 15 суток на поверхности воды 
полностью отсутствовала радужная пленка. 
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Установлено, что очистка сухим биопрепара-
том на вермикулите снижает содержание нефтя-
ных углеводородов на 42,2 % эффективнее, чем 
при использовании лишь адсорбента. Использо-
вание этой формы биопрепарата активизирует 
процесс естественного самоочищения морской 
воды от нефтяных углеводородов на 43,4%. 

Уровень суммарного содержания полиядер-
ных ароматических углеводородов (ПАУ), яв-
ляющихся наиболее токсичными компонентами 
нефти [3, 10], в начале эксперимента составлял 
260,2 мкг/л. Анализ суммарного и индивидуаль-
ного состава ПАУ показал, что в ходе экспери-
ментальных исследований произошло снижение 
их содержания (табл. 3). 

Таблица 3. 
Убыль полиядерных ароматических углеводоро-

дов (ПАУ) через 15 сут. эксперимента, % 

показатели контроль 
I 

контроль 
II с вер-
микули-
том 

жидкий 
биопре-
парат 

сухой 
биопре-
парат на 
верми-
кулите 

2-х ядерные 
Нафталин 63,3 69,7 97,6 98,3 

2-метилнафталин 59,6 91,3 97,5 98,1 
Бифенил 17,1 58,5 68,5 74,0 

Аценафтилен 28,9 46,1 54,0 59,4 
Аценафтен 11,8 26,2 71,0 40,8 
Флуорен 13,3 52,6 55,6 55,1 

3-х ядерные 
Фенантрен 26,0 27,6 37,3 49,1 
Антрацен 22,4 38,4 47,2 42,3 

4-х ядерные 
Флуорантен 26,9 52,0 60,0 59,4 

пирен 27,8 55,9 57,5 71,8 
Хризен 19,1 50,8 52,4 69,0 

Бенз(а)антрацен 20,3 53,2 53,6 75,2 
5- ти  ядерные 

Бенз(а)пирен 7,3 15,7 56,0 35,6 
Дибенз(а,h)антрацен 42,0 48,2 64,5 58,9 

Сумма 41,5 62,8 75,2 76,9 
 

Применение вермикулита как адсорбента ин-
тенсифицировало процесс естественного самоочи-
щения от ПАУ на 21,3 %. При использовании раз-
ных форм биопрепарата «Phyloil» наблюдался бо-
лее активный процесс деградации ПАУ. Примене-
ние жидкого биопрепарата интенсифицировало 
процесс естественного самоочищения от поли-
ядерных ароматических углеводородов на 33,7 %, 
сухого биопрепарата на вермикулите – на 35,4 %.  

Установлено, что легче подвержены деструк-
ции бициклические ароматические углеводороды 
нафталин и 2-метилнафталин, как в контрольных 

вариантах, так и в модельных системах, где ис-
пытывалось действие разных форм биопрепара-
та. Это подтверждает мнение о том, что с увели-
чением числа колец в молекуле и молекулярного 
веса снижается доступность углеводородов для 
биодеградации [6, 9].  

Таким образом, проведенные испытания био-
препарата «Phyloil», созданного на основе штам-
ма Phyllobacterium myrsinacearum DKS-1, показа-
ли эффективность его применения для очистки 
нефтезагрязненных морских вод, что позволяет 
рекомендовать его для ликвидации аварийных 
разливов нефти. 
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KULIKOVA I. 

EVALUATION OF EFFICIENCY OF A BIOLOGICAL PRODUCT «PHYLOIL» FOR LIQUIDATION OF EMER-
GENCY OIL SPILLAGE IN THE SEA 

On the basis of hydrocarbon-oxidizing strain Phyllobacterium myrsinacearum DKS-1, Northern Caspian sea allocated from shelf wa-
ters, the biological product «Phyloil» in the liquid and dry form on a substratum - the carrier is developed. The lead tests of a biological 
product have shown efficiency of its application for sanitation of a seawater of oil hydrocarbons, including polynuclear aromatic.  
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СТАН ГЛУТАТІОНОВОЇ СИСТЕМИ ПЕЧІНКИ ЩУРІВ НА ФОНІ 

РІЗНИХ УМОВ ФОТОПЕРІОДУ ТА ПРИ УВЕДЕННІ МЕЛАТОНІНУ  
 
За різних режимів освітлення досліджено динаміку змін вмісту відновленого глутатіону (ВГ), 

активностей глутататіонредуктази (ГР), глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (Г6ФД), глутатіон-S-
трансферази (ГТ) у печінці щурів (за умов цілодобового освітлення (24С:0Т) активності Г6ФД, ГТ 
знижувалися, не змінювалась активність ГР; за умов постійної темряви (0С:24Т) підвищувалась 
активність Г6ФД, активності ГТ та ГР були на рівні контрольних значень (12С:12Т); у межах 12 годин 
дослідження значних часових варіацій досліджуваних біохімічних параметрів не виявлено). Очевидно, 
динаміка змін активностей ферментів глутатіонової системи не є чітко скоординованою, як в умовах 
24С:0Т, так і при 12С:12Т. Вміст ВГ у печінці щурів при гіперфункції епіфіза (0С:24Т) був підвищеним, 
навіть порівняно з тваринами контрольної групи (12С:12Т), при гіпофункції (24С:0Т) він був достовірно 
нижчим. При уведенні мелатоніну за умов зміненого фотоперіоду спостерігалося підвищення вмісту 
відновленого глутатіону й активностей глутататіонредуктази, глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, глутатіон-
S-трансферази у печінці білих щурнів, що було особливо вираженим за умов цілодобового освітлення.  
 
Ключові слова: глутатіонова система, печінка, фотоперіодизм, мелатонін 

 
 
Вступ. В основі життєдіяльності організму 

закладена система біологічних ритмів, 
функціонування якої піддається постійній 
корекції як зі сторони організму (вікові, 
гормональні перебудови, наявність хвороб), 
так і зі сторони навколишнього середовища 
(магнітне поле Землі, температура повітря, 
рівень і тривалість освітлення) [6,7]. 
З’ясовано, що світло є необхідним фактором 
для синхронізації біологічних ритмів 
організму з ритмами навколишнього 
середовища, а фотоперіодизм – ефективний 
чинник у підтримці біологічних ритмів за 
встановленим зразком [1,2]. Організм захищає 
себе від періодичного підйому вмісту АФК, 
генеруючи компенсаторні ритми 
антиоксидантів, внаслідок чого рівень 
регуляції метаболічних процесів приводиться 
у відповідність до змін світлового режиму в 
навколишньому середовищі.  

Стосовно хронобіологічної регуляції про- 
та антиоксидантної рівноваги встановлено, 
що циркадіанна варіабельність генерування 
вільних радикалів, активності ферментів 
антиоксидантного захисту та концентрація 
низькомолекулярних антиоксидантів 
контролюється мелатоніном [9].  

Метою даної роботи було дослідження 
динаміки змін показників глутатіонової 
системи у печінці щурів за умов зміненого 
фотоперіоду й уведення мелатоніну. 

Об’єкт і методи. Експериментальні 
дослідження проведені на 144 нелінійних 
білих статевозрілих щурах-самцях, масою 
180±10г, яких за 5 днів до початку та 
впродовж усього експерименту утримували за 
таких умов освітлення: 

- А (нормофункція епіфіза) - тварини 
утримувалися за умов освітлення лампами 
денного світла, інтенсивністю 1500 лк, у 
режимі 12 годин світла: 12 годин темряви 
(12С:12Т); 

- Б (гіпофункція епіфіза) - тварини 
утримувалися за умов цілодобового штучного 
освітлення інтенсивністю 1500 лк (24С:0Т); 

- В (гіперфункція епіфіза) - тварин 
цілодобово утримували в темряві 
(допускалось вмикання лампи з червоним 
світлофільтром не більше 10хв/добу) – 
0С:24Т. 

За кожних умов освітлення виділяли 
групи: І – контроль, ІІ – тваринам 
внутрішньошлунково через зонд уводили 
мелатонін (МТ, “Sigma”, США) із розрахунку 
3 мг/кг маси тіла/добу впродовж 5 днів.  

Усі тварини перебували за умов сталого 
температурного режиму з вільним доступом 
до їжі та води. За 24 години до забою тварин 
від їжі відлучали.  

На 11-ий день експерименту в світлий 
період доби з 4-годинним інтервалом (о 8.00, 
о 12.00, о 16.00 та о 20.00) проводили 
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евтаназію тварин шляхом декапітації під 
легким ефірним наркозом. Гомогенати 
печінки (5%-ий на трис-НСl буфері, рН=7,4) 
центрифугували при 900g впродовж 10 хв. В 
отриманих супернатантах визначали 
активності глутатіонредуктази (ГР) [3] [КФ 
1.6.21.2.], глюкозо-6-фосфатдегідрогенази 
(Г6ФД) [11] [КФ 1.1.1.49], глутатіон-S-
трансферази (ГТ) [10] [КФ 2.5.1.18] та вміст 
відновленого глутатіону (ВГ) [5]. 

При утриманні та використанні тварин 
дотримувалися “Загальних принципів 
експериментів на тваринах”, ухвалених 
Першим національним конгресом із біоетики 
(Київ,2000). 

Отримані дані оброблені статистично з 
використанням непараметричного U-критерію 
Уілкоксона-Манна-Уїтні [4]. 

Результати та їх обговорення. Результати 
досліджень представлені на рисунках 1–4.  

У часових межах нашого дослідження за 
умов нормофункції епіфіза (ІА група) вміст 
відновленого глутатіону у печінці тварин з 
8.00 до 12.00 достовірно (Р<0,01) підвищився 
на 36%, досягаючи максимальних значень, а 
потім до 20.00 спостерігалось поступове 
достовірне (Р<0,01) зниження його до 
мінімальних значень, зафіксованих за період 
дослідження. При уведенні тваринам 
мелатоніну за умов нормофункції епіфіза (ІІА 
група) динаміка змін вмісту ВГ була такою ж, 
як і у тварин попередньої групи дослідження, 
хоч і характеризувалась меншою амплітудою 
коливань (рис.1а).  

Утримання тварин при цілодобовому 
освітленні (ІБ і ІІБ групи) - гіпофункція 
епіфіза - викликало зміну фазової структури 
кривої коливань вмісту ВГ у печінці (рис.1б). 
У тварин ІБ групи часові варіації вмісту ВГ у 
печінці характеризувались кривою інверсного 
типу зі зміщенням максимуму з ранкових на 
вечірні години та мінімуму – навпаки, при 
цьому рівень ВГ з 8.00 до 20.00 достовірно 
(Р<0,05) підвищився на 18%. Уведення 
тваринам із гіпофункцією епіфіза МТ (ІІБ 
група) викликало зміщення мінімуму з 8.00 на 
12.00 із подальшим достовірним (Р<0,01) 
зростанням вмісту ВГ о 20.00 на 54% на фоні 
збільшення амплітуди коливань порівняно з 
тваринами ІБ групи. У тварин, що 
утримувались за умов цілодобової темряви 
(ІВ група), виявлено тенденцію до 
нормалізації ритму вмісту відновленого 
глутатіону в печінці, що підтверджувалось 
співпаданням максимуму о 12.00 із тваринами 

ІА групи, однак достовірне (Р<0,01) зниження 
рівня ВГ відзначено о 20.00. Уведення 
тваринам МТ на фоні гіперфункції епіфіза 
(ІІВ група) змінило динаміку коливань вмісту 
ВГ у печінці, що проявилось згладженням 
кривої та зміщенням максимуму з 12.00 на 
16.00 (рис.1в).  

У тварин із нормофункцією епіфіза (ІА 
група) у часовому діапазоні наших 
досліджень активність глутатіонтрансферази 
максимальною була о 12.00 з подальшим 
достовірним її зниженням до 20.00 (рис.2а). 
Уведення тваринам із нормофункцією епіфіза 
МТ (ІІА група) також викликало зміну ритму 
активності ГТ, яка крім зміщення максимуму 
активності на 16.00, характеризувалась і 
підвищенням амплітуди. У тварин із гіпо- та 
гіперфункцією епіфіза (ІБ та ІВ група) 
виявлено спільні тенденції змін профілю 
активності ГТ: істотні зміни виявлено о 12.00 
(повна інверсія) без достовірних змін у інші 
години дослідження порівняно з тваринами 
ІА групи (рис.2б і 2в). Уведення тваринам МТ 
як на фоні гіпо-, так і при гіперфункції епіфіза 
(ІІБ і ІІВ групи) не викликало змін фазової 
структури кривої динаміки змін активності 
ферменту, лише збільшувало її амплітуду 
внаслідок достовірного  зростання активності 
о 16.00 на 42% (Р<0,01). 

Активність глутатіонредуктази у печінці 
тварин на фоні нормо-, гіпо- та гіперфункції 
епіфіза (ІА, ІБ та ІВ групи) у межах 12-
годинного дослідження характеризувалась 
низькою амплітудою коливань, о 16.00 у 
тварин ІБ групи (гіпофункція) спостерігалась 
тенденція до зниження активності цього 
ферменту (рис.3а, 3б і 3в). Активність Г6ФД у 
печінці тварин ІБ групи (гіпофункція) 
знижувалась, порівняно з тваринами ІА групи 
впродовж всього періоду дослідження, за 
умов гіперфункції епіфіза вона була вищою 
порівняно зі значеннями у тварин ІБ групи та 
о 8.00 і о 12.00 порівняно з тваринами ІА 
групи (рис.4а, 4б і 4в).  

Стосовно активностей ГР та Г6ФД, 
з’ясовано, що уведення МТ за умов нормо-, 
гіпо- та гіперфункції епіфіза (тварини ІІА, ІІБ 
і ІІВ груп) призводило до підвищення 
активності ГР порівняно з тваринами І групи з 
максимумом при 12С:12Т о 12.00, при 24С:0Т 
– о 20.00, при 0С:24Т – о 8.00. Активність 
Г6ФД підвищувалась при уведенні МТ також 
у тварин ІІА, ІІБ та ІІВ груп із максимумом 
при 12С:12Т та 0С:24Т о 8.00 і при 24С:0Т – о 
20.00.  
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Рис.1.  Хронограми вмісту відновленого глутатіону (мкмоль/г тканини) у печінці щурів 
при уведенні мелатоніну за різних режимів освітлення  

(12С:12Т (а), 24С:0Т (б) та 0С:24Т(в)) 
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Рис.2. Хронограми активності глутатіон-S-трансферази (нмоль/хв мг білка) у печінці щурів 

 при уведенні мелатоніну за різних режимів освітлення 
(12С:12Т (а), 24С:0Т (б) та 0С:24Т (в)) 
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Рис.3. Хронограми активності глутатіонредуктази (нмоль/хв мг білка) у печінці щурів 
 при уведенні мелатоніну за різних режимів освітлення 

(12С:12Т (а), 24С:0Т (б) та 0С:24Т (в)) 
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Рис.4. Хронограми активності глюкозо-6-фосфатдегідрогенази (нмоль/хв мг білка) у печінці щурів 
при уведенні мелатоніну за різних режимів освітлення 

(12С:12Т (а), 24С:0Т (б) та 0С:24Т (в)) 
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Отже, при дослідженні особливостей 
функціонування глутатіонзалежної 
антиоксидантної системи печінки щурів за 
умов зміненого фотоперіоду виявлено  
зниження активностей ГТ, Г6ФД у 
гомогенатах печінки при постійному 
добовому освітленні (24С:0Т – гіпофункція 
епіфіза) у порівнянні зі світловим режимом 
12С:12Т (нормофункція епіфіза). Зниження 
активності ГТ за умов гіпофункції епіфіза 
підтверджує свідчення про співпадання ритму 
ГТ- активності із ритмом синтезу МТ у епіфізі 
і вказує на роль останнього у запобіганні 
розвитку оксидантного стресу. Зниження 
активностей ГТ, Г6ФД у печінці щурів за 
умов гіпофункції епіфіза, очевидно, пов’язане 
із гальмуванням каталітичної активності цих 
ферментів внаслідок їх окиснювальної 
модифікації під впливом АФК, які, як відомо, 
утворюються в надмірній кількості при 
тривалому гальмуванні світлом МТ-
синтезуючої функції епіфіза. 

За умов індукованої гіперфункції епіфіза 
(0С:24Т) динаміка змін показників 
глутатіонової системи (збільшення вмісту ВГ 
та підвищення активностей ферментів в усі 
досліджувані часові проміжки порівняно з 
групою тварин, що знаходилися за умов 
освітлення з режимом 12С:12Т) свідчить про 
посилення антиоксидантного захисту у 
печінці щурів.  

За умов цілодобової темряви (0С:24Т) 
активності ГР, Г6ФД, ГТ в усі години 
дослідження були на рівні активностей цих 
ферментів у печінці тварин в умовах 
рівнозначного чергування освітлення та 
темряви (12С:12Т). Тобто за цих умов 
особливості динаміки змін показників 
глутатіонової системи (збільшення вмісту ВГ 
та підвищення активностей ферментів в усі 
досліджувані часові проміжки порівняно з 
групою тварин, що знаходилися за умов 
освітлення з режимом 12С:12Т) відображає 
активацію антиоксидантного захисту. 
Подібність динаміки змін біохімічних 
профілів показників глутатіонової системи 
при гіпер- та при гіпофункції епіфіза, 
очевидно, вказує також на вивільнення 
ендогенного компоненту досліджуваних 
ритмів (вільноперебігаючий ритм) за умов 
гіперфункції епіфіза.  

Зниження активностей ГТ, Г6ФД у печінці 
щурів за умов гіпофункції епіфіза, очевидно, 
пов’язане із гальмуванням каталітичної 
активності цих ферментів внаслідок їх 

окиснювальної модифікації під впливом АФК, 
які, як відомо, утворюються в надмірній 
кількості при тривалому гальмуванні світлом 
МТ-синтезуючої функції епіфіза [8]. 

Реакція глутатіонової системи печінки на 
уведення МТ як при нормо-, так при гіпо- та 
гіперфункції епіфіза характеризувалась 
істотним підвищенням активностей ГР, Г6ФД,  
ГТ, а також збільшенням умісту ВГ у 
гомогенатах печінки порівняно з тваринами 
ІА, ІБ, ІВ груп (контролі за відповідних 
режимів освітлення). Як бачимо, ефекти 
впливу екзогенного МТ у дозі 3мг/кг/добу на 
біохімічні параметри глутатіонової системи 
були особливо вираженими на фоні 
гіпофункції епіфіза (24С:0Т).  

Відомо, що фізіологічному збільшенню 
концентрації МТ у нічний час відповідає 
підвищення активності ключових 
антиоксидантних ензимів, що визначає 
спільні фазові характеристики їх ритмів. Так, 
глутатіонредуктазна та глутатіон-S-
трансферазна активності у ссавців 
повторюють ритм синтезу мелатоніну [12], 
тобто, десинхроноз адаптивних реакцій, 
зокрема зі сторони про- та антиоксидантної 
системи в умовах низьких концентрацій 
гормону може бути усунений шляхом 
застосування екзогенного МТ. 

Отже, аналіз показників, що 
характеризують стан глутатіонової системи у 
гомогенатах печінки щурів під впливом 
мелатоніну на фоні зміненого фотоперіоду, є 
свідченням того, що глутатіонзалежна 
антиоксидантна система має відношення до 
реалізації антиоксидантної дії мелатоніну. 

Висновки: 
1. Різні режими освітлення визначають 

особливості динаміки змін біохімічних 
параметрів глутатіонової системи печінки 
щурів.  

2. Встановлено, що п’ятиденне уведення 
щурам екзогенного мелатоніну в дозі 3 
мг/кг/добу на тлі нормо-, гіпер- і особливо 
при гіпофункції епіфіза, призводить до 
підвищення активностей глутатіонредуктази, 
глюкозо-6-фосфатдегідрогенази, глутатіон-S-
трансферази та вмісту відновленого 
глутатіону у печінці тварин. 
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LENGA E.L. 
 

STATE OF THE GLUTATHIONE SYSTEM OF LIVER OF RATS ON A BACKGROUND THE 
DIFFERENT TERMS PHOTOPERIODE AT INTRODUCTION OF MELATONIN 

 
At the different modes of illumination dynamics of changes of maintenance of picked up a thread glutathione 

(TG), activity of  glutathione reduktaze (GR), glukozo-6-phosphate dehydrogenase (G6PD), glutathione-S-
transferaze (GT) in the rats liver was investigated (at the terms of round-the-clock illumination (24L: 0D) 
activity of G6PD, GT went down, activity of GR did not change; activity of G6PD rose at the terms of 
permanent darkness (0L: 24D), it was been activity of GT and GR at the level of control values (12L: 12D); it is 
not discovered within the limits of a 12 o'clock of research of considerable sentinel variations of the probed 
biochemical parameters). Obviously, a dynamics of changes of aktivity enzymes of the glutathione system is not 
expressly coordinated, both in the conditions of 24L: 0D and at 12L: 12D. A table of contents of TG in the rats 
liver at epiphysis hyperfunction (0L: 24D) was enhanceable, even comparatively with the animals of control 
group (12L: 12D), at hypofunction (24L: 0D) he was for certain below. At introduction of melatonin at the terms 
of the changed photoperiod there was an increase of maintenance of picked up a thread glutathione and activity 
of glutathione reduktaze, glukozo-6-phosphate dehydrogenase, glutathione-S-transferaze in the liver of white rats 
that was especially expressed at the terms of round-the-clock illumination.  
 
Keywords: glutathione system, liver, photoperiodism, melatonin 
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ГІДРОКСИЛАЗНА АКТИВНІСТЬ ЦИТОХРОМУ Р-450 В МІКРО-
СОМНІЙ ФРАКЦІЇ КАРЦИНОМИ ГЕРЕНА ЗА УМОВ РІЗНОГО ЗА-

БЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗМУ ВІТАМІНОМ А 
 
Досліджено гідроксилазну активність цитохрому Р-450 в мікросомній фракції карциноми Герена за 

умов різного забезпечення організму вітаміном А. Встановлено, що в умовах А-дефіциту має місце зни-
ження вмісту і гідроксилазної активності цитохрому Р-450, що може бути як передумовою, так і наслід-
ком деградації неоплазми. Застосування ретинолу ацетату в дозі 30000 МО/кг/добу впродовж 14-и діб, 
та, особливо, на фоні попереднього виснаження організму за вітаміном А, має своїм ефектом активацію 
монооксигеназної системи карциноми Герена, що може бути однією з причин посиленого росту транс-
формованої тканини. Згодовування гіпердоз впродовж 7-ми діб, на фоні попереднього адекватного спо-
живання організмом вітаміну А, зумовлює зниження рівня та n-гідроксилазної активності цитохрому Р-
450, порівняно із пухлиноносіями, які отримували гіперкількості вітаміну А 14 діб, що може пролонгува-
ти дію одного із субстратів цитохрому Р-450 – ретинолу, та опосередковувати зниження параметрів кар-
циноми Герена.  

 
Ключові слова: вітамін А, карцинома Герена, цитохром 
 
Вступ. Резистентність пухлинних клітин та 

їх чутливість до ретиноїдів в певній мірі ви-
значається ефективністю роботи цитохромів 
Р-450, які каталізують першу фазу трансфор-
мацї речовин ендогенного та екзогенного по-
ходження [1] і, поряд з цим, беруть участь в 
біоконверсії різних форм вітаміну А [2] з 
утворенням біологічно активних чи неактив-
них продуктів ретиноїдів [3]. Тому вивчення 
особливостей протікання монооксигеназних 
реакцій за участю цитохрому Р-450 в транс-
формованій тканині видається актуальним. 
Особливо важливим є встановлення можли-
вих причин, які лежать в основі інтенсивного 
росту карциноми при споживанні гіперкілько-
стей вітаміну А, чи її деградації в умовах де-
фіциту цього вітаміну [4]. 

Тому метою роботи було з’ясувати n-
гідроксилазну активність цитохрому Р-450 в 
мікросомній фракції карциноми Герена при 
різному забезпеченні організму вітаміном А. 

Матеріали і методи. У дослідженнях ви-
користовували самок білих безпородних щу-
рів з початковою масою 40-50г. Тварини були 
розміщені по одній в пластмасових клітках з 
піщаною підстилкою. Всього в експерименті 
було використано  250 тварин. Вода і їжа були 
доступні ad libitum. Всі тварини впродовж 
експерименту одержували напівсинтетичний 
раціон, збалансований за всіма нутрієнтами, 
але  позбавлений  вітаміну  А [2]. Вітамін А 
вводили щоденно per os у вигляді олійного 

розчину ретинол ацетату [2]. 
Щури були поділені на групи:  
1 – тварини, які до трансплантації пухлини 

одержували 300 МО/кг маси тіла вітаміну А 
(115 мкг/кг ацетат ретинолу) - норма [2]. По-
чинаючи з першого дня, після трансплантації 
карциноми Герена, цим тваринам вводили що-
денно 30000 МО/кг (гіпердоза) впродовж 7 діб 
(підгрупа А) та впродовж 14 діб (підгрупа Б). 

2 - тварини, які до трансплантації пухлини 
одержували 300 МО/кг маси тіла вітаміну А 
(норма). Починаючи з першого дня після 
трансплантації, тварини отримували раціон, 
позбавлений вітаміну А. 

3 - тварини, які до трансплантації перебу-
вали на раціоні позбавленому вітаміну А. По-
чинаючи з першого дня після трансплантації 
карциноми Герена отримували 30000 МО/кг 
вітаміну А впродовж 7 діб (підгрупа А) та 
впродовж 14 днів (підгрупа Б). 

4 - тварини, які до трансплантації перебу-
вали на дієті, позбавленій вітаміну А. Почи-
наючи з першого дня після трансплантації пу-
хлини отримували 300 МО/кг вітаміну А що-
денно. 

5 - тварини, які до і після трансплантації 
пухлини знаходились на раціоні позбавлено-
му вітаміну А.  

6 - тварини, які до і після трансплантації 
карциноми Герена одержували щоденно 300 
МО/кг вітаміну А.  

Трансплантацію карциноми Герена здійс-
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нювали на 6-й тиждень згодовування твари-
нам зазначеного раціону шляхом підшкірного 
введення в область стегна 0,4 мл 30 % суспен-
зії пухлинних клітин у фізіологічному розчи-
ні. У тварин, які утримувалися на А-
дефіцитній дієті розвивалися морфологічні 
ознаки А-авітамінозу [2], а саме: відсутність 
приросту маси тіла, або приріст менше 1г 
впродовж 4-ох діб; зупинка росту; порушення 
зору при візуальній оцінці, зміни шерстяного 
покриву. Для диференційної оцінки забезпе-
ченості організму вітаміном А визначали його 
рівень в сироватці крові флуоресцентним ме-
тодом, вимірюючи ретинол та ретинілефіри 
на флуориметрі SHIMADZU RF-1501 при Ех 
335 нм і Еm 460 нм [5]. У відповідності з цим 
у дослідних тварин визначали стани забезпе-
ченості організму вітаміном А, що відповіда-
ли: ≤ 0,35 мкмоль/л  вітаміну А в сироватці 
крові – маргінальний (глибокий) дефіцит (21-а 
доба експерименту для групи 5); 0,35 – 0,50 
мкмоль/л – середній дефіцит (14-а доба екс-
перименту для групи 5); 0,50 – 0,70 мкмоль/л 
– ризикований гіповітаміноз (7-а доба експе-
рименту для групи 5); 0,70 – 1,00 – прихова-
ний гіповітаміноз; 1,00 – 2,50 мкмоль/л – но-
рмальна забезпеченість; [6, 7], 2,50 – 2,70 
мкмоль /л вітаміну А – надлишок; 2,70 – 3,00 
мкмоль/л вітаміну А – гіпервітаміноз [8]. Ев-
таназію тварин проводили згідно Міжнарод-
них правил проведення робіт з експеримента-
льними тваринами на 7-у, 14-у, та 21-у доби 
експерименту, що припадають відповідно на 
латентний, логарифмічний і стаціонарний пе-
ріоди росту карциноми Герена.  

Виділення мікросомної фракції проводили 

згідно [9]. Принцип методу ґрунтується на 
тому, що мікросоми, будучи високозарядже-
ними частинками, здатні утворювати агрегати 
при додаванні іонів двохвалентних металів, 
так як останні нейтралізують негативний за-
ряд мікросом. Для встановлення ступеня за-
бруднення виділеної мікросомної фракції до-
мішками інших мембран, було визначено 
Na+,К+-АТФ-азну активність, як специфічного 
маркеру плазматичних мембран та сукцинат-
дегідрогеназну активність, як специфічного 
маркеру внутрішньої мембрани мітохондрій. 
n-Гідроксилазну активність цитохрому Р-450 
визначали за швидкістю гідроксилювання 
аніліну, яку визначають як кількістю утворе-
ного n-амінофенолу, що разом з фенолом, в 
присутності карбонату натрію, утворює індо-
фенольний комплекс синього кольору [10]. 
Вміст білка визначали за методом Лоурі. Ви-
значення швидкості переходу мікросомного 
цитохрому Р-450 в його неактивну форму Р-
420 проводили шляхом реєстрації диферен-
ційних спектрів поглинання відновлених кар-
боксикомплексів гемопротеїну [11]. Вміст ци-
тохрому Р-450 визначали в мікросомній фра-
кції за методом Omura, Sato [12].  

Результати та їх обговорення. Дослі-
дження рівня цитохрому Р-450 та n-
гідроксилазної активності у карциномі Герена 
тварин, дефіцитних за вітаміном А (група 5) 
на 7-му добу експерименту встановили, що ці 
показники у 2 та 1,4 рази нижчі від таких у 
пухлинах тварин, що знаходилися на дієті, із 
нормальним забезпеченням вітаміном А (гру-
па 6, табл.1, рис.1).  

 
Таблиця 1. 

Вміст цитохрому Р-450 (нмоль/мг білка) в карциномі Герена у щурів за умов різного забезпечення ор-
ганізму вітаміном А (М±m, n=6-10) 

Примітки: * - вірогідна різниця порівняно з пухлиноносіями які утримувалися на дієті із нормальним забезпечен-
ням організму вітаміном А (група 6), р≤0,05. **- вірогідна різниця порівняно з пухлиноносіями, яким вводили гіпер-
дози вітаміну А впродовж семи діб після перебування на дієті із нормальним забезпеченням організму вітаміном А 
(група 1А), р≤0,05. *** - вірогідна різниця порівняно з пухлиноносіями, які перебували на дієті, позбавленій вітаміну 
А (група 5), р≤0,05. 

           Доба експери-менту 
Група 7 14 21 

1А 2,13±0,247*** 1,227±0,111*** 1,025±0,115*,*** 
1Б 2,13±0,247*** 1,408±0,151*** 3,324±0,451**,*** 
2 2,39±0,252*** 1,444±0,157*** 2,275±0,256*,**,*** 

3А 2,821±0,312**,*** 5,084±0,622*,**,*** 4,412±0,477*,**,*** 
3Б 2,821±0,312**,*** 4,838±0,551*,**,*** 4,541±0,478*,**,*** 
4 1,748±0,185*,**,*** 1,117±0,134*,*** 0,934±0,0989*,**,*** 
5 1,215±0,134*,** 0,098±0,012*,** — 
6 2,41±0,260*** 1,448±0,153*** 3,025±0,0365*** 
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Рис.1. n-Гідроксилазна активність цитохрому Р-450 у мікросомній фракції  
карциноми Герена за умов різного забезпечення організму вітаміном А 

 
Відомо, що дефіцит вітаміну А порушує 

формування і функціонування мікросомних 
мембран новоутворень [13], що негативно від-
іб’ється на гідроксилазній активності моноок-
сигеназ. З іншого боку, зважаючи на умови 
окисного стресу, які притаманні для А-
дефіцитного стану [14], накопичення активних 
форм кисню та їх вільнорадикальних продуктів 
у тканинах, зокрема і пухлинній, вже в латент-
ний період онкогенезу, імовірно, перешкоджає 
ефективному функціонуванню першої фази де-
токсикації карциноми Герена, про що свідчить 
зростання швидкості інактивації цитохрому Р-
450 за рахунок його переходу в неактивну Р-
420 форму (рис.2 а). Отже, в умовах дефіциту 
вітаміну А гідроксилазна активність цитохро-
му Р-450 значно знижена, що може бути як на-
слідком, так, імовірно, і однією з причин де-
градації трансформованої тканини. 

Латентний та логарифмічний періоди рос-
ту карциноми Герена у тварин, які одержува-
ли гіпердози вітаміну А після перебування на 
дієті, дефіцитній за цим компонентом (група 
3А), на противагу тваринам, що знаходилися 
на дієті із нормальним вмістом вітаміну (гру-
па 6), характеризувалися підвищенням n-
гідроксилазної активності поряд із високим 
вмістом цитохрому Р-450, що може бути зу-
мовлено індукцією синтезу та активності тих 
ізоформ CYP, які безпосередньо залучені до 
біоконверсії ретинолу [15], і утворення гідро-
ксильованих продуктів, чим унеможливлю-

ють його антипроліферативні ефекти. Ці фак-
ти свідчать про ефективне функціонування 
монооксигеназної системи неоплазми з інтен-
сивними темпами росту, однак, викликають 
питання, яким чином пухлинна тканина убез-
печує себе від можливого впливу одного з 
продуктів цитохрому Р-450 – ретиноєвої кис-
лоти, особливо в період інтенсивного росту? 
Відомо, що в трансформованих тканинах епі-
теліального походження підвищений вміст 
КРКЗБ-І [16]. Взаємодія вітаміну А із білком 
такого типу приводить до утворення комплек-
су КРКЗБ-І-РК, який є субстратом для пере-
творення ретиноєвої кислоти цитохромом Р-
450 в неактивні метаболіти. Причому, карци-
номи характеризуються високою активністю 
тих ізоформ цитохрому Р-450, які забезпечу-
ють утворення гідроксильованих метаболітів 
ретиноєвої кислоти [3]. Підвищена активність 
цитохрому Р-450 є виправданою також з 
огляду на те, що значна частка метаболітів ві-
таміну А, зокрема ретиноєва кислота та рети-
нол, виводяться із тканин та організму або в 
незмінному вигляді, або у вигляді гідрокси-
льованих чи декарбоксильованих продуктів 
[2]. Тому, щоб убезпечити себе від довготри-
валого впливу антипроліферативно активних 
метаболітів, трансформована тканина повинна 
їх гідроксилювати. Крім того, інтенсивний 
пухлинний ріст та попередній дефіцит вітамі-
ну А створюють в організмі умови окисного 
стресу [14, 17]. Імовірно, введення гіпердоз 
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ретинолу ацетату після перебування тварин на 
дієті, позбавленій цього компоненту, на фоні 
підвищеної швидкості генерації супероксид-
ного аніон-радикалу зумовлює розпад моле-
кули ретинолу в трансформованій тканині на 
продукти, які володіють власною біологічною 
активністю [18]. Згідно сучасних поглядів, ці 
структурно споріднені до ретинолу продукти 

зв’язуються із рецепторами ретиноїдів, кон-
куруючи із ретиноєвою кислотою, або ж, ін-
дукують ті ізоформи цитохрому Р-450, які 
підвищують її катаболізм і таким чином зни-
жують антипроліферативні сигнали ретиноє-
вої кислоти [18].  
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Рис.2. Швидкість інактивації цитохрому Р-450 у мікросомній фракц
пухлиноносіїв за різних умов забезпечення організму 

Примітки: 1А, 1Б, 2, 3А, 3Б, 4, 5, 6 – відповідні групи тварин. * - статистично достові
які утримувалися на дієті із нормальним забезпеченням організму вітаміном А (група 6), р≤
ниця порівняно з пухлиноносіями, яким вводили вітамін А впродовж семи діб після перебува
ням організму вітаміном А (група 1А), р≤0,05. *** - статистично достовірна різниця порі

на дієті, позбавленій вітаміну А (група 5), р≤0,05. а,б,в – 7-а, 14-а, 21-а доба 
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0,05. **- статистично достовірна різ-
ння на дієті із нормальним забезпечен-
няно з пухлиноносіями, які перебували 
ксперименту відповідно. 
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В цьому випадку виникає ситуація коли 
надходження великої кількості вітаміну А в 
тканину новоутворення має результатом ло-
кальну нестачу метаболічно активних форм 
ретиноїдів. Тому, можливо, що підвищення 
гідроксилазної активності цитохрому Р-450 в 
умовах згодовування гіпердоз ретинолу аце-
тату впродовж 14 діб на фоні попереднього 
дефіциту вітаміну А опосередковує інтенсив-
ний ріст пухлинного зародку за рахунок ути-
лізації ретинолу та утворення неактивних ме-
таболітів ретиноєвої кислоти.  

Групи з низькими показниками параметрів 
карциноми Герена (група 1А, 4) [4], на відмі-
ну від груп, де мав місце інтенсивний ріст 
трансформованої тканини, характеризувалися 
нижчими показниками вмісту та n-
гідроксилазної активності поряд із високими 
темпами переходу цитохрому Р-450 у Р-420 
форму (табл. 1, рис. 1, рис. 2). Відомо, що 
зниження загального рівня цитохрому Р-450 в 
пухлинах призводить до незалежних один від 
одного змін в експресії індивідуальних ізо-
форм, що змінює їх співвідношення у порів-
нянні з нормою [19]. Внаслідок цього у пух-
линах, які повільно росли, можливе зниження 
ефективності окислення екзогенних субстра-
тів, зокрема, імовірно, сповільнене перетво-
рення ретинолу, що мого б пролонгувати його 
антипроліферативні ефекти та виражатися у 
попередньо встановленому зниженні параме-
трів карциноми Герена [4]. Виявлені факти є 
особливо важливими для розуміння можливих 
перетворень вітаміну А в трансформованій 
тканині, зважаючи на застосовані режими 
згодовування вітаміну А та темпи росту 
трансплантованої карциноми Герена. Так, 
введення гіпердоз після А-дефіциту супрово-
джується інтенсивним ростом неоплазми та, 
поряд з цим, високими показниками гідрокси-
лазної активності цитохрому Р-450. Застосу-
вання гіпердоз впродовж 7 діб після нормаль-
ного споживання організмом вітаміну А су-
проводжується низькими темпами росту кар-
циноми та низькими показниками активності 
цитохрому Р-450. Тому, можливо, що підви-
щення гідроксилазної активності цитохрому 
Р-450 в умовах згодовування гіпердоз ретино-
лу ацетату впродовж 14 діб на фоні попере-
днього дефіциту вітаміну А опосередковує ін-
тенсивний ріст пухлинного зародку, тоді як 
низька монооксигеназна активність може 
сприяти антипроліферативному ефекту рети-
нолу. Очевидно, трансформовані клітини во-
лодіють селективними механізмами, що зни-

жують внутрішньоклітинну концентрацію ак-
тивних у протитуморному відношенні форм 
вітаміну А. Висока активність першої фази 
детоксикації дозволяє пухлинним клітинам 
клітинам уникати “ шкідливої ” дії вітаміну А, 
і ця ж обставина, імовірно, лежить в основі 
високої резистентності пухлинних клітин та 
інтенсифікації онкогенезу [20]. 

Висновки. Результати досліджень засвід-
чили той факт, що ефективність функціону-
вання цитохрому Р-450 в трансформованій 
тканині змінюється залежно від інтенсивності 
росту неоплазми, що залежить від забезпе-
чення організму вітаміном А. Так, в умовах 
А-дефіциту спостерігається зниження рівня та 
гідроксилазної активності цитохрому Р-450. 
Події такого роду можуть бути як наслідком, 
так і передумовою деградації трансформова-
ної тканини.  

Низькі показники гідроксилазної активнос-
ті цитохрому Р-450 мікросомної фракції кар-
циноми Герена мали місце при введенні в ор-
ганізм ретинолу ацетату в дозі 30000 
МО/кг/добу впродовж 7-ми діб, але тільки на 
фоні попереднього адекватного споживання 
організмом вітаміну А, що може пролонгува-
ти дію ретинолу, та опосередковувати зни-
ження параметрів неоплазми. Застосування 
гіпердоз впродовж тривалішого часу – 14-и 
діб, та, особливо, на фоні попереднього ви-
снаження організму за вітаміном А, мало сво-
їм ефектом активацію монооксигеназної сис-
теми карциноми Герена, що може бути однією 
з передумов для посиленого росту пухлинної 
тканини.  
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HYDROXILASE ACTIVITY CYTOCHROME P-450 IN MICROSOMES OF GUERIN’S CARCINOMA 

UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF CAUTION AN ORGANISM OF VITAMIN A 
 
The activity of cytochrome P-450 in microsomes of Guerin’s carcinoma under different vitamin A-caution 

conditions in organism were studied. It was established that efficiency of cytochrome P-450 function in trans-
forming tissue modify depending on caution of organism of vitamin A and of intensity tumor growth.  

The development of vitamin A-deficiency is accompanied gradual reduction of contents and n- hydroxylase 
activity of cytochrome P-450, equally with high index of enzyme inactivation. It can be prerequisite for degrada-
tion of tumor. Application of retinol acetate in dose 30000 IU/ kg/d during 7 day at the background of previous 
adequate consumption an organism of vitamin A causes decrease of content and n- hydroxylase activity of cyto-
chrome P-450. Consumption hyper doses for 14 days, especially at the background previous depletion an organ-
ism for vitamin A, had effected an activation of monooxygenation system of Guerin’s carcinoma. It can be one 
from precondition for metabolism intensification and increasing tumor growth.  
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ХЛОРОПЛАСТНОЇ 
БІЛОКСИНТЕЗУЮЧОЇ СИСТЕМИ В ЗВ’ЯЗКУ З ГЕТЕРОЗИСОМ В 

КУКУРУДЗИ 
 
З метою з’ясування генетичної зумовленості особливостей хлоропластної білоксинтезуючої системи 

застосовано інгібітори трансляції на 70- і 80-S рибосомах, а також використано прямі та реципрокні ком-
бінації схрещувань, що відрізняються за цитоплазмою. Досліджено поліпептидний склад тилакоїдних бі-
лків різних за генетичною природою форм кукурудзи. Виявлено тісну кореляцію між ускладненням ла-
мелярної системи хлоропластів та збільшенням вмісту білкових фракцій в спектрі мембранних білків 
хлоропластів. Встановлено, що гібридизація рослин на гетерозис супроводжується підвищенням автоно-
мії хлоропластної білоксинтезуючої системи по відношенню до синтезу низькомолекулярних білків.  

 
Ключові слова: хлоропластна білоксинтезуюча система, хлоропласт, гетерозис 
 
Вступ. Раніше нами було показано, що при 

гібридизації рослин кукурудзи на гетерозис 
має місце структурна перебудова ламелярного 
апарату хлоропластів [5], що супроводжується 
підвищенням фотохімічної та фотофізичної ак-
тивності фотосинтетичного апарату [6]. В ряді 
досліджень було показано, що причиною стру-
ктурної перебудови системи ламелярних мем-
бран можуть виступати також світло [9], тем-
пературний стрес та ряд інших факторів [3, 12]. 
Слід зазначити, що зміни ультраструктури 
хлоропластів під короткочасним впливом зов-
нішнього фактора не зв’язані із змінами біохі-
мічного складу мембран, так як для деградації 
яких-небудь компонентів чи синтезу нових не-
обхідний великий проміжок часу [4].  

Зовсім інша ситуація має місце при гібри-
дизації рослин на гетерозис. Цьому процесу 
передує тривалий (багаторічний) відбір бать-
ківських форм,  що супроводжується істотни-
ми змінами в генетичному апараті рослин. В 
той же час вплив гібридизації на варіації суп-
рамолекулярних комплексів тилакоїдних 
мембран хлоропластів чи їх конфірмаційні 
зміни вивчений недостатньо. Враховуючи, що 
основу тилакоїдних мембран складають біл-
кові комплекси, синтез яких в свою чергу зна-
ходиться під подвійним генетичним контро-
лем зі сторони ядра та хлоропластів [7, 8], 
представляло цікавість вивчення генетичної 
зумовленості перебудови внутрішньо мем-
бранних структур при формуванні фотосинте-
тичного апарату високопродуктивного гібри-
дного організму. На наш погляд для 

з’ясування даного питання зручною моделлю 
є прямі та реципрокні комбінації гібридів ро-
слин, а також використання інгібіторів транс-
ляції для розмежування білкового синтезу на 
цитоплазматичних та органельних рибосомах 
клітин даних організмів. 

Об’єкти та методи досліджень. Об’єктом 
дослідження служили проростки в фазі 2-го 
листка рослин кукурудзи прямої та реципрок-
ної комбінацій гібриду кукурудзи Слава (F1) 
та його вихідних форм (л. Вір 44 х л. Вір 38).  

Проростки вирощували на середовищі 
Кноопа в умовах штучного освітлення (16 го-
дин світло, 8 годин темнота) при температурі 
18-20°С. Перед виділенням хлоропластів рос-
лини витримували 24 год. в темноті на тому 
же живильному середовищі з антибіотиком 
(дослід) і на чистому середовищі (контроль). 
В якості інгібіторів білкового синтезу були 
використані лінкоміцин (ЛКМ, Мосмедпрепа-
рат), 500 мкг / мл, що інгібуює пептидилтран-
сферазну реакцію (на стадії елонгації) на хло-
ропластних 70 S рибосомах та циклoгексимід 
(ЦГІ, Serva), 100 мкг / мл - інгібітор трансло-
кази на 80 S рибосомах ядра [2].  

Білки хлоропластів виділяли відповідно до 
методики описаної Бусовою та Івановою [1]. 
Листки проростків кукурудзи подрібнювали 
на холоді в гомогенізаторі MPV – 302 (Поль-
ща) впродовж 30-40с із 3-х кратною кількістю 
0,05 М карбонатно-бікарбонатного буфера 
(рН 7,6), що вміщав 0,5 М сахарози. Гомоге-
нат віджимали через чотири шари марлі. Осад 
відкидали, а фільтрат центрифугували при 
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300 g впродовж 5 хв (центрифуга К-23). Осад, 
що вміщав уламки клітин, ядра та інші великі 
фрагменти, відкидали. Хлоропласти осаджу-
вали із надосадкової рідини центрифугуван-
ням при 900 g впродовж 10 хв. Препарат хло-
ропластів ресуспендували в середовищі виді-
лення і очищали повторним центрифугуван-
ням при при 900 g. Препарат хлоропластів 
піддавали мікроскопічному контролю. Всі 
операції по виділенню хлоропластів проводи-
ли на холоду при 4-5 ºС. 

Осад хлоропластів ресуспендували в дис-
тильованій воді (4-5 мл води), що призводило 
до сильного набухання і «зриву» в гіпотоніч-
ному середовищі (осмотичний шок). Осмоти-
чний шок та наступне розтирання хлороплас-
тів у фарфоровій ступці сприяли більш повній 
екстракції розчинних білків хлоропластів. 
Легкорозчинні білки хлоропластів екстрагу-
вали розбавленим тріс-гліциновим буферним 
розчином (рН 8,3). Потім суспензію інкубува-
ли на холоду в центрифужній пробірці 30 хв і 
піддавали центрифугуванню впродовж 10 хв 
при 12 000 g (центрифуга G-62). Для більш 
повного видалення легкорозчинних білків 
осад промивали 0,01 М тріс-гліциновим буфе-
рним розчином (рН 8,3), що вміщав 10 %-ний 
розчин NaCl і центрифугували 10 хв при 12 
000 g. Осад двічі промивали тим же буфером 
без солі і повторно осаджали центрифугуван-
ням при тому же режимі. Промитий осадок 
вміщав фракцію важкорозчинних хлороплас-
тних білків. Важкорозчинні білки мембран 
хлоропластів екстрагували з осаду 0,01 М 
тріс-гліциновим буферним розчином (рН 8,3), 
що вміщав 1 % детергенту Тритон Х-100, 
впродовж  1 год при постійному охолодженні. 
Після цього розчин центрифугували 15 хв при 
12 000 g. Супернатант використовували для 
електрофоретичного дослідження білків. 

Тилакоїдні білки аналізували методом еле-
ктрофорезу в полі-акриламідному гелі з вико-
ристанням ДСН (додецилсульфату натрію) за 
Laemmly [11]. Перед нанесенням на гель, роз-
чин білків прогрівали в герметично закритих 
епідорфовських пробірках впродовж 4-х хв. 
на кип’ячій водяній бані при добавленні в 
розчин 2-меркаптоетанолу до кінцевої конце-
нтрації 5 %, центрифугували і супернатант 
використовували для електрофорезу. 

Електрофорез проводили в градієнтному 
поліакриламідному (ПААГ)  12-20 % гелі (150 
* 140 * 1 мм)  в електродному 0,125 М тріс-
гліциновому буфері, рН 8,3 при силі струму 8 
мА впродовж 12 годин. 

Після завершення електрофорезу гель фік-
сували в 20 % трихлороцтовій кислоті і фар-
бували Кумасі R-250. 

Для фарбування Кумасі R-250 гель помі-
щали в розчин, що вміщав 25 % С2Н5ОН, 8 % 
СН3СООН, 0,1 % Кумасі R-250, і струшували 
впродовж 1 години на мішалці, потім гель 
відмивали 25 % С2Н5ОН, 8 % СН3СООН до 
повного зникнення фарби. 

Гелі сканували на лазерному денсітометрі 
Ultroscan 2202 (LKB, Швеція) за допомогою 
Recording integrator 2220 (LКВ, Швеція). Дані 
інтегратора, використовували для оцінки кі-
лькісного співвідношення поліпептидів в зра-
зку та визначення їх молекулярної маси по 
Dugglebу [10]. 

Результати досліджень та їх обговорен-
ня. При аналізі денсітограм тилакоїдних біл-
ків прямого гібриду кукурудзи Слава та його 
вихідних форм виявлено біля 16 білкових 
фракцій з молекулярною масою від 11,0 до 
82,5 кДа (рис. 1). 

 

 
Рис.1. Денсітограми мембранних білків хлоро-
пластів прямої та реципрокної комбінацій гіб-
риду кукурудзи Слава та його вихідних форм 
 
При цьому має місце наступна закономір-

ність: у материнської форми – л. ВІР-44, в по-
рівнянні з батьківською лінією – л. ВІР -38 
відсутні низькомолекулярні білки порядку 11-
12 кДа. Гетерозисний гібрид успадковує по 
фракційному складу батьківську форму і міс-
тить всі 16 фракцій білків. Порівняння проду-
ктивної високогетерозисної комбінації з ре-
ципрокною комбінацією показало, що рецип-
рокний гібрид поступається прямому гібриду 
за вмістом фракції білка з молекулярною ма-
сою порядку 28,0 кДа. 

Під впливом інгібіторів білкового синтезу 
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спостерігалась зміна кількості білкових фрак-
цій, а також інтенсивності окремих фракцій 
вивчених форм кукурудзи. Материнська фор-
ма гібриду Cлава – л. ВІР 44 виявилась чутли-
вою до ЛКМ відносно вмісту фракції білка, 
молекулярною вагою 55,0 кДа (табл. 1).  

Аналогічну чутливість до ЛКМ проявляла 
й інша вихідна форма (батьківська) – л. ВІР 38 
даної гібридної комбінації. Отже, вихідні фо-
рми не відрізняються за чутливістю до ЛКМ, 
а тому синтез мембранних білків у цих форм в 
однаковій мірі кодується генетичною систе-
мою хлоропластів. Гібрид першого покоління 
Слава, отриманий від схрещування даних 
форм, виявив більш високу чутливість до 
ЛКМ (табл. 1).  

Так, під дією лінкоміцину в гібриду блоко-
ваний синтез не тільки фракції білків, вже 
згаданої вище з батьківських форм з молеку-
лярною масою 55,0 кДа, але й білків низько-
молекулярної фракції - 12 кДа.  
 

 

 
Рис. 2. Вплив лінкоміцину (ЛКМ) на фракційний 
склад мембранних білків хлоропластів прямої 
та реципрокної комбінації гібриду кукурудзи 

Слава та його вихідних форм 
 

Таблиця 1 
Аналіз денсітограм мембранних білків хлоропластів гібриду кукурудзи Слава та його вихідних форм 

(M ± m, n = 4) 
л.ВІР 44 (♀) г. Слава (F1) л. ВІР 38 (♂) г. Слава (рец.) 

№ 
фра-ції Rf М.в. 

кДа 

К
онтр. 

Л
К
М

 

Ц
ГІ 

К
онтр. 

Л
К
М

 

Ц
ГІ 

К
онтр. 

Л
К
М

 

Ц
ГІ 

К
онтр. 

Л
К
М

 

Ц
ГІ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

0,31 
0,38 
0,42 
0,43 
0,46 
0,50 
0,51 
0,52 
0,54 
0,56 
0,60 
0,63 
0,66 
0,70 
0,76 
0,86 

82,5 
60,0 
56,0 
55,0 
54,0 
51,0 
47,0 
43,0 
33,0 
30,5 
28,0 
20,0 
18,5 
14,5 
12,0 
11,0 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
-+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 

- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
- 
+ 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
- 
- 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

- 
+ 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
- 
+ 
- 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
- 

 
Таким чином, при гібридизації збільшуєть-

ся чутливість мембранних білків хлоропластів 
до інгібітору білкового синтезу на 70S рибо-
сомах. Раніше була доказана [4] належність 
фракцій низькомолекулярних білків хлоро-
пластного походження до комплексу ФС ІІ та 
фактору спряження. 

Проведені нами дослідження показали, що 
за спектром денсітограм хлоропластних мем-
бранних білків прямі та реципрокні комбінації 
гібриду кукурудзи Слава не відрізняються 
між собою. В той же час, вихідні форми висо-

когетерозисного гібриду Слава відрізняються 
між собою за наявністю ряду фракцій білків. 
Так, у материнської форми – л. ВІР 44, на 
відміну від батьківської лінії – л. ВІР 38, від-
сутній поліпептид молекулярною вагою 54,0 
кДа, що знаходиться під контролем хлоропла-
стної ДНК, і відповідає субодиниці CF1 АТФ-
азного комплексу [4, 8]. Пряма комбінація гі-
бриду Слава успадковує по даному поліпеп-
тиду батьківську форму (рис. 1, табл. 1). Зни-
ження інтенсивності, а, також зникнення біл-
кових полос з молекулярною вагою порядку 
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54,0 кДа в умовах інгібіторного блоку лінко-
міцином підтверджує факт кодування та син-
тезу даних поліпептидів генетичною систе-
мою хлоропластів. Пряма комбінація гібриду 
виявилася також більш чутливою до ЛКМ ніж 
вихідні форми стосовно інгібування синтезу 
поліпептиду масою 12,0 кДа (рис.2, табл. 1). 

Нами показано, що прямі та реципрокні 
комбінації гібриду Слава, а також їх батьків-
ські форми, відрізняються між собою чутливі-
стю до інгібіторів білкового синтезу в плані 
зміни відносного вмісту тилакоїдних поліпеп-
тидів (рис. 2, табл. 1). 

Прямі та реципрокні комбінації гібриду, в 
порівнянні з вихідними формами, виявились 
більш чутливими до ЛКМ у відношенні інтен-
сивності синтезу ряду білків (рис. 2; табл. 1). 
Під впливом ЛКМ у прямої комбінації гібри-
ду Слава зменшується інтенсивність семи по-
лос, що свідчить про залежність синтезу да-
них поліпептидів від хлоропластного геному 
(рис. 2). Серед них - мембранні поліпептиди з 
молекулярною вагою біля 60,0; 56,0; 55,0 кДа, 
а також низькомолекулярні поліпептиди ва-
гою 11,0 та 14,5 кДа, які входять в склад фак-
тору спряження, і які контролюються крім 
хлоропластного також ядерним геномом. 
Найбільш сильно ЛКМ пригнічує інтенсив-
ність синтезу чотирьох фракцій мембранних 
білків хлоропластів молекулярною вагою: 
55,0; 30,5; 28,0; 12 кДа у реципрокної комбі-
нації гібриду кукурудзи Слава (рис. 2). 

Отож, відмічена раніше більш висока чут-
ливість тилакоїдної системи хлоропластів ге-
терозисних гібридів до ЛКМ узгоджується з 
фактом інгібування під дією антибіотика ці-
лого ряду фракцій білків, які знаходяться під 
генетичним контролем хлоропластного гено-
му або під подвійною дією - геному та плас-
тому. 

 Звертає на себе увагу факт успадкування 
гібридами низькомолекулярних фракцій біл-
ків М. в. 11-12 кДа по батьківській лінії. Так, 
в материнскої форми гібриду Слава – л. ВІР 
44 (рис. 1) відсутні білкові полоси вагою біля 
11-12 кДа, тоді як відмічені полоси існують в 
спектрі мембранних білків хлоропластів гіб-
ридної комбінації. При цьому синтез білку 
даних фракцій в гібриду кукурудзи Слава ін-
гібується ЛКМ, і не чутливий до ЦГІ (табл.1, 
рис. 2). Отже, гібридизація рослин на гетеро-
зис супроводжується підвищенням автономії 
білоксинтезуючої системи хлоропластів по 
відношенню до  синтезу низькомолекулярних 
білків порядку 11-12 кДа. 

Реципрокна комбінація гібриду Слава, в 
основному, не проявляє чутливості до ЛКМ, 
але в окремих випадках спостерігається збі-
льшення інтенсивності полос М. в. – 14,5 та 
18,5 кДа під дією цього антибіотика (табл.1). 

Дані таблиці 1, а також рисунка 2 свідчать 
про те, що прямі гібридні комбінації та, їх ви-
хідні форми виявляють одночасно чутливість 
як до ЛКМ так і до ЦГІ в плані синтезу цілого 
ряду білкових фракцій. Цей факт, підтверджує 
подвійне кодування зазначених фракцій білків 
як ядерним геномом так і пластомом. 

Висновки. Визначене нами раніше, при 
проведенні електронно-мікроскопічних дослі-
джень, ускладнення ламелярної системи хло-
ропластів гетерозисних гібридів, що виникає 
при вдалому підборі батьківських пар, тісно 
корелює із збільшенням вмісту білкових фра-
кцій в спектрі мембранних білків хлороплас-
тів, які кодуються власною генетичною сис-
темою органел. Виявлені молекулярно-
генетичні особливості ФСА хлоропластів мо-
жуть служити, по всій ймовірності, передумо-
вою для забезпечення прояву соматичного та 
репродуктивного гетерозису в кукурудзи. 
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MASIKEVYCH YU. G. 

 
MOLECULAR-GENETIC PECULIARITIES OF CHLOROPLAST PROTEIN-SYNTHASE SYS-

TEM IN THE CASE WITH THE HETEROSIS IN MAIZE 
 

With the purpose of finding out the genetic peculiarities of chloroplast protein-synthesis system the inhibitors 
translation on 70 – 80-S ribosomes were applied, direct and reciprocal combinations of crosses were used, which 
differ in cytoplasma. The polypeptide stock of thylakoid  proteins in the different genetic forms of maize was in-
vestigated. The close correlation was found between the compound lamellae system of chloroplast and increase 
of composition of protein fractions in the regard of membrane proteins chloroplast. It is stated, that hybridization 
of plants into heterosis is accompanied by the increase of autonomy of chloroplast protein-synthesis system in 
the regard to the synthesis of low-molecular proteins. 
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ВПЛИВ АГРОГЕОХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ҐРУНТУ  
НА СТРУКТУРУ ЙОГО МІКРОБНОГО ЦЕНОЗУ І ТЕСТ-

КУЛЬТУРУ ЯЧМЕНЮ 
 
Досліджено сумісний вплив кислотно-основних умов, мікроелементного складу ґрунту та мінераль-

них добрив на структуру мікробного ценозу ґрунту і тест-культуру ячменю за умови інокуляції біопре-
парату мікрогумін. Виявлено провідний чинник (кислотність), нелінійний характер його впливу і відмін-
ність реакції рослин і мікроорганізмів.  

 
Ключові слова: ґрунти, ґрунтові мікроорганізми, ячмінь, кислотність, мікроелементи, мінеральні 

добрива, мікробний препарат 
 
Вступ. Добре відомо, що ґрунт є дуже скла-

дною системою з біологічними і абіотичними 
механізмами саморегулювання. Так, кислот-
ність ґрунтового розчину регулює розчинність 
сполук мікроелементів, ті в свою чергу впли-
вають на засвоювання основних елементів жи-
влення коренями рослин, а кореневі виділення 
знов-таки підвищують рухомість мікроелемен-
тів у ґрунті. Усі ці чинники тісно взаємо-
пов’язані та в цілому характеризують агрогео-
хімічну обстановку, яка істотно визначає спри-
ятливість ґрунтових умов для функціонування 
мікробного ценозу. Мікроорганізми чутливо 
реагують на зміни параметрів навколишнього 
середовища, насамперед окисно-відновних 
умов, температури, вологості, рН, концентрації 
солей у ґрунтовому розчині, складу ґрунтового 
повітря [1, 5, 8]. Зокрема, вплив рН на життєді-
яльність мікроорганізмів може бути прямим і 
опосередкованим. Кислотність середовища 
безпосередньо впливає на електричний заряд 
мікробних клітин, стан їх мембран, окисно-
відновні реакції. Опосередкований вплив про-
являється у регулюванні розчинності багатьох 
хімічних сполук, стану ґрунтових колоїдів і 
гумусових речовин. Доведено, що для кожного 
мікроорганізму існують оптимальні, мінімаль-
ні та максимальні значення pH навколишнього 
середовища [5, 4, 13]. 

Суттєво впливає на метаболізм мікроорга-
нізмів і мікроелементний склад. При збіль-
шення концентрації мікроелементів у ґрунто-
вому розчині мікроорганізми можуть прояв-
ляти різні механізми адаптації: обмеження по-
глинання, відкладення елементів всередині 
клітини, їхнє відновлення або метилування. 
Ці процеси інгібують надходження важких 

металів і у рослинний організм [5, 12]. Опти-
мальний вміст та співвідношення макро- і мі-
кроелементів у ґрунті є однаково важливим 
для продуктивності як рослин, так і мікробо-
ценозу. 

Пізнання механізмів взаємодії абіотичного, 
біологічного і антропогенного факторів є пе-
редумовою ефективного управління біологіч-
ною продуктивністю ґрунтів. Тому головною 
задачею нашої роботи було дослідження сумі-
сного впливу кислотно-основних умов, мікро- 
і макроелементів на структуру мікробного це-
нозу ґрунту і розвиток тест-культури ячменю 
за умови інокуляції сучасного біопрепарату.  

Об’єкт і методи. Дослідження проводили 
у вегетаційному досліді за методом активного 
експерименту. На чорноземі типовому супі-
щаному на давньоалювіальних пісках, узято-
му з орного шару, було змодельовано різні рі-
вні кислотності, вмісту мікроелементів і NPK. 
У природному стані ці ґрунти мають слабоки-
слу реакцію, вміст органічного вуглецю бли-
зько 1,0 %, суму увібраних основ 110 
ммоль/кг і низький рівень родючості через не-
стачу основних елементів живлення. Дослід 
проводили за відомою трифакторною компо-
зиційною схемою Дж. Боксу [2] з трьома рів-
нями варіювання (табл.). Застосування такої 
схеми дозволяє виявити нелінійні зв’язки су-
місного впливу факторів на досліджувані по-
казники, водночас скоротивши кількість варі-
антів без погіршення точності досліду. Для 
обраної схеми у теорії математичного плану-
вання експерименту вважається достатньою 
3-4 разова повторність, але, враховуючи вели-
ку варіабельність мікробіологічних показни-
ків, кількість повторень було збільшено до 
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п’яти.  
На етапі підготовки до ґрунту додавали 

згідно схеми досліду мікроелементи (Cu, Cd, 
Zn) у сульфатній формі у вигляді розчинів, 
далі ґрунт компостували при 60-70 % від по-
вної вологоємності (ПВ) ґрунту протягом мі-
сяця і доводили до повітряно-сухого стану. 
Дослід проводили у поліетиленових посуди-
нах місткістю 3 дм3. Мінеральні добрива вно-
сили у формі нітроамофоски та аміачної селі-
три. Тест-культура ячмінь (Hordeum vulgare 
L.) сорту Вакула, інокульований біопрепара-
том комплексної дії мікрогумін (комплексної 
дії, розроблений в Інституті сільськогоспо-
дарської мікробіології УААН) [7, 10, 11]. 

 
Таблиця  

Схема модельного досліду 
Рівні варіювання Фактори 1 2 3 

Х1 – рі-
вень кис-
лотності 
ґрунту 

збільшений  
(30 ммоль 

СН3СООН/кг 
ґрунту) 

природний 

зменшений  
(1,78 г 

Са(ОН)2/кг 
ґрунту) 

Х2 – рі-
вень удо-
брення 
макро-
елемен-
тами 

без добрив N90P60K60 N180P120K120

Х3 - вміст 
мікро-

елементів 
у ґрунті 

природний 
(Сd 0,02 
мг/кг, Cu 

5мг/кг, Zn 6 
мг/кг) 

триразовий 
(Сd 0,06 
мг/кг, Cu 

15мг/кг, Zn 
18 мг/кг) 

шестиразовий
(Сd 0,12 
мг/кг, Cu 

30мг/кг, Zn 
36 мг/кг) 

 

 
Полив проводили до 70 % від ПВ. Облік 

зеленої маси тест-культури здійснювали на 
початку фази колосіння. Проби ґрунту відби-
рали відразу ж після обліку врожайності у до-
слідах. Чисельність мікроорганізмів основних 
еколого-трофічних груп визначали за методом 
глибинного посіву ґрунтової суспензії відпо-
відного розведення на тверді живильні сере-
довища [3]. На м’ясо-пептонному агарі 
(МПА) враховували чисельність бактерій, що 
засвоюють азот органічних сполук, на крох-
мало-аміачному агарі (КАА) – чисельність ба-
ктерій, що засвоюють мінеральні форми азоту 
і актиноміцетів. Кількість мікроскопічних 
грибів визначали посівом на пептоно-
глюкозному агарі Ваксмана. Чисельність мік-
роорганізмів з оліготрофним типом живлення 
визначали на голодному агарі (ГА). Показник 
мінералізації-іммобілізації розраховували за 
співвідношенням кількості мікроорганізмів, 

що засвоюють мінеральний і органічний азот 
(КАА/МПА), показник оліготрофності – за 
співвідношенням мікроорганізмів з оліготро-
фним і евтрофним типом живлення у відсот-
ках.  

Результати та їх обговорення. Через лег-
кий гранулометричний склад чорнозем типо-
вий супіщаний збіднений на азот, фосфор, ка-
лій та більшість фізіологічно необхідних мік-
роелементів. Отже, можна очікувати, що на 
цьому ґрунті в досліді спостерігатиметься по-
зитивна дія зазначених елементів як на про-
дуктивність тест-рослин, так і на мікрооргані-
зми окремих еколого-трофічних груп. Дані 
обліку врожайності тест-культури ячменю 
підтверджують це припущення, причому най-
більший позитивний вплив мінеральних доб-
рив спостерігався на вапнованому ґрунті (об-
ласть максимальних значень маси зеленої ма-
си ячменю на рис. 1), а мікроелементів - в 
умовах слабокислого середовища, притаман-
ного природному ґрунту (рис. 2). Це цілком 
закономірно, адже відомо, що вапнування по-
ліпшує азотне живлення рослин, але погіршує 
розчинність сполук багатьох фізіологічно не-
обхідних мікроелементів. Водночас, при зме-
ншенні рН ґрунту однобічне внесення мікро-
елементів або мінеральних добрив практично 
не дає ефекту і врожайність тест-культури на 
варіантах із підкисленням була найнижчою в 
досліді. Очевидно, що не тільки зменшення 
доступності мікроелементів унаслідок вапну-
вання ґрунту, але й надмірне збільшення їх-
ньої рухомості через підкислення можна вва-
жати погіршенням агрогеохімічної обстанов-
ки. Наведені результати наочно показують 
провідне значення кислотно-основних умов, 
що складаються у ґрунті, для оптимізації мік-
роелементного живлення рослин. Ячмінь має 
підвищену толерантність до дії важких мета-
лів [6], тому реакція інших культур (напри-
клад, гречки, кукурудзи, гороху) скоріше за 
все буде сильнішою. 

Кислотно-основні умови мали провідний 
вплив і на вступ рослин до фази колосіння. 
Майже на всіх варіантах з природним рівнем 
варіювання кислотності та вапнованим ґрун-
том більше половини рослин на момент облі-
ку врожайності вже вступили до фази коло-
сіння, натомість підкислення ґрунту стриму-
вало їхній розвиток. З цієї причини у досліді 
врожайність тест-культури і відсоток рослин, 
що на цей час були у фазі колосіння, тісно 
пов’язані (r=0,87), а графічні моделі залежно-
сті цих показників від досліджуваних факто-
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рів тотожні. 
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Рис. 1. Вплив кислотності ґрунту і мінеральних 

добрив на врожайність тест-культури 
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Рис. 2. Вплив кислотності ґрунту і мікроелеме-

нтів на врожайність тест-культури 
 
Провідне місце серед елементів живлення 

рослин найчастіше займає азот, нестача якого 
у критичні періоди їхнього розвитку власне й 
обмежує рівень урожайності. Відомо, що най-
більш сприятливими умовами для мінераліза-
ційних процесів у ґрунті є вологість та зна-
чення pH більше за 5,5 [17]. Співвідношення 
процесів мінералізації та іммобілізації N у 
ґрунті характеризує відповідний мікробіоло-
гічний показник (рис. 3). Незважаючи на зна-
чну різницю між варіантами, вплив дослідже-
них факторів на цей показник виявився доволі 
слабким: коефіцієнт кореляції з мікро- і мак-
роелементами не перевищував -0,30, а з рН 
водної витяжки був у межах 0,27-0,58, причо-
му найтісніший зв'язок спостерігався на вап-
нованих варіантах. Таким же слабким (r=0,06-
0,37) був зв'язок із досліджуваними фактора-
ми іншого розрахункового показника - оліго-

трофності. Ймовірною причиною цього ми 
вважаємо відсутність у досліді суттєвих коли-
вань вмісту органічної речовини, кількість 
якої, власне, і визначає співвідношення евт-
рофів і оліготрофів у ґрунті.  

Реакція еколого-трофічних груп ґрунтової 
мікрофлори на агрогеохімічні фактори впливу 
відрізняється від реакції тест-рослин (табл. 2). 
Зокрема, найбільша чисельність мікрооргані-
змів, що засвоюють органічні та мінеральні 
форми азоту, спостерігалася після вапнування 
без додаткового внесення мікроелементів та 
за умов підкислення з найбільшими їх дозами. 
Природні умови кислотності та помірні дози 
NPK і мікроелементів, напроти, характеризу-
ються найнижчою активністю мікроорганіз-
мів цих груп. Це свідчить, насамперед, про 
нелінійний характер впливу зміни агрогеохі-
мічних умов, пов'язаний із перебудовою стру-
ктури мікробного ценозу. Різка зміна кислот-
ності ґрунту, його мікроелементного складу, 
підвищення концентрації навколо гранул мі-
неральних добрив створюють стресову ситуа-
цію для окремих популяцій мікроорганізмів, 
унаслідок чого сумісну дію цих факторів не 
завжди можна передбачити. Зокрема, у нашо-
му досліді цілком очікуваним є зменшення 
чисельності мікроорганізмів, що засвоюють 
мінеральний азот, на варіантах з внесенням 
N180P120K120 і збільшення кількості мікроорга-
нізмів, що засвоюють органічні сполуки азо-
ту, на вапнованому ґрунті. Проте, на фоні ше-
стиразового збільшення вмісту мікроелемен-
тів зміни чисельності цих груп мікроорганіз-
мів виявилися протилежними. Очевидною 
причиною цього є різна толерантність до змі-
ни геохімічних умов, унаслідок чого співвід-
ношення оліготрофів і евтрофів змінюється з 
1:2,5 в підкисленому ґрунті до 1:0,8 в цьому 
ґрунті після шестиразового збільшення вмісту 
Cd, Cu, Zn. На вапнованому ґрунті ці зміни 
набагато менші, оскільки вапно стримує зрос-
тання концентрації мікроелементів у ґрунті. 

Серед досліджених еколого-трофічних 
груп мікроорганізмів у найбільшій мірі 
(r=0,77-0,83) відгукнулись на підвищення pH 
ґрунту актиноміцети, які зазвичай є нейтрофі-
лами. 

Підкислення ґрунту, навпаки, стимулюва-
ло ріст грибів, а додавання Zn, Cu і Cd значно 
(на 50-70%) знижувало їхню кількість, причо-
му ця закономірність простежувалася перева-
жно на ґрунті з природним і штучно зниже-
ним рН (r=0,42-0,48). Ще сприятливішими бу-
ли низькі значення рН для оліготрофних мік-
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роорганізмів (r=0,75-0,80). 
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Рис. 3. Вплив кислотності ґрунту, мікроелементів та мінеральних добрив на показники мінераліза-

ції та оліготрофності 
 

 
Серед досліджуваних мікроелементів Cu і 

Zn є фізіологічно необхідними для нормаль-
ної життєдіяльності організмів. Надмірне на-
копичення цих металів у ґрунтах порушує пе-
ребіг природних процесів і може викликати 
накопичення органічної речовини, інгибуючи 
активність деяких груп ґрунтових мікроорга-
нізмів [16]. Практичне значення фунгіцидних 
властивостей цих елементів добре відомо. 
Підкислення ґрунтового розчину спричинює 
підвищення рухомості мікроелементів, тому в 
досліді спостерігається негативний вплив на 
чисельність грибів і позитивний – на мікроор-
ганізми, що засвоюють N органічний [15]. Не-
великі дози мінеральних добрив чинили пози-
тивний вплив майже на всі групи мікрооргані-
змів. 

Результати експерименту чітко вказують 
на визачальний вплив кислотно-основних 
умов (серед досліджених абіотичних факто-
рів) на структуру і чисельність мікробного 
ценозу. В природних умовах дуже важко ві-
докремити дію якогось одного фактору через 
взаємопов’язаність фізико-хімічних, агрохімі-
чних і геохімічних властивостей ґрунту. 

Загалом, регулювання мікробіологічних 

процесів у ґрунтах можливе за допомогою як 
абіотичних, так і біологічних чинників. Вод-
ночас, їхнє поєднання, очевидно, не завжди 
даватиме очікуваний ефект, унаслідок чого 
видається доцільним проведення розширеного 
ґрунтового тестування новітніх біопрепаратів. 
Такі випробування дозволили б уникати необ-
ґрунтованих витрат від застосування мікробі-
ологічних препаратів у несприятливих для 
них агрогеохімічних умовах. 

Висновки: 1. Реакція еколого-трофічних 
груп ґрунтової мікрофлори на агрогеохімічні 
фактори впливу відрізняється від реакції тест-
рослин. 2. Вплив зміни агрогеохімічної обста-
новки на чисельність еколого-трофічних груп 
ґрунтової мікрофлори має нелінійний харак-
тер, що пов'язано із перебудовою структури 
мікробного ценозу. 3. Вплив кислотно-
основних умов на структуру і чисельність мі-
кробного ценозу ґрунту перевищує у дослі-
джуваному інтервалі значень дію мінеральних 
добрив і мікроелементів.  
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БУКОВІ ЛІСИ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ УКРАЇНИ 
 

Розроблена класифікація букових лісів західної частини України, яка грунтується на аналізі 445 описів. Союз 
Asperulo-Fagion представлений переважно підсоюзом Symphyto cordati-Fagenion (д.в. Dentaria glandulosa, Rubus hir-
tus). Цей підсоюз включає 3 виявлених на території України асоціації: Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 (гірська 
форма Dentario glandulosae-Fagetum W.Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornas 1968, монтанні карпатські букові та ялице-
во-букові ліси), Carpino-Fagetum Pauca 1941 (нижній гірський пояс на південно-західному макросхилі Карпат, пів-
денно-східна частина Передкарпаття) і Stellario holosteae-Fagetum ass. nov. (рівнинні букові ліси на північ від Кар-
пат). Ас. Stellario holosteae-Fagetum має 4 субасоціації: melicetosum nutantis, luzuletosum pilosae, typicum, corydaleto-
sum cavae. Ас. Symphyto cordati-Fagetum має субасоціації typicum, corydaletosum cavae, lunarietosum redivivae. Союз 
Cephalanthero-Fagion включає асоціації Euonymo verrucosae-Fagetum ass. nov. (рівнинні кальцієфільні ліси) і Seseli 
libanotidis-Fagetum ass. nov. prov. (карпатські кальцієфільні букові ліси). В ас. Euonymo verrucosae-Fagetum описано 
три субасоціації: typicum, corydaletosum solidae, staphyleaetosum pinnatae. Підсоюз Eu-Fagenion представлений асоці-
ацією Athyrio distentifolii-Fagetum (верхня частина лісового поясу в західній частині Українських Карпат). Союз 
Luzulo-Fagion представлений асоціаціями Luzulo pilosae-Fagetum W.Mat. et A.Mat. 1973 (рівнина), Luzulo-Fagetum 
Meusel 1937 (нижня частина гір), Calamagrostio villosae-Fagetum Mikyška 1972 (верхня частина лісового поясу). 
 

Ключові слова: букові ліси, класифікація, Україна 
 

Ліси з переважанням Fagus sylvatica в захі-
дній частині України займають велику площу. 
Описи цих лісів наявні в декількох публікаці-
ях [1-4,6-8,10,15,20]. В більшості із них роз-
глядаються питання флористичної класифіка-
ції букових лісів. В цій статті робиться крити-
чний перегляд наявних класифікацій західно-
українських букових лісів з врахуванням 
останніх європейських оглядів з цього питан-
ня, в т.ч. описуються нові синтаксони букових 
лісів рангу асоціації і субасоціації. 

Огляд існуючих класифікаційних схем 
букових лісів. Перш, ніж з’ясувати місце за-
хідноукраїнських букових лісів у системі син-
таксонів Європи, розглянемо існуючі класифі-
каційні схеми. 

Найдетальніший на сьогодні огляд букових 
лісів південно-центральної Європи (від Бель-
гії і південно-західної Польщі до північної 
Хорватії і Угорщини) опублікував В.Вілнер 
(W.Willner) [21]. В цій роботі здійснено кри-
тичний перегляд раніше описаних синтаксо-
нів, наводиться оглядова таблиця, в якій по-
дано 43 фітоценони, що репрезентують асоці-
ації або їх географічні варіанти. Всього виді-
лено 25 асоціацій. Загальна кількість описів у 
цих фітоценонах – 5771 (всього було викорис-
тано 5815 описів). 

Розглянемо докладніше схему В.Вілнера: 
Cephalanthero-Fagion Tüxen 1955 (кальці-

єфільні букові ліси з термофільними кверце-
тальними видами) (Cephalanthero-Fagenion 

Tüxen et Oberdorfer 1958, Seslerio-Fagenion 
Passarge ex Theurillat et Béguin 1985) 
Субмонтанна група (= Carici-Fagetum s.l.) 
• Cephalanthero-Fagetum Oberdorfer 1957 

nom. superfl. cons. propos. (Німеччина 
та захід Чехії) 

• Carici-Fagetum Moor 1952 s.str. (пере-
важно Швейцарія та південь Німеччи-
ни) 

• Cyclamini-Fagetum Soó (1962) 1971 
(Австрія) 

Монтанна група 
• Taxo-Fagetum Etter 1947 (incl. Seslerio-

Fagetum Moor 1952 s.str.) (північ 
Швейцарії та захід Австрії) 

• Helleboro nigri-Fagetum Zukrigl 1973 
s.str. (Австрія) 

• Poo stiriacae-Fagetum Zukrigl 1973 s.str. 
(схід Австрії) 
Ostryo-Fagenion s.l. 

Субмонтанна група (Primulo-Fagenion p.p. 
= Epimedio-Fagenion) 

• Vicio oroboidis-Fagetum Fagetum Pócs 
et Borhidi in Borhidi 1960 (incl. 
Hacquetio-Fagetum Košir ex Borhidi 
1963) (північний схід Італії, Словенія, 
північ Хорватії) 

Монтанна група (Ostryo-Fagenion Borhidi 
ex Soó 1964) 

• Ostryo-Fagetum Wraber ex Trinajstić 
1972 (incl. Erico-Fagetum Horvat ex 
Trinajstić 1972) (Словенія на прилеглі 
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частини Італії, Австрії, Хорватії) 
Asperulo-Fagion Tüxen 1955 (букові ліси на 
нейтральних і слабокислих ґрунтах) 
Eu-Fagenion Oberdorfer 1957 (incl. Daphno-
Fagenion p.p., Acerenion p.p.) 

• Asperulo-Fagetum Sougnez et Thill 1959 
nom. cons. propos. (= Galio odorati-
Fagetum incl. Melico-Fagetum Knapp ex 
Oberdorfer 1957; Festuco altissimae-
Fagetum Schlüter in Grüneberg et 
Schlüter; Tilio cordatae-Fagetum Mráz 
1960) (весь ареал аналізу, крім 
Хорватії) 

• Hordelymo-Fagetum Kuhn 1937 
nom.mut. propos. (incl. Tilio platyphylli-
Fagetum Klika 1939; Dentario en-
neaphylli-Fagetum Oberdorfer ex W. et 
A. Matuszkiewicz 1960; Pulmonario-
Fagetum Frehner 1967; Carici pilosae-
Fagetum Oberdorfer 1957, Daphno 
laureolae-Fagetum (Isépy 1970) Borhidi 
in Borhidi et Kevey 1996 etc.) (весь аре-
ал аналізу, крім Словенії, Хорватії, 
Італії) 

• Athyrio distentifolii-Fagetum W.Willner 
2002 (= „Aceri-Fagetum“ s.str.) (схід 
Франції, південь Німеччини, Чехія, 
північ Австрії) 

Lamio orvalae-Fagenion Borhidi in Török et al. 
1989 

• Lamio orvalae-Fagetum (Словенія, пів-
нічний схід Італії, Хорватія) 

Lonicero alpigenae-Fagenion Borhidi ex Soó 
1964 
Середньогірна група на карбонатних гуму-

сних грунтах 
• Adenostylo glabrae-Fagetum Moor 1970 

(Швейцарія, Австрія, крайній південь 
Німеччини) 

• Anemono trifoliae-Fagetum Tregubov 
1962 (невеликий район, де сходяться 
кордони Італії, Австрії і Словенії) 

• Arunco-Fagetum Košir ex Borhidi 1963 
(південь Словенії і північ Хорватії) 

Середньогірна група на бідних грунтах 
• Lonicero alpigenae-Fagetum Oberdorfer 

et Müller 1984 nom. superfl. cons. 
propos. (Швейцарія, південь Німеччи-
ни, захід Австрії) 

• Cardamino trifoliae-Fagetum Oberdorfer 
1987 (Австрія, крім західної) 

• Dentario pentaphylli-Fagetum Mayer et 
Hofmann 1969 (район, де сходяться 
кордони Італії, Австрії і Словенії) 

• Isopyro-Fagetum Košir ex Borhidi 1963 
(східна половина Словенії) 

• Omphalodo-Fagetum (Tregubov 1957) 
Marinćek et al. 1993 nom. cons. propos. 
(південь Словенії і Хорватія) 

Високогірна група (Saxifrago rotundifoliae-
Fagenion, Acerenion p.p.); 

• Saxifrago rotundifoliae-Fagetum Zukrigl 
1989 (Швейцарія, Австрія, південь Ні-
меччини, Хорватія, Словенія, північ-
ний схід Італії) 

Luzulo-Fagion Lohmeyer et Tüxen 1954 (буко-
ві ліси на кислих ґрунтах) 
Luzulo-Fagenion (Lohmeyer et Tüxen 1954) 
Oberdorfer 1957 
Рінинно-субмонтанна група 
• Melampyro-Fagetum Oberdorfer 1957 

(Бельгія, Німеччина, Польща, Чехія, 
Словаччина, Швейцарія, Австрія, 
Угорщина) 

• Castaneo-Fagetum Marinček et Zupančič 
1995 (incl. Blechno-Fagetum Horvat ex 
Marinček 1970) (Словенія і південь 
Австрії) 

Монтанна група 
• Luzulo-Fagetum Meusel 1937 s.str. (incl. 

„Luzulo-Abieti-Fagetum“) (майже весь 
ареал аналізу) 

• Calamagrostio villosae-Fagetum 
Mikyška 1972 (Чехія, Австрія, півден-
ний схід Німеччини) 

З цієї схеми видно, що кальцієфільні ліси 
представлені відносно вузькоареальними асоці-
аціями, а ареали асоціацій букових лісів на ней-
тральних та кислих ґрунтах є ширшими. Це від-
повідає закономірностям, відомим для інших 
груп ценозів. Вузькоареальні асоціації тяжіють 
до півдня регіону, що теж цілком зрозуміло. 
Асоціації Asperulo-Fagetum та Hordelymo-
Fagetum є широкими, вони включають багато 
вузьких асоціацій (за іншими класифікаційними 
схемами), деякі з яких наведено у схемі як си-
ноніми. Ці вузькі асоціації часто виділяють за 
одним видом (наприклад, Tilia cordata, Tilia 
platyphyllos, Carex pilosa, Melica uniflora, Den-
taria bulbifera), що навряд чи є вдалим підходом 
для класифікації таких досить багатовидових 
ценозів. Наприклад, при класифікації з викорис-
танням програми TWINSPAN, вони зовсім не 
виділяються, якщо не враховувати проективне 
покриття. Не завжди вони звиділяються і при 
врахуванні покриття. 

Нейтрофільні букові ліси центральної Єв-
ропи (в межах ареалу дослідження В.Вілнера) 
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поділяються на три підсоюзи: Eu-Fagenion (рі-
внинні і низькогірні ценози на багатих і бідних 
ґрунтах, монтанні ценози на бідних ґрунтах), 
Lonicero alpigenae-Fagenion (монтанні ценози 
на багатих ґрунтах), Lamio orvalae-Fagenion 
(низькогірні ценози півдня регіону на багатих 
ґрунтах). Підсоюзи Lamio orvalae-Fagenion і 
Lonicero alpigenae-Fagenion характеризуються 
за наявністю альпійських та балканських видів, 
відсутніх у флорі України, тому вони нас ціка-
влять мало. Ближчими до багатьох українських 
букових лісів є ценози Eu-Fagenion, які ми піз-
ніше розглянемо детальніше. 

Географічній мінливості букових лісів в 
межах всієї Європи присвячені публікації 
Г.Діршке (H.Dierschke) [11-14]. Ним виділено 
ряд регіональних підсоюзів, яким пізніше на-
дано ранг союзів. Схема нейтрофільних буко-
вих лісів має такий виигляд: 

Aremonio-Fagion (Borhidi 1963) Borhidi in 
Török et al. 1989 – іллірійські букові ліси (за-
хідна частина Балканського півострова – Сло-
венія, Хорватія та прилеглі території) 

Symphyto cordati-Fagion (Vida 1963) 
Täuber 1982 – карпатські букові ліси 

Doronico columnae-Fagion moesiacae 
(Dzwonko et al. 1999) Dierschke et Bohn 2004 – 
центральнобалканські букові ліси 

Doronico orientalis-Fagion moesiacae (Raus 
ex Bergmeier 1990) Dierschke 1997 (букові ліси 
північно-східної і центральної Греції) 

Geranio striati-Fagion Gentile 1969 – буко-
ві ліси центральної і південної Італії, північ-
но-західної Греції 

Lonicero alpigenae-Fagion (Oberdorfer et 
T.Müller 1984) Dierschke 1997 – букові ліси 
північної частини Альп 

Galio odorati-Fagion Tx. 1955 nom. mut. 
propos. – рівнинні і низькогірні центральноєв-
ропейські букові ліси 

Endymio-Fagion Dierschke (1987) 1997 – ат-
лантичні букові ліси (північно-західна Європа) 

Scillo-Fagion Br.-Bl. – піренейські та кан-
табрійські букові ліси 

До цієї схеми слід додати ще союз Dentario 
quinquefoliae-Fagion Didukh 1996 (кримські 
букові ліси). Із цього списку на уважний роз-
гляд в аспекті класифікації західноукраїнсь-
ких лісів заслуговують союзи Galio odorati-
Fagion і Symphyto cordati-Fagion. У схемі 
В.Вілнера союзу Galio odorati-Fagion відпові-
дає підсоюз Eu-Fagenion. Карпатські ліси 
(Symphyto cordati-Fagion) В.Вілнером не роз-
глядаються. Союз Symphyto-Fagion характе-
ризується такими видами, як Dentaria glandu-

losa, Symphytum cordatum, Aconitum moldavi-
cum, Pulmonaria rubra, а разом з північнобал-
канським союзом Aremonio-Fagion – Rubus 
hirtus, Festuca drymeia. Союз Galio odorati-
Fagion хороших диференційних видів не має. 

Для інтерпретації матеріалу з території 
України необхідно також розглянути схеми, 
які використовуються в сусідніх країнах. 

В.Матушкевич нейтрофільні букові ліси 
Польщі подає як підсоюз Dentario glandulosae-
Fagenion Oberd. et Müller 1984 [17], в межах 
якого виділяються Dentario eneaphylli-Fagetum 
Oberd. 1957 ex W. et A.Mat. 1960 (південний 
захід Польщі), Dentario glandulosae-Fagetum 
W.Mat. 1964 ex Guzikowa et Kornaś 1969 (пів-
денний схід Польщі), Galio odorati-Fagetum 
Rübel 1930 ex Sougnez et Thill 1959 (західна 
половина Польщі) та угруповання Fagus sylva-
tica-Mercurialis perennis (Cel. 1962). Ареали 
асоціацій на території Польщі майже не пере-
криваються. У схемі В. Віллнера ас. Dentario 
eneaphylli-Fagetum включена до Hordelymo-
Fagetum. Ас. Dentario glandulosae-Fagetum не 
входить в територію огляду В. Віллнера. Аре-
ал ас. Dentario glandulosae-Fagetum на терито-
рії Польщі обмежений кордоном з Україною, 
тому, приймаючи класифікацію і обсяг синта-
ксонів В.Матушкевича, на території України 
слід очікувати цю асоціацію. 

Румунські автори для Румунії наводять 
Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959, Pulmonario 
rubrae-Abieti-Fagetum Soó 1962, Carpino-
Fagetum Pauca 1941 [16]. Перша з цих асоціацій 
являє собою типові карпатські чисті букові ліси 
з Dentaria glandulosa і Symphytum cordatum, дру-
га – близькі ценози із значною участю Abies 
alba, 50-відсотковою частотою Picea abies, і ме-
ншою частотою Carpinus betulus та Galium 
odoratum. Польські автори, на відміну від ру-
мунських, карпатські ялицево-букові ліси не 
відділяють в ранзі асоціації від букових і роз-
глядають їх в межах одної ас. Dentario glandu-
losae-Fagetum. В схемі В.Віллнера також не 
приділяється великої уваги наявності ялини і 
ялиці, хоча звичайно в монтанних лісах, на від-
міну від рівнинних, частота цих видів є знач-
ною. Єдиним видом, який в карпатських буко-
вих лісах на території Румунії має суттєво біль-
шу частоту трапляння, ніж на території Польщі, 
є Pulmonaria rubra (ІІІ клас постійності в ас. 
Pulmonario rubrae-Abieti-Fagetum, ІІ – в 
Symphyto cordati-Fagetum, у польських карпат-
ських букових лісах ас. Dentario glandulosae-
Fagetum цей вид не вказується). Позитивним 
диференційним видом польських карпатських 
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букових лісів по відношенню до румунських є 
Veronica montana (в ас. Pulmonario rubrae-Abieti-
Fagetum вид не відмічений, в ас. Symphyto 
cordati-Fagetum – І клас постійності, в Польщі – 
ІІІ). Ці відмінності є значно меншими, ніж за-
звичай між сусідніми асоціацями порядку Fage-
talia sylvaticae. Нами було запропоновано не 
розрізняти ці дві асоціації і вживати лише назву 
Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 як пріори-
тетну [5]. Це особливо важливо для України, де 
Pulmonaria rubra немає, як і в Польщі, а частота 
трапляння Veronica montana ненабагато вища, 
ніж в Румунії. Тобто майже всі описи цього ти-
пу з території України мають перехідний харак-
тер, їх не можливо впевнено віднести до якоїсь 
із цих асоціацій. В Румунії і Польщі такими пе-
рехідними є 50-60% описів, що теж не зручно 
для їх інтерпретації. Ас. Carpino-Fagetum поши-
рена в Румунії по периферії Карпат в контакті з 
грабово-дубовими лісами. Ця асоціація характе-
ризується наявністю Carpinus betulus (V клас 
постійності) та деяких інших переважно рів-
нинних видів і відсутністю Symphytum cordatum, 
Abies alba, Picea abies (табл. 4). 

Традиційні схеми букових лісів у Чехії і 
Словаччині включають багато вузьких асоці-
ацій, які часто виділяються за одним видом. 
Так, в підсоюзі Eu-Fagenion, у Чехії виділяють 
Tilio platyphylli-Fagetum Klika 1939, Tilio cor-
datae-Fagetum Mráz 1960 em. Moravec 1977, 
Melico-Fagetum Seibert 1954, Carici pilosae-
Fagetum Oberdorfer 1957, Dentario eneaphylli-
Fagetum Oberdorfer ex W. et A.Matuszkiewicz 
1960, Dentario glandulosae-Fagetum Matusz-
kiewicz 1964 ex Guzikowa et Kornaš 1969, 
Violo reichenbachianae-Fagetum Moravec 1979, 
Festuco alissimae-Fagetum Schlüter in Grüne-
berg et Schlüter 1957, Aceri-Fagetum J.et 
M.Bartsch 1940 [18]. У Словачині нейтрофіль-
ні букові ліси представлені ас. Dentario bulbif-
erae-Fagetum Zlatník 1935, Carici pilosae-
Fagetum, Melico-Fagetum, Asperulo-Fagetum. 
За схемою В.Віллнера більшість цих асоціацій 
включено до асоціацій Asperulo-Fagetum і 
Hordelymo-Fagetum. 

Для Угорщини також наводиться багато 
асоціацій. Найбільш монтанною із них є 
Aconito-Fagetum Soó 1962, яка характеризу-
ється наявністю „карпатського” виду Dentaria 
glandulosa, хоча Symphytum cordatum відсут-
ній, помітну частоту мають кілька широко-
ареальних монтанних видів. Характерними є 
Aconitum moldavicum і Aconitum variegatum 
ssp. gracile. Цю асоціацію (разом з ас. Cy-
clamini purpurascenti-Fagetum Soó 1971, Melit-

tio-Fagetum Soó 1962 em. 1971, Daphno laureo-
lae-Fagetum (Isépy 1970) Borhidi in Borhidi et 
Kevey 1996) розглядають в підсоюзі Eu-
Fagenion союзу Fagion, до якого відносять і 
підсоюз Cephalanthero-Fagenion з трьома асо-
ціаціями. За схемою В.Віллнера ас. Cyclamini 
purpurascenti-Fagetum належить до союзу 
Cephalanthero-Fagion, а Melittio-Fagetum – це 
її синонім. Асоціацію Daphno laureolae-
Fagetum В.Віллнер включає до ас. Hordelymo-
Fagetum як її своєрідний геограічний варіант. 
Частину букових лісів в Угорщині розгляда-
ють в союзі Aremonio-Fagion (4 асоціації). 

Описи букових лісів з території України 
місяться в декількох публіаціях українських 
авторів. В більшості із них дається інтерпре-
тація з точки зору флористичної класифікації. 
Найчастіше наводяться асоціації Carici pi-
losae-Fagetum і Dentario glandulosae-Fagetum. 
Обидві асоціації вказуються тільки для гірсь-
ких територій. Під назвою Symphyto cordati-
Fagetum типові букові ліси Карпат подаються 
в статті по рослинності басейну Чорного Че-
ремошу [1] і в монографії про природний за-
повідник Горгани [2]. Із асоціацій союзу 
Luzulo-Fagion наводяться Luzulo-Fagetum і 
Calamagrostio villosae-Fagetum. Під назвою 
Aceri-Fagetum подаються дуже різні описи. У 
статті Гадача та співавторів про резерват 
„Стінка” ця назва дана своєрідним ценозам з 
наявністю рідкісних для букових лісів Карпат 
видів, в тому числі виразно монтанних. В мо-
нографіях по НПП „Вижницький” і НПП 
„Сколівські Бескиди” ця назва дається опи-
сам, майже єдиною особливістю яких є висока 
участь Acer pseudoplatanus. Букові ліси при-
родного заповідника „Медобори” опублікова-
ні як Galio odorati-Fagetum sensu lato. 

Матеріали і методи. Для аналізу різнома-
нітності букових лісів використано як опублі-
ковані описи із згаданих вище публікацій, так 
і неопубліковані. Ці описи можна згрупувати 
в 9 територіальних груп: 1) Вулканічні Карпа-
ти в околицях міста Мукачева – 9 описів [6], 
2) Угольська ділянка Карпатського біосфер-
ного заповідника – 37 неопублікованих описів 
В.А.Онищенка, 3) НПП „Сколівські Бескиди” 
– 60 описів [7], 4) природний заповідник „Го-
ргани” – 8 описів [2], 5) Карпатський НПП – 
12 неопублікованих описів В.А.Онищенка і 
В.В.Буджака, 6) НПП „Вижницький” – 29 
описів [10], 7) Буковинське Передкарпаття – 
54 неопублікованих описи А.І.Токарюк, 8) 
природний заповідник „Розточчя” – 48 описів 
[8], 9) ландшафтний заказник місцевого зна-
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all. ? чення „Гряда” в околиці Львова (Розточчя) – 6 
неопублікованих описів В.А.Онищенка, 10) 
Верхньобузьке пасмо (Вороняки) – 176 не-
опублікованих описів В.М.Рала, 11) природ-
ний заповідник „Медобори” – 4 описи [20]. 
Всього 445 описів. Із них як повні розгляда-
ються подвійні (рідше – одноразові травневі) 
описи. Це групи 1, 2, 5, 7, 10, 11 та декілька 
описів з групи 6. Обчислення частоти трап-
ляння весняних ефемероїдів проводилося ли-
ше за цими описами. Для аналізу трапляння 
інших видів використовувалися всі описи. 

• Athyrio distentifolii-Fagetum W.Willner 
2002 

LUZULO-FAGETALIA Scamoni et Passarge 
1959 
Luzulo-Fagion Lohmeyer et Tüxen 1954 

• Luzulo pilosae-Fagetum W.Mat. et 
A.Mat. 1973 

• Luzulo-Fagetum Meusel 1937 
• Calamagrostio villosae-Fagetum Miky-

ška 1972 
Порядок Fagetalia sylvaticae належить до 

класу Querco-Fagetea. Щодо порядку Luzulo-
Fagetalia, то його положення і навіть саме йо-
го виділення не є усталеними. Цей порядок 
розглядають або у складі класу Querco-
Fagetea, або у складі класу Quercetea robori-
petraeae (сам цей клас часто не виділяють). 
Детальний розгляд питання щодо положення 
вищенаведених синтаксонів на рівні класів і 
порядків виходить за рамки нашої статті. 

Для створення бази даних геоботанічних 
описів і для роботи з нею (побудова таблиць, 
створення фітоценонів, обчислення коефіціє-
нтів подібності, фітоіндикація, конвертація 
даних) використовувалася програма VEG-
PLOTS, розроблена автором. Для класифікації 
використовувалася програма TWINSPAN. 

 
Класифікаційна схема букових лісів захід-

ної частини України Частота трапляння видів у синтаксонах по-
казана в табл. 1. В таблиці також подано фіто-
індикаційну оцінку едафічних показників, 
зроблену з використанням бази даних, розро-
бленої у відділі екології фітосистем Інституту 
ботаніки ім. М.Г.Холодного. 

Схема має такий вигляд: 
FAGETALIA SYLVATICAE Pawlowski in Paw-
lowski et al. 1928 
Cephalanthero-Fagion Tüxen 1955 

• Euonymo verrucosae-Fagetum ass. nov. 
o typicum subass. nov. Союз Asperulo-Fagion 
o corydaletosum subass. nov. В західній частині Центральної Європи нейт-

рофільні рівнинні та субмонтанні букові ліси 
представлені переважно асоціаціями Asperulo-
Fagetum і Hordelymo-Fagetum, які відрізняються 
між собою едафічно. Ас. Asperulo-Fagetum по-
ширена на бідніших і кисліших ґрунтах, ніж 
Hordelymo-Fagetum, яка має навіть певні риси 
кальцієфільності. В букових лісах східної части-
ни Центральної Європи відсутні або мають знач-
но нижчу частоту трапляння Galium sylvaticum, 
Tilia platyphyllos, Hordelymus europaeus, 
Bromopsis benekenii, Arum maculatum, Dentaria 
eneaphyllos, характерні для Asperulo-Fagetum і 
Hordelymo-Fagetum (табл. 2). Натомість значну 
частоту мають Dentaria glandulosa, Rubus hirtus, 
Tilia cordata. Тут простежується дві групи рів-
нинних та субмонтанних нейтрофільних букових 
лісів, які відрізняються більше географічно, ніж 
едафічно. 

o staphyleaetosum pinnatae subass. 
nov. 

• Seseli libanotidis-Fagetum ass. nov. prov. 
o orthilietosum secundae subass. nov. 

prov. 
o vincetoxicetosum hirundinariae sub-

ass. nov. prov. 
Asperulo-Fagion Tüxen 1955 (Galio odorati-
Fagion Tüxen 1955 nom. mut. propos.) 
Symphyto cordati-Fagenion Vida 1963 

• Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 
(Dentario glandulosae-Fagetum W.Mat. 
1964 ex Guzikowa et Kornaś 1968) 
o typicum 
o corydaletosum subass. nov. prov. 
o lunarietosum redivivae subass. nov. 

prov. 
• Carpino-Fagetum Pauca 1941 

 • Stellario holosteae-Fagetum ass. nov. 
(коллінна форма Dentario glandulosae-
Fagetum) 

 
 
 o melicetosum nutantis subass. nov. 

prov.  
 o luzuletosum pilosae subass. nov. 
 o typicum subass. nov. 
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Таблиця 1. 
Частота трапляння видів судинних рослин в синтаксонах букових лісів західної частини України 

та фітоіндикаційна оцінка синтаксонів. 
 

C
vF

 

LF
 

Lp
F 

Sh
F 

lu
z 

Sh
F 

m
el

 

Sh
F 

ty
p 

Sh
F 

co
r 

Sc
F 

lu
n 

Sc
F 

co
r 

Sc
F 

ty
p 

С
F 

Ev
F 

co
r 

Ev
F 

ty
p 

Ev
F 

st
a 

Sl
F 

or
th

 

Sl
Fb

 
vi

nc
 

A
dF

 

Кількість описів 8 9 3 10 33 45 57 11 4 10 70 22 18 14 3 2 2 

Hd 
12

,1
3 

11
,8

8 

12
,0

2 

12
,1

2 

11
,9

7 

12
,0

9 

12
,1

0 

12
,1

9 

12
,1

3 

12
,2

9 

11
,9

0 

11
,8

7 

11
,7

8 

11
,7

6 

11
,7

2 

11
,6

0 

11
,7

2 

Tr 6,
18

 

6,
12

 

5,
85

 

6,
15

 

6,
33

 

6,
34

 

6,
47

 

6,
63

 

6,
79

 

6,
49

 

6,
61

 

6,
45

 

6,
43

 

6,
44

 

6,
33

 

6,
66

 

6,
54

 

Nt 5,
60

 

5,
43

 

5,
30

 

5,
72

 

5,
75

 

6,
09

 

6,
63

 

6,
99

 

7,
11

 

6,
46

 

6,
36

 

6,
24

 

5,
92

 

6,
00

 

5,
59

 

6,
34

 

5,
49

 

Rc 6,
21

 

6,
45

 

6,
79

 

6,
15

 

7,
55

 

7,
44

 

7,
80

 

7,
59

 

7,
92

 

7,
26

 

7,
84

 

8,
00

 

8,
01

 

8,
09

 

7,
66

 

8,
10

 

7,
40

 

                  
Calamagrostis villosa  88 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luzula sylvatica  88 . . . . . . . . 7 2 . . . 33 . . 
Homogyne alpina  88 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luzula luzuloides  38 89 . . . . . . 25 22 10 . . . 33 . 50 
Quercus petraea  . 44 . . . 14 4 . . . 22 . . 7 . . . 
Chimaphila umbellata  . . 33 . . . . . . . . . . . . . . 
Pinus sylvestris  . . 67 . 32 23 1 . . . 4 18 17 14 . . . 
Huperzia selago . 22 33 60 5 5 5 . . . . . . . . . . 
Vaccinium myrtillus 50 67 . 10 3 . . . . . . . . . 67 . . 
Luzula pilosa . . 100 80 26 18 8 . . 7 7 5 17 . . . . 
Orthilia secunda . . 33 60 . . 1 . . . 1 . 6 . 67 . . 
Hieracium sabaundum s.l. . . . 40 5 . . . . . . 5 11 . . . . 
Veronica officinalis . . . 60 . 2 4 . . . 6 5 11 . . . . 
Circaea lutetiana . . . 20 16 11 57 64 25 . 34 9 . . . . . 
Dentaria glandulosa . . . . . 3 68 73 100 86 24 23 . . 33 . . 
Lunaria rediviva . . . . . . . 100 . . . . . . . . . 
Ribes carpaticum . . . . . . . 27 . . . . . . . . . 
Abies alba 63 22 . . . 2 . 91 . 50 2 . . . . . . 
Senecio nemorensis aggr. 25 . . . . . 3 64 . 29 . . . . . . 50 
Petasites albus 13 . . . . . 9 36 . 31 . 5 . . . . . 
Symphytum cordatum . . . . . . . 64 75 62 1 . . . . . . 
Veronica montana  . . . . . . . . 25 7 . . . . . . . 
Dentaria bulbifera  . . . . 3 . 17 91 100 72 55 9 . 7 . 100 . 
Euphorbia amygdaloides  . 11 . . . . . 27 . 22 20 . . . . . . 
Aconitum moldavicum . . . .  . . . . 43 . . . . . . . 
Circaea alpina . . . . 3 . . . . 33 5 . . . . . . 
Cephalanthera longifolia  . 11 . . . . . . . . 21 . . . . . . 
Acer campestre . . . 10 . 8 8 . . . 16 27 33 14 . . . 
Pulmonaria obscura . . . 10 11 49 89 9 . . 30 95 100 86 . . . 
Scrophularia nodosa . . . 40 3 31 52 9 . 7 15 73 56 79 . . . 
Cerasus avium . . . 20 3 26 46 9 . . 52 64 33 64 . . . 
Ajuga reptans . . . 30 11 20 49 . . 7 18 100 61 86 . . . 
Lathyrus vernus . . . 40 24 35 40 . . . 28 100 89 100 . . . 
Quercus robur . . 33 20 55 20 24 . . . 9 18 17 21 . . . 
Sanicula europaea  . . . 10 11 11 32 . . 7 31 91 67 93 . . . 
Stellaria holostea  . . . 50 16 52 62 . . 17 10 73 50 29 . . 100
Tilia cordata  . . . 10 8 33 38 . . . 13 68 50 79 . . . 
Viola reichenbachiana  . 11 . 60 5 72 75 9 25 . 60 82 78 50 . . . 
Carex digitata  . 22 100 80 74 43 29 . . 14 23 86 100 100 100 100 . 
Hedera helix  . . . 40 . 40 39 . . . 34 55 28 57 100 100 . 
Hepatica nobilis  . . . 20 32 39 42 . . . 12 95 83 100 100 100 . 
Asarum europaeum  . . . 20 45 63 94 9 . . 17 100 94 100 . 100 . 
Poa nemoralis  . 11 33 80 8 33 42 . . 7 12 95 94 100 . 50 . 
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Polygonatum multiflorum  . . . 70 45 52 67 . . . 13 86 100 93 . 100 . 
Euonymus verrucosa . . . 10 3 37 39 . . . . 95 100 100 . . . 
Melica nutans . . 33 . 47 3 8 . . . 2 55 72 79 33 100 100
Convallaria majalis  . . . . 24 . . . . . . 55 50 93 . . . 
Platanthera chlorantha  . . . 20 42 6 5 . . . . 41 50 36 . . . 
Astragalus glycyphyllos  . . . . . . 3 . . . . 36 50 50 . . . 
Brachypodium sylvatica  . . . . 3 5 9 . . . 5 45 28 57 . . . 
Bromopsis benekenii  . . . . . 5 6 . . . . 32 22 14 . . . 
Cephalanthera rubra  . . . . . . . . . . . 32 56 29 . . . 
Clematis recta  . . . . . . . . . . . 5 22 57 . . . 
Cruciata glabra  . . . . . . . . . . 2 32 28 21 . . . 
Cypripedium calceolus  . . . . 3 . . . . . 1 27 17 29 . . . 
Daphne mezereum  . . . . 18 18 20 . . 7 5 82 67 64 . . . 
Lathyrus niger  . . . . . . 1 . . . 2 18 33 29 . . . 
Lilium martagon  . . . . 3 2 . . . . 6 55 44 86 . . 50 
Melittis sarmatica  . . . . 3 . . . . . . 32 67 86 . . . 
Neottia nidus-avis  . . . . 3 . 13 . . . 26 91 89 86 . . . 
Swida sanquinea  . . . 10 5 9 16 . . . 28 91 89 86 . . . 
Viburnum opulus  . . . . . 3 4 . . 17 2 36 33 64 . . . 
Vicia dumetorum  . . . . . 2 3 . . . . 23 22 14 . . . 
Vicia sylvatica  . . . . . . 1 . . . . 27 28 14 . . . 
Viola mirabilis  . . . 10 5 14 32 . . . 1 95 78 100 . . . 
Inula conyza  . . . . . . . . . . . . 11 14 . . . 
Aconitum besseranum  . . . . . . . . . . . . . 64 . . . 
Aquilegia vulgaris  . . . . . . . . . . . . . 14 . . . 
Cimicifuga europaea  . . . . . . . . . . . . 6 50 . . . 
Lonicera xylosteum  . . . . . 5 9 . . 14 3 18 11 79 . . . 
Pyrethrum corymbosum  . . . . . . . . . . . 5 . 29 . . . 
Staphylea pinnata  . . . . . 8 4 . . . . 9 . 93 . . . 
Cephalanthera damasonium  . . . . . . 3 . . . 4 86 94 93 33 . . 
Epipactis helleborine  . . . . 5 . 5 . . . 33 77 56 50 33 50 . 
Campanula persicifolia  . . . 10 5 . . . . . . 41 72 71 . 50 . 
Campanula trachelium  . . . . . 3 20 . . . 1 86 39 79 . 100 . 
Helleborus purpurascens  . . . . . . . . . . 4 . . . . 100 . 
Anemone ranunculoides  . . . . . . 66 20 50 . 3 77 . 14 . 50 . 
Corydalis cava  . . . . . . 62 11 75 . . 41 . . . 100 . 
Corydalis solida  . . . . . 5 62 100 100 . . 68 . . . 100 . 
Ficaria verna  . . . . . 2 47 . . . . 23 . . . . . 
Gagea lutea  . . . . . . 49 . . . . 23 . . . . . 
Polygonatum verticillatum  88 . . . 11 . 1 . . 43 . 5 . . . . 50 
Prenanthes purpurea 50 . . . . . . 18 . 24 5 . . . . . . 
Gentiana asclepiadea 25 11 . . . . . . . 22 . . . . . . 100
Asplenium viride . . . . . . . . . . . . . . 100 . . 
Epipactis atrorubens . . . . . . . . . . 5 . . . 33 . . 
Festuca drymeja . . . . . . . . . . 5 . . . 33 . . 
Melittis carpatica . . . . . . . . . . 4 . . . 67 . . 
Valeriana tripteris . . . . . . . . . 7 . . . . 67 . . 
Cardaminopsis arenosa . . . . . . . . . . . . . . 67 100 . 
Asplenium trichomanes . . . . . . . . . . . . . . 100 100 . 
Galium album s.l. . . . . . . . . . . . . . . 33 50 . 
Moehringia muscosa . . . . . . . . . . . . . . 33 50 . 
Seseli libanotis . . . . . . . . . . . . . . 67 50 . 
Polystichum aculeatum . . . . . 2 15 27 . 31 5 9 . . 67 100 . 
Polypodium vulgare . 22 . 10 . 2 . . . 22 1 . . . 67 50 . 
Taxus baccata . . . . . . . . . . 5 . . . 67 100 . 
Tilia platyphyllos . . . . . . . . . . . . . . 67 100 . 
Cystopteris fragilis . 11 . 10 . . . . . . . . . . . 100 . 
Hypericum hirsutum . . . . . . . . . . . . . . . 50 . 
Phyllitis scolopendrium . . . . . . . 9 . . 5 . . . . 100 . 
Primula vulgaris . . . . . . . . . . . . . . . 100 . 
Vincetoxicum hirundinaria . . . . 5 . . . . . . . 6 29 . 100 . 
Galium intermedium 13 22 . . . . . . . 14 40 . . . 100 100 100
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Rosa pendulina . . . . . . . . . . . . . . 100 50 50 
Calamagrostis arundinacea . 11 . . . . . . . 22 . . . . 100 50 100
Sedum ruprechtii . . . . . . . . . . . . . . . 100 50 
Cirsium erisithales . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Geranium sylvaticum . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Hypericum maculatum . . . 10 . 3 . . . . 2 . . . . . 100
Laserpitium latifolium . . . . . . . . . . . . . 21 . . 100
Lathyrus laevigatus . . . . . . . . . . . . . 7 . . 100
Phyteuma spicatum . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Aegopodium podagraria  . . . 10 8 46 80 . 25 48 . 100 78 86 . . . 
Majanthemum bifolium  13 . 100 100 84 78 41 . . 22 . 82 100 100 67 . . 
Acer platanoides  . . 33 50 47 78 98 9 50 14 53 100 83 93 100 100 . 
Acer pseudoplatanus  50 44 33 90 63 90 92 36 100 93 65 100 89 100 100 100 100
Achillea stricta  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Aconitum sp. . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Actaea spicata  . . . 10 21 18 45 9 . 14 13 95 83 100 . . . 
Adoxa moschatellina  . . . . . 8 26 9 . 7 . 14 . . . . . 
Alliaria petiolata  . . . . . . 3 9 . . 9 14 . . . 50 . 
Allium ursinum  . . . . . . 1 . . . 2 . . . . . . 
Alnus glutinosa  . . . . . 8 3 . . . 1 . . . . . . 
Anemone nemorosa  . . 100 100 100 97 92 45 50 62 37 100 100 100 . . 100
Anthericum ramosum . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 
Anthriscus nitida  . . . . . . 3 . . . . 5 . . . . . 
Anthriscus sylvestris  . . . . . . . 18 25 . . . . . . . . 
Aposeris foetida  . . . 60 . 18 15 . . . . 64 33 14 . . 50 
Arum alpinum  . . . . . . 8 . . . . . . . . . . 
Arum besseranum  . . . . . . 17 . . . . . . 7 . . . 
Aruncus vulgaris  . . . . . 2 4 . . 14 4 14 . . . . . 
Asplenium ruta-muraria  . . . . . . . . . . . . . . 33 . . 
Astrantia major  . . . . . . . . . . 1 5 6 . . . 50 
Athyrium distentifolium . . 33 . 3 . . . . . 4 . . . . . . 
Athyrium filix-femina 88 33 50 80 18 73 59 100 75 100 37 14 6 . 33 . 50 
Atropa bella-donna . . . . . . . . . 33 7 . . . . . . 
Betula pendula . . 33 30 21 2 17 . . 7 1 5 . . . . . 
Blechnum spicant  13 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Calamagrostis epigeios  . . . 10 . 2 . . . . . . . . . . . 
Caltha palustris  . . . . . 3 . . . . . . . . . . . 
Campanula latifolia  . . . . . . 1 . . . . 5 . . . . . 
Campanula patula  . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 
Campanula rapunculoides  . . . . 3 . . . . . 1 . . . . . 50 
Campanula sibirica . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 
Campanula trachelium . . . . . . 20 . . . . . . . . . . 
Cardamine amara  . . . . . . . 9 . . 2 . . . . . . 
Cardamine impatiens  . . . . . . . 18 . . . . . . . . . 
Cardaminopsis halleri  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Carex brizoides  . . . 10 3 19 4 . . 33 . . . . . . . 
Carex contiqua  . . . . . . 1 . . . . . . . . . . 
Carex leporina  . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 
Carex montana  . . . . . . . . . . . . 11 7 . . . 
Carex pendula  . . . . . . . 9 . 33 5 . . . . . . 
Carex pilosa  13 . 33 30 16 47 23 9 . 22 43 36 17 7 . . . 
Carex remota  . . . 10 . 14 . . . . 2 . . . . . . 
Carex sylvatica  . . . 20 11 36 69 27 . 48 34 45 22 14 . . . 
Carpinus betulus  . 22 33 30 26 65 70 . 25 33 53 73 67 36 . 100 . 
Cerastium sylvaticum  . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . 
Chaerophyllum aromaticum  . . . . . . 8 . . . . 5 6 . . . . 
Chaerophyllum temulum  . . . . . . 12 9 . . . . . . . . . 
Chamaerion angustifolium  . . . 10 . 3 10 . . . . . . . . . . 
Chelidonium majus  . . . . . 3 3 . . . 1 . . . . . . 
Chrysosplenium 
alternifolium  . . . . . . 5 . . 24 1 . . . . . . 

Cicerbita alpina  13 . . . 3 . . . . . . . . . . . . 
Cirsium oleraceum  . . . . . . . . . . . 5 . . . . . 
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Clinopodium vulgare  . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 
Corallorhiza trifida  . . . . . . . . . . . 5 22 7 . . . 
Coronilla varia  . . . . . . . . . . . . . . . 50 . 
Corylus avellana  . 44 . . 24 15 30 45 . 22 22 77 67 86 33 100 50 
Crataegus curvisepala s.l. . . . . . 6 1 . . . 16 32 11 29 . . . 
Crocus heuffelianus  . . . . . . . . . . 6 . . . . . . 
Dactylis glomerata s.l. . . . . 3 10 3 . . . 5 5 6 7 . . 50 
Dactylorhiza fuchsii  . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 
Deschampsia caespitosa  . . . . 5 7 . . . . . . . . . . 50 
Digitalis grandiflora  . . . . . . . . . . . . . 7 . . 50 
Doronicum austriacum  . . . . . . . . . 14 . . . . . . . 
Dryopteris carthusiana  75 11 . 100 18 78 47 9 . 45 9 32 11 14 . . . 
Dryopteris cristata . . . . 5 . . . . . . . . . . . . 
Dryopteris dilatata  . . . 60 . 3 8 9 . 38 1 . . . . . . 
Dryopteris expansa  13 11 . 60 . 6 13 . . 38 . . . . . . . 
Dryopteris filix-mas  50 11 33 100 58 81 76 82 50 52 49 59 17 36 100 100 . 
Epilobium collinum  . . . . 5 3 . . . . . . . . . . . 
Epilobium montanum  . . . 10 . 3 17 . 25 . 5 . 6 . . 50 . 
Epipactis purpurata  . . . . . 2 3 . . . 3 5 6 7 . . . 
Equisetum arvense  . . . . . 2 . . . 33 . . . . . . . 
Equisetum hyemale  . . . . . 3 3 . . . 3 5 . . . . . 
Equisetum sylvaticum  . . . 10 . 5 3 . . . 2 . . . . . . 
Equisetum telmateia  . . . . . 2 . . . . 2 . . . . . . 
Euonymus europaea  . . . 10 24 17 56 . 25 . 2 82 44 86 . 50 . 
Euphorbia carniolica  13 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Euphorbia cyparissias  . . . . . . . . . . 1 . . . . 50 . 
Fagus sylvatica  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Festuca gigantea  . . . 10 . 11 14 . . . . 18 17 . . . . 
Fragaria vesca  . . . . . 2 . . . . 9 18 . . . . . 
Frangula alnus  . 11 . 10 3 6 3 . . . . . 6 7 . . . 
Fraxinus excelsior  . . . 10 3 16 52 . 75 . 21 73 72 93 67 100 . 
Galanthus nivalis  . . . . . 2 9 . . . . 41 11 7 . . . 
Galeobdolon luteum  25 . . 90 47 99 75 55 . 76 54 100 89 100 . . . 
Galeopsis bifida . . . . 3 7 . . . . . . . . . . . 
Galeopsis pubescens  . . 33 10 . 20 6 . . . . . . . . . . 
Galeopsis speciosa  . . . 10 . . 1 18 75 . 14 . . . . . . 
Galeopsis tetrahit  13 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Galium aparine  . . . . . 3 1 . . . 3 . . . . . . 
Galium carpaticum  . . . . . . . . . . . . . 7 . . . 
Galium odoratum  38 11 . 80 73 96 100 36 75 79 82 95 100 100 33 100 . 
Galium verum  . . . . 11 . . 9 . . . . . . . . . 
Geranium phaeum  . . . . . . 11 . . . . . . . . . . 
Geranium robertianum  . . . . 5 14 80 27 25 14 20 55 11 . . 100 . 
Geum urbanum  . . . . 3 6 24 9 . . 12 18 17 . . 100 . 
Glechoma hederacea  . . . . . . 1 27 . . 8 . . . . . . 
Glechoma hirsuta  . . . . . . . 9 50 33 . . . . . 100 . 
Grossularia reclinata  . . . . . 2 1 . . 22 . . . . . . . 
Gymnocarpium dryopteris  13 . . 70 5 11 14 9 . 45 12 9 . . 33 . . 
Hieracium murorum s.l. . . 33 70 3 7 3 . . . . 41 28 14 . . . 
Hieracium cymosum . . . . 3 . . . . . . . . . . . . 
Hieracium pilosella  . 11 . . . . . . . . . . . . . . . 
Hieracium sp. . . . 50 . 2 1 . . . . 9 28 7 . . . 
Hieracium sylvularum  . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 
Hieracium transsilvanicum  . . . . . . . . . 7 . . . . . . . 
Hordelymus europaeus  . . . . . 3 1 . . . . 5 11 . . . . 
Hypericum perforatum  . . . . 3 . . . . . 1 . . . . . . 
Hypopitys monotropa  . 11 . 20 . 2 1 . . . . 9 11 7 . . . 
Impatiens noli-tangere  . . . 10 . 2 56 18 75 17 7 5 . . . 50 . 
Impatiens parviflora  . . . . 16 26 5 . . 29 8 . . . . . . 
Isopyrum thalictroides  . . . 30 . 18 70 11 100 33 . 86 17 7 . . . 
Juncus effusus  . . . 10 . 3 . . . . . . . . . . . 
Knautia dipsacifolia  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Lamium maculatum  13 . . . . . 11 18 . . 1 5 . . . . . 
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Lapsana communis  . . . . . 2 6 . . . 3 . . . . . . 
Lathraea squamaria  . . . . . . 3 . . . 1 . . 7 . . . 
Leucanthemum vulgare  . . . . . . . . . 7 . . 6 . . . . 
Leucojum vernum  . 11 . . . . 5 . 50 . . . . . . . . 
Listera ovata  . . . . . . 1 . . . 2 5 6 . . . . 
Lonicera nigra  . . . . . . . . . 7 . . . . . . . 
Lycopus exaltatus  . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 
Lysimachia nummularia  . . . . . . 4 . . . . 9 . . . . . 
Matteuccia struthiopteris  . . . . . . . . . 33 . . . . . . . 
Melampyrum nemorosum  . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 
Melandrium dioicum  . . . . . . 1 . . 7 2 . . . . . . 
Mercurialis perennis  . . . . . 8 18 91 50 45 21 73 44 79 100 100 . 
Milium effusum  25 . . 10 32 46 42 9 . 38 7 9 6 . . . . 
Moehringia trinervia  . . . . 13 6 13 9 50 . 6 5 . . . . . 
Mycelis muralis  . 11 33 60 26 15 41 55 25 14 39 82 56 71 33 100 . 
Myosotis sylvatica  . . . . . . . . . 14 . . . . . . . 
Orchis mascula  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Oxalis acetosella  63 11 67 50 11 48 37 55 . 83 19 18 11 7 . . . 
Padus avium  . . . . 3 11 1 . . . . . . 7 . . . 
Paris quadrifolia  . . . . 5 23 58 9 . 

 

81 75 79 85 14 6 7 33 50 . 
Rubus idaeus  63 . . . 5 20 14 . . 14 7 9 . . . 50 50 
Rubus plicatus  . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 
Salvia glutinosa  . 11 . 10 . . 17 27 . 48 29 18 22 29 . . . 
Sambucus ebulus  . . . . . . . . . . . . 6 . . . . 
Sambucus nigra  . . . 30 5 66 84 46 75 . 36 68 39 64 . 50 . 
Sambucus racemosa  38 . 67 40 47 24 5 9 . 22 . 14 6 . . . . 
Scopolia carniolica  . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 
Sedum carpaticum  13 . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Solanum dulcamara  . . . . . . . . . 17 6 . . . . . . 

38 5 32 6 36 . . . 
Phegopteris connectilis  25 . . 30 . . 8 . . 69 . . . . . . . 
Picea abies  63 56 33 50 3 23 31 18 . 43 1 23 6 29 . . . 
Picris hieracioides  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Platanthera bifolia  . 22 . . . . . . . . 12 . . . . . . 
Pleurospermum austriacum  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Poa chaixii  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Poa sylvicola  . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . 
Polygonatum latifolium  . . . . . 2 . . . . . . . . . . . 
Polygonatum odoratum  . . . . . . . . . . . . 6 7 . . . 
Polygonum dumetorum  . . . . . . . . . . 4 . . . . 50 . 
Polystichum braunii  . . . . . . 6 . . 17 . . . . . . . 
Populus tremula  . 11 33 40 . 17 9 . . . 2 5 6 7 . . . 
Potentilla erecta  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Primula elatior  . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . 
Primula veris  . . . . . . . . . . . 5 11 7 . . . 
Prunella vulgaris  . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 
Pteridium aquilinum  . 44 . . 3 . . . . . . 5 . . . . . 
Pyrethrum clusii  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Pyrola minor  . . . 10 . . . . . . . . . . . . . 
Pyrola rotundifolia  . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 
Pyrus communis  . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 
Quercus borealis . . . . 3 7 . . . . . . . . . . . 
Ranunculus auricommus  . . . . . . . . . 17 . . . . . . . 
Ranunculus cassubicus . . . . . 11 47 . . . 5 68 17 50 . . . 
Ranunculus lanuginosus  . . . . . 5 8 . . . 2 . . . . . . 
Ranunculus platanifolius  25 . . . . . . 9 . . . . . . . . . 
Ranunculus repens  . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 
Robinia pseudoacacia  . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 
Roegneria canina  . . . . . . . . . 17 . . . . . . . 
Rosa dumalis  . . . . . . . . . . . 5 17 21 . . . 
Rubus caesius  . . . . . 5 . . . . 1 . 11 7 . . . 
Rubus fruticosus . . . . . . . . . . 4 . . . . . . 
Rubus hirtus  88 78 33 70 32 81 28 
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Solidago virgaurea  50 11 . 10 . . . 9 . 14 1 . 17 7 33 50 50 
Sorbus aucuparia  50 11 67 60 11 41 5 27 . 36 6 14 39 57 100 100 50 
Sorbus torminalis  . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 
Spiraea ulmifolia  . . . . . . . . . 22 . . . . . . . 
Stachys sylvatica  . . . 10 11 15 77 64 50 14 20 55 22 50 . . . 
Stellaria nemorum  13 . . . . 6 16 18 25 17 . . . . . . . 
Stenactis annua  . . . . . . . . . . 2 . . . . . . 
Swida alba  . . . . . . . . . . 1 . . . . . . 
Symphytum tuberosum . . . . . . . . . . 19 5 6 . . . . 
Taraxacum officinale  . . . . . . . . . . 6 . . . . . . 
Tilia europaea  . . . . . 2 4 . . . . . . . . . . 
Tussilago farfara  . . . . . . 2 . . . 1 . . . . . . 
Ulmus glabra  . . . 20 13 29 76 9 . 17 23 91 72 93 33 100 . 
Urtica dioica s.l. . . . 10 8 25 56 18 75 24 20 9 . . . 50 . 
Vaccinium vitis-idaea  . 11 . . . . . . . . . . . . . . . 
Valeriana collina  . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
Valeriana stolonifera  . . . . . . . . . . . . . . 33 . . 
Veratrum album s.l. 13 . . . . . . . . . . . . . . . . 
Veratrum nigrum  . . . . . . . . . . . . . 21 . . . 
Veronica chamaedrys  . . . . 3 . 1 . . . 3 14 11 . . . . 
Veronica urticifolia  . . . . . . . . . 7 . . . . . . . 
Vinca minor  . . . . 3 13 5 . . . 4 . . . . . . 
Viola canina . . . . 5 . . . . . . . . . . . . 
Viola montana  . . . . . 2 1 . . . . . . . . . . 
Примітка: CvF – Calamagrostio villosae-Fagetum, LF – Luzulo-Fagetum, LpF – Luzulo pilosae-Fagetum, ShF luz – Stellario holosteae-
Fagetum luzuletosum pilosae, ShF mel – Stellario holosteae-Fagetum melicetosum nutantis, ShF typ – Stellario holosteae-Fagetum typicum, 
ShF cor – Stellario holosteae-Fagetum corydaletosum cavae, ScF lun – Symphyto cordati-Fagetum lunarietosum redivivae, ScF cor – Sym-
phyto cordati-Fagetum corydaletosum cavae, ScF typ – Symphyto cordati-Fagetum typicum, CF – Carpino-Fagetum, EvF cor – Euonymo 
verrucosae-Fagetum corydaletosum solidae, EvF typ – Euonymo verrucosae-Fagetum typicum, EvF sta – Euonymo verrucosae-Fagetum 
staphyleaetosum, SlF orth – Seseli libanotidis-Fagetum orthilietosum secundae, SlF vinc – Seseli libanotidis-Fagetum vincetoxicetosum hi-
rundinariae, AdF – Athyrio distentifolii-Fagetum. 
 

Перша з них відома як рівнинний (колін-
ний) варіант ас. Dentario glandulosae-Fagetum. 
Відмінність цих лісів від гірських (які також 
польськими авторами розглядаються як Den-
tario glandulosae-Fagetum) є значною (табл. 3) і 
дозволяє описати нову асоціацію Stellario 
holosteae-Fagetum. Сюди належать ценози за-
ходу України та південного сходу Польщі. 

Таблиця 2.  
Взаємні диференційні види асоціацій Stellario 

holosteae-Fagetum, Asperulo-Fagetum (Galio odorati-
Fagetum), Hordelymo-Fagetum і Carpino-Fagetum. 
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Rubus hirtus  44 . . 10 
Aegopodium podagraria 41 1 3 10 
Sambucus nigra  59 9 13 10 
Quercus robur  30 . . . 
Stellaria holostea  44 . . 10 
Dentaria glandulosa  47 . . 50 
Majanthemum bifolium 65 8 4 30 
Ranunculus cassubicus  22 . . 10 
Tilia cordata  21 . . 30 
Dryopteris dilatata s.l. (incl. 
D.carthusiana) 67 15 3 . 

Calamagrostis arundinacea  1 15 1 . 
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Carex pilulifera  . 6 0 . 
Hieracium murorum 8 32 7 . 
Lerchenfeldia flexuosa  . 16 1 . 
Luzula luzuloides  . 63 4 30 
Prenanthes purpurea  . 43 11 . 
Rubus fruticosus aggr. . 37 8 . 
Senecio nemorensis aggr. 1 43 13 . 
Vaccinium myrtillus  0 17 0 . 
Festuca altissima  . 15 11 . 
Galium sylvaticum . 11 4 . 
Tilia platyphyllos  . 11 40 10 
Hordelymus europaeus  1 1 33 10 
Bromopsis benekenii  3 2 15 . 
Arum maculatum . 3 17 . 
Campanula trachelium  7 1 26 10 
Dentaria eneaphyllos . 4 17 . 
Fraxinus excelsior  27 15 82 10 
Daphne laureola  . 1 39 . 
Milium effusum  32 15 73 10 
Mercurialis perennis  10 8 87 30 
Melica uniflora  . 15 44 30 
Euphorbia amygdaloides  . 8 46 50 
Corylus avellana  18 5 5 50 
Cephalanthera longifolia . 6 1 30 
Clematis vitalba  . 6 14 30 
Brachypodium sylvatica  4 6 8 30 
Galium intermedium  . . . 30 
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Lapsana communis  2 . . 30 
Lathyrus venetus  . . . 30 
Populus tremula  8 . . 30 
Dentaria bulbifera 13 32 63 50 

 
Таблиця 3.  

Відмінності між асоціаціями Carpino-Fagetum, 
Stellario holosteae-Fagetum і Symphyto cordati-

Fagetum за даними з території України. 
 CP ShF ScF 
Кількість описів 70 154 75 
Cephalanthera longifolia 21 . . 
Galium intermedium 40 . 9 
Quercus petraea  22 5 . 
Swida sanquinea  28 9 . 
Carpinus betulus  53 52 8 
Cerasus avium  52 38 . 
Hedera helix  34 27 1 
Hepatica nobilis  12 32 0 
Lathyrus vernus  28 29 . 
Pulmonaria obscura  30 55 11 
Viola reichenbachiana  60 52 11 
Aegopodium podagraria . 41 17 
Asarum europaeum  17 69 1 
Dryopteris carthusiana 9 55 23 
Euonymus verrucosa  . 23 . 
Ficaria verna  . 26 . 
Gagea lutea  . 22 . 
Majanthemum bifolium . 65 10 
Polygonatum multiflorum  13 53 0 
Quercus robur  9 30 . 
Stellaria holostea 10 44 10 
Anemone ranunculoides 4 41 15 
Corydalis cava . 30 25 
Corydalis solida . 32 30 
Abies alba  2 0 67 
Aconitum moldavicum  . 1 25 
Doronicum austriacum  . . 15 
Dryopteris dilatata  1 13 38 
Euphorbia amygdaloides 20 . 42 
Gentiana asclepiadea  . . 13 
Petasites albus  . 2 25 
Phegopteris connectilis  . 3 28 
Polygonatum verticillatum  . 5 52 
Senecio nemoremsis aggr.  . 1 51 
Spiraea ulmifolia  . . 11 
Symphytum cordatum  1 1 55 
Характерні види підсою-
зу Symphyto cordati-
Fagenion 

   

Dentaria glandulosa 24 35 81 
Rubus hirtus 85 44 77 
 

Інша група рівнинних та субмонтанних 
нейтрофільних букових лісів – ас. Carpino-
Fagetum. Ця асоціація поширена переважно в 

Румунії. В Україні до неї тяжіють низькогірні 
букові ліси Закарпатської області та букові лі-
си Буковинського Передкарпаття. У Польщі 
такі угруповання не відомі. У Словаччині 
близькі ценози розглядаються в межах ас. 
Dentario bulbiferae-Fagetum, Carici pilosae-
Fagetum, Melico-Fagetum, Asperulo-Fagetum. 
В.Вілнер розглядає перші три асоціації як 
синоніми Hordelymo-Fagetum. Якщо приймати 
схему Вілнера з нашими доповненнями, сло-
вацький матеріал розподіляється між захід-
ними Asperulo-Fagetum і Hordelymo-Fagetum і 
східною Carpino-Fagetum. 

Інтерпретація монтанних букових лісів за-
ходу України не викликає труднощів. Це 
Symphyto cordati-Fagetum (синонім – Dentario 
glandulosae-Fagetum, гірська форма). 

В табл. 4 показано середнє значення 
коефіцієнта подібності Сьоренсена між опи-
сами п’яти асоціацій, розраховане за частотою 
трапляння видів у синтаксонах. З таблиці ви-
дно, що всі 5 асоціацій є приблизно однаково 
віддаленими між собою. 

Таблиця 4.  
Середнє значення коефіцієнту подібності Сьо-

ренсена для асоціацій букових лісів. 
 ScF ShF CF HF AF 
ScF 34 27 23 22 22 
ShF 27 47 30 28 23 
CF 23 30 33 28 22 
HF 22 28 28 44 24 
AF 22 23 22 24 29 

Скорочення: ScF – Symphyto cordati-Fagetum s.l. (incl. Pulmon-
ario-Abieti-Fagetum), (для розрахунку бралися частоти траплян-
ня видів, середні для території України і Румунії), ShF ukr – 
Stellario holosteae-Fagetum з території України, CF – Carpino-
Fagetum з території України і Румунії (середнє для двох країн), 
HF – Hordelymo-Fagetum (середнє для шести географічних ва-
ріантів), AF - Asperulo-Fagetum (середнє для трьох географіч-
них варантів асоціації). Дані про ас. Asperulo-Fagetum і Horde-
lymo-Fagetum взяті із статті [21]. 

 
Нижче подано докладніші характеристики 

асоціацій і характеристики субасоціацій. 
Асоціація Carpino-Fagetum Pauca 1941. 
Диференційні види (невисокої частоти 

трапляння): Cephalanthera longifolia, Galium 
intermedium, Quercus petraea. 

За фітоіндикаційними даними едафічно 
асоціація мало відрізняється від ас. Stellario 
holosteae-Fagetum. Займає дещо сухіші, троф-
ніші екотопи з досить високим pH. Поширена 
в горах Карпат переважно на малих висотах, 
частіше на південно-західному макросхилі, та 
в південно-східній частині Передкарпаття. 
Наявні описи зроблено на Буковинському Пе-
редкарпатті (54 описи), на Угольській ділянці 
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Карпатського біосферного заповідника (7 
описів), у Вулканічних Карпатах біля м. Му-
качева (9 описів). Українські описи асоціації 
відрізняються від румунських відсутністю 
Clematis vitalba, Lathyrus venetus і більшою 
частотою Rubus hirtus. 

Асоціація Stellario holosteae-Fagetum ass. nov. 
Типові подільські букові ліси. Асоціація 

поширена також на південному сході Польщі. 
Диференційні види в межах підсоюзу Sym-

phyto cordati-Fagenion: Aegopodium podagraria, 
Majanthemum bifolium, Polygonatum multiflorum, 
Quercus robur, Stellaria holostea. 

Номенклатурний тип – номенклатурний 
тип субасоціації Stellario holosteae-Fagetum 
typicum. 

Частота трапляння видів наведена в табл. 1. 
Описи цієї асоціації з території України 

були опубліковані під назвами Hedero helici-
Fagetum Tkachyk 1999, Carici pilosae-Fagetum 
Oberdorfer 1957, Melico-Fagetum Lohmeyer ap. 
Seibert 1954. Дві останні назви стосуються 
угруповань (ас. Hordelymo-Fagetum), які від-
сутні на території України. Назва Hedero 
helici-Fagetum Tkachyk 1999 є омонімом асо-
ціації, яка вказується для території Словенії. 

Наявні описи зроблено на Розточчі (пере-
важно субас. melicetosum nutantis), Верхньо-
бузькому пасмі і Товтровому пасмі. Букові лі-
си Розточчя мають найменшу видову насиче-
ність, верхньобузькі - набільшу. У верхньобу-
зьких букових лісах значну частоту мають 
Aposoeris foetida, Euonymus verrucosa. Товтро-
вий варіант характеризується відсутністю 
Luzula pilosa, Oxalis acetosella, Rubus hirtus, 
Sambucus racemosa. Його позитивними дифе-
ренційними видами є Arum besseranum, Gera-
nium phaeum, Polygonatum latifolium. У напря-
мку із заходу на схід ґрунти стають багатши-
ми і це помітно у видовому складі ценозів. 

Субасоціація Stellario holosteae-Fagetum 
typicum subass. nov. 

Диференційні види відсутні. 
Номенклатурний тип субасоціації: 
Опис зроблено на Верхньобузькому пасмі 

в ур. Дерев'янки (Золочівський район Львів-
ської області, 2 км на південний захід від с. 
Колтів), дата опису 05.07.2003+22.05.2004, 
площа 600 кв. м, автор В.М.Рало, експозиція 
південна, крутизна 15°. Ярус дерев – 85%, 
ярус чагарників – 20%, ярус трав влітку – 
15%, ярус трав навесні – 45%, мохи – 1%. 

Acer platanoides (a) 3%, Carpinus betulus (a) 
2%, Fagus sylvatica 80%; 

Acer platanoides (b) 3%, Acer pseudoplatanus 

(b) 4%, Carpinus betulus (b) +; Daphne mezereum 
(b) 1%, Fagus sylvatica (b) 5%, Rubus hirtus (b) 
+%, Sambucus nigra (b) 2%, Sambucus racemosa 
(b) +, Ulmus glabra (b) 1%; 

Acer platanoides (c) +, Acer pseudoplatanus 
(c) +, Aegopodium podagraria +, Anemone 
nemorosa 30%, Asarum europaeum +, Athyrium 
filix-femina 2%, Carex digitata +, Carex 
sylvatica 1%, Daphne mezereum +, Dryopteris 
carthusiana +, Dryopteris filix-mas 2%, 
Euonymus verrucosa +, Fagus sylvatica 1%, 
Festuca gigantea +, Galeobdolon luteum 1%, 
Galium odoratum +, Lathyrus vernus +, Luzula 
pilosa +, Majanthemum bifolium 1%, Milium 
effusum +, Poa nemoralis +, Rubus hirtus (с) 
10%, Sambucus nigra (с) +, Viola 
reichenbachiana +; 

Atrichum undulatum +, Polytrichum formosum +. 
Займає кисліші і менш трофні ґрунти, ніж 

субас. corydaletosum cavae. Повні (з ефемерої-
дами) описи зроблено на Верхньобузькому 
памі (Вороняки) (45 описів). 

Субасоціація Stellario holosteae-Fagetum 
melicetosum nutantis subass. nov. prov. 

Диференційні види: Convallaria majalis, 
Melica nutans. 

Багато видів є негативними диференцій-
ними видами. Має низьку видову насиченість. 

Займає відносно бідні ґрунти. Дані в табл. 
1 розраховані на основі 33 описів з природно-
го заповідника „Розточчя” [8] і 6 неопубліко-
ваних описів В.А.Онищенка з ландшафтного 
заказника місцевого значення „Гряда” (окол. 
м. Львова). Трапляється переважно на Розточ-
чі, де, мабуть, є переважаючою субасоціацією. 
Низька частота трапляння ряду видів, які ма-
ють значну частоту в інших субасоціаціях, 
наближає цю субасоціацію до ас. Asperulo-
Fagetum, тоді як інші субасоціації гомологічні 
Hordelymo-Fagetum. Від Asperulo-Fagetum 
відрізняється, зокрема, відсутністю Luzula 
luzuloides, значною частотою Melica nutans, 
Quercus robur і Rubus hirtus. 

Субасоціація Stellario holosteae-Fagetum 
corydaletosum cavae subass. nov. 

Диференційні види: Aegopodium podagraria, 
Anemone ranunculoides, Corydalis cava, Corydalis 
solida, Ficaria verna, Gagea lurea, Geranium 
roberthianum, Isopyrum thalictroides.  

Номенклатурний тип субасоціації: 
Опис зроблено на Верхньобузькому пасмі 

в ур. Вежа (г. Гуке), 2 км на північ-схід-схід 
від с. Побіч, Бродівський район Львівської 
області. Дата опису: 11.07.2002+27.04.2003, 
площа 500 кв. м, автор В.М.Рало, експозиція 
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північна, крутизна 25°. Ярус дерев – 90%, 
ярус чагарників – 4%, ярус трав влітку – 35%, 
ярус трав навесні – 65%, мохи – 1%. 

Acer pseudoplatanus (a) 2%, Fagus sylvatica (a) 
85%, Fraxinus excelsior (a) 2%, Tilia cordata (a) 2%; 

Acer platanoides (b) 1%, Acer 
pseudoplatanus (b) 1%, Daphne mezereum (b) +, 
Euonymus verrucosa (b) +, Fagus sylvatica (b) 
2%, Fraxinus excelsior (b) +, Rubus hirtus (b) 
1%, Rubus idaeus (b) +, Sambucus nigra (b) 2%, 
Swida sanquinea (b) +, Ulmus glabra (b) +; 

Acer platanoides (c) +, Acer pseudoplatanus 
(c) +, Aegopodium podagraria +, Anemone 
nemorosa 20%, Anemone ranunculoides +, 
Athyrium filix-femina +, Corydalis cava 5%, 
Corydalis solida +, Daphne mezereum (c) +, 
Dentaria glandulosa 25%, Dryopteris 
carthusiana +, Dryopteris filix-mas 1%, 
Euonymus verrucosa (c) +, Fagus sylvatica (c) +, 
Ficaria verna +, Fraxinus excelsior (c) +, Gagea 
lutea +, Galeobdolon luteum 3%, Galium 
odoratum 1%, Geranium robertianum +, 
Gymnocarpium dryopteris +, Impatiens 
parviflora +, Isopyrum thalictroides +, 
Majanthemum bifolium 1%, Mycelis muralis +, 
Oxalis acetosella +, Polygonatum verticillatum 
+, Pulmonaria obscura +, Rubus hirtus (c) 1%, 
Sambucus nigra (c) 1%, Scrophularia nodosa +, 
Stellaria holostea +, Swida sanquinea (c) +, 
Ulmus glabra (c) +, Urtica dioica +, Viola 
reichenbachiana +; 

Atrichum undulatum +, Polytrichum 
formosum +, Rhizomnium punctatum +. 

Субасоціація займає ґрунти з найбільшим в 
межах асоціації вмістом нітратів. Наявні опи-
си лише з рівнинної частини ареалу, де займає 
велику площу. Повні (з ефемероїдами) описи 
зроблено на Верхньобузькому пасмі (53 опи-
си) і в природному заповіднику „Медобори” 
(4 описи). 

Субасоціація Stellario holosteae-Fagetum 
luzuletosum pilosae subass. nov. Диференційні 
види: Dryopteris dilatata s.l. (incl. Dryopteris 
expansa), Gymnocarpium dryopteris, Hieracium 
murorum s.l., Hieracium sabaundum s.l., Hu-
perzia selago, Luzula pilosa, Orthilia secunda, 
Veronica officinalis. 

Номенклатурний тип субасоціації: 
Опис зроблено на Верхньобузькому пасмі 

в ур. Монастир (біля с. Підгірці, Бродівський 
район Львівської області), дата опису: 
13.07.2003+15.05.2004, площа 600 кв. м, автор 
В.М.Рало, експозиція північна, крутизна 10°. 
Ярус дерев – 90%, ярус чагарників – 10%, 
ярус трав влітку – 2%, ярус трав навесні – 

40%, мохи – 0%. 
Fagus sylvatica (a) 90%; 
Acer platanoides (b) +, Acer pseudoplatanus (b) 

1%, Fagus sylvatica (b) 8%, Picea abies (b) +, 
Populus tremula (b) +, Rubus hirtus (2) +, 
Sambucus racemosa (b) +, Sorbus aucuparia (b) +; 

Acer pseudoplatanus (c) +, Anemone 
nemorosa 40%, Aposeris foetida +, Carex 
digitata 1%, Dryopteris carthusiana +, 
Dryopteris diltata +, Dryopteris expansa +, 
Dryopteris filix-mas +, Fagus sylvatica (c) +, 
Galeobdolon luteum (c) +, Galium odoratum +, 
Gymnocarpium dryopteris +, Hieracium gentile 
(Hieracium murorum s.l.) +, Hieracium sp. +, 
Huperzia selago +, Luzula pilosa +, 
Majanthemum bifolium +, Mycelis muralis +, 
Orthilia secunda +, Picea abies (c) +, 
Platanthera chlorantha +, Poa nemoralis +, 
Polygonatum multiflorum +, Rubus hirtus (c) +, 
Sorbus aucuparia +, Veronica officinalis +, Viola 
reichenbachiana +; Polytrichum formosum +. 

Субасоціація займає найкисліші, най-
меншої трофності і найменшого вмісту нітра-
тів в межах асоціації грунти. Трапляється від-
носно рідко. Наявні описи зроблено на Верх-
ньобузькому пасмі (Вороняки) (10 описів) і в 
природному заповіднику „Розточчя” (1 опис). 

Асоціація Symphyto cordati-Fagetum 
Типові карпатські букові та буково-ялицеві 

ліси. 
Характерний вид – Symphytum cordatum. 
Диференційні види по відношенню до Stel-

lario holosteae-Fagetum і Carpino-Fagetum: 
Abies alba, Aconitum moldavicum, Dentaria 
glandulosa (слабо), Dryopteris dilatata (incl. 
Dryopteris expansa), Petasites albus, Phegop-
teris connectilis, Polygonatum verticillatum, Se-
necio nemorensis aggr. 

Субсоціація Symphyto cordati-Fagetum 
typicum. Диференційні види: хороших дифе-
ренційних видів ймовірно немає.  

Повні (подвійні літні і весняні) описи, які 
дозволяють ідентифікацію до рівня субасоці-
ації зроблено в Карпатському НПП (7 описів) 
і на Угольській ділянці Карпатського біосфе-
рного заповідника (3 описи). 

Фітоіндикаційна оцінка едафічних показ-
ників показує, що ця субасоціація займає в 
межах асоціації кисліші, меншої трофності і з 
меншим вмістом нітратів ґрунти. 

Субсоціація Symphyto cordati-Fagetum 
corydaletosum subass. nov. prov. Диферен-
ційні види: Anemone ranunculoides, Corydalis 
cava, Corydalis solida. 

Наявні повні описи, які дозволяють іден-
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тифікацію до рівня субасоціації, зроблено на 
Угольській ділянці Карпатського біосферного 
заповідника (4 описи). 

Фітоіндикаційна оцінка едафічних показ-
ників показує, що ця субасоціація займає в 
межах асоціації багатші, більшої трофності і з 
вищим вмістом нітратів ґрунти. 

Субсоціація Symphyto cordati-Fagetum 
lunarietosum redivivae subass. nov. prov. Ди-
ференційний вид: Lunaria rediviva. На Уголь-
ській ділянці Карпатського біосферного запо-
відника значну частоту мають також Polysti-
chum aculeatum і Phyllitis scolopendrium. Мож-
ливо цей варіант заслуговує на статус окремої 
субасоціації, яка пов’язана з карбонатними 
кальцієвмісними породами, але поки що для 
прийняття такого рішення недостатньо даних. 
До субасоціації Symphyto cordati-Fagetum lu-
narietosum redivivae слід відносити описи, які 
мають хоча б два із вищевказаних видів, або 
якщо покриття єдиного наявного виду (із цих 
трьох, здебільшого це Lunaria rediviva) стано-
вить не менше 5%. 

Наявні повні описи зроблено на Угольській 
ділянці Карпатського біосферного заповідни-
ка та у Вижницькому НПП. 

Фітоіндикаційна оцінка едафічних показ-
ників дає для цієї субасоціації значення, про-
міжні між значеннями для субасоціацій 
typicum і corydaletosum cavae. 

Ас. Athyrio distentifolii-Fagetum 
В статті Е.Гадача та співавторів [15] наво-

диться два описи (як Aceri-Fagetum Rubel 1930 
ex J. et M.Bartsch 1940), які в нашій схемі пода-
но як ас. Athyrio distentifolii-Fagetum. Описи 
зроблено на території, де створено Ужанський 
НПП, поблизу кордону зі Словаччиною та 
Польщею. Диференційними видами є 
Calamagrostis arundinacea, Geranium sylvaticum, 
Laserpitium latifolium, Phyteuma spicatum. Для 
точнішої інтерпретації цих угруповань потрібно 
мати більше описів. Ця асоціація трапляється на 
значних висотах, поблизу верхньої межі лісу, в 
Україні – дуже рідко. 

Союз Cephalanthero-Fagion 
В цьому союзі ми розглядаємо дві асоціації, 

виявлені на території України. Одна з них є рів-
нинною (Euonymo verrucosae-Fagetum ass. nov.), 
інша – гірською (Seseli libanotidis-Fagetum ass. 
nov. prov.). Перша наявна на Верхньобузькому 
пасмі, друга – на Угольській ділянці Карпатсько-
го біосферного заповідника. 

Порівняння кальцієфільних букових лісів з 
Верхньобузького пасма із зарубіжними цено-
зами показує, що найближчою раніше оиса-

ною асоціацією є ас. Cephalanthero-Fagetum 
Oberdorfer 1957. Однак особливості українсь-
ких ценозів надто великі для включення їх до 
ас. Cephalanthero-Fagetum (табл. 5). Близькі до 
Euonymo verrucosae-Fagetum ценози з терито-
рії Польщі відомі як угруповання Fagus sylva-
tica – Cruciata glabra. 

 
Таблиця 5.  

Взаємні диференційні види Cephalanthero-
Fagetum і Euonymo verrucosae-Fagetum 
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Campanula rapunculoides  30 3 . 
Carex flacca  50 48 . 
Galium sylvaticum 70 46 . 
Melica uniflora  30 29 . 
Phyteuma spicatum  30 29 . 
Rosa arvensis  30 42 . 
Quercus petraea  50 54 3 
Vicia sepium  50 43 . 
Viburnum lantana  30 26 . 
Viola mirabilis  7 3 88 
Aposeris foetida  . . 42 
Astragalus glycyphyllos  . 4 40 
Euonymus europaea  7 4 68 
Euonymus verrucosa  . . 94 
Aegopodium podagraria  15 8 89 
Cruciata glabra  . . 25 
Lathyrus niger  . 6 23 
Platanthera chlorantha  . . 40 
Majanthemum bifolium  2 1 88 
Tilia cordata  . 2 65 
Melittis melissophyllum s.l. 15 . 55 
Carex pilosa  3 . 20 
Campanula persicifolia  15 5 51 
Staphylea pinnata  . . 26 

 
Ас. Seseli libanotidis-Fagetum являє собою свої-

рідне і дуже рідкісне угруповання. Вона є близь-
кою до Taxo-Fagetum Etter 1947. Основні відмін-
ності між цими асоціаціями показано в табл. 6. 

Таблиця 6. 
Взаємні диференційні види Taxo-Fagetum і Seseli 

libanotidis-Fagetum 
 Taxo-

Fagetum. 
(Willner, 

2002) [21] 

Seseli libano-
tidis-Fagetum

Hordelymus europaeus 30 . 
Carex flacca 70  
Phyteuma spicatum 70 . 
Pinus sylvestris 50 . 
Rubus fruticosus 50 . 
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 Taxo-
Fagetum. 
(Willner, 

2002) [21] 

Seseli libano-
tidis-Fagetum

Carex alba 50 . 
Sesleria albicans 50 . 
Lonicera alpigena 70 . 
Moehringia muscosa 2 40 
Seseli libanotis . 60 
Tilia platyphyllos 7 80 
Galium album s.l. . 40 
Rubus hirtus . 60 

 
Фітоіндикаційна оцінка обох західноукра-

їнських асоціацій союзу Cephalanthero-Fagion 
показує, що ці ценози займають відносно сухі 
ґрунти переважно з високим pH і низьким 
вмістом нітратів. За загальною трофністю ці 
ценози не відрізняються від ценозів союзу 
Asperulo-Fagion. 

Асоціація Euonymo verrucosae-Fagetum 
ass. nov. 

Номенклатурний тип: номенклатурним ти-
пом асоціації є номенклатурний тип субасоці-
ації Euonymo verrucosae-Fagetum corydaleto-
sum solidae. 

Субасоціація Euonymo verrucosae-
Fagetum typicum subass. nov. Субасоціація 
диференціюється переважно за відсутністю 
диференційних видів інших субасоціацій. 

Номенклатурний тип субасоціації: 
Опис зроблено на Верхньобузькому пасмі 

в ур. Громадський ліс, (Золочівський район 
Львівської області, на північ від с.Побіч), дата 
опису: 07.07.2005+25.04.2005, площа 1000 кв. 
м, автор В.М.Рало, експозиція південна, кру-
тизна 10°. Ярус дерев – 90%, ярус чагарників 
– 2%, ярус трав влітку – 20%, ярус трав наве-
сні – 35%, мохи – 0%. 

Acer pseudoplatanus (a) 2%, Carpinus 
betulus (a) 1%, Cerasus avium (a) 1%, Fagus 
sylvatica (a) 85%, Fraxinus excelsior (a) 1%, 
Tilia cordata (a) 1%; 

Acer pseudoplatanus (b) +, Cerasus avium (b) 
+, Corylus avellana (b) +, Daphne mezereum (b) 
+, Euonymus verrucosa (b) +, Fagus sylvatica (b) 
1%, Fraxinus excelsior (b) +, Swida sanquinea 
(b) +, Tilia cordata (b) +; 

Acer campestre (c) +, Acer pseudoplatanus 
(c) 1%, Actaea spicata +, Aegopodium 
podagraria +, Ajuga reptans +, Anemone 
nemorosa 25%, Aposeris foetida +, Asarum 
europaeum 1%, Astragalus glycyphyllos +, 
Campanula persicifolia +, Carex digitata +, 
Cephalanthera damasonium +, Cephalanthera 
rubra +, Corallorhiza trifida +, Corylus avellana 

(c) +, Cruciata glabra +, Daphne mezereum (c) 
+, Epipactis helleborine +, Euonymus verrucosa 
+, Fagus sylvatica (c) 5%, Fraxinus excelsior (c) 
+, Galeobdolon luteum +, Galium odoratum +, 
Hepatica nobilis 1%, Hieracium gentile 
(Hieracium murorum s.l.) +, Hieracium 
scabiosum (Hieracium sabaudum s.l.) +, 
Hieracium sp. +, Lathyrus niger +, Lathyrus 
vernus +, Luzula pilosa +, Majanthemum 
bifolium 1%, Melica nutans +, Melittis sarmatica 
+, Neottia nidus-avis +, Poa nemoralis +, 
Polygonatum multiflorum +, Pulmonaria obscura 
+, Sanicula europaea +, Solidago virgaurea +, 
Sorbus aucuparia (c) +, Swida sanquinea (c) +, 
Veronica chamaedrys +, Veronica officinalis +, 
Viola mirabilis +, Viola reichenbachiana +; 

Polytrichum formosum +. 
Фітоіндикаційна оцінка едафічних показ-

ників дає для цієї субасоціації найнижче зна-
чення показника вмісту нітратів. За іншими 
показниками відмінності між субасоціаціями 
несуттєві. Cубасоціація займає переважно 
схили південної та західної експозицій. Наяв-
ні описи зроблено на Верхньобузькому пасмі 
(18 описів). 

Субасоціація Euonymo verrucosae-
Fagetum corydaletosum solidae subass. nov. 

Диференційні види: Aegopodium 
podagraria, Anemone ranunculoides, Corydalis 
cava, Corydalis solida, Dentaria glandulosa, Fi-
caria verna, Gagea lutea, Geranium 
roberthianum, Isopyrum thalictroides. 

Номенклатурний тип субасоціації: 
Опис зроблено на Верхньобузькому пасмі 

в ур. Синьоха (1 км на південь-схід-схід від с. 
Побіч, Бродівський район Львівської області), 
дата опису 24.06.2005+03.05.2005, площа 600 
кв. м, автор В.М.Рало, експозиція південна, 
крутизна 5°. Ярус дерев – 90%, ярус чагарни-
ків – 18%, ярус трав влітку – 25%, ярус трав 
навесні – 40%, мохи – 0%. 

Acer campestre (a) 5%, Acer platanoides (a) 
8%, Acer pseudoplatanus (a) 15%, Carpinus 
betulus (a) 7%, Fagus sylvatica (a) 45%, Tilia 
cordata (a) 7%, Ulmus glabra (a) 5% 

Acer campestre (b) 2%, Acer platanoides (b) 
3%, Acer pseudoplatanus (b) 3%, Carpinus 
betulus (b) +, Corylus avellana (b) 1%, Daphne 
mezereum (b) +, Euonymus europaea (b) +, 
Euonymus verrucosa (b) 1%, Fagus sylvatica (b) 
3%, Picea abies (b) 1%, Swida sanquinea (b) 
1%, Tilia cordata (b) +, Ulmus glabra (b) 2%; 

Acer campestre (c) +, Acer platanoides (c) 
2%, Acer pseudoplatanus (c) 1%, Actaea spicata 
+, Aegopodium podagraria 2%, Ajuga reptans 
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1%, Anemone nemorosa 20%, Anemone 
ranunculoides 1%, Aposeris foetida (c) 2%, 
Asarum europaeum 4%, Astragalus glycyphyllos 
+, Brachypodium sylvatica +, Bromopsis 
benekenii +, Campanula trachelium +, Carex 
digitata +, Carex sylvatica +, Cephalanthera 
damasonium +, Cephalanthera rubra +, 
Convallaria majalis +, Corydalis cava 1%, 
Corydalis solida 2%, Corylus avellana (c) +, 
Cypripedium calceolus +, Daphne mezereum (c) 
+, Epipactis helleborine +, Euonymus europaea 
(c) +, Euonymus verrucosa (c) +, Fagus sylvatica 
(c) 1%, Festuca gigantea +, Fragaria vesca +, 
Gagea lutea 1%, Galanthus nivalis 2%, 
Galeobdolon luteum 4%, Galium odoratum 5%, 
Geranium robertianum +, Geum urbanum +, 
Hepatica nobilis 4%, Isopyrum thalictroides 1%, 
Lathyrus vernus 3%, Majanthemum bifolium 2%, 
Melica nutans +, Melittis sarmatica +, 
Mercurialis perennis 3%, Neottia nidus-avis +, 
Platanthera chlorantha +, Poa nemoralis +, 
Polygonatum multiflorum +, Pulmonaria obscura 
1%, Ranunculus cassubicus +, Sanicula 
europaea 2%, Scrophularia nodosa +, Stellaria 
holostea 2%, Swida sanquinea (c) +, Ulmus 
glabra (c) 1%, Viola mirabilis 2%, Viola 
reichenbachiana 1%; 

Atrichum undulatum +, Polytrichum formo-
sum +, Rhizomnium punctatum +. 

Cубасоціація за едафічними показниками 
має найбільший вміст нітратів серед субасоці-
ацій цієї асоціації. Наявні описи зроблено на 
Верхньобузькому пасмі (22 описи).  

Субасоціація Euonymo verrucosae-Fagetum 
staphyleaetosum pinnatae subass. nov. 

Диференційні види: Arum besseranum, 
Cimicifuga europaea, Lonicera xylosteum, Pyre-
thrum corymbosum, Staphylea pinnata. 

Номенклатурний тип субасоціації: 
Опис зроблено на Верхньобузькому пасмі 

в ур. Жулицька гора (2 км на південний захід 
від с. Білий Камінь, інші назви – г. Широка, г. 
Білий Камінь), Золочівський район Львівської 
області. Дата опису: 03.06.2004+23.04.2003, 
площа 650 кв. м, автор В.М.Рало, експозиція 
північна, крутизна 25°. Ярус дерев – 90%, 
ярус чагарників – 18%, ярус трав влітку – 
55%, ярус трав навесні – 50%, мохи – 0%. 

Acer platanoides (a) 5%, Acer pseudoplatanus (a) 
7%, Carpinus betulus (a) 2%, Cerasus avium 2%, 
Fagus sylvatica (a) 60%, Fraxinus excelsior (a) 10%, 
Tilia cordata (a) 3%, Ulmus glabra (a) 2%; 

Acer platanoides (b) 2%, Acer 
pseudoplatanus (b) 2%, Cerasus avium (b) +, 
Corylus avellana (b) 1%, Euonymus europaea 

(b) +, Euonymus verrucosa (b) +, Fagus sylvatica 
(b) 2%, Fraxinus excelsior (b) 1%, Lonicera 
xylosteum (b) +, Sambucus nigra (b) 1%, 
Staphylea pinnata (b) 8%, Swida sanquinea (b) 
+, Tilia cordata (b) +, Ulmus glabra (b) +; 

Acer platanoides (c) 2%, Acer pseudoplatanus 
(c) 1%, Aconitum besseranum +, Actaea spicata 
1%, Aegopodium podagraria 4%, Ajuga reptans 
(c) +, Anemone nemorosa 20%, Anemone 
ranunculoides +, Aposeris foetida +, Asarum 
europaeum 7%, Astragalus glycyphyllos +, 
Brachypodium sylvatica +, Campanula 
persicifolia +, Campanula trachelium +, Carex 
digitata +, Cephalanthera damasonium +, 
Cimicifuga europaea +, Clematis recta +, 
Convallaria majalis 5%, Corylus avellana (c) +, 
Euonymus europaea (c) +, Euonymus verrucosa +, 
Fagus sylvatica (c) +, Fraxinus excelsior (c) +, 
Galeobdolon luteum 5%, Galium odoratum 3%, 
Hedera helix (c) 7%, Hepatica nobilis 5%, 
Lathyrus vernus 4%, Lilium martagon +, 
Majanthemum bifolium 3%, Melica nutans +, 
Melittis sarmatica +, Mercurialis perennis 7%, 
Mycelis muralis +, Neottia nidus-avis +, Paris 
quadrifolia +, Poa nemoralis +, Polygonatum 
multiflorum +, Pulmonaria obscura +, Pyrethrum 
corymbosum +, Ranunculus cassubicus +, 
Sambucus nigra (c) +, Sanicula europaea +, 
Scrophularia nodosa +, Stachys sylvatica +, 
Staphylea pinnata (c) 5%, Ulmus glabra (c) +, 
Vincetoxicum hirundinaria +, Viola mirabilis 2%. 

Polytrichum formosum + 
До субасоціації належать найсвітліші ліси 

асоціації із значно розвиненим чагарниковим 
ярусом. Субасоціація особливо багата на рід-
кісні види. Вона відповідає буковим лісам ча-
гарниковим, які занесено до Зеленої книги 
України. За фітоіндикаційними даними ця 
субасоціація займає ґрунти з найвищим в ме-
жах асоціації pH. Наявні описи зроблено на 
Верхньобузькому пасмі (14 описів). 

Асоціація Seseli libanotidis-Fagetum 
Диференційні види (по відношенню до всіх 

інших асоціацій букових лісів на території 
України): Asplenium trichomanes, Cardaminopsis 
arenosa, Galium album s.l., Moehringia muscosa, 
Polypodium vulgare, Polystichum aculeatum, Seseli 
libanotis, Taxus baccata, Tilia platyphyllos. За 
опублікованою характеристикою рослинності 
Угольської ділянки Карпатського заповідника 
[9] в таких ценозах трапляється також Sesleria 
heuffleriana. 

До цієї асоціації віднесно 5 описів, зробле-
них в Угольській ділянці Карпатського біо-
сферного заповідника (біля „Карстового мос-
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ту”). Угруповання займає круті кам’янисті 
схили. Характеристики асоціації та її субасо-
ціацій є неточними через малу кількість опи-
сів і низьку територіальну репрезентативність. 
Тому синтаксони описуються лише як прові-
зорні. Дуже рідкісне ендемічне угруповання.  

Субасоціація Seseli libanotidis-Fagetum 
orthilietosum secundae 

Диференційні види: Asplenium viride, 
Festuca drymeja, Majanthemum bifolium, 
Melittis carpatica, Orthilia secunda, Vaccinium 
myrtillus, Valeriana tripteris. 

Субасоціація займає схили північної екс-
позиції. За показником вмісту нітратів знахо-
диться на рівні ацидофільних букових лісів 
союзу Luzulo-Fagion. Характерним є поєднан-
ня кальцієфільних видів з ацидофільними. 
Добре розвинутий моховий ярус. 

Субасоціація Seseli libanotidis-Fagetum 
vincetoxicetosum hirundinariae 

Диференційні види: Anemone 
ranunculoides, Campanula persicifolia, 
Campanula trachelium, Corydalis cava, 
Corydalis solida, Helleborus purpurascens, 
Hypericum hirsutum, Phyllitis scolopendrium, 
Primula vulgaris, Vincetoxicum hirundinaria. 

Субасоціація займає схили південної екс-
позиції. Моховий ярус не розвинутий. 

Союз Luzulo-Fagion 
Від інших букових лісів ліси цього союзу 

відрізняються слабою представленістю евт-
рофних лісових видів (характерні види поряд-
ку Fagetalia sylvaticae, класу Querco-Fagetea) і 
наявністю видів Vaccinio-Piceetea. За резуль-
татами фітоіндикаційної оцінки едафічних 
факторів відрізняються від інших букових лі-
сів кислішими і менш трофними ґрунтами з 
нижчим вмістом нітратів. Найбільші відмін-
ності за кислотністю. 

Асоціація Luzulo pilosae-Fagetum W.Mat. 
et A.Mat. 1973 

Рівнинні ацидофільні букові ліси. 
Диференційні види в межах союзу Luzulo-

Fagion: Chimaphila umbellata, Luzula pilosa, 
Orthilia secunda. 

В наявному матеріалі з території України 
до цієї асоціації належить тільки 3 описи (2 
описи з Верхньобузького пасма, 1 – з природ-
ного заповідника „Розточчя”). Від типових лі-
сів асоціації з території Польщі (найчастіше 
вони трапляються на північному заході 
Польщі) українські ценози ймовірно відріз-
няються відсутністю (низькою частотою) 
Carex pilulifera. Малопоширене в Україні рос-
линне угруповання. 

Асоціація Luzulo-Fagetum Meusel 1937 
Субмонтанні ацидофільні букові ліси. 
Диференційні види: Luzula luzuloides, 

Quercus petraea. 
Наявні описи зроблені на Угольській діля-

нці Карпатського біосферного заповідника, в 
НПП „Карпатський” і „Вижницький”. Особ-
ливістю українських описів ценозів цієї асоці-
ації є висока частота трапляння Rubus hirtus, 
виду, який має високу частоту трапляння у 
широкому спектрі лісових ценозів Карпат і 
частини Балкан та прилеглих територій, але 
майже відсутній в Альпах. Цим українські 
описи ас. Luzulo-Fagetum відрізняються від 
„типових”. Іншою відмінністю українських 
описів є відсутність Lerchenfeldia flexuosa (на 
західніших територіях – ІІІ клас постійності). 

Асоціація Calamagrostio villosae-Fagetum 
Mikyška 1972 

Монтанні ацидофільні букові ліси. 
Диференційні види: Calamagrostis villosa, 

Homogyne alpina, Luzula sylvatica. 
Наявні описи зроблені в НПП „Сколівські 

Бескиди” (в т.ч. опубліковані як Luzulo nemo-
rosae-Fagetum) та у верхній частині Басейну 
Чорного Черемоша (Верховинський район 
Івано-Франківської області) [1]. Як і в попе-
редній асоціації, на території України в цій 
асоціації часто трапляється Rubus hirtus. 

Особливості поширення асоціацій буко-
вих лісів 

Розташування асоціацій букових лісів у за-
хідній частині України показано на рис. 1.  

Рис. 1. Розміщення асоціацій букових лісів у залежно-
сті від кислотності грунту і висоти над рівнем моря. 
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ються в екологічному просторі асоціації є ки-
слотність грунту і висота над рівнем моря. 
Кислотність (і вміст кальцію) є характеристи-
кою, за якою відрізняються союзи. В межах 
кожного союзу є не менше двох асоціацій, які 
відрізняються за висотним ступенем, у якому 
вона поширена. Ас. Athyrio distentifolii-
Fagetum відома лише в західній частині Укра-
їнських Карпат. Одна з причин цього полягає, 
мабуть, у тому, що верхня частина лісового 
поясу в Українських Карпатах у східній їх ча-
стині формується ялиновими, а не буковими 
лісами. Описи букових лісів, зроблені біля 
верхньої межі лісу на Угольській ділянці Кар-
патського біосферного заповідника, репрезен-
тують помірно монтанні асоціації Luzulo-
Fagetum і Symphyto cordati-Fagetum. 
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Classification of beech forests of western Ukraine is worked out. It is based on the analysis of 445 relevés. All. Asperulo-Fagion 
is represented mainly by suball. Symphyto cordati-Fagenion (d.s. Dentaria glandulosa, Rubus hirtus). In Ukraine the suballiance in-
cludes 3 asssociations: Symphyto cordati-Fagetum Vida 1959 (= Dentario glandulosae-Fagetum W.Mat. 1964 ex Guzikowa et 
Kornas 1968, mountain carpathian beech and fir-beech forests), Carpino-Fagetum Pauca 1941 (lower mountain belt on the south-
west macroslope of the Carpathians, south-east part of the Precarpathian plain in Chernivtsi region) and Stellario holosteae-Fagetum 
ass. nov. (colline beech forests, to the north of the Carpathians). Ass. Stellario holosteae-Fagetum has 4 subassociations: meliceto-
sum nutantis, luzuletosum pilosae, typicum, corydaletosum cavae. Ass. Symphyto cordati-Fagetum has subassociations typicum, 
corydaletosum cavae, lunarietosum redivivae. All. Cephalanthero-Fagion includes associations Euonymo verrucosae-Fagetum ass. 
nov. (colline calciphilous beech forsts) and Seseli libanotidis-Fagetum ass. nov. prov. (mountain calciphilous beech forsts). Three 
subassociations are distinguised in the ass. Euonymo verrucosae-Fagetum: typicum, corydaletosum solidae, staphyleaetosum pinna-
tae. Suball. Eu-Fagenion in represented by ass. Athyrio distentifolii-Fagetum (upper mountain belt in the western part of the Ukrain-
ian Carpathians). All. Luzulo-Fagion is represented by Luzulo pilosae-Fagetum W.Mat. et A.Mat. 1973 (colline belt), Luzulo-
Fagetum Meusel 1937 (lower mountain belt), Calamagrostio villosae-Fagetum Mikyška 1972 (upper mountain belt). 
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АСПЕКТЫ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСКУС-
СТВЕННЫХ ПОЧВОСМЕСЕЙ И НАСЕЛЯЮЩИХ ИХ ПОЧВЕН-

НЫХ САПРОФАГОВ 
 

В работе уделено внимание исследованию взаємодействия искусственных почвенных смесей, кото-
рые могут быть использованы при лесной рекультивации шахтных отвалов, и представителей почвенных 
сапрофагов (Diplopoda). 

Экспериментально доказано, что биологическая активность («дыхание») почвосмесей больше при на-
личии в них представителей беспозвоночных сапрофагов, чем без них. Установлены взаимодействия фа-
кторов, которые обуславливают изменение биомассы животных. 

 
Ключевые слова: искусственная почвенная смесь, взаимодействие факторов, сапрофаги. 
 
Введение. В конце 20 века в Украине в ре-

зультате деятельности горнодобывающей 
промышленности возникли деградированные 
территории, на которых представители биоты 
не находят благоприятных условий для своего 
существования. Эти территории являются со-
ставной частью современной мощной дестру-
ктивной сети, обусловленной антропотехно-
генной деятельностью человека [1; 2; 19]. 
Восстановлению этих территорий может спо-
собствовать использование различных спосо-
бов рекультиваци. 

Один из видов рекультивации является со-
здание искусственных лесных биогеоценозов 
в ландшафтах с полностью уничтоженной би-
отой. Этот случай наблюдается в таких регио-
нах Украины как Западный Донбасс, уголь-
ные бассейны Александрии, Кривбасса и др. 
Полная рекультивация в таких условиях тех-
ногенного ландшафта, например на шахтных 
породах Западного Донбасса, заключается в 
создании эдафотопов с оптимальными водно-
физическими, агрохимическими свойствами. 
Затем воссоздается автотрофная часть биоге-
оценоза, которая создает предпосылки для 
восстановления гетеротрофной части: живот-
ных и почвенного микробоценоза [3]. 

Экологическое состояние эдафотопа – ва-
жный критерий оценки влияния техногенеза 
на развитие и формирование почв восстанав-
ливаемых территорий. Комплексным показа-
телем их экологического состояния является 
биологическая активность [20]. Для ее харак-
теристики используются данные биохимичес-
ких, микробиологических и зоологических 

исследований. 
Эдафотоп при восстановлении нарушен-

ных биогеоценозов должен обладать оптима-
льным гранулометрическим составом, поло-
жительными водно-воздушными и агрохими-
ческими свойствами для нормального сущес-
твования и развития растительных сообществ.  

Почвенный воздух – неотъемлемый ком-
понент почвы. Он отличается от атмосферно-
го тем, что содержит больше углекислого газа 
и меньше кислорода [15; 17]. Различный сос-
тав и процентное содержание газов влияет на 
процессы почвообразования, миграцию хими-
ческих соединений в почве, существование и 
функционирование различных почвенных ор-
ганизмов [4; 5; 9; 10; 13; 18]. 

Следует отметить, что наиболее сущест-
венное значение в активности почвенной био-
ты занимает кислород и углекислый газ, по-
тому что их избыток или недостаток сказыва-
ется на их физиологических процессах. 

Интенсивность потока СО2, идущего из 
почвы (или искусственной почвосмеси), мож-
но рассматривать как одну из характеристик 
почвенного «здоровья». Она является состав-
ляющей такого интегрального показателя как 
биологическая активность почвы и обуслов-
лена функционированием почвенных микроо-
рганизмов, влиянием грибов, растений и жи-
вотных, меняет экологические функции по-
чвы, усиливая или ослабляя их. Поэтому вы-
деление СО2 из почвы характеризует интен-
сивность биологических процессов в ней. 

В природных условиях за короткий срок 
времени не всегда представляется возможным 
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оценить преимущества или недостатки тех 
или иных искусственных почвосмесей, при-
меняемых при рекультивации земель, нару-
шенных горнодобывающей промышленнос-
тью, и являющихся средой обитания предста-
вителей фито- , зоо- и микробоценоза. Выяв-
ление их позитивного воздействия на форми-
рование устойчивого культурбиогеоценоза 
возможно при проведении модельных экспе-
риментов. 

Материалы и методы. Объектом иссле-
дования служили представители двупарноно-
гих многоножек (Diplopoda). Предмет иссле-
дования – синергетическое взаимодействие 
искусственных почвосмесей и населяющих их 
почвенных сапрофагов. Цель исследования – 
установить именение биомассы первичных 
деструкторов растительного опада на разных 
почвосмесях и их воздействие на биологичес-
кую активность системы, в частности на про-
дуцирование СО2 поликомпонентной смесью. 

В эксперименте использовали следующие 
составляющие: шахтная порода (x1) с pHводн = 
3,5 и засолением 0,60 %; почвенная масса че-
рнозема обыкновенного (x2) в качестве суб-
страта (pHводн = 7,0, засоление – 0,05 %), соде-
ржащего гумус; подстилка из листьев роби-
нии псевдоакации (x3) с pHводн (1:10) = 6,95 и 
содержанием соли 0,23 %. 

Шахтная порода серого цвета, при увлаж-
нении приобретающая свойства бесструктур-
ной замазкоподобной массы и содержащая 
мелкие включения каменного угля и изредка 
пирита. Она представлена алевритовыми гли-
нами и по гранулометрическому составу от-
носится к тяжелым иловато-пылеватым суг-
линкам. Для нее характерно отсутствие двух-
валентных катионов [3; 12].  

Образцы чернозема обыкновенного пред-
ставлены суглинками средними и тяжелыми 
иловато-пылеватым с насыщенностью осно-
ваниями до 97 %. В составе почвенно-
поглощающего комплекса преобладает Са2+ 

(до 90 %) и Mg2+ (до 10 %). Доля Na+ и K+ не-
значительна. Содержание гумуса – до 4,0 %. 

Исследовали такие характеристики как из-
менение биомассы кивсяков (отражение вли-
яния факторов на животных) и интенсивность 
потока СО2, выделяемого тройной смесью 
субстратов (отражение влияния животных на 
почвенные смеси) (рис. 1). 

Число животных во всех опытах было оди-
наково (9 экз.). Измеряли биомассу 9 живот-
ных до и после экспериментального воздейст-
вия. 

 

 
Рис. 1. Модель взаимодействия смеси субстра-

тов и почвенных сапрофагов 
 

Для установления вклада представителей 
Diplopoda в выделении искусственными по-
чвогрунтами СО2 были проведены лаборатор-
ные контрольные замеры без участия сапро-
фагов и опыты с их участием. 

Содержание СО2 (г/час⋅м2) при дыхании 
почвосмесей [16] определяли титриметричес-
ки согласно закону эквивалентов [6; 7; 14] и 
рассчитывали по формуле  

,
1000

601044)( 4
COэквSOH2/1опхол 242

tS
fCVV
××

×××××−

где (Vхол – Vоп) – разница между объемом раствора кис-
лоты, пошедшим на титрование холостой и опытной 
(анализируемой) пробы, мл; C1/2 H2SO4 – молярная кон-
центрация эквивалента сульфатной кислоты, моль/л; 44 
– молярная масса СО2, г/моль; 104 – коэффициент пере-
счета площади изолятора на 1 м2; fэкв СО2 – фактор экви-
валентности СО2, равный 1/4; S – площадь сосуда-
изолятора, см2; 60 – коэффициент пересчета времени эк-
спозиции на 1 час; t – время экспозиции, мин; 1000 – ко-
эффициент пересчета объема H2SO4 (мл) в литры. 

 
Для создания в опытах оптимальных гид-

ротермических условий обитания животных в 
лаборатории поддерживали температуру в 
пределах +20 – +22 ºС и имитировали выпа-
дение осадков 35 мм/30 дней. Выбор вышеу-
казанной нормы полива неслучаен и обуслов-
лен следующими причинами. Так, в степной 
зоне летом максимальное количество осадков 
– около 60 мм (модальное значение) приходи-
тся на июнь, а минимальное характерно для 
августа – около 7 мм (модальное значение).  
Поэтому, в качестве некоторого оптимального 
полива выбрали среднее между максималь-
ным и минимальным значениями количества 
осадков.  

Для полива опытов использовали дистил-
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лированную воду. Чтобы избежать возможно-
го накопления излишка воды, в вегетацион-
ных сосудах были сделаны специальные отве-
рстия для отвода влаги.  

Для проведения эксперимента мы восполь-
зовались методами математического планиро-
вания эксперимента, в частности методом 
симплекс-планирования на диаграммах сос-
тав–свойство [8; 11]. План эксперимента при-
веден ниже (табл. 1). В каждой точке плана 
было реализовано по два параллельных опы-
та. Длительность экспериментов составила 30 
дней (с 10.10.07 по 10.11.07).  

 
Таблица 1 

План симплекс-планирования 
Состав смеси, доля единицы 

№ 
опы-
та 

Шахтная 
порода 

(x1) 

Почвенная 
масса черно-
зема обык-
новенного 

(x2) 

Подстилка 
из листьев 
робинии 
псевдо-

акации (x3) 

Зависимая 
переменная

1 1 0 0 y1

2 0 1 0 y2

3 0 0 1 y3

4 0,5 0,5 0 y12

5 0,5 0 0,5 y13

6 0 0,5 0,5 y23

7 0,333 0,333 0,333 y123

8 0,15 0,595 0,255 Провероч-
ная точка 

9 0,3 0,49 0,21 Провероч-
ная точка 

 
Переменные xi (i = 1, 2, … q), приведенные 

в матрице планирования, являются пропорци-
ями (относительным содержанием) i-х компо-
нентов смеси и удовлетворяют условию 

∑ =
≤≤ qi

ix
1

1     (xi ≥ 0) . 

На приведенном ниже тернарном графике 
(рис. 2) точками отмечен план эксперимента с 
соответствующими им откликами. Координа-
ты компонентов определяются не в обычной 
системе координат, а в специальной – симп-
лексной (треугольной), в которой относитель-
ные содержания каждого компонента откла-
дываются вдоль соответствующих сторон 
(граней) симплекса. Каждой точке симплекса 
соответствует смесь определенного состава. 
Например, отклик y1 получен для субстрата, 
содержащего только шахтную породу, отклик 
y2 – почвенную массу чернозема, а отклик y3 – 
подстилку. 

Отклики  y12, y13 и y23  образуют квадрати-
ческую решетку. Они получены добавлением 

к линейным решеткам срединных точек сто-
рон. Это означает, что отклик y12 задан содер-
жанием в смеси 50 % шахтной породы (1-й 
компонент) и 50 % почвенной массы чернозе-
ма (2-й компонент), отклик  y13 – смесью из 50 
% шахтной породы (1-й компонент) и 50 % 
подстилки (3-й компонент),  отклик   y23 – 
смесью из 50 % почвенной массы чернозема 
(2-й компонент) и 50 % подстилки (3-й ком-
понент). Добавив к такому плану (квадрати-
ческой решетке) всего лишь одну точку в 
центре тяжести симплекса – отклик y123, кото-
рому отвечает 33,3%-ный состав всех смесо-
вых компонентов, – получаем неполно-
кубическую решетку. 

 

 
 

Рис. 2. Геометрическая интерпретация плана 
эксперимента с обозначениями откликов 

 
Для проверки адекватности полученной мо-

дели были реализованы опыты в трех проверо-
чных точках (опыты № 7, 8, 9). Такие проверо-
чные точки позволяют расширить модель до 
неполной кубической (7-й опыт) и оценить 
адекватность описывающей эксперименталь-
ные результаты модели (опыты № 8 и 9). 

Результаты и их обсуждение. Результаты 
измерения биомассы животных приведены в 
табл. 2. В крайнем правом столбце таблицы 
указаны средние значения прибавки массы 
животного, найденные как разница между ма-
ссой животного до начала эксперимента и по-
сле него.  

После реализации матрицы планирования 
были рассчитаны коэффициенты полинома и 
построено уравнение регрессии: 

 
y =  –0,425x1 + 0,085x2 + 1,04x3 –1,66x1x3  

(R2 с учетом степеней свобод = 93,2 %) , 
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где y – прибавка массы кивсяков, г; x1 – относитель-
ное содержание шахтной породы в смеси; x2 – относите-
льное содержание чернозема в компонентной смеси; x3 – 
относительное содержание листового опада в трехком-

понентной системе. 
 

Таблица 2 
Результаты планирования – изменение биомас-

сы животного-сапрофага 
Состав смеси, доля единицы Отклик 

Номер 
опыта 

Шахтная 
порода 

(x1) 

Почвенная 
масса чер-
нозема 
обыкно-
венного 

(x2) 

Подстилка 
из листьев 
робинии 
псевдо-

акации (x3) 

Средняя при-
бавка массы 
за 1 месяц, г 

(n = 9 экз.) (y)

1 1 0 0 –0,48 
2 0 1 0 0,04 
3 0 0 1 1,04 
4 0,5 0,5 0 –0,04 
5 0,5 0 0,5 –0,12 
6 0 0,5 0,5 0,94 
7 0,333 0,333 0,333 0,14 
8 0,15 0,595 0,255 0,36 
9 0,3 0,49 0,21 –0,04 

 
Модель описывает характер и степень вли-

яния факторов на зависимую переменную. 
Эффект взаимодействия y1y2 исключен из мо-
дели, поскольку его уровень значимости ра-
вен 0,37. Эффекты факторов и их взаимодейс-
твий после исключения были пересчитаны и 
приведены в табл. 3. Большая величина коэф-
фициента детерминации R2 показывает что 
полученная неполная кубическая модель впо-
лне работоспособна. Проверка модели также 
показала, что она адекватна (α = 0,004), то 
есть приемлемо согласуется с эксперимента-
льными значениями. 

 
Таблица 3  

Эффекты и их статистическая оценка 

 
Анализ уравнения регрессии показывает, 

что достоверно значимыми являются следу-

ющие факторы – воздействие шахтной поро-
ды, чернозема и лесной подстилки и их эф-
фект – взаимодействие шахтной породы и по-
дстилки (табл. 3). Значимость эффекта от вза-
имодействия чернозема и подстилки прибли-
жается к 0,06, что позволяет нам отметить это 
взаимодействие лишь в качестве приближен-
ной тенденции. Установлено, что, вынужден-
но обитая на шахтной породе, животные те-
ряют массу (–0,425x1). Если сапрофаг сущест-
вует на таком субстрате как чернозем, то уже 
наблюдается небольшое по величине положи-
тельное приращение массы (+0,085x2). Но са-
мая большая прибавка массы сапрофага хара-
ктерна для условий их обитания на подстилке 
(+1,04x3). При взаимодействии в смеси шахт-
ной породы и подстилки возникает отрицате-
льный эффект, приводящий к тому, что живо-
тные теряют свою массу (–1,66x1x3). В этом 
эффекте знак «минус», на наш взгляд, связан с 
наличием в смеси шахтной породы. Вопрос о 
том, какой компонент в этом взаимодействии 
приводит к большей убыли (или прибавке) 
массы тела не корректен, поскольку при пе-
ремножении долей даже в случае их переста-
новки (например, 10 % породы и 70 % подс-
тилки, либо наоборот), количественно эффект 
будет одинаков: –1,66×0,10×0,70 = –
1,66×0,70×0,10. Тройной эффект от взаимо-
действия между собой шахтной породы, чер-
нозема и подстилки оказался статистически 
незначимым. 

Установлено, что как только в смеси уве-
личивается доля подстилки (например, от 50 
до 85 %) и снижается доля шахтной породы 
(от 25 до 5 %), наблюдается положительный 
прирост массы тела животных. 

При одновременном увеличении содержа-
ния породы (от 40 до 85 %) и уменьшении в 
смеси доли подстилки (от 20 до 5 %) биомасса 
животных уменьшается. Такую реакцию ор-
ганизмов можно рассматривать как результат 
ухудшения экологических условий обитания. 

Наблюдаемый эффект от воздействия 
почвенной массы чернозема на массу сапро-
фагов на порядок ниже, чем от воздействия 
подстилки. Его величина мала и варьирует в 
очень узком диапазоне. 

Согласно полученному уравнению регрес-
сии, была построена поверхность отклика в 
виде контурного графика (рис. 3), позволяю-
щая визуально оценить влияние факторов на 
изменение биомассы животного. Видно, что 
отклик имеет четкую область максимума при-
бавки массы тела кивсяков и зону максималь-

Линейные эф-
фекты и их вза-
имодействия 

Коэффициент 

Уровень значи-
мости α для эф-
фектов взаимо-

действия 
y1 –0,425  
y2 0,085  
y3 1,04  

y1y2 искл. – 
y1y3 –1,66 0,048 
y2y3 1,51 0,061 

y1y2y3 –3,21 0,340 
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ной убыли массы. Варьирование составом 
компонентов смеси в эксперименте – шахтной 
породы от 0 до 20 %, чернозема – от 0 до 75 
%, а подстилки – от 20 до примерно 100 % 
отвечает зоне максимального прибавки массы 
тела и животные набирают в весе. Наоборот, 
животные теряют свою массу, если в смеси 
увеличивается содержание шахтной породы, 
уменьшается содержание подстилки и по-
чвенной массы чернозема. Зафиксированная в 
эксперименте убыль веса объяснима уже тем 
фактом, что реакция шахтной породы кислая 
(pH = 3,5). И, следовательно, при изменении 
состава смеси в сторону бόльшего содержа-
ния шахтной породы создаются негативные 
условия существования животных , что и 
приводит к изменению их биомассы. 

 
Рис. 3. Зоны экстремума на проекции поверхно-
сти отклика исследованной трехкомпонентной 

системы 
Результаты опытов по установлению вкла-

да представителей фитосапрофагов в биоло-
гическую активность, в частности в «дыха-
ние», модельных почвогрунтов приведены в 
табл. 4. Статистическая обработка данных по-

казала, что вклад, вносимый в выделение СО2 
животными, является достоверным (α = 0,05): 
продукция СО2 при участии животных выше 
(на 20-е и 27-и сутки), чем без них. Причем, в 
экспериментах минимальное значение отно-
шения опыт/контроль составило 0,75 раз (6-й 
опыт, 27-и сутки), остальные значения колеб-
лются в диапазоне от 1,30 до 2,68 раз (20-е су-
тки) и от 1,12 до 1,53 раз (27-е сутки). 

После реализации матрицы планирования 
для потоков CO2 на 20-е сутки от начала экс-
перимента построено уравнение регрессии 
вида 

 
y = 0,519х1 + 0,599х2 + 0,585х3 + 0,869х2х3 + 3,945х1х2х3 

 
(R2 с учетом степеней свобод = 91,40 %), 

где y – интенсивность потока CO2, продуцируемого 
при участии представителей фитосапрофагов смесью 
субстратов, г/час⋅м2; x1 – относительное содержание 
шахтной породы в смеси; x2 – относительное содержа-
ние чернозема в компонентной смеси; x3 – относитель-
ное содержание подстилки из листьев робинии псевдо-
акации в трехкомпонентной системе; x2x3 и x1x2x3 – вза-

имодействия факторов. 
 
Коэффициенты влияния факторов и их 

взаимодействий приведены в табл. 5.  
Величина коэффициента детерминации R2 

полученного уравнения свидетельствует о 
пригодной работоспособности самой модели. 
Ее проверка показала, что она адекватна (α = 
0,04), то есть достаточно хорошо аппрокси-
мирует экспериментальные данные по срав-
нению с линейной (α = 0,35) и квадратической 
(α = 0,07) моделями. 

 

Таблица 4 
Воздействие животных-сапрофагов на выделение СО2 в эксперименте 

Состав смеси, доля единицы Сдвиг отклика* и отношение О/К 
(n = 9 экз./опыт) Номер 

опыта Шахтная по-
рода (x1) 

Почвенная масса 
чернозема обыкно-

венного (x2) 

Подстилка из листьев 
робинии псевдоакации

(x3) 
20-е сутки 27-е сутки 

1 1 0 0 + 1,35 + 1,32 
2 0 1 0 + 1,84 + 1,53 
3 0 0 1 + 1,30 + 1,32 
4 0,5 0,5 0 + 1,84 + 1,19 
5 0,5 0 0,5 + 1,42 + 1,12 
6 0 0,5 0,5 + 1,52 – 0,75 
7 0,333 0,333 0,333 + 1,66 + 1,37 
8 0,15 0,595 0,255 + 2,68 + 1,32 
9 0,3 0,49 0,21 + 1,52 + 1,35 
* Сдвиг отклика – разница показателя в опыте без животных (К) и с ними (О). 
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Таблица 5 
Статистическая оценка эффектов математи-

ческой модели 

Факторы и их 
взаимодействия Коэффициент 

Уровень значи-
мости α для эф-
фектов взаимо-

действия 
x1 0,519  
x2 0,599  
x3 0,585  

x1x2 0,146 0,51 
x1x3 –0,423 0,12 
x2x3 0,869 0,02 

x1x2x3 3,945 0,04 
 

Установлено, что для интенсивности пото-
ка СО2, улавливаемого на 20-е сутки (то есть 
через три недели от начала постановки опы-
тов), достоверно значимо влияние всех испо-
льзуемых компонентов смеси – шахтной по-
роды (x1), чернозема обыкновенного (x2) и ле-
сной подстилки из листьев робинии (x3), их 
парный эффект – взаимодействие чернозема и 
подстилки (x1x3), а также тройное взаимодей-
ствие шахтной породы, чернозема и подстил-
ки (x1x2x3) (табл. 3). Статистически незначимы 
двойные эффекты x1x2 и x1x3. В уравнении ре-
грессии они не приведены. 

Сравнение величины коэффициентов ре-
грессии показывает, что вклад в эмиссию 
углекислого газа такими компонентами как 
почвенная масса чернозема (+0,599) и подсти-
лка (+0,585) превышает вклад эффекта, вно-
симого шахтной породой (+0,519). 

Зависимость потока СО2 от выбранных в 
эксперименте факторов представлена поверх-
ностью отклика (рис. 4). Она позволяет визуа-
льно оценить влияние факторов на параметр 
оптимизации – изменение выделения СО2 в 
любой области факторного пространства. Ви-
дно, что зависимая переменная имеет явный 
нелинейный характер, определяемый эффек-
том двойного взаимодействия почвенной мас-
сы чернозема и листового опада (x2x3) и одно-
временным тройным эффектом всех компоне-
нтов смеси (x1x2x3). 

Если состав компонентов смеси в экспери-
менте изменяется следующим образом:  соде-
ржание шахтной породы от 0 до 40 %, черно-
зема – от 25 до 70 %, а подстилки – от 30 до 
примерно 75 %, то ему отвечает область мак-
симального выделения потока СО2 (рис. 5). 
Иными словами, для почвосмесей, включаю-
щих в свой состав  субстраты, малопригодные 
для существования представителей Diplopodа 

(в нашем случае таким субстратом является 
шахтная порода), можно достигать бóльшего 
значения эмиссии углекислого газа (как отра-
жения биологической активности почв) за 
счет добавления в смесь массы чернозема и 
подстилки из листьев робинии псевдоакации.  

 

 
 

Рис. 4. Интенсивность выделения СО2, улавли-
ваемого из исследованной трехкомпонентной 
системы на 20-сутки эксперимента, г/час·м2

 

 
 

Рис. 5. Контурные кривые для описания эмиссии 
углекислого газа почвосмесями в эксперименте

 
Выводы. Выявлено, что присутствие живо-

тных-сапрофагов в искусственных почвосме-
сях способствует более интенсивному выде-
лению СО2 («дыханию») как одной из харак-
теристик биологической активности почв. 

Рассчитана математическая модель, опи-
сывающая скорость продукции СО2 от состава 
многокомпонентной почвосмеси. В проведен-
ных опытах с участием представителей по-
чвенных сапрофагов установлено статистиче-
ски достоверное влияние шахтной породы, 
чернозема обыкновенного и подстилки на ха-
рактер почвенного «дыхания». 

Показано, что шахтная порода вносит наи-
меньший вклад в биологическую активность 
почвосмесей. При добавлении к шахтной по-
роде подстилки скорость выделения СО2 воз-
растает, что может способствовать формиро-
ванию благоприятной среды обитания живот-
ных и улучшению их структурно-
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функциональных характеристик. 
Экспериментально изучено влияние искус-

ственных почвосмесей, которые могут возни-
кать в результате посттехногенного преобра-
зования земель, на представителей почвенных 
беспозвоночных на примере двупарноногих 
многоножек. Выявлены такие сочетания по-
чвосмесей, которые значимо оказывают влия-
ние на изменение биомассы животных-
сапрофагов (кивсяков). 

Получена математическая модель, описы-
вающая зависимость биомассы кивсяков от 
экспериментальных факторов. Отмечено до-
стоверное уменьшение массы тела зоопредс-
тавителей, обитающих на шахтной породе, и 
увеличение – при добавлении к компонентам 
смеси (шахтной породе и чернозему) листово-
го опада робинии псевдоакации. 
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ПАЛІНОМОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВНИКІВ 

РОДУ EUPHRASIA L. ФЛОРИ УКРАЇНИ 
 
У статті представлені результати паліноморфологічного дослідження представників роду Euphrasia 

флори України за допомогою світлового та сканувального електронного мікроскопів. Визначені загальні 
паліноморфологічні характеристики видів роду. Встановлено, що їх пилкові зерна 3-борозні, сфероїдаль-
ні, видовжено-сфероїдальні, або еліпсоїдальні за формою, в обрисах з полюса – 3-лопатеві, з екватора – 
широкоеліптичні або округлі, середніх розмірів. Підтверджено, що пилкові зерна не мають чітких діаг-
ностичних ознак для розмежування видів на секційному та підсекційному рівнях. Виявлені за допомогою 
СЕМ деталі будови скульптури можуть бути використані як додаткові ознаки в системі роду. 
 

Ключові слова: Рід Euphrasia, пилкові зерна, 
 

 
Вступ. Рід Euphrasia є критичним та скла-

дним у систематичному відношенні, погляди 
на його обсяг є дискусійними, що пов’язано зі 
значною варіабельністю ознак видів, існуван-
ням сезонного поліморфізму та гібридизацій-
ними процесами у роді. 

Паліноморфологічні характеристики в ме-
жах роду та виду є консервативними в еволю-
ційному відношенні і можуть успішно вико-
ристовуватися для цілей систематики та спо-
рово-пилкового аналізу [1, 2]. 

Результати паліноморфологічного дослі-
дження роду Euphrasia представлені у працях 
деяких авторів [6, 8]. Р.С. Федорова [6] дослі-
джувала пилкові зерна шести видів секції 
Semicacalatea Benth. даного роду на світловому 
мікроскопі. За результатами дослідження автор 
виділила наступні ознаки: пилкові зерна 3-
борозні, сфероїдальні, екзина тонка, одноша-
рова, гладенька; діаметр пилкових зерен від 34 
до 52 мкм. Р.С. Федорова спробувала виділити 
видові діагностичні ознаки, але дійшла до ви-
сновку, що особливості пилкових зерен в ос-
новному подібні. Однак, вона відзначила, що в 
якості ж видових ознак можна використовува-
ти лише розміри пилкових зерен. 

Ő. Inceoğlu [8] досліджував пилок 21 виду 
родини Scrophulariaceae Juss. турецької фло-
ри, що входять до складу 11 родів триби Rhi-
nantheae Wettst., включаючи і шість видів ро-
ду Euphrasia. Дослідження проводились на 
світловому, сканувальному та трансмісійному 
електронних мікроскопах. Автор відмітив, що 
види роду Euphrasia дуже схожі за ознаками 
пилкових зерен, а також проявляють подіб-
ність до виду Odontites glutinosa (M. B.) Benth 

[8]. Аналіз паліноморфологічної вивченості 
роду Euphrasia засвідчує, що його представ-
ники недостатньо вивчені. Метою роботи бу-
ла паліноморфологічна характеристика видів 
цього роду, а також оцінка значущості ознак 
пилкових зерен для цілей систематики 

Матеріали та методика досліджень. Пил-
ковий матеріал роду Euphrasia відібрано із 
власних зборів, зібраних під час експедицій-
них виїздів 2005 року та гербарію Інституту 
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
(KW). Морфологію пилку досліджували із за-
стосуванням світлової (СМ) та сканувальної 
електронної мікроскопії (СЕМ). При дослі-
дженні пилкових зерен під СМ (Biolar) вико-
ристано ацетолізний метод G. Erdtman [7]. 
Для вивчення під СЕМ (JSM-35C, JSM-
6060LA) матеріал попередньо обробляли 
96%-м етанолом, фіксували на столику і на-
пилювали тонким шаром золота у вауумній 
установці. Досліджено пилкові зерна 18 видів 
(СЕМ) з них 3 види (6 зразків СМ). Пилкові 
зерна описували за термінологією 
Л.А Купріянової, Л.А Альошиної [2, 3], 
П.І. Токарєва [5].  

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Sect. Angustifoliae (Wettst.) Tzvel. E. salis-
burgensis Funck. (рис., 1, 2) 

СМ: Пилкові зерна 3-борозні, за формою 
сфероїдальні або видовжено-сфероїдальні, з 
полюса 3-лопатеві, з екватора широкоеліпти-
чні або округлі. Полярна вісь 36,0-44,6 мкм, 
екваторіальний діаметр 26,0-39,7 мкм. Бороз-
ни довгі, 24,8-37,2 мкм завдовжки, не дохо-
дять до полюсу. Екзина 1,2-2,2 мкм завтовш-
ки. Скульптура чітко проглядається, зерниста. 
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Скульптура поверхні борозних мембран дещо 
відрізняється від такої мезокольпіумів: зерни-
стість крупніша.  

СЕМ: Скульптура поверхні мезокольпіу-
мів паличкова. Головки паличок дрібні, роз-
ташовані щільно. Скульптура борозних мем-
бран згладжена, зрідка горбкувата. Скульпту-
ра поверхні апокольпіумів подібна до такої 
мезокольпіумів. 

Досліджені зразки: Польща. Вижня Свис-
тувка. На карбанатних схилах. Дидух Я.П. 
(KW); Had. in parosis calc. in alp. Tlorba, юж. 
Turoe c 1400 m 1925.VII. A. Margittai (KW). 

Sect. Euphrasia 
E. rostkoviana Hayne (рис., 3, 4, 5) 
СМ: Пилкові зерна 3-борозні, за формою 

сфероїдальні або видовжено-сфероїдальні, з по-
люса 3-лопатеві, або слабко-3-лопатеві, з еква-
тора округлі або еліптичні. Полярна вісь 34,7-
45,9 мкм, екваторіальний діаметр 26,0-39,7 мкм. 
Борозни довгі, 32,2-38,4 мкм завдовжки. Екзина 
1,2-2,2 мкм завтовшки. Скульптура чітко про-
глядається, зерниста. Скульптура поверхні бо-
розних мембран відрізняється від такої мезоко-
льпіумів: зернистість крупніша.  

СЕМ: скульптура поверхні мезокольпіумів 
паличкова, головки паличок дрібні, розташо-
вані щільно. Скульптура борозних мембран 
горбкувата. Скульптура поверхні апокольпіу-
мів подібна до такої мезокольпіумів. 

Досліджені зразки: Чернівецька обл., Пу-
тильский р-н, Чивчинські гори долина р. Пер-
калаб, 19.08.1993. Чорней (KW); Львівська 
обл., Яворівський р-н, окол. с. Страччя, лука, 
06.08.2005. Перегрим О.М. 

E. stricta D. Wolff ex J.F. Lehm. (рис., 6, 7) 
СМ: Пилкові зерна 3-борозні, за формою 

еліпсоїдальні або сфероїдальні, з полюса 3-
лопатеві, з екватора округлі або еліптичні. 
Полярна вісь 39,7-46,0 мкм, екваторіальний 
діаметр 24,8-40,9 мкм. Борозни довгі, 29,8-
40,9 мкм завдовжки, не доходять до полюсу. 
Екзина 1,2-2,2 мкм завтовшки. Скульптура 
мезокольпіумів чітка, зерниста. Скульптура 
поверхні борозних мембран відрізняється від 
такої всієї поверхні: зернистість крупніша.  

СЕМ: Скульптура поверхні мезокольпіу-
мів паличкова з переходом до сітчасто-
паличкової, головки паличок дрібні, розташу-
вання паличок створює сітку. Скульптура по-
верхні апокольпіумів подібна до такої мезо-
кольпіумів. Скульптура борозних мембран 
горбкувата. 

Досліджені зразки: Сумська обл., Коно-
топський р-н, лука біля с. Лізогубовка 

13.08.96. Панченко С. (KW); м. Київ, Деснян-
ський р-н, з-к ур. Боровая, парк Дружби наро-
дів. Остепнені луки. 28.07.2005. Перегрим О., 
Надєіна О.  

Результати паліноморфологічного дослі-
дження видів роду Euphrasia флори України 
показали, що пилкові зерна усіх видів 3-
борозні, за формою сфероїдальні, видовжено-
сфероїдальні, або еліпсоїдальні, в обрисах з 
полюса 3-лопатеві або слабко-3-лопатеві, з 
екватора широкоеліптичні або округлі. Рід 
характеризується середніми пилковими зер-
нами: полярна вісь становить 34,7-48,4 мкм, 
екваторіальний діаметр - 24,8-40,9 мкм. Боро-
зни довгі, 24,0-40,9 мкм завдовжки, із зернис-
тою мембраною. Екзина тонка, 1,2-2,2 мкм за-
втовшки. Пилкові зерна досліджених видів 
Euphrasia характеризуються паличковим ти-
пом скульптури з переходом до сітчасто-
паличкового, який складається із щільно роз-
ташованих паличок з округлими головками. 
Під СМ скульптура представляється зернис-
тою. СЕМ дозволяє розглянути деякі деталі 
будови скульптурних елементів. Наприклад, у 
видів E. murbeckii Westtst. (рис., 8), E. coerulea 
Hoppe et Fürnr. (рис., 9), E. kerneri Wettst (рис. 
10) головки різного розміру, але переважають 
великі, в той час як у E. salisburgensis Funck. 
(рис., 2), E. rostkoviana Hayne (рис., 4), E. ta-
trae Wettst, E. glabrescens (Wettst.) Wininst. 
(рис., 11) головки дрібні. У пилкових зерен 
E. stricta D. Wolff ex J.F.Lehm. (рис., 6, 7), E. 
pectinata Tenore (рис., 12, 13), E. parviflora 
Schag. (рис., 14, 15), E. chitrovoi Tzvel. (рис., 
16), E. brevipila Burnnat. et Gremli, E. taurica 
Ganesch. ex Popl. головки дрібні, однак їх 
своєрідне розташування створює сітчасто-
паличкову скульптуру. Скульптура поверхні 
апокольпіумів у всіх видів подібна до такої 
мезокольпіумів. Скульптура поверхні бороз-
них мембран горбкувата, зрідка згладжена, чі-
тко відрізняється від такої всієї поверхні.  

Паліноморфологічний аналіз системи роду 
Г.Л. Гусарової [1] показав, що виділені групи 
видів за деталями будови скульптури не узго-
джуються з секційним та підсекційним поді-
лом роду. Вид E. salisburgensis, який нале-
жить до секції Angustifoliae є подібним за ха-
рактером скульптури до видів з секції 
Euphrasia. 

Рід Euphrasia в паліноморфологічному 
відношенні досить одноманітний. Подібність 
пилкових зерен різних видів цього роду, з од-
ного боку, деяка внутрішньовидова варіабе-
льність таких ознак, як форма та розмір пил-
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кових зерен, з іншого боку, ускладнюють ви-
явлення паліноморфологічних меж видів. Ви-
дові відмінності стосуються лише дрібних де-
талей будови скульптурних елементів і мо-

жуть бути використанні в систематиці як до-
даткові ознаки для розмежування деяких ви-
дів.  

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 
Рис. Пилкові зерна роду Euphrasia (СЕМ): 1, 2 – E. salisburgensis; 3, 4, 5 – E. rostkoviana; 6, 7 – E. sticta; 

8 – E. murbeckii; 9 – E. coerulea; 10 – E. kerneri; 11 – E. glabrescens; 12 13 – E. pectinata; 14, 15 – E. 
parviflora; 16 – E . chitrovoi; 1, 3, 6, 7, 13 – вигляд з екватора; 5, 14 – вигляд з полюса; 2, 4, 8, 9, 10, 11, 

12, 15, 16 – скульптура поверхні. 
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PALYNOMORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF SPECIES OF THE GENUS EUPHRASIA 
IN THE FLORA OF UKRAINE 

 
Results of palуnomorphological studies of species of the genus Euphrasia in the flora of Ukraine based on 

light and scanning electron microscopy are reported. Pollen grains of the genus Euphrasia are characterized by 
the following diagnostic morphological feature: pollen grains are spheroidal, prolate, prolate-spheroidal, outline 
from the pole – circular-trilobate, from the equator – broadly elliptic, circular, tricolpate, medium size. It is es-
tablished that pollen grains of the genus representative have similar features. Our data did not reveal significant 
difference in sections and subsections of the genus. Details of the sculpture architecture found out by SEM may 
be used as additional diagnostic features for the genus taxonomy. 

 
Keywords: Sort of Euphrasia, antheriferous grains 
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ДІАГНОСТИКА ПРОФІЛЬНО-ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ ҐРУНТІВ 
ПЕРЕДКАРПАТТЯ НА ОСНОВІ ЇХ ВАЛОВОГО ХІМІЧНОГО 

СКЛАДУ 
 
Наведено показники валового хімічного складу ґрунтів Передкарпаття, відомих під номенклатурою 

дерново-підзолисті та буроземно-підзолисті, обґрунтовані об’єктивні критерії діагностики профілетвор-
них елементарних ґрунтових процесів. 

 
Ключові слова: діагностика ґрунту, діагностичні критерії, елювіально-ілювіально-диференційовані 

ґрунти, профіль ґрунту, хімічний склад ґрунту. 
 
Вступ. Уявлення про різні ґрунтотворні 

процеси, які формують розмаїтість педосфери, 
з'явилися разом із народженням вчення про 
ґрунт як функцію факторів-ґрунтоутворювачів. 
С.С. Неуструєв [цит. за 7] запропонував поряд 
із розробкою складних моделей типів ґрунто-
утворення виділяти відносно невелику кіль-
кість простіших процесів, які формують ґрун-
ти, і називав їх елементарними процесами 
ґрунтоутворення в тому розумінні, що вони є 
повторюваними складовими "елементами" 
процесів загальнопланетарного педогенезу. 
Відносно невелика кількість таких елементар-
них ґрунтотворних процесів (ЕГП) у різних 
сполученнях здатні створювати набагато біль-
шу кількість складних процесів. Уявлення про 
ЕГП одержало розвиток, насамперед, у робо-
тах І.П. Герасимова, який сформулював їх цілі-
сну концепцію і запропонував використовува-
ти її з метою генетичної діагностики й систе-
матики ґрунтів [3]. За кордоном концепція 
ЕГП розвивалася незалежно, але за змістом бу-
ла дуже близькою до згаданих праць: specіfіc 
pedogenіc processes, weatherіng and pedogenіc 
processes [8,9]. Аналіз основних списків і сис-
тематик ЕГП приводить до висновку, що кон-
цепція ЕГП у наш час широко використовуєть-
ся в різних наукових школах ґрунтознавства 
для аналізу й пояснення генезису, еволюції та 
географії природних й антропогенно-
трансформованих ґрунтів. 

В результаті протікання кожного ЕГП обо-
в'язково утворюється яка-небудь твердофазна 
ознака (або спектр ознак у ґрунтовій системі), 
яка стійка у часі й діагностично значима для 
виявлення просторових і часових відмін ґрун-
тів [7]. Валовий хімічний склад твердої фази – 
один з широко розповсюджених критеріїв для 
генетичної діагностики ґрунтів, оскільки вира-

жає результат сумарної дії ЕГП. Для профіль-
но-диференційованих ґрунтів Передкарпаття 
до нашого часу залишається спірним питання 
не тільки їх генезису, а й номенклатурної та 
класифікаційної приналежності. Отже, іденти-
фікація цих ґрунтів за всіма можливими озна-
ками, в першу чергу тими, що дають змогу ви-
окремити ЕГП та встановити напрямок ґрунто-
утворення, є досить актуальним питанням.  

Мета досліджень – вивчити можливість 
ідентифікації профільно-диференційованих 
ґрунтів Передкарпаття за показниками вало-
вого хімічного складу. 

Об’єктом досліджень виступали профільно-
диференційовані ґрунти Передкарпаття, відомі 
як буроземно-підзолисті та дерново-підзолисті 
[2]. Публікаціями співробітників кафедри ґрун-
тознавства та землевпорядкування ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича доведено, що вони ідентичні за ос-
новними властивостями, що й дає підстави 
вживати єдиний номенклатурний термін – бу-
рувато-підзолисті ґрунти [4]. 

В різних частинах Передкарпатської пе-
редгірної агрогрунтової зони в типових умо-
вах під покривом лісу вибиралися контрольні 
ділянки та закладалися ґрунтові розрізи. Роз-
різ 1 закладено біля м. Трускавець Львівської 
області, розріз 2 – біля с. Годи-Добровідка 
Коломийського району Івано-Франківської 
області, розріз 3 – біля с. Іспас Вижницького 
району Чернівецької області. Інші розрізи за-
кладено на території Сторожинецького райо-
ну Чернівецької області: розріз 4 – біля с. 
Глибочок, розріз 5 – біля с. Урсоя, розріз 6, 7 
– біля с. Тражани. 

У всіх розрізах виділено гумусово-
елювійований (Не), елювіально-гумусовий 
(Еh), ілювіальний горизонти та материнську 
породу – елювіально-делювіальний суглинок. 
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Характерними морфологічними ознаками всіх 
досліджених ґрунтів є затікання (язики) елю-
віального горизонту в нижню частину профі-
лю та морфохроматичні ознаки оглеєння. За 
співвідношенням потужностей горизонтів Не і 
Еh ґрунти розрізів 4, 5, 6 діагностовано як си-
льно-, 1, 2, 3 – середньо-, 7 – слабопідзолисті. 

Валовий хімічний аналіз ґрунту проводив-
ся за загальноприйнятою методикою [1].  

Хімічний склад ґрунту залежить від хіміч-
ного, гранулометричного й мінералогічного 
складу материнських порід та спрямованості 
ґрунтотворного процесу [5, 6]. Серед хімічних 
елементів в досліджуваних ґрунтах (вираже-

них через їх оксиди) однозначно переважає 
силіцій, на другому місці – алюміній, на тре-
тьому – ферум (рис.). Вміст інших елементів, 
зокрема валового фосфору (не більше 0,16%), 
мангану (0,34%) та сульфуру (0,39%) відносно 
низький. Дещо більше міститься валових 
кальцію та магнію, причому останній перева-
жає. Дані закономірності пов’язані із сіаліт-
ним складом ґрунтотворних порід й умовами 
їх вивітрювання, однозначно відрізняють бу-
рувато-підзолисті ґрунти від споріднених бу-
роземів, у яких звужене співвідношення SiO2 
:R2O3 в мулі. 

 
 

 
 

Рис. Валовий хімічний склад досліджуваних ґрунтів (оксиди, в % на прожарену наважку) 
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Валовий вміст основних хімічних елемен-
тів в бурувато-підзолистих оглеєних ґрунтах 
свідчить про диференціацію їх профілів: під-
вищений вміст кремнезему характерний для 
гумусово-елювіальних, елювіальних та пере-
хідних горизонтів порівняно з материнською 
породою. Відмінності верхньої і нижньої то-
вщі ґрунту, обумовлені перерозподілом вка-
заних компонентів, чітко проявляються також 
при порівнянні молекулярних відношень 
SiO2:R2O3, SiO2:Al2O3, SiO2:Fe2O3. Найвищими 
їх значеннями характеризуються гумусово-
елювіальні горизонти кожного розрізу, а інди-

відуальні коливання по ґрунтах безпосередньо 
залежать від ступеня сіалітизації материнської 
породи. В сукупності із морфологічною хара-
ктеристикою вказані закономірності дають 
можливість однозначно фіксувати у дослі-
джуваних ґрунтах елювіально-ілювіальну ди-
ференціацію профілю, що в умовах суббореа-
льної гумідної ґрунтової області може бути 
наслідком опідзолення, глеє-елювіювання, ле-
сиважу або їх сумісної дії. Для розчленування 
і діагностики таких процесів потрібний дета-
льний аналіз інших параметрів, пов’язаних із 
валовим хімічним складом (таблиця).  

 
Таблиця  

Показники диференціації профілю ґрунтів за даними хімічного складу 
Втрати, % до 
материнської 

породи 

Елювіально-акумулятивні 
коефіцієнти Розріз, ступінь 

опідзолення ґрунту, 
місце розташування 

Генетичні 
горизонти 

Fe2O3 Al2O3

Втрати 
Fe2O3 

: 
втрати
Al2O3

загальні
суми 

рухомих 
оксидів

алюмінію

SiO2

Al2O3

SiO2

R2O3

SiO2

Fe2O3

Al2O3

Fe2O3
322

322

:
:

OAlSiO
OFeSiO

Не 46,8 41,3 1,1 -0,08 -0,27 -0,46 16,3 13,1 66,8 4,1 4,1 
Еgl 27,7 33,4 0,8 -0,14 -0,46 -0,43 15,5 12 54,4 3,5 3,5 
Іgl 17,1 26,7 0,6 +0,03 0,06 -0,25 11,7 9,1 39,7 3,4 3,4 

1, середньопідзоли-
стий, північне Пе-

редкарпаття 
Pgl 0,0 0,0 - - - - 8,8 7 33,4 3,8  
Не 32,7 28,5 1,1 +0,04 +0,14 -0,26 11,4 9,5 55,1 4,9 4,8 
Е 28,2 26,5 1,1 +0,03 +0,11 -0,24 11,2 9,2 52,1 4,7 4,7 

Еі(gl) 6,7 11,4 0,6 +0,05 +0,16 -0,07 9,1 7,4 39,4 4,3 4,3 
І(gl) -2,2 6,7 -0,3 +0,01 +0,02 -0,06 9,1 7,3 37,6 4,2 4,1 

2, середньопідзоли-
стий, середнє Пе-

редкарпаття 
P(gl) 0,0 0,0 - - - -      
Не 72,4 31,7 2,3 +0,02 +0,06 -0,31 11,4 9,5 55,1 4,9 11,9 
Еgl 61,7 10,5 5,9 -0,05 -0,16 -0,15 11,2 9,2 52,1 4,7 11,1 
Еіgl 36,2 5,3 6,8 -0,09 -0,29 -0,14 9,1 7,4 39,4 4,3 7,1 

3, середньопідзоли-
стий, південне Пе-

редкарпаття 
Іgl 17,1 3,6 4,8 -0,04 -0,12 -0,17 9,1 7,3 37,6 4,2 5,5 

Hegl 4,5 19,4 0,2 -0,14 -0,42 -0,38 18,33 15,46 98,69 5,38 5,4 
Eh(gl) -10,0 -6,5 1,5 -0,19 -0,58 -0,15 14,75 12,70 91,47 6,13 6,2 
Ih(gl) -4,5 -4,5 1,0 -0,18 -0,53 -0,14 14,75 12,78 95,86 6,33 6,5 

4, сильнопідзолис-
тий, південне Пе-

редкарпаття 
Pigl 0,0 0,0 - - - - 12,66 10,90 78,64 6,33 6,2 
He 52,8 -9,5 -5,6 -0,16 -0,54 -0,08 21,21 17,72 107,7 5,20 5,1 

Ehgl 50,5 -12,7 -4,0 +0,09 +0,29 +0,22 13,50 11,33 70,62 5,11 5,2 
Ihgl 29,2 -40,5 -0,7 -0,14 -0,49 +0,20 16,38 13,36 72,42 4,46 4,4 

5, сильнопідзолис-
тий, південне Пе-

редкарпаття 
Pigl 0,0 0,0 - - - - 19,62 13,53 43,59 2,24 2,2 

He(gl) 38,6 2,6 14,8 +0,01 +0,06 -0,07 9,00 8,45 138,6 14,75 15,2 
Eh(gl) 5,5 -17,5 -0,3 +0,12 +0,76 +0,32 6,71 6,18 78,00 11,56 11,6 
Imgl 52,6 -22,1 -2,4 +0,11 +0,69 +0,36 6,53 6,27 157,5 23,93 24,1 

6, сильнопідзолис-
тий, південне Пе-

редкарпаття 
Pigl 0,0 0,0 - - - - 8,86 8,00 82,35 9,29 9,3 
Hegl -3,8 63,8 -0,1 +0,12 +0,47 +0,59 31,14 22,24 77,86 2,56 2,5 
Ehgl -37,6 72,8 -0,5 -0,11 -0,41 -0,76 52,77 31,18 76,22 1,45 1,4 

7, слабопідзолис-
тий, південне Пе-

редкарпаття IpmGl 12,9 50,0 0,3 0 +0,01 -0,50 25,50 20,75 111,3 4,22 4,4 

 
Нами не зафіксований характерний для 

диференційованих ґрунтів чіткий елювіально-
ілювіальний перерозподіл основних оксидів. 
Характерне збіднення півтораоксидами (Fe2O3 
та часто Аl2О3) верхніх горизонтів при най-
вищому їх вмісті в материнській породі. Від-
сутність чіткого ілювіального накопичення, 
на перший погляд, заперечує протікання в до-

сліджуваних ґрунтах підзолистого процесу в 
його сучасному розумінні (як альфегумусовий 
процес, хімічне елювіювання-ілювіювання). 
Однак такий розподіл добре пояснюється осо-
бливостями опідзолення на важких за гранск-
ладом породах [6]: тут велику роль відіграють 
явища так званої механохімії полімерів, які 
полягають у тому, що при проходженні висо-
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кополімерів (в ґрунті – гумусових кислот) че-
рез дуже тонкі капіляри відбуваються розриви 
ланцюгів макромолекул й утворення вкороче-
них прямолінійних ланок, орієнтованих у на-
прямку руху розчинів. Подібні явища повинні 
відбуватися в глинистих й суглинкових підзо-
листих ґрунтах при переході від розпушеного 
коренями горизонту НЕ до ущільненого, 
майже некореневмісного горизонту. Внаслі-
док розриву по валентних зв'язках ланцюгів 
макромолекул фульвокислот повинні відбува-
тися їх сильна диспергація й звільнення в них 
додаткових активних груп. Очевидно тому 
важкі ґрунти опідзолюються не меншою, а в 
більшості випадків навіть більшою мірою, ніж 
легкі. У сильно диспергованому стані фульво-
кислоти нездатні осаджуватися з R2О3, які ви-
вільняються при розкладі мінералів. Цим мо-
жна пояснити відсутність у важких підзолис-
тих ґрунтах горизонтів ілювіального нагрома-
дження гумусу й, як правило, півтораоксидів. 
Отже, відкидати протікання в досліджуваних 
ґрунтах підзолистого процесу ґрунтоутворен-
ня не є доцільним. 

Для розчленування різних за механізмом 
процесів диференціації необхідно врахувати, 
що при чистому підзолистому процесі відбу-
вається більш-менш рівнозначні втрати гідро-
ксидів феруму та алюмінію, а при глеє-
елювіальному –профілю ґрунту притаманна 
більша диференціація за вмістом феруму, ніж 
алюмінію. Зазначений процес діагностується 
також за розширенням у верхній товщі ґрунту 
величин молекулярного відношення Аl2O3: 
Fe2O3 та близького до нього за змістом крите-
рію, отриманого діленням молекулярного від-
ношення SiO2:Fe2O3 на SiO2:Al2O3. Вищі па-
раметри у верхній та нижчі – в нижній частині 
профілю пояснюються тим, що при оглеєнні 
та подальшому елювіюванні в першу чергу 
вимиваються сполуки феруму як більш рухо-
мі в порівнянні із сполуками алюмінію. 

Вказані показники свідчать про те, що в 
ґрунтах із різних частин Передкарпаття та рі-
зного ступеня морфологічної диференціації 
підзолистий процес протікає з різною інтен-
сивністю – він однозначно фіксується в ґрун-
тах із північної та середньої частини Передка-
рпаття, а в ґрунтах південної частини прева-
лює глеє-елювіальний процес у зв’язку з 
більш сприятливими для глеєутворення гідро-
термічними умовами. 

Діагностика ще одного процесу профільної 
диференціації досліджуваних ґрунтів – леси-
важу, за даними валового хімічного аналізу 

практично неможлива, адже за класичним ви-
значенням його суть – в суспензійній міграції 
ґрунтових мінералів без їх хімічного руйну-
вання. 

Крім діагностики природи профільної ди-
ференціації ґрунтів, за допомогою діагности-
чних критеріїв можна оцінити інтенсивність 
проходження процесів елювіальної деградації. 
Так відмічено, що відношення Al2O3:Fe2O3 ті-
сно скорельовоне із морфологічно визначе-
ним ступенем диференціації профілів – висо-
ка ступінь його диференціації характеризу-
ється відношеннями в межах 5-23, середня – 
3-4, а низька – 1,5-3. Менш чіткішими з цієї 
точки зору є відношення SiO2:Fe2O3, 
(SiO2:Fe2O3)/(SiO2:Al2O3) та втрат заліза і 
алюмінію по профілю. 

Генетичну природу досліджуваних ґрунтів 
характеризують також елювіально-
акумулятивні коефіцієнти: загальні, суми ру-
хомих оксидів та алюмінію. Згідно з ними, в 
досліджуваних ґрунтах переважають процеси 
втрат рухомих оксидів з профілю, особливо з 
Не горизонту, за виключенням розрізу 6. Ви-
щий вміст в його профілі оксидів, на нашу 
думку, можливо пояснити проходженням 
оглинення, з характерним для нього перева-
жанням акумуляції речовин у профілі. Цим же 
процесом, який активніше протікає в ґрунтах 
південної частини Передкарпаття, пояснюєть-
ся практична відсутність втрат алюмінію в 
них, а навпаки – його накопичення у профілі в 
порівнянні з материнською породою. 

Необхідно звернути увагу на значну вилу-
гуваність профілів досліджуваних ґрунтів від-
носно лужноземельних елементів (Ca, Mg). 

Відмінності отриманих на основі валового 
хімічного складу ґрунту числових значень 
окремих критеріїв ЕГП пояснюються неодно-
рідністю місцевих літологічних умов. Останні 
обумовлюють різну інтенсивність розвитку 
окремих елювіальних ЕГП на фоні буроземо-
утворення та варіабельність вмісту хімічних 
елементів в ґрунтових профілях. 

Висновки. Досліджувані ґрунти, незалеж-
но від традиційної номенклатурної приналеж-
ності, характеризуються вираженим елювіа-
льним типом розподілу валових форм хіміч-
них елементів за профілем, обумовлених про-
ходженням опідзолення, глеє-елювіювання, 
лесиважу, вилуговування. Відмінності щодо 
ступеня розвитку окремих ЕГП в диференці-
йованих ґрунтах Передкарпаття обумовлю-
ються неоднорідністю місцевих (літологічних 
та кліматичних) факторів ґрунтоутворення, 
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вплив яких доцільно враховувати на родовому 
та нижчих таксономічних рівнях (а можливо – 
й на підтиповому, що вимагає подальшої дис-
кусії). Точна діагностика окремих ЕГП із гру-
пи елювіальних за критеріями на основі пого-
ризонтного вмісту валових форм хімічних 
елементів без врахування інших показників 
складу і властивостей ґрунту (в тому числі 
тих, які використовуються в міжнародній кла-
сифікації ґрунтів) залишається проблематич-
ною. 
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АКТИВНІСТЬ ПЕРОКСИДАЗИ NICOTIANA TABACUM L. В 
УМОВАХ ТЕПЛОВОГО СТРЕСУ 

 
Досліджували вплив теплового стресу на активність гваяколпероксидази (POD) Nicotiana tabacum L. 

Максимальне зростання активності POD спостерігали за помірного теплового стресу при 37ºС, в той час 
як в умовах жорсткого теплового стресу при 44ºС активність POD зменшувалась. На противагу цьому 
максимальну активність POD в A. thaliana (L.) Heynh. і Zea mays L. спостерігали в умовах жорсткого теп-
лового стресу. Наші результати підтверджують, що POD бере участь у відповіді на тепловий стрес у рос-
лин та демонструє особливості відповіді на тепловий стрес у Solanaceae. 
 
Ключові слова: Nicotiana tabacum L., пероксидаза, пероксид водню, тепловий стрес. 
 
 

Вступ. Активні форми кисню (АФК) утво-
рюються в рослинній клітині як продукти ае-
робного метаболізму, проте внаслідок дії різ-
них стресових факторів їх продукція зростає 
[9]. АФК призводять до модифікації білків, 
ліпідів, нуклеїнових кислот, порушують про-
никливість плазматичних мембран [4], тому в 
клітині відбувається їх знешкодження низкою 
антиоксидантів [6,9,11,12]. Найстабільнішим 
із АФК є пероксид водню (Н2О2), який завдя-
ки цьому має великий радіус дії та може по-
шкоджувати макромолекули декількох сусід-
ніх клітин [6]. Кількість внутрішньоклітинно-
го Н2О2 зростає за дії різних стресових факто-
рів [6,9]. Так, наприклад, нещодавно показано 
накопичення Н2О2 в тканинах рослин та залу-
чення цієї молекули у відповідь клітини на 
тепловий стрес [15]. 

Вміст Н2О2  у клітинах рослин контролю-
ється пероксидазами та каталазами [7,9,14]. 
На противагу каталазам, пероксидази здатні 
розщеплювати Н2О2 у низьких концентраціях 
із залученням різноманітних субстратів. У ро-
слин пероксидази представлені аскорбатперо-
ксидазами (АРХ), які використовують у якості 
субстрату аскорбат, та гваяколпероксидазами 
(POD) чи пероксидазами «класичного» типу, 
які мають широку субстратну специфічність 
[11]. Ці дві групи пероксидаз кодуються му-
льтигенними родинами та представлені чис-
ленними ізоформами [7,10,11,12]. Так, напри-
клад, у Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. іден-
тифіковано 9 генів АРХ та 73 гени, що коду-
ють POD [9,11,14]. Наявність такої великої кі-
лькості ізоформ АРХ та POD вказує на їх ін-
дивідуальну спеціалізацію, яка пов’язана з 

функціонуванням у різних клітинних компар-
тментах, диференційною експресією в онто-
генезі [9,10]. Вважається, що така складність 
пероксидазної системи рослин підвищує на-
дійність та функціональну пластичність рос-
линної клітини.   

У наших попередніх дослідженнях було 
показано індукцію експресії деяких генів АРХ 
на рівні РНК у A. thaliana (L.) Heynh. та зрос-
тання активності POD у A. thaliana (L.) Heynh. 
і Zea mays L. в умовах теплового стресу 
[1,2,10]. Оскільки роль ферментів антиокси-
дантної системи рослин в умовах теплового 
стресу вивчена ще недостатньо, а відповідь на 
дію підвищених температур у рослин різних 
таксонів носить специфічний характер [8], в 
даній роботі ми зосередили свою увагу на ви-
вченні ролі POD у захисті рослин Nicotiana 
tabacum L. від впливу теплового стресу. 

Об’єкти та методи досліджень. Матеріа-
лом дослідження слугували рослини тютюну 
Nicotiana tabacum L. (W 38) на стадії 6–8 лис-
тків. Рослини вирощували в культиваційній 
камері у ґрунті при температурі 25°С та від-
носній вологості повітря 60 – 70% в умовах 
16-годинного світлового дня. 

Для проведення теплового стресу з листків 
рослин вирізали диски діаметром 1 см та по-
міщали в інкубаційний буфер, що містив 1мМ 
К-фосфат (рН 6.0) і 1% цукрозу [10], та здійс-
нювали термообробку у водяній бані. Тепло-
вий стрес проводили в темряві протягом 2 та 4 
годин за 37 та 44°С, контрольні зразки інку-
бували за 25°С. Для вивчення процесів, що 
відбуваються у фазі постстресової репарації 
через 2 годин після початку стресової обробки 
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зразки переносили в камеру, де підтримували 
температуру 25°С, і продовжували інкубацію 
протягом 2 годин.  

Для екстракції білків використовували бу-
фер, що містив 50 мМ Na-фосфат (рН 7.0), 
0.25 мМ ЕДТА, 10% гліцерол та 1 мМ аскор-
бінову кислоту [10]. Кількість білку в екстра-
кті визначали методом Бредфорда [5]. 

Загальну активність POD оцінювали спек-
трофотометрично. Реакційна проба склада-
лась з 25 мкл білкового екстракту та 1 мл реа-
кційного буферу, що містив 25 мМ Na-ацетат 
(рН 5.0), 8 мМ гваякол та 9 мМ Н2О2. Актив-
ність ферменту виражали як зміну оптичної 
густини (λ=470 нм) на 1 мг білка в пробі за 1 
хв. Отримані результати перераховували у 
відсотки, приймаючи активність ферменту в 
інтактних рослинах за 100%. Дослід проводи-
ли в 5 біологічних та 3 аналітичних повторно-
стях. Одержані результати опрацьовували 
статистично [1]. 

Ізоферментні спектри POD визначали ме-
тодом електрофорезу в нативних умовах у 
12% поліакриламідному гелі (ПААГ). В одну 
лунку гелю наносили 10–12 мкг білку. Для 
виявлення ізоформ POD гель інкубували в 8 
мМ розчині гваяколу в 25 мМ Na-ацетатному 
буфері (рН 5.0) протягом 8–10 хв, промивали 
дистильованою водою та витримували в 
0.02% розчині Н2О2 до появи смуг коричнево-
го кольору.  

Результати та їх обговорення. Отримані 
результати показують, що в листках дослі-
джуваних рослин активність POD достовірно 
зростає за дії помірного теплового стресу при 
37°С у порівнянні з контрольними зразками, 
які інкубували при температурі 25°С (рис. 1). 
Максимальне підвищення активності фермен-
ту спостерігали після інкубації протягом 2 го-
дин – 48%, тоді як при інкубації протягом 4 
годин приріст активності становив 34%. За дії 
жорсткого теплового стресу при температурі 
44ºС зростання активності POD не спостеріга-
ли. В умовах жорсткого теплового стресу 
протягом 2 годин активність ферменту прак-
тично не змінювалась та залишалась на рівні 
контролю, в той час як при температурній об-
робці протягом 4 годин активність ферменту 
знижувалась. У фазу постстресової репарації 
активність POD була на рівні контролю як 
при температурі 37°С, так і за жорсткого теп-
лового стресу при 44ºС (рис. 1). Виявлений 
нами характер реакції POD N. tabacum L. на 
тепловий стрес дає змогу припустити, що цей 
фермент бере безпосередню участь у компле-

ксній відповіді рослинної клітини на тепловий 
стрес. Встановлена закономірність, що POD 
N. tabacum L. активується тепловим стресом 
при температурі 37°С, узгоджується з існую-
чими уявленнями про температурний опти-
мум індукції стресових генів у рослин [10]. 
Оскільки відомо, що стрес-індукована експре-
сія HSP (Heat Shock Proteins) регулюється пе-
реважно на рівні транскрипції [13] та зале-
жить від зв’язування HSF (Heat Shock Factors) 
зі специфічними елементами промоторів, мо-
жна припустити, що температурна активація 
POD також здійснюється за участі транскрип-
ційних факторів групи HSF.   
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Рис. 1. Відносна активність POD Nicotiana ta-

bacum L. (W 38) в умовах теплового стресу 
 

Також не виключено, що зростання актив-
ності POD може бути пов’язане з постсинте-
тичною регуляцією активності ферментів. 

Застосування ПААГ-електрофорезу в на-
тивних умовах дозволило виявити 4 ізоформи 
POD та одну широку зону малої рухливості, 
що володіє пероксидазною активністю (Рис. 
2). Порівняння наборів смуг, отриманих після 
гістохімічного виявлення POD у ПААГ, пока-
зало, що у рослин N. tabacum L., які інкубува-
ли за різних температур протягом 2 та 4 го-
дин, ізоферментний спектр не змінюється по-
рівняно з інтактними рослинами. Цілком мо-
жливо, що кислі та нейтральні ізоформи POD 
N. tabacum L., які розділяються в застосованій 
буферній системі, не реагують на тепловий 
стрес. Раніше нами було показано диферен-
ційне зростання інтенсивності кількох смуг 
POD середньої та малої рухливості з пророст-
ків Z. mays L. в умовах жорсткого теплового 
стресу при температурі 44ºС [3] та індукцію 
термостабільної АРХS в A. thaliana (L.) Heynh. 
[10]. 

Нашими попередніми дослідженнями було 
продемонстровано, що в умовах помірного 
теплового стресу при 37°С протягом 2 годин 
загальна активність POD у листі A. thaliana 
(L.) Heynh. зростала на 27–36%, у той час як 
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після 4 годин теплового стресу приріст актив-
ності ферменту становив 8–13% [2]. Поряд із 
цим помірний тепловий стрес при 37°С протя-
гом як 2, так і 4 годин не викликав істотних 
змін загальної активності POD у листках про-
ростків Z. mays L. [3] та АРХ у листі A. 
thaliana (L.) Heynh. [10]. Цікаво, що у рослин 
A. thaliana (L.) Heynh. та Z. mays L. максимум 
активності POD спостерігали саме за дії жор-
сткого теплового стресу при 44°С, що дозво-
лило припустити універсальність цього меха-
нізму як для дводольних, так і для однодоль-
них рослин та для рослин із різним типом фо-
тосинтезу [2,3]. Зростання активності POD 
може бути необхідним для зниження рівня 
стрес-індукованого Н2О2 в клітині. Загалом 
отримані нами результати узгоджуються з да-
ними про ранню фазу відповіді рослинної клі-
тини на тепловий стрес, початок якої спряже-
ний зі зростанням кількості внутрішньоклі-
тинного Н2О2 [15], денатурацією термочутли-
вих білків [8,13], деградативними процесами 
на мембранах [4], що призводить до експресії 
генів різних HSP [13]. 

 

 
Рис. 2. Ізоферментні спектри POD Nicotiana ta-

bacum L. (W 38) в умовах теплового стресу 
(стрілками вказано ізоформи POD та зона малої 
рухливості, що володіє пероксидазною активні-

стю)  
 

Проте, незважаючи на філогенетичну спо-
рідненість мультигенних родин HSF різних 
груп рослин, існує ряд відмінностей у склад-
ності шокової відповіді в різних таксонах. Зо-
крема, встановлено, що в Lycopersicon escu-
lentum L., на відміну від A. thaliana (L.) 
Heynh., центральним регулятором термостій-
кості виступає лише один HSF – HsfA1a, що, з 
точки зору еволюційної адаптації до вижи-
вання в стресових умовах, видається досить 
ризикованим [8]. Ймовірно, що тривала дія 
високих шокових температур може інгібувати 
транскрипційну активність одного або декіль-
кох основних HSF у різних представників So-
lanaceae, зокрема й у N. tabacum L. 

На транскрипційному рівні можливе інгі-
бування експресії генів POD при температурі 
44ºС, пов’язане з порушенням зв’язування 
транскрипційних факторів, що регулюють 
експресію генів ферменту, з сигнальними по-
слідовностями в промоторах цих генів [3]. 
Ймовірно, що в тютюну за дії жорстких пози-
тивних температур основними утилізаторами 
Н2О2 виступають інші компоненти антиокси-
дантної системи, зокрема каталаза. Проте 
роль АРХ у захисті рослин від пошкоджуючої 
дії шокових температур малоймовірна, оскі-
льки раніше було показано практично повну 
інактивацію АРХ в A.thaliana (L.) Heynh. за 
температури 44ºС [10]. 

Висновки. Наявність температурного оп-
тимуму індукції POD тютюну тепловим стре-
сом при температурі 37°С дозволяє припусти-
ти участь транскрипційних механізмів у екс-
пресії генів POD та вказує на її участь у від-
повіді на тепловий стрес. Виявлений специфі-
чний характер відповіді рослин N. tabacum L. 
на дію стресових температур, що полягає в 
максимальному зростанні загальної активнос-
ті POD в умовах помірного стресу при 37°С, 
ймовірно, зумовлений особливостями відпо-
віді на тепловий стрес у Solanaceae.   
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ACTIVITY OF NICOTIANA TABACUM L. PEROXIDASE 

UPON HEAT STRESS 
 

Activity of guaiacolperoxidase (POD) was tested upon heat stress in Nicotiana tabacum L. plants. The 
maximal activity of POD was observed upon moderate heat stress at 37ºС, whereas upon severe heat treatment at 
44ºС POD activity decreased. In contrast, the maximal activity of POD in A. thaliana (L.) Heynh. and Zea mays 
L. was found upon severe heat stress. Our actual data further confirm involvement of POD in heat stress re-
sponse in plants and demonstrate specificity of heat stress response in Solanaceae. 
 
Keywords: Nicotiana of tabacum of L., пероксидаза, suroxide of hydrogen, thermal stress. 
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СВЯЗЬ ФЕНОТИПИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ  САМОК-
ОСНОВАТЕЛЬНИЦ POLISTES NIMPHUS (CHRIST) 

(HYMENOPTERA, VESPIDAE) СО СПОСОБОМ ОСНОВАНИЯ 
СЕМЬИ 

 
Исследовали изменчивость окраски и характера меланиновых рисунков на разных частях тела самок-

основательниц ресоциальной осы Polistes nimphus (Christ) (Hymenoptera, Vespidae), гнездящейся в укры-
тиях антропогенного происхождения (Крым, Украина и Воронежская обл., Россия). Выявили достовер-
ные различия между разными популяциями в характере рисунков мезоскутума, клипеуса и 1-го тергита 
брюшка. При изучении связи способа основания семьи, пространственного размещения  гнезд и соци-
альных рангов самок-основательниц с характером меланиновых рисунков показано, что самки из груп-
повых объединений (плеометроз) Воронежской обл., в отличие от таковых из Крыма, не отличались от 
самок, гнездящихся поодиночке (гаплометроз). Выявлено, что плотность  гнездования в разных частях 
ареала была сходной, однако различалось число самок-основательниц в семье. Склонность к плеометро-
тичному основанию семьи и доминированию проявляли самки разных вариантов рисунка. Самки, 
имеющие более темные варианты  рисунка тела, основывали семьи в одиночку и были доминантами в 
небольших (по количеству самок-основательниц) семьях при плеометрозе. Самки со светлыми варианта-
ми клипеуса и темными вариантами мезоскутума в условиях Крыма предпочитали гнездиться совместно, 
а в крупных семьях не проявляли склонности к доминированию. Предполагается, что характер рисунков 
тела маркирует особей,  придерживающихся разных репродуктивных стратегий.  

 
Ключевые слова:  Polistes nimphus (Christ), самка-основательница, гаплометроз, плеометроз, мелани-

новые рисунки, мезоскутум, клипеус, 1-й тергит брюшка 
 
Вопросы внутривидовой изменчивости ок-

раски тела насекомых и ее пространственно-
временной динамики остаются в центре вни-
мания многих исследований [3, 4, 13]. Харак-
тер меланиновых рисунков на отдельных час-
тях тела чрезвычайно изменчив у всех изу-
ченных в этом отношении видов обществен-
ных ос-веспид родов Polistes [5, 8-11, 18, 20, 
21], Dolichovespula [15, 16], Paravespula [17] и 
имеет адаптивный предостерегающий харак-
тер [7]. Однако существенны пробелы в зна-
нии географической изменчивости фенотипи-
ческой структуры популяций этих видов и 
функциональной загруженности полимор-
физма. Вместе с тем, получены данные о том, 
что осы Polistes nimphus (Christ) Украины от-
четливо распадаются на две естественные 
группировки – южную и восточную, хорошо 
различающиеся по массовым фенотипам. 
Кроме того, на огромной части ареала этого 
вида, от Крыма до Зауралья, выявлено нали-
чие отчетливых предпочтений у различно ок-
рашенных ос к разным формам гнездования 
(на растениях и в укрытиях). Осы с более 

темной окраской 1-го тергита брюшка пред-
почитают гнездиться на растениях, с более 
светлой – в укрытиях. Показано существова-
ние взаимосвязи между морфологическими 
особенностями самок-основательниц P. 
dominulus (Christ), а также P. nimphus, и  осо-
бенностями их социального поведения [8-10]. 
По результатам этих исследований самки-
основательницы разных морфотипов прояв-
ляют предпочтения к разным способам осно-
вания семьи. Так, самки P. nimphus, имеющие 
большие крылья, с темными вариантами ри-
сунка клипеуса, мезоскутума и брюшка гнез-
дятся в одиночку (гаплометроз). К плеометро-
зу (основание семьи группой осемененных 
самок) тяготеют особи с более крупной голо-
вой массовых фенотипов, а также мелкие сам-
ки с редкими признаками рисунка. Следует 
отметить, что накопление данных по измен-
чивости этого вида в разных частях его ареала 
[5, 10], привело к необходимости уточнения 
структуры рисунка мезоскутума, и повторно-
го изучения собранного ранее и частично 
опубликованного материала. 
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В основу настоящей статьи положено 
сравнительное изучение фенотипического 
разнообразия самок-основательниц P. 
nimphus, гнездившихся на чердаках г. Ялта и 
г. Симферополь (Крым, Украина) и биоцентра 
Воронежского университета «Веневитиново» 
(Россия) в апреле-мае 2006 и 2008 гг. соответ-
ственно.  

Объект и методы исследований. Оса 
Polistes nimphus (Christ) – один из самых рас-
пространенных в центральных и северных 
районах Евразии представителей примитив-
ных общественных ос-полистин семейства 
складчатокрылых ос [14]. В лесной и лесо-
степной зоне ее гнезда, прикрепленные с по-
мощью стебелька к растениям, встречаются 
на открытых пространствах лесных полян и 
вырубок, в поймах рек, а также по склонам 
оврагов и балок [2, 7, 12]. Гнездится, кроме 
того, в разнообразных укрытиях антропоген-
ного происхождения, чаще всего на чердаках 
домов [6].   

У P. nimphus типичный для общественных 
ос умеренных широт годичный цикл разви-
тия. Перезимовавшие осемененные самки-
основательницы весной в одиночку (гапло-
метроз) или группой (плеометроз) выращива-
ют первое поколение рабочих особей. В 
плеометротичной семье доминантные самки 
крупнее подчиненных, имеют более развитые 
яичники и более высокую эндокринную ак-
тивность [6]. Если при гаплометрозе зимо-
вавшие самки вовлечены в размножение все 
без исключения, то при плеометрозе они 
вследствие конкуренции дифференцированы 
по репродуктивному успеху [6, 9, 10, 19]. 
Фактором, определяющим репродуктивный 
успех особи, является ее статус в семейной 
иерархии. Доминантные самки могут быть 
выделены по особым формам поведения, свя-
занным с осуществлением репродуктивной 
монополии: на уровне оогенеза - поведенче-
ским доминированием; на уровне яйцекладки 
- заполнением пустых ячей; на уровне эм-
бриогенеза - дифференциальной оофагией [6, 
19]. Семья, развиваясь, переходит от выращи-
вания рабочих к продукции половых особей 
(самцов и будущих основательниц). Будущие 
основательницы у этого вида появляются по-
сле массового выхода самцов. Распад семьи и 
спаривание происходит в конце лета и осе-
нью. Зимуют будущие основательницы, а 
самцы и рабочие осенью погибают.  

Вариации рисунка клипеуса, мезосомы 
(функциональной груди) и метасомы (функцио-

нального брюшка) 184 самок-основательниц P. 
nimphus регистрировали визуально, сверяясь с 
эталонным рисунком (рис. 1). 

Связь между окраской самок-
основательниц и склонностью к определен-
ному типу основания семьи оценивали при 
помощи критерия χ². Анализ способа основа-
ния включал количественный состав самок в 
семье: гаплометроз – одиночная самка строит 
одно гнездо; плеометроз - группа самок за-
кладывает одно гнездо. Изучение доминант-
ной иерархии проводили путем наблюдений 
[6] в лаборатории за поведением самок P. 
nimphus из 23 плеометротичных семей. 

Результаты и их обсуждение. Остановим-
ся прежде всего на специфике основания се-
мей P. nimphus в Крыму и в Воронежской обл. 
При сходных параметрах плотности гнездова-
ния (около 1,2 гнезда/м2 при среднем расстоя-
нии между ближайшими гнездами около 14 
см), число гнездящихся самок было в 2 раза 
ниже в Воронежской обл., чем в Крыму (1,6 
против 3,4 самки/м2). Доля плеометроза на 
чердаках биостационара «Веневитиново» Во-
ронежской обл. была более чем в два раза ни-
же, чем в Крыму, и составила 9,6 % (5/52) 
против 27,1 % (23/85). Максимальное число 
самок в семье при плеометрозе в Крыму вы-
ше, чем в Воронежской обл.: 10 против 3.  

Выборки самок-основательниц из разных 
пунктов сбора различались существенно по 
частотам встречаемости вариантов рисунков 
клипеуса, мезоскутума и 1-го тергита брюш-
ка, что, по-видимому, позволяет отнести их к 
совокупностям популяционного уровня.  

Анализ связи фенотипических особенно-
стей самок P. nimphus со способом основания 
показал, что различия по частотам морф меж-
ду самками из семей, основанных разным 
способом, обнаружены только в Крыму. Гап-
лометротичные самки там статистически зна-
чимо чаще, чем самки при плеометрозе, име-
ли наиболее меланизированный вариант кли-
пеуса С5 и более светлый вариант мезоскуту-
ма Мs 3.4 (табл. 1, 2).  

Самки из малочисленных семей (2-3 особи) 
не отличались от гаплометротичных самок. 
Однако при большом (4-10) числе особей кар-
тина иная: самки в таких семьях отличались 
от гаплометротичных по рисунку клипеуса и 
груди: у них существенно преобладал вариант 
клипеуса С3, относительно реже встречался 
вариант груди Мs3.4, но чаще - соответст-
вующий показатель Мs3.5 (табл. 1 и 2).  

Самки из малочисленных семей чаще име-
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ли варианты клипеуса С5, но по сравнению с 
самками из больших семей у них реже встре-
чался С3; по рисунку груди и 1-го тергита 
брюшка различий не найдено (табл. 1 и 2). 
Ранг особи коррелировал с рисунком мезо-
скутума - rs = -0,41, n = 42, p < 0,05. Кроме то-
го, в каждой конкретной семье P. nimphus от-
носительная интенсивность меланизации 1-го 

тергита брюшка самки соотносилась с ее по-
зицией в доминантной иерархии: χ² = 7,54, df 
= 2, p = 0,021. Отмечено, что α-самки P. nim-
phus были схожи по признакам рисунка с гап-
лометротичными самками, но существенно 
отличались по рисунку клипеуса и мезоску-
тума от низкоранговых особей.  

 

 
Рис. 1. Варианты рисунка самки P. nimphus. С – клипеус,  
Ms – мезоскутум, 1Т и 2T – 1-й и 2-й тергиты брюшка;  

4S-6S – 4-6-й стерниты брюшка. 
 

На чердаках биостационара «Веневити-
ново» у самок из плеометротичных семей в 
два раза чаще встречались Мs1.5 и Мs3.5 и не 
отмечен Мs3.3, однако при имеющихся вы-
борках различия между гапло- и плеометро-
зом статистически не значимы. Не обнаруже-
но также различий между рано и поздно гнез-
дившимися самками. 

Выборки самок из Крыма и Воронежа 
различались между собой по рисункам клипе-
уса, мезоскутума и 1-го тергита брюшка. У 
самок из Воронежской обл. более меланизи-

рованы клипеус и брюшко, а менее – мезоску-
тум. Так, в Крыму, в отличие от Воронежской 
обл., отмечен вариант клипеуса С3, а мезоску-
тума Мs3.5.  

Эти варианты рисунка, как мы уже упо-
минали, характеризуют группу подчиненных 
самок из семей с большим числом основа-
тельниц. При попарном сравнении как гапло-, 
так и плеометротичных самок из Крыма и Во-
ронежской обл. обнаружены существенные 
различия только по характеру рисунка мезо-
скутума (табл. 2). 
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Как видно из таблицы 3, существенно 
различаются выборки самок-основательниц из 
Крыма и Воронежской обл. и по массовым 
фенотипам.  

Так, некоторые наиболее массовые фе-
нотипы (более 10% особей),  как из Воронеж-

ской обл. (С5-Ms1.4-1Т3 и С5-Ms3.4-1Т3), так 
и из Крыма (С5-Ms2.5-1Т3),  указывают на 
уникальность сочетаний вариантов рисунков 
на разных частях тела. Фенотипы С5-Ms3.5-
1Т3 и С5-Ms3.5-1Т4 в Крыму встречаются 
значительно чаще, чем в Воронежской обл.  

 
Таблица 1 

Встречаемость вариантов рисунков (в %) у самок-основательниц P. nimphus в Крыму и Воронеж-
ской обл. (при гапло- и плеометрозе, в малочисленных и больших семьях при плеометрозе) 
Клипеус, С  Мезоскутум, Мs 1-й тергит брюшка, 1Т 

3 4 5 1.3 1.4 1.5 3.3 3.4 3.5 1 2 3 4 5 
Крым, общая выборка (N = 126) 

16,7 1,6 81,7 0 0 0 4,0 38,1 57,9 16,7 32,5 47,6 3,2 0 
Гаплометроз, (N = 62) 

6,5 3,2 90,3 0 0 0 4,9 51,6 43,5 11,3 27,4 56,5 4,8 0 
Плеометроз, (N = 64)  

26,6 0 73,4 0 0 0 3,1 25 71,9 21,9 37,5 39,1 1,5 0 
Самки из малочисленных семей, (N = 46) 

19,6 0 80,4 0 0 0 2,2 30,4 67,4 17,4 45,7 34,8 2,1 0 
Самки из больших семей, (N = 18) 

44,4 0 55,6 0 0 0 5,6 11,1 83,3 33,3 16,7 50 0 0 
Самки высокого ранга, (N = 41) 

24,4 0 75,6 0 0 0 4,9 26,8 68,3 14,6 46,4 36,6 2,4 0 
Самки низкого ранга, (N = 17) 

29,4 0 70,6 0 0 0 0 17,6 82,4 41,2 23,5 35,3 0 0 
Воронежская обл., общая выборка (N = 58) 

0 1,7 98,3 12,1 27,6 10,3 10,3 24,2 15,5 3,5 15,5 67,2 10,3 3,5 
Гаплометроз, (N = 47) 

0 2,1 97,9 10,6 29,8 8,5 12,8 25,5 12,8 4,2 19,2 59,6 12,8 4,2 
Плеометроз, (N = 11) 

0 0 100 18,2 18,2 18,2 0 18,2 27,3 0 0 100 0 0 
 

Таблица 2 
Различия характера рисунка самок-основательниц P. nimphus в разных группах по критерию χ² 

Группы самок Клипеус Мезоскутум 1-й тергит 
брюшка 

Гапло- и плеометроз, Крым 10,81**; 
df = 2 

10,45**; 
df = 2 

6,16; 
df = 3; NS 

Гаплометроз и семьи из 2 самок, Крым 4,30; 
df = 2; NS 4,98; df = 2; NS 3,09; 

df = 3; NS 

Гаплометроз и семьи из 5-9 самок, Крым 16,04***; df = 2 9,60**; 
df = 2 

5,79; 
df = 3; NS 

Семьи из 2-4 самок и семьи из 5-9 самок, Крым 4,11*; 
df = 1 

2,86; 
df = 2 NS 

5,56; 
df = 3; NS 

Гапло- и плеометроз, Воронеж --- 5,56; 
df = 5; NS 

6,56; 
df = 4; NS 

Гаплометроз, Крым и Воронеж 3,31; 
df = 2; NS 

45,25***; 
df = 5 

7,09; 
df = 4; NS 

Плеометроз, Крым и Воронеж 3,78; 
df = 1; NS 

38,29***; 
df = 5 

13,96; 
df = 3; NS 

Общая выборка, Крым и Воронеж 14,32***; 
df = 2 

199,87***; 
df = 7 

41,40***; 
df = 4 

 
Таким образом, результаты этого иссле-

дования свидетельствуют о существенных 
различиях в фенотипическом отношении са-

мок-основательниц Крыма и Воронежской 
обл., однако не выясненным остается, разли-
чаются ли выборки будущих основательниц, 
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выращиваемых в их семьях в конце жизнен-
ного цикла. Кроме того, определенный инте-
рес вызывает исследование роли отбора в пе-
риод зимовки. По-видимому, условия зимовки 
в Крыму более благоприятны, поскольку сам-
ки этого вида в Ялте и Симферополе зимуют в 
гнездах (личн. сообщ. А. В. Фатерыги). Кроме 
того, по данным Л.Ю. Русиной более 80% 
гнезд этого вида там осенью имеют значи-
тельные количества меда, который, по-
видимому, используется зимующими самками 
в питании. Лучшая выживаемость менее ме-
ланизированных особей и высокая их соци-
альная активность на гнездах может способ-
ствовать увеличению плотности гнездящихся 
самок, а в дальнейшем - групповой закладке 
семьи и дифференциации самок по агрессив-
ности. Таким образом, характер меланинового 
рисунка на разных частях тела различается у 
самок-основательниц с разными репродук-
тивными стратегиями в фазе формирования 
поселений только в Крыму. Поскольку конку-
рирующие за доминантный статус самки об-
ладают неравными размерами и разными фи-
зиологическими характеристиками [9, 10, 19, 
21], то внешним проявлением их потенциаль-
ных возможностей может выступать характер 
рисунка. Существование подобной сигналь-
ной системы будет способствовать возраста-
нию предсказуемости взаимоотношений са-
мок и их выживанию в популяции благодаря 
снижению числа драк и предупреждению 
травматизма на ранних этапах выяснения ран-
говой позиции особи в иерархии.  

 

Таблица 3 
Массовые фенотипы самок-основательниц 

P. nimphus на чердаках Крыма и биоцентра «Ве-
невитиново» Воронежской обл., % 

Фенотип Крым  
(N = 190) 

Воронеж  
(N = 57) 

С3-Ms2.3-1Т4 1,05 0 
С3-Ms2.5-1Т3 2,63 0 
С3-Ms2.5-1Т4 3,16 0 
С3-Ms2.5-1Т5 1,05 0 
С3-Ms3.5-1Т2 0,53 0 
С3-Ms3.5-1Т3 5,26 0 
С3-Ms3.5-1Т4 4,21 0 
С3-Ms3.5-1Т5 2,11 0 
С4-Ms2.5-1Т3 0,53 0 
С4-Ms3.5-1Т4 0,53 0 
С5-Ms1.3-1Т1 0 1,75 
С5-Ms1.3-1Т2 0 1,75 
С5-Ms1.3-1Т3 0 8,77 
С5-Ms1.4-1Т1 0 1,75 
С5-Ms1.4-1Т2 0 7,02 
С5-Ms1.4-1Т3 0 19,30 

Фенотип Крым  
(N = 190) 

Воронеж  
(N = 57) 

С5-Ms1.4-1Т4 0 1,75 
С5-Ms1.5-1Т3 0 8,77 
С5-Ms2.3-1Т2 1,58 0 
С5-Ms2.3-1Т3 1,05 0 
С5-Ms2.5-1Т3 14,74 0 
С5-Ms2.5-1Т4 9,47 0 
С5-Ms2.5-1Т5 2,11 0 
С5-Ms3.3-1Т2 0 5,26 
С5-Ms3.3-1Т3 0 3,51 
С5-Ms3.4-1Т2 0 1,75 
С5-Ms3.4-1Т3 0 15,79 
С5-Ms3.4-1Т4 0 7,02 
С5-Ms3.5-1Т2 0,53 1,75 
С5-Ms3.5-1Т3 20 8,77 
С5-Ms3.5-1Т4 16,32 1,75 
С5-Ms3.5-1Т5 13,16 3,51 

 
В целом же структура популяции P. 

nimphus представляется следующей. Основу 
популяции составляют «генералисты», особи 
массовых фенотипов, способные гнездиться в 
различных условиях. Доля «специалистов», 
маркированных редкими фенотипами, мала и 
сильно колеблется в зависимости от условий, 
увеличиваясь в Крыму при более благоприят-
ных условия зимовки. Вопрос о характере на-
следственной основы различий между «гене-
ралистами» и «специалистами» в настоящее 
время остается открытым, однако мы можем 
утверждать, что нами обнаружены хорошие 
фенотипические маркеры этих стратегий у ос. 

Выводы. Проведено сравнение измен-
чивости ос, гнездящихся в укрытиях Воро-
нежской обл. и в Крыму. Самки-
основательницы из разных выборок различа-
ются существенно по частотам и характеру 
сочетаний рисунков клипеуса, мезоскутума и 
1-го тергита брюшка. Существование взаимо-
связи между фенотипом самки и способом 
основания семьи обнаружено только в Крыму 
при более высокой плотности гнездящихся 
самок.  
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RUSINA L., YU., LOPATIN A. V. 
 

A RELATIONSHIP BETWEEN PHENOTYPIC VARIABILITY OF POLISTES NIMPHUS (CHRIST) 
(HYMENOPTERA, VESPIDAE) FOUNDRESSES AND MODE OF COLONY FOUNDATION 

 
Colour pattern variability of foundresses of resocial P. nimphus wasps were studied in shelters of different 

parts of this species distribution (Crimean peninsula of Ukraine, Voronezskaya reg. of Russia). It was revealed 
the differences between different populations in character of colour pattern variabilities of mesoscutum, clypeus 
ana 1 tergite of abdomen. Phenotypic similarity of haplo- and pleometrotic foundresses from Voronezskaya re-
gion of Russia in spite of those ones from Crimea penninsula was found. It was shown that the nesting density in 
different part of this species distribution was similar; however, the number of foundresses in a colony varied. 
Females of different colour pattern displayed the inclination to domination and to the pleometrotic pattern of 
colony foundation. Females of darker body colours founded their colonies by themselves and were dominant in 
small (according to the number of foundresses) colonies under pleometrosis. Females with lighter clypeus pat-
terns prefered to nest together; in large colonies, they don’t tend to dominate. It is supposed that body coloration 
marks those individuals, which follow different reproductive strategies.  

 
Key words: Polistes nimphus (Christ), foundress, haplometrosis, pleometrosis, colour pattern variability, 

mesoscutum, clypeus, first tergite of abdomen  
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СОКОЛОПОДІБНІ ПТАХИ БУКОВИНСЬКИХ КАРПАТ: 
СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ, ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ, 

ОХОРОНА 
 
Вивчено сучасний стан популяцій денних хижих птахів. З’ясовано їх територіальний розподіл, про-

аналізовано динаміку чисельності. У межах Буковинських Карпат гніздиться 15 видів Соколоподібних, а 
всього в зазначеному регіоні встановлене перебування 24 представників із цього ряду. Стан популяцій 8 
(53,4%) гніздових видів є критичний. До головних лімітуючих чинників належать деградація довкілля, 
збіднення кормової бази, браконьєрство. На основі проведених досліджень запропоновані заходи, спря-
мовані на відтворення й охорону денних хижих птахів. 

 
Ключові слова: Буковинські Карпати, Соколоподібні, стан популяцій, охорона 

 
 
Вступ. Інтенсивне втручання людини у 

природу протягом останніх десятиліть, 
трансформація екосистем під впливом антро-
погенного чинника призвели до надзвичайно 
негативних наслідків. Саме тому, однією з 
найбільш важливих проблем сучасності є збе-
реження генофонду рослинного та тваринного 
світу. Це, зокрема, стосується й Карпатського 
регіону України [27]. 

Останнім часом комплексному вивченню 
фауни в нашій країні приділяється значна ува-
га. Господарська діяльність людини кардина-
льним чином змінила і продовжує змінювати 
середовище існування тварин. Це призводить 
до того, що катастрофічно швидко деградують 
місця перебування птахів, зокрема, денних хи-
жих. У зв’язку з цим виникає потреба оптимі-
зувати відносини людини із зазначеною гру-
пою пернатих. Необхідне проведення першо-
чергових заходів для збереження популяцій та 
збільшення чисельності Соколоподібних 
(Falconiformes). Це унікальні модельні об’єкти 
для якісного вивчення стану довкілля. Знахо-
дячись на верхівках трофічних пірамід, вони є 
останньою, найбільш важливою ланкою в лан-
цюгу біоценотичних зв’язків. Наявність хижих 
птахів свідчить про нормальне функціонування 
екосистеми, а їх зникнення – тривожний сиг-
нал про наступ серйозної небезпеки [17]. 

Отже, Соколоподібні є однією з найбільш 
чутливих до змін середовища таксономічною 

групою хребетних. Сучасний стан популяцій 
цих авіфауністичних елементів як консумен-
тів вищого порядку, досить добре відображає 
порушення в екосистемах [11]. Тому практич-
на діяльність стосовно відновлення чисельно-
сті рідкісних і зникаючих видів денних хижих 
птахів фактично неможлива без всебічного 
вивчення їх географічного поширення, чисе-
льності, особливостей гніздування, впливу лі-
мітуючих чинників та інших аспектів [17]. 

У зв’язку з наведеним вище, мета нашої 
роботи полягала у з’ясуванні сучасного стану 
популяцій Соколоподібних гірської та перед-
гірської частин Буковинських Карпат, прове-
денні еколого-фауністичного аналізу. Для до-
сягнення зазначеної мети необхідно було ви-
рішити наступні завдання: охарактеризувати 
динаміку чисельності й територіальний роз-
поділ денних хижих птахів; встановити роль 
еколого-етологічних чинників у виборі ними 
місць перебування; оцінити значущість 
управління поведінкою Соколоподібних з ме-
тою охорони раритетних видів. 

Регіон робіт, матеріали та методи. Буко-
винські Карпати мають свої ландшафтні осо-
бливості; вони займають (разом з Передкар-
паттям) фактично 50% площі Чернівецької 
області. Зазначений регіон є складовою час-
тиною Українських Карпат – фізико-
географічної провінції Карпатської гірської 
країни [29]. Провідну роль тут у формуванні 
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та розміщенні природних територіальних 
комплексів, їх просторової структури відігра-
ють групи літоморфотектогенних і клімато-
генних чинників. Більшу частину поверхні 
(54,8%) утворюють низькогір’я (500–900 м н. 
р. м.), середньогір’я (900–1500 м) займають до 
43% площі, високогір’я (вище 1500 м) – 0,2%, 
рівень днищ долин (300–500 м) – до 2%. На-
ростання висот і зміна природних зон відбу-
вається хвилеподібно з північного сходу на 
південний захід. Велику роль у формуванні 
природних комплексів різних рангів відіграє 
літологія гірських порід. Вона впливає на їх 
висоти, характер процесів, форми долин і 
хребтів, зволоженість поверхні. Скажімо, по-
ширення дрібноритмічного глинистого флішу 
зумовлює прискорений розмив порід і зни-
ження висот, розвиток зсувів, «розпливання» 
хребтів, згладженість їх вершин і схилів, пе-
резволоження поверхні, оглеєння грунтів, 
широке розповсюдження луків і ялинових лі-
сів. Навпаки, пісковики товсторитмічного 
флішу бронюють поверхню від руйнування, 
викликають розвиток вузькогребневих хреб-
тів, крутих схилів вузьких глибоковрізаних 
долин. Вони швидше прогріваються, що 
сприяє росту та розвитку теплолюбивіших де-
ревних порід (бука, ялиці, кленів) [7]. 

Клімат Буковинських Карпат загалом про-
холодний і вологий. Річна сума активних тем-
ператур скорочується від 2200 °С до 600 °С, 
середні місячні температури липня – від 12 °С 
до 17 °С, січня – від –6 °С до –9 °С. Річна сума 
опадів, навпаки, зростає з 800 до 1200 мм. Ви-
сотні зміни гідрокліматичних умов визначають 
висотно-зональне розміщення лісів різних фо-
рмацій, типів грунтів, підкласів, типів і підти-
пів довкіль [7]. 

Об’єктом наших досліджень є фауна ден-
них хижих птахів Буковинських Карпат. 
Предмет дослідження – формування еколого-
етологічних особливостей Соколоподібних у 
виборі місць перебування та їх адаптацій до 
впливу антропогенного фактора. Методи до-
слідження: польовий – вивчення умов перебу-
вання денних хижих птахів, їх біотопного 
розподілу, геграфічного поширення, обліки 
чисельності; камеральний – опрацювання зі-
браних матеріалів у лабораторних умовах, ви-
вчення музейних колекцій, робота з літерату-
рою. 

Матеріали зібрані нами в усі сезони року за 
загальноприйнятими методиками [11; 28; та 
ін.] протягом останніх двох десятиліть. Дослі-
дженнями більш-менш рівномірно охоплений 

фактично весь регіон. Використані в роботі 
відомості стосовно сучасного стану Соколо-
подібних Буковинських Карпат базуються на 
спостереженнях авторів і даних з літератур-
них джерел [1; 3–6; 10; 12–16; 18–22; 26; 30; 
31; 33–36; 38–57; 59–62; 67–69; 71–73; 75; 77–
79; 82; 84; та ін.]. Порядок розташування ви-
дів і їх латинь наведені за Л.С. Степаняном 
[58], українські назви таксонів – за Г.В. Фесе-
нком і А.А. Бокотеєм [65; 66]. Чисельність і 
статус перебування видів визначали за зага-
льноприйнятою шкалою [11]. 

Аналіз стану популяцій гніздових видів 
проводився за методикою Ю.Б. Артюхіна [2] 
зі змінами [11] та доповненнями. Вона базу-
ється на бальній оцінці двох основних показ-
ників, які відображають стан виду. На основі 
оцінки сучасного регіону поширення та кате-
горій чисельності, а також оцінок їх змін, ви-
водився комплексний показник стану виду, 
який має загальний вираз А1–А2 і В1–В2 
(табл. 1). Сума накопичених балів дає підсум-
кову оцінку стану видів від 0 до 8, яка при оп-
тимальному стані рівна 0–2, загрозливому – 
3–5 і критичному – 6–8. 
 

Таблиця 1 
Оцінка стану популяцій гніздових видів птахів 

Оцінка стану, бали Показник 0 1 2 
А. Регіон поширення 

А.1. Сучас-
ний стан 

широкий 
(займає 
більше 

50% тери-
торії) 

обмежений 
(займає при-

близно 10–50% 
території) 

дуже вузь-
кий (за-
ймає мен-
ше 10% 
території; 
відомі по-
одинокі 
знахідки)

А.2. Зміни 
(за період)

без суттє-
вих змін 

середнє скоро-
чення (при-
близно на 25–
75% від почат-
кової терито-

рії) 

значне 
скорочен-
ня (більше 
ніж на 

75% від 
початкової 
території; 
вид збері-
гся в окре-
мих міс-
цях) 

В. Категорії чисельності 
В.1. Сучас-
ний стан звичайний малочисельний рідкісний

В.2. Зміни 
(за період)

без суттє-
вих змін 

середнє скоро-
чення 

значне 
скорочен-

ня 
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Для підрахунку вартісної оцінки ресурсів 
Соколоподібних ми використали методику 
біосферної вартості наземних тварин Ю.С. 
Равкіна [37]. Біосферна вартість розрахову-
ється для кожного виду зокрема. Для терито-
рій з особливим охоронним статусом вво-
диться коефіцієнт статусу території. Відпові-
дні розрахунки проводили за формулою: 

Вб = Чс • Т • П, 
 

де Вб – біосферна вартість,  Чс – середня чисельність 
відповідного виду, Т – такса відшкодування шкоди для 
даного виду у кратності до розміру мінімальної заробіт-
ної плати на час оцінки [70], П – розмір мінімальної за-

робітної плати на час оцінки. 
 

Результати й обговорення. Сучасний 
стан фауни і територіальний розподіл Со-
колоподібних Буковинських Карпат. У гір-
ській частині Чернівецької області поширен-
ня, чисельність і екологічні особливості ден-
них хижих птахів вивчені ще не достатньо по-
вно. В існуючих публікаціях по орнітофауні 
регіону наявні переважно лише фрагментарні 
відомості стосовно зустрічей окремих рідкіс-
них видів, їх територіального розподілу й 
окремих аспектів біології. 

На основі узагальнення інформації з бага-
тьох літературних джерел (див. вище) та за 
результатами опрацювання музейних колек-
цій [3; 22; 31; 35; 47; 63; 85; 87] і проведення 
власних досліджень, у межах Буковинських 
Карпат нами встановлене перебування 24 ви-
дів з ряду Соколоподібні (додаток), які нале-
жать до 13 родів і 3 родин: Скопові* – 1 (4,2%) 
представник, Яструбові – 17 (70,8%) та Соко-
лові – 6 (25,0%). З них гніздовими (достовір-
но, ймовірно чи можливо; шкала за [86]) є 15 
(62,5%) видів (зокрема, 8 – перелітні, а 7 за-
лишаються зимувати), зимуючими – 9 (37,5%) 
(з них 2 трапляються лише взимку), проліт-
ними – 3 (12,5%) та залітними – 4 (16,7%). До 
останніх належать орлан-білохвіст, чорний 
гриф, білоголовий сип і балабан. Крім того, 
гніздування в регіоні польового луня, змієїда 
та беркута ще остаточно не доведене.  

За фізико-географічними областями Буко-
винських Карпат просторово-часовий розпо-
діл Соколоподібних виглядає наступним чи-
ном (табл. 2). 

Передкарпаття. Ця фізико-географічна 
область займає близько 32% території Черні-
вецької області. Вона утворює її другий, 
центральний ландшафтно-гіпсометричний 

                                           
*Латинські назви рядів, родин і видів наведені в додатку. 

ярус. Межі чітко окреслені: на півночі – р. 
Прут, на заході – р. Черемош, на півдні – оро-
графічний уступ Буковинських Карпат, на пі-
вденному сході – державний кордон України з 
Румунією. У системі фізико-географічного 
районування це перша зовнішня область Кар-
патської гірської країни. Саме в її межах сти-
куються й активно взаємодіють дві сусідні 
країни, їх фізико-географічні процеси, зако-
номірності просторової диференціації. Вна-
слідок цього першою відмінною особливістю 
природи є її двоякий характер, тобто наяв-
ність рис довкіль рівнин і гір [7]. У межах Бу-
ковинського Передкарпаття встановлене пе-
ребування 21 виду денних хижих птахів (на-
лежать до 10 родів), або 87,5% від їх загальної 
кількості. З них гніздовими є 14 (66,7%) пред-
ставників (зокрема, 7 – перелітні і стільки ж 
залишаються зимувати), зимуючими – 9 
(42,9%) (з них 2 трапляються лише взимку), 
пролітними – 3 (14,3%) та залітними – 2 
(9,5%). За показниками відносної чисельності 
розподіл наступний: рідкісні – 11 (52,4%) ви-
дів, малочисельні – 6 (28,6%) і звичайні – 4 
(19,0%). 

Таблиця 2 
Статус перебування, відносна чисельність і те-
риторіальний розподіл Соколоподібних у Буко-

винських Карпатах 
Фізико-географічні 

області Вид Статус
Чи-
сель-
ність ПК СК ВК ПЧ МК

Pandion 
haliaetus 

ПР Р + + – – – 

Pernis apivorus ГН М + + + + – 
Milvus milvus ГН Р + + – – – 
M. migrans ГН Р + – – – – 
Circus cyaneus ГН, ЗМ Р + – – – – 
C. aeruginosus ГН, ЗМ М + – – – – 
Accipiter gentilis ГН, ЗМ З + + + + + 
A. nisus ГН, ЗМ З + + + + + 
Buteo lagopus ЗМ М + – – – – 
B. buteo ГН, ЗМ З + + + + + 
Circaetus gal-
licus 

ГН Р – – – – + 

Hieraaetus pen-
natus 

ГН М + + – – – 

Aquila clanga ПР Р + – – – – 
A. pomarina ГН М + + + + + 
A. chrysaetos ГН, ЗМ Р + + + + + 
Haliaeetus albi-
cilla 

ЗЛ Р + + – – – 

Aegypius 
monachus 

ЗЛ Р – + – – – 

Gyps fulvus ЗЛ Р – – – – + 
Falco cherrug ЗЛ Р + + – – – 
F. peregrinus ПР Р + – – – – 
F. subbuteo ГН М + + + + + 
F. columbarius ЗМ Р + – – – – 
F. vespertinus ГН Р + – – – – 
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F. tinnunculus ГН, ЗМ З + + + + + 
Примітка. ГН – гніздовий вид, ЗМ – зимуючий, ПР – 
пролітний, ЗЛ – залітний; Р – рідкісний, М – малочисе-
льний, З – звичайний; ПК – Передкарпаття, СК – Скибо-
ві Карпати, ВК – Верховинські Карпати, ПЧ – Полонин-
сько-Чорногірські Карпати, МК – Мармароські Карпати. 
 

Скибові Карпати утворюють північно-
східні схили гірської системи. Сформувалися 
вони на основі Зовнішнього карпатського ан-
тиклінорію з його складною складчасто-
насувною скибовою структурою. Це низько-
гір’я та середньогір’я з висотами від 700 до 
1400 м н. р. м., що являють собою складну сис-
тему поздовжньо витягнутих асиметричних 
гірських пасом, інтенсивно розчленованих гус-
тою сіткою глибоко (до 200–250 м) врізаних 
поперечних і поздовжніх долин. Кліматичні 
умови, рослинність, ґрунтовий покрив і ланд-
шафти тут надзвичайно різноманітні. Природні 
комплекси різко змінюються від широколистя-
них лісових біля підніжжя гір, до хвойних лі-
сових і лучних полонин, на вершинах [7]. На 
території області Скибових Карпат виявлено 
14 видів Соколоподібних із 10 родів, або 58,3% 
від їх загальної кількості. З них гніздовими є 10 
(71,4%) представників (зокрема, 5 – перелітні і 
стільки ж залишаються зимувати), зимуючими 
– 5 (35,7%), пролітним – 1 (7,1%) та залітними 
– 3 (21,4%). За показниками відносної чисель-
ності переважають рідкісні види (6 або 42,8%), 
за ними йдуть малочисельні та звичайні – по 4 
(28,6%) представники. 

Верховинські Карпати утворюють 
центральну вододільну частину гірської сис-
теми. Вони сформувалися на фундаменті Кро-
сненської синклінальної зони, яка складена 
молодшими товщами пісковиково-глинистого 
флішу. Тривала ерозія нестійких порід сприя-
ла утворенню низькогірного рельєфу [7]. У 
межах Верховинських Карпат фауна Соколо-
подібних досить бідна. Тут встановлене пере-
бування лише 8 видів, які належать до 5 родів 
(33,3% від загальної кількості в гірській час-
тині Чернівецької області). Усі виявлені пред-
ставники є гніздовими; з них 3 перелітні, а 5 
залишаються зимувати. За показниками від-
носної чисельності розподіл наступний: рідкі-
сні – 1 (12,5%) вид, малочисельні – 3 (37,5%) і 
звичайні – 4 (50,0%). 

Полонинсько-Чорногірські Карпати. Ця 
найвища, заліснена, осьова частина сформува-
лася на фундаменті внутрішніх структурних зон 
(Чорногірська та Рахівська) гірської системи. 
Тектонічні підняття та денудаційна стійкість 
порід визначили високе гіпсометричне поло-

ження – розвиток тут широкої смуги лісистих 
середньогір’їв. Над ними підвищуються окремі 
масиви і вершини субальпійських довкіль [7]. 
На території області Полонинсько-
Чорногірських Карпат виявлено 8 видів денних 
хижих птахів (із 5 родів), або 33,3% від їх зага-
льної кількості. З них гніздовими є всі предста-
вники (зокрема, 3 – перелітні, а 5 залишаються 
зимувати). За показниками відносної чисельно-
сті переважають звичайні види (4 або 50,0%), за 
ними йдуть малочисельні (3 або 37,5%) та рідкі-
сні (1 або 12,5%). 

Мармароські Карпати як фізико-
географічна область своєю своєрідністю та 
специфікою різко виділяються на тлі інших 
територій. Вони сформувалися на фундаменті 
давнього Мармароського кристалічного ядра 
внутрішнього антиклінорію гірської системи 
[7]. У межах Мармароських Карпат встанов-
лене перебування 9 видів Соколоподібних (із 
6 родів), або 37,5% від їх загальної кількості. 
З них гніздовими є 8 (88,8%) представників (3 
перелітні, а 5 залишаються на зимівлю) і залі-
тним – 1 (11,1%). За показниками відносної 
чисельності розподіл наступний: рідкісні – 3 
(33,3%) види, малочисельні – 2 (22,3%) і зви-
чайні – 4 (44,4%). 

Отже, якісний склад денних хижих птахів 
помітно зменшується з підняттям у гори. Це так 
само стосується і кількісних показників. Загаль-
на картина щодо відносної чисельності виглядає 
наступним чином. Переважають рідкісні види 
(14 або 58,3%), за ними йдуть малочисельні (6 
або 25,0%) та звичайні (4 або 16,7%). 

Користуючись методикою [2], яка базуєть-
ся на бальній оцінці двох основних показни-
ків (хорологічний і динаміка чисельності), що 
відображають стан популяцій птахів, для Со-
колоподібних Буковинських Карпат отримані 
наступні результати (табл. 3). З 15 гніздових 
видів, сучасний стан популяцій 8 (53,4%) ви-
явився загрозливим або критичним, а для ін-
ших 7 (46,6%) – оптимальним. Тобто, протя-
гом останніх десятиліть у цьому аспекті про-
гресує негативна популяційна тенденція. 
Причин такого стану можна навести чимало. 
Це і загальна деградація довкілля (насампе-
ред, знищення місць гніздування та кормових 
біотопів), і зменшення трофічної бази, заги-
бель птахів унаслідок несприятливих погодніх 
умов (наприклад, під час багатосніжних зим), 
браконьєрства, фактор турбування, низька 
екологічна культура населення й інші чинни-
ки [11; наші дані]. Відповідні созологічні за-
ходи є явно недостатніми і не можуть виріши-
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ти наявної проблеми. 
Популяційні тренди й адаптивні страте-

гії денних хижих птахів. Узагальнена міра 
життєвого успіху будь-якого виду – це його 
чисельність і величина регіону поширення [9]. 
Саме ці показники є основою для повноцінної 
характеристики ефективності екологічних 
зв’язків й адаптивних стратегій. 

Таблиця 3 
Оцінка стану популяцій (бали) гніздових видів 

Соколоподібних Буковинських Карпат 

Вид 
Комплекс-
ний показ-

ник 

Підсумко-
ва оцінка 

Стан по-
пуляції 

Pernis apivorus 0–0, 1–1 2 ОП 
Milvus milvus 0–2, 2–2 6 КР 
M. migrans 0–2, 2–2 6 КР 
Circus cyaneus 2–2, 2–2 8 КР 
C. aeruginosus 0–0, 1–1 2 ОП 
Accipiter gentilis 0–0, 1–0 1 ОП 
A. nisus 0–0, 1–0 1 ОП 
Buteo buteo 0–0, 0–0 0 ОП 
Circaetus gallicus 0–2, 2–2 6 КР 
Hieraaetus pen-
natus 

0–1, 1–1 3 ЗГ 

Aquila pomarina 0–1, 1–1 3 ЗГ 
A. chrysaetos 0–0, 2–2 4 ЗГ 
Falco subbuteo 0–0, 1–1 2 ОП 
F. vespertinus 0–2, 0–2 4 ЗГ 
F. tinnunculus 1–0, 1–0 2 ОП 
Примітка. ОП – оптимальний стан, ЗГ – загрозливий, КР 
– критичний. 

Одні види денних хижих птахів краще при-
стосовані до життя у відносно стабільному 
середовищі, яке повільно змінюється, інші 
непогано адаптувалися, скажімо, до значних 
флуктуацій харчових ресурсів [28]. 

Оскільки на даний момент часу не пору-
шеного діяльністю людини природного осе-
редку фактично не існує, то це спонукає тва-
рин до вироблення нових адаптаційних меха-
нізмів, які забезпечать сумісність з сучасними 
об’ємами, темпами та непередбаченими про-
явами антропогенної трансформації звичних 
умов життя [9; 17]. 

Критичний аналіз власних і літературних 
матеріалів дозволив здійснити загальну екс-
пертну оцінку чисельності та популяційних 
трендів Соколоподібних Буковинських Кар-
пат (табл. 4). Як видно з наведених даних, су-
часний стан популяцій 2/3 видового складу є 
відносно благополучним. Причому для 9 
(60,0%) представників він є загалом стабіль-
ним, а чисельність 1 (6,7%) виду (великий яс-
труб) навіть помітно зросла. Натомість, су-
часний стан популяцій у регіоні чорного шу-
ліки, орла-карлика, й, особливо, рудого шулі-

ки (вже, очевидно, зник на гніздуванні) та кі-
бчика, викликає значну стурбованість і зане-
покоєння. Причому, чисельність цих видів 
протягом останніх десятиліть помітно змен-
шилася не лише в регіоні Буковинських Кар-
пат, а й в Україні загалом. 

Таблиця 4 
Чисельність і популяційні тренди гніздових ви-
дів Соколоподібних у Буковинських Карпатах 

Кількість пар* 

Україна Буковинські Кар-
пати Вид 

абс. тренд абс. % тренд
Pernis apivorus 2000–2500 0 10–20 0,7 0 
Milvus milvus 0–4 –2 0–1 25,0 –2 
M. migrans 1500–1800 –1 2–6 0,2 –1 
Circus cyaneus 250–1000 F 2–3 0,4 F 
C. aeruginosus 13800–

23600 
+1 6–10 0,04 0 

Accipiter gentilis 6900–10300 +1 70–100 1,0 +1 
A. nisus 4500–7600 0 100–

150 
2,1 0 

B. buteo 22500–
32500 

0 300–
400 

1,3 0 

Circaetus gallicus 160–300 +1 1–2 0,7 0 
Hieraaetus pen-
natus 

240–380 –1 8–12 3,2 –1 

Aquila pomarina 500–1000 +1 12–14 1,7 0 
A. chrysaetos 15–20 0 1–2 8,5 0 
Falco subbuteo 2000–3000 0 10–20 0,6 0 
F. vespertinus 3200–5100 –2 2–4 0,1 –2 
F. tinnunculus 9000–14400 –1 80–120 0,9 0 
*Наведено за: [69; 70; 81; неопубл. матер].  
Примітка. Тренди: –2 – різке зменшення чисельності, –1 
– помітне зменшення чисельності, 0 – відносна стабіль-
ність популяцій, +1 – незначне зростання чисельності, F 
– флуктуація. 
 

Наведені вище матеріали свідчать про те, 
що незважаючи на жодні обставини, в денних 
хижих птахів усе ж з’явилися відповідні адап-
тації до помірного впливу антропогенного 
чинника на довкілля. Цю постулату необхідно 
неодмінно враховувати як під час планування 
інтенсифікації природокористування, так і під 
час створення мережі територій та об’єктів 
природно-заповідного фонду. 

Реакції Соколоподібних на значне послаб-
лення одного з найголовніших негативних 
факторів – прямого знищення цих птахів лю-
диною (відповідні кампанії мали місце в сере-
дині – на початку другої половини ХХ ст.), 
виявилися неоднозначними. З цієї точки зору 
гніздові види доцільно розділити на три умо-
вні групи: антропофоби, антропотолеранти й 
антропофіли [9]. Умовність цієї схеми перед-
бачає реальність її корегування на регіональ-
ному і локальному рівнях. 

Група антропофобів об’єднує, переважно, 
рідкісні та деякі малочисельні види (змієїд, 
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орел-карлик, малий підорлик, беркут і деякі 
інші). Їм властива підвищена вразливість до 
дії будь-яких факторів, що порушують звичне 
для них природне середовище. У зв’язку з рі-
дкісністю та залежністю від наявності крупної 
або специфічної здобичі, несприйняттям жод-
них перетворень первинних місць перебуван-
ня і, як правило, нетерпимістю до всіх форм 
турбування, антропофоби фактично не здатні 
адаптуватися до антропогенного впливу [9]. 
Збереження представників цієї групи вельми 
проблематичне без невідкладної підтримки 
людини: заповідання відповідних територій, 
охорона окремих місць гніздування, монту-
вання штучних гніздових платформ, організа-
ція підгодівлі, вольєрного розведення з метою 
створення гарантійного генофонду й подаль-
шого випуску молодих птахів у природу для 
відновлення згасаючих популяцій. Предмет 
особливої турботи – заходи щодо запобігання 
загибелі хижих птахів від отрутохімікатів і на 
лініях електропередач. 

Характерними представниками антропо-
толерантних видів у межах Буковинських 
Карпат є осоїд, очеретяний лунь, малий яст-
руб, звичайний канюк, великий підсоколик. 
Як у будь-якої проміжної групи, склад цих 
птахів уособлює певну невизначеність, який 
дуже залежить від конкретних умов перебу-
вання і тому може бути різним навіть на сусі-
дніх територіях. Зникнення тиску прямого ан-
тропогенного переслідування не призвело до 
негайної позитивної реакції загального росту 
їх чисельності. Тим не менше, екопластика 
видів із цієї групи дозволяє сподіватися, що їх 
адаптаційний потенціал рано чи пізно про-
явиться разом зі зростанням толерантності до 
них людини [9]. 

Антропофіли, тобто, найбільш не боязкі 
по відношенню до антропогенного чинника 
денні хижі птахи, здатні швидко заселяти іс-
тотним чином трансформовані території, на-
самперед, агро- й урболандшафти. У регіоні 
до найбільш яскраво виражених представни-
ків цієї групи належать звичайні види – вели-
кий яструб, звичайний боривітер і деякі інші. 
Вони досить добре адаптовані до антропоген-
них перетворень довкілля і достатньо терпимі 
до традиційних форм діяльності людини 
(сільськогосподарські роботи, випасання ху-
доби, інтенсивний рух транспортних засобів 
тощо). Ці хижі птахи, як правило, інертно ста-
вляться до фонової присутності антропічного 
чинника, можуть достатньо надійно диферен-
ціювати ступінь небезпеки для себе з боку 

людини [9]. Існує видова й індивідуальна різ-
ноякісність цих здатностей, яка має, без сум-
ніву, адаптивне значення. За умови необме-
жено довгого збереження відповідного зако-
нодавчого статусу, види з цієї групи будуть 
ще повніше використовувати свої «пристосу-
вальницькі» ресурси, заселяючи нові терито-
рії та збільшуючи свою чисельність до мак-
симальних меж екологічної ємності угідь. 
Сумісність тривалого існування їх повноцін-
них популяцій з подальшим соціально-
економічним розвитком не вимагає спеціаль-
них заходів загальнодержавного масштабу, 
крім неухильного дотримання природоохо-
ронного законодавства й екологічної етики 
толерантної поведінки людини у природі. 

Таким чином, підсумовуючи адаптаційні 
можливості Соколоподібних, можна зробити 
загальний висновок про принципову суміс-
ність їх існування з сучасними відносно помі-
рними антропогенними перетвореннями 
ландшафтів, а отже і про достатньо «міцний» 
адаптаційний ресурс цих птахів.  

 
Раритетні види й охорона Соколоподіб-

них. Всі види денних хижих птахів, які зу-
стрічаються в Буковинських Карпатах, є в пе-
реліках відповідних созологічних списків ре-
гіонального, загальнодержавного та міжнаро-
дного рівнів [64; 74] (див. додаток).  

Отже, на сторінки другого видання Черво-
ної книги України [70] занесено 13 (54,2%) 
представників, до Європейського червоного 
списку [83] – 3 (12,5%) та в Червоний список 
Міжнародного Союзу охорони природи [80] – 
4 (16,7%). Трохи більше половини Соколопо-
дібних (14 або 58,3%) є видами загальноєвро-
пейської природоохоронної значущості 
(SPEC) [81]. До категорії SPEC1 належать 4 
(28,6%) представники – великий підорлик, 
орлан-білохвіст, чорний гриф і балабан (жо-
ден з них не гніздиться), до категорії SPEC2 – 
2 (14,3%) і до категорії SPEC3 – 8 (57,1%). 
Крім того, усі денні хижі птахи занесені до 
Бернської, Боннської та Вашингтонської кон-
венцій [23–25; 36].   

Чимало «червонокнижних» гніздових і зи-
муючих видів Соколоподібних регіону охоро-
няються в межах заповідних об’єктів, зокрема 
в національному природному парку (НПП) 
«Вижницький», регіональному ландшафтному 
парку (РЛП) «Чернівецький» (південна части-
на), у кількох заказниках (табл. 5). Виявлені 
вони й у межах проектованих транскордонних 
україно-румунських природних резерватів 
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Буковинських Карпат [55–57; 67; 68; 72; 73; 
75; 77], де встановлене перебування, як міні-
мум, 6 видів (з урахуванням прилеглих діля-
нок) (рис. 1 і 2).  

У південній частині Чернівецької області 
знаходяться проектований НПП «Черемось-
кий», заказники «Зубровиця», «Красноїльсь-
кий», «Лунківський» і «Прутська заплава», а 

також перспективна для забезпечення дієвою 
охороною наявного раритетного біорізнома-
ніття ділянка «Біла Криниця» та масив «Жи-
жія» (охоплює кілька пам’яток природи і за-
повідних урочищ). Зазначені території є перс-
пективними для створення мережі транскор-
донних україно-румунських природних резер-
ватів [55–57; 67; 68; 72; 73; 75; 77].  

Таблиця 5 
Созологічний статус гніздових і зимуючих «червонокнижних» видів  

Соколоподібних Буковинських Карпат 
Вид «Червоні» списки Заходи охорони* 

Milvus milvus 

ЧКУ, ЄЧС, БеК, 
БоК, КТВ, ЗЄПЗ 

Раніше спостерігали на територіях, які зараз входять до складу НПП «Вижни-
цький» і південної частини РЛП «Чернівецький». Необхідно з’ясувати сучас-
не поширення й організувати дієву охорону знайдених гнізд чи ділянок, за-
йнятих територіальними парами.  

Circus cyaneus ЧКУ, БеК, БоК, 
КТВ, ЗЄПЗ 

Доцільно виявити та забезпечити дієвою охороною місця гніздування (по-
стійного перебування) птахів. 

Circaetus gallicus 
ЧКУ, БеК, БоК, 
КТВ, ЗЄПЗ 

Встановлене перебування в межах проектованого НПП «Черемоський». Ба-
жано з’ясувати сучасне поширення виду, а знайдені місця гніздування потріб-
но забезпечити дієвою охороною. 

Hieraaetus pennatus 
ЧКУ, БеК, БоК, 
КТВ, ЗЄПЗ 

Виявлений у НПП «Вижницький», а також у межах південної частини РЛП 
«Чернівецький» і в загальнозоологічному заказнику «Зубровиця». Доцільно 
знайти місця гніздування птахів, де організувати спеціальні охоронні зони. 

Aquila pomarina 

ЧКУ, БеК, БоК, 
КТВ, ЗЄПЗ 

Виявлений у межах НПП «Вижницький» і проектованого НПП «Черемось-
кий», а також у заказниках ландшафтному «Красноїльський» і загальнозооло-
гічному «Зубровиця». Бажано найближчим часом знайти гніздові ділянки 
птахів, де необхідно створити заповідні об’єкти, активізувати пропаганду збе-
реження виду. 

A. chrysaetos 

ЧКУ, БеК, БоК, 
КТВ, ЗЄПЗ 

Особин виду виявляли на територіях НПП «Вижницький» і проектованого 
НПП «Черемоський», а також у межах загальнозоологічного заказника «Зу-
бровиця». Необхідно забезпечити дієвою охороною можливі місця гніздуван-
ня, проводити відповідну пропагандистську роботу серед місцевого населен-
ня. 

*За: [60–62; неопубл. матер.] 
Примітка. ЧКУ – Червона книга України (1994 р.) [70], ЄЧС – Європейський червоний список (1991 р.) [83], 

БеК – Бернська конвенція (1979 р.) [25; 36], БоК – Боннська конвенція (1979 р.) [23], КТВ – Конвенція про міжнаро-
дну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (1973 р.) [24], ЗЄПЗ – птахи за-
гальноєвропейської природоохоронної значущості (2000 р.) [81]. 

 
Рис. 1. Мережа проектованих транскордонних україно-румунських природних резерватів у Буковин-
ських Карпатах і поширення «червонокнижних» видів хижих птахів: рудий шуліка (●), польовий 

лунь (■) і змієїд (♦). 
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Рис. 2. Мережа проектованих транскордонних україно-румунських природних резерватів у Буковин-
ських Карпатах і поширення «червонокнижних» видів хижих птахів: орел-карлик (●), малий підор-

лик (■) і беркут (♦). 
 
Проектований НПП «Черемоський». 

Найбільш цінні в созологічному відношенні 
ділянки розташовані у верхів’ях річок Сарата 
і Перкалаб (південь Путильського району). 
Територія створюваного заповідного об’єкта 
знаходиться в межах верхнього лісового по-
ясу Карпат і пануюче положення тут займа-
ють чисті смерекові ліси формації ялини єв-
ропейської. Вони належать до зональної гру-
пи гірських (неморальних) темнохвойних лі-
сів, що пов’язані з горами широколистяної, 
степової та пустельної областей і характери-
зуються значною регіональною своєрідністю, 
еколого-флористичною та ценотичною дифе-
ренціацією й мозаїчністю [73]. Більшість із 
них мають фактично корінний характер, трап-
ляються й абсолютно корінні. В основному, 
це кліматогенний варіант смеречин, які сфор-
мувалися у крайніх для лісової рослинності 
умовах існування з помірно-холодним воло-
гим кліматом, довгою багатосніжною зимою і 
коротким вегетаційним періодом. У цих клі-
матичних умовах ялина європейська (Picea 
abies (L.) Karst.) витісняє бук лісовий (Fagus 
sylvatica L.) і ялицю білу (Abies alba Mill.), 
формуючи монодомінантні угруповання. Ні 
бук лісовий, ні ялиця біла чистих угруповань 
не утворюють, а трапляються тут лише як до-
мішки у складі смерекових деревостанів. У 
межах проектованого НПП «Черемоський» 
нами встановлене перебування 11 видів Соко-

лоподібних птахів. Вони належать до 7 родів і 
2 родин. До Червоної книги України занесені 
рудий шуліка, змієїд, орел-карлик, малий під-
орлик і беркут. 

 Загальнозоологічний заказник місцево-
го значення «Зубровиця». Створений рішен-
ням 18 сесії Чернівецької обласної ради від 
21.12.1993 р. між селами Банилів-Підгірний і 
Чудей (Межиріччя) та смт Красноїльськ Сто-
рожинецького району на площі 11736,0 га. 
Він розташований у низькогірній та, частково, 
середньогірній зонах Буковинських Карпат. 
Частина території (1897,0 га) знаходиться в 
межах Передкарпаття. Домінуюче положення 
в рослинному покриві заповідного об’єкта за-
ймають мішані ліси з переважанням бука лі-
сового та ялиці білої. На більш високих гіп-
сометричних рівнях до них домішується яли-
на європейська, а в Передкарпатті місцями 
дуб звичайний (Quercus robur L.) [76]. Доли-
нами річок, потоків на зволожених ділянках 
поширені в гірських умовах сіровільхові ліси, 
а в передгірних – клейковільхові. Раритетні 
денні хижі птахи тут представлені, в першу 
чергу, орлом-карликом, малим підорликом і 
беркутом [56]. 

Ландшафтний заказник місцевого зна-
чення «Красноїльський» створений західні-
ше смт Красноїльськ на площі 1129 га у ме-
жах Красноїльського лісництва (кв. 4, 5, 7–11, 
13 і 14; 995 га) Сторожинецького держлісгос-

Науковий вісник ЧНУ: Біологія. Вип. 455 133



 
пу та Красноїльського лісництва (кв. 21 і 27; 
134 га) Сторожинецького держспецлісгоспу 
АПК на схилах хр. Прислоп і в долині р. Сіре-
тель (переважно в лівобережній її частині та 
частково у правобережній). Таке розташуван-
ня з достатньою повнотою репрезентує ланд-
шафти цієї ділянки Зовнішніх Скибових Кар-
пат. Завдяки порівняно теплому, м’якому і 
вологому клімату та багатим грунтам, тут у 
складі деревостанів домінуюче становище, 
поряд з буком, займає ялиця. У зв’язку з цим 
на території заказника найбільш поширеними 
є угруповання формації букових і ялицевих 
лісів. Частину площі заповідного об’єкта за-
ймають похідні смерекові деревостани, які 
утворилися на місці корінних лісів після про-
ведення суцільних рубок. У долині р. Сіретель 
також трапляються невеликі ділянки вільхо-
вих лісів [72]. Найціннішими у природоохо-
ронному відношенні в межах заказника є луч-
ні ділянки. Для них властивий складний мік-
рорельєф – виположені ділянки чергуються зі 
схилами різної крутизни, заболоченими запа-
динами. Наявний багатий і різноманітний 
флористичний склад являє собою оригінальне 
поєднання лучних та лісових видів [72]. Фау-
на Соколоподібних у межах цього заповідно-
го об’єкта вивчена ще не достатньо повно. З 
хижих птахів, занесених до другого видання 
Червоної книги України [70], тут встановлене 
перебування лише 2 видів – орла-карлика та 
малого підорлика. 

Лісовий заказник загальнодержавного 
значення «Лунківський» створений 
29.12.1972 р. рішенням Чернівецького облви-
конкому № 473 на території Красноїльського 
лісництва (кв. 28, вид. 7–9 і 11–13) у Сторо-
жинецькому районі. Постановою Ради мініст-
рів УРСР від 28.10.1974 р. № 500 оголошений 
загальнодержавним; його площа – 106,0 га. 
Найбільшу площу на території заказника за-
ймає смереково-ялицева бучина рідкотравна. 
Тут не проводяться лісогосподарські роботи, 
тому заповідний об’єкт зберіг свій природний 
незайманий стан з добре розвиненим підрос-
том бука лісового та ялиці білої [77]. З рідкіс-
них і зникаючих видів денних хижих птахів 
можливе перебування орла-карлика та малого 
підорлика. 

Ділянка «Біла Криниця». Знаходиться 
північніше однойменного села Глибоцького 
району. Це неглибока балка з широким випо-
ложеним днищем і водотоком у центрі, зайня-
та лучно-болотяною рослинністю. На прилег-
лих територіях наявні лісові масиви, заболо-

чені місцевості, ставки. У фізико-
географічному відношенні ділянка розташо-
вана в межах Буковинського передгір’я, для 
якого характерна густо розчленована сітка 
долин, улоговин і балок. Вододіли вузькі, 
горбисті, вкриті лісами на дерново-
підзолистих і буроземно-підзолистих грунтах. 
Абсолютні висоти сягають 300–500 м н. р. м. 
Раритетні Соколоподібні тут і на прилеглих 
територіях представлені лише орлом-
карликом і малим підорликом [56], хоча мо-
жуть бути виявлені й інші види. 

Масив «Жижія». Охоплює кілька 
пам’яток природи і заповідних урочищ. На за-
значеній території і в межах прилеглих діля-
нок встановлене перебування 14 видів (із 3 
класів) раритетних наземних хребетних тва-
рин. З денних хижих птахів до них, зокрема, 
належать орел-карлик і малий підорлик [56].  

Ландшафтний заказник місцевого зна-
чення «Прутська заплава». Тваринний світ 
цього заповідного об’єкта та прилеглих діля-
нок багатий і різноманітний. Фауна лише ра-
ритетних хребетних налічує понад 30 видів 
(представники 19 родин, 17 рядів і 6 класів). 
Цікаво, що чисельність деяких з них тут є до-
сить високою. Долиною Прута проходять 
шляхи міграцій багатьох перелітних видів 
птахів. З передкарпатського боку рідкісні та 
зникаючі денні хижі представлені лише ма-
лим підорликом [56], хоча після проведення 
більш детальних досліджень можуть бути ви-
явлені й інші види. 

Еколого-економічна цінність «червоно-
книжних» денних хижих птахів. Відомо, що 
включення показників оцінки запасів природ-
них ресурсів у процес управління розвитком 
на національному й регіональному рівнях до-
зволяє оцінити наявні на певній території 
природні активи та рівень їх використання, а 
також координувати загальну економічну по-
літику в напрямку більш ефективного викори-
стання еколого-ресурсного потенціалу [32]. 
Вартісну оцінку ресурсів видів, занесених до 
Червоної книги України [70], можна провести 
за допомогою такс для визначення розміру 
штрафу за шкоду, спричинену незаконним їх 
добуванням чи знищенням.  

Проведені нами розрахунки для виявлених 
у Буковинських Карпатах «червонокнижних» 
денних хижих птахів, для яких відома загаль-
на чисельність (див. табл. 4), показали, що се-
ред них найбільш економічно цінними в регі-
оні досліджень є орел-карлик і підорлик 
малий (табл. 6). Для порівняння в межах усієї 
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території України найбільшу біосферну вар-
тість мають лунь польовий, підорлик малий, 
орел-карлик і змієїд. 
 

Таблиця 6 
Мінімальна економічна вартість (грн.) деяких 

«червонокнижних» видів Соколоподібних 

Вид Буковинські 
Карпати Україна 

Milvus milvus 39 975 159 900 
Circus cyaneus 153 750 38 437 500 
Circaetus gallicus 73 800 11 316 000 
Hieraaetus pennatus 799 500 24 784 500 
Aquila pomarina 688 800 36 900 000 
A. chrysaetos 101 475 1 183 875 
В с ь о г о 1 857 300 112 781 775
  

Отже, з метою збереження Соколоподіб-
них у гірській частині Буковини зокрема, та в 
Карпатському регіоні загалом, необхідні до-
статньо дієві заходи (див. табл. 5). У зв’язку з 
цим бажано найближчим часом внести відпо-
відні зміни у природоохоронне законодавство, 
розпочати реалізацію спеціальної програми з 
вивчення й охорони денних хижих птахів, ре-
гламентувати вирубування старих лісів та 
окремих високих дерев, виявити заселені гні-
зда і створити там заповідні території, доклас-
ти максимум зусиль щодо покращення кормо-
вої бази (у тому числі організація підгодівлі 
взимку), провести реконструкцію гніздових 
біотопів у місцях перебування птахів протя-
гом репродуктивного періоду, створити регіо-
нальний «червоний список» (перші кроки в 
цьому напрямку вже зроблені [74]), активізу-
вати влаштування штучних гніздівель (відпо-
відних платформ), проводити широку пропа-
гандистсько-роз’яснювальну роботу серед мі-
сцевого населення щодо необхідності збере-
ження цих своєрідних створінь природи [8; 
10; 11; 14; 17; наші дані].  

Однак, окремих, навіть спеціальних, захо-
дів стосовно відновлення чисельності попу-
ляцій більшості денних хижих птахів на сьо-
годні явно не достатньо [11]. Найбільш ефек-
тивним кроком у цьому плані може бути шту-
чне розведення Соколоподібних у неволі з 
подальшим випуском їх у природу [10; 14; 
28]. Зайнятися активно цим спроможні запо-
відники та національні природні парки, які 
розташовані в регіоні Українських Карпат. 

Висновки. 
1. У Буковинських Карпатах встановлене 

перебування 24 видів птахів із ряду Соколо-
подібні. Вони належать до 13 родів і 3 родин: 

Скопові – 1 представник, Яструбові – 17 та 
Соколові – 6.  

2. Гніздовими є 15 видів (зокрема, 8 – пе-
релітні, а 7 залишаються зимувати), зимую-
чими – 9 (з них 2 трапляються лише взимку), 
пролітними – 3 та залітними – 4.  

3. Для збереження фауни Соколоподібних 
Буковинських Карпат необхідно провести 
відповідні заходи: зниження антропогенного 
навантаження на довкілля, оптимізація екоси-
стем у процесі використання більш сучасних 
технологій у сільському та лісовому госпо-
дарстві, відновлення природних біотопів, 
створення нових об’єктів природно-
заповідного фонду. 
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ДОДАТОК 

Анотований таксономічний список Со-
колоподібних Буковинських Карпат 
На основі аналізу даних, отриманих за резуль-

татами опрацювання багатьох літературних дже-
рел (див. вище), музейних колекцій і зібраних вла-
сних матеріалів, нижче наведена узагальнена ін-
формація стосовно особливостей перебування, 
поширення та біотопного розподілу денних хижих 
птахів досліджуваного регіону, а також їх предста-
вленості у відповідних «червоних» списках. 

Скорочення 
ЧКУ – Червона книга України [70]. Категорії 

охорони: 0 – зниклі види, І – зникаючі, ІІ – враз-
ливі, ІІІ – рідкісні, ІV – невизначені, V – недоста-
тньо відомі, VІ – відновлені.  

ЄЧС – Європейський червоний список [83]. 
Категорії охорони: Е – зникаючі види, V – вразли-
ві, R – рідкісні, І – невизначені, К – недостатньо 
відомі, К* – категорії птахів, які ще вивчає Між-
народна Рада охорони птахів і які найближчим ча-
сом, мабуть, будуть віднесені до перелічених вище 
категорій, * – категорії тварин, про яких відомо, 
що вони перебувають під загрозою зникнення, і 
які в даний час вивчаються Міжнародним Союзом 
охорони природи. 

ЧС МСОП – Червоний список Міжнародного 
Союзу охорони природи [80]. Категорії охорони: 
ЕX – Extinct (зниклий), EW – Extinct in the Wild 
(зниклий у дикій природі), CR – Critically Endan-
gered (знаходиться у критичному стані), EN – En-
dangered (знаходиться в небезпечному стані), VU – 
Vulnerable (вразливий), NT – Near Threatened (зна-
ходиться у стані, що близький до загрозливого), 
LC – Least Concern (знаходиться у відносній без-
пеці), DD – Data Deficient (недостатньо вивчений), 
NE – Not Evaluated («категоризація» не проводи-
лася). Крім того, до 2001 р. застосовувалася також 
категорія «низький ризик зникнення» (Low Risk – 
LR), яка передбачала включення таксонів, що не 
задовільняють умови їх віднесення до EN-, CR- 
або VU-категорій. LR-категорія ділилася на 3 під-
категорії: «залежать від охорони» (Conservation 
Dependent – CD), NT і LC (див. вище). Після 2001 
р. LR-категорія перестала існувати, а NT- і LC-
категорії стали самостійними [64]. Хоча у випадку, 
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коли оцінювання стану виду відбувалося в 1996–
2000 рр. і не проводилося після цього проміжку 
часу, вид має попередню LR-категорію. 

БеК – Конвенція про охорону дикої флори і 
фауни та природних середовищ існування в Європі 
(відома ще під назвою як «Бернська конвенція») 
[25; 36]. Додатки: І – види рослин, що підлягають 
особливій охороні; ІІ – види тварин, що підляга-
ють особливій охороні; ІІІ – види тварин, що під-
лягають охороні; ІV – заборонені засоби і способи 
добування, відлову й інших форм використання 
диких тварин. 

БоК – Конвенція про збереження мігруючих 
видів тварин (відома ще під назвою як «Боннська 
конвенція») [23]. Додатки: І – включає перелік мі-
груючих видів, які знаходяться під загрозою зник-
нення; ІІ – включає перелік мігруючих видів, ста-
тус яких є несприятливим, для збереження та ре-
гулювання використання яких необхідні міжнаро-
дні угоди, а також ті види, стан збереження яких 
був би покращений у результаті міжнародного 
співробітництва, що може бути здійснено на осно-
ві міжнародних угод. Один і той же мігруючий 
вид, якщо цього вимагають обставини, може бути 
включений відразу в обидва додатки. 

КТВ – Конвенція про міжнародну торгівлю ви-
дами дикої фауни і флори, що перебувають під за-
грозою зникнення (відома ще під назвою як «Ва-
шингтонська конвенція») має три додатки [24]. До 
додатку І занесені всі види, що знаходяться під за-
грозою зникнення, торгівля якими спричинює чи 
може спричинити негативний вплив на їх існуван-
ня. Додаток ІІ включає: а) всі види, які на даний 
час не обов’язково перебувають під загрозою зни-
кнення, але можуть опинитися під такою загрозою, 
якщо торгівля зразками таких видів не буде строго 
регулюватися з метою уникнення такого викорис-
тання, що несумісне з їх виживанням; б) інші види, 
які мають підлягати регулюванню для того, щоб на 
торгівлю зразками деяких видів, згаданих у підпу-
нкті «а» цього пункту, міг бути встановлений ефе-
ктивний контроль. Додаток ІІІ включає всі види, 
які за визначенням будь-якої Сторони підлягають 
регулюванню в межах її юрисдикції з метою попе-
редження чи обмеження експлуатації та у відно-
шенні до яких існує необхідність співробітництва 
інших сторін з контролю за торгівлею. Кожна кра-
їна-учасниця може вносити список видів, заборо-
нених для ввозу (вивозу) на (з) її територію. Для 
України такий список (згідно додатку ІІІ) поки що 
відсутній [64]. 

ЗЄПЗ – птахи загальноєвропейської природо-
охоронної значущості [81]. З 524 європейських ви-
дів птахів майже половина (226 або 43,1 %) мають 
несприятливий природоохоронний статус, потре-
бують уваги з боку відповідних установ і відомі як 
види загальноєвропейської природоохоронної зна-
чущості (Species of European Conservation Concern, 
SPEC). Залежно від того, в якому стані знаходить-
ся популяція, такі представники авіфауни діляться 

на 3 категорії [81]: SPEC1 – види, які перебувають 
під загрозою глобального зникнення, мають дуже 
низьку чисельність або швидко її скорочують і по-
требують негайних заходів з охорони та віднов-
лення; SPEC2 – види, поширення яких обмежене 
Європейським континентом та які мають несприя-
тливий охоронний статус; SPEC3 – види, які ши-
роко розповсюджені, але мають несприятливий 
охоронний статус. 

Родина Скопові (Pandionidae) 
СКОПА (PANDION HALIAETUS (LIN-

NAEUS, 1758)). Статус перебування. Пролітний 
вид. Поширення. Протягом періоду міграцій спо-
радично трапляється уздовж долини правобереж-
жя Прута. Залітних особин виявляли глибоко в го-
рах – у верхів’ях Білого Черемошу та Малого Сі-
рету. Місця перебування. Типовими біотопами є 
високостовбурні ліси поблизу великих річок, озер, 
водосховищ і риборозплідних ставків. Созологіч-
ний статус. ЧКУ (ІІІ), БеК (ІІ), БоК (ІІ), КТВ (ІІ), 
ЗЄПЗ (3). 

Родина Яструбові (Accipitridae) 
ОСОЇД (PERNIS APIVORUS (LINNAEUS, 

1758)). Статус перебування. Гніздовий, мігруючий 
вид. Поширення. Спорадично зустрічається майже 
на всій території регіону досліджень. Місця пере-
бування. Ліси різного типу, під час міграцій може 
бути виявлений серед відкритих просторів. Созо-
логічний статус. БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ). 

ШУЛІКА РУДИЙ (MILVUS MILVUS (LIN-
NAEUS, 1758)). Статус перебування. Гніздовий, 
мігруючий вид. Поширення. Раніше встановлене 
перебування в кількох пунктах Буковинського Пе-
редкарпаття. Глибоко в гори не заходить. Місця 
перебування. Узлісся та галявини старих високо-
стовбурних листяних і мішаних лісів, які межують 
з відкритими ділянками і водоймами. В Українсь-
ких Карпатах оселяється переважно в передгір’ях 
уздовж річкових долин. Созологічний статус. ЧКУ 
(І), ЄЧС (К*), БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ), ЗЄПЗ 
(2). 

ШУЛІКА ЧОРНИЙ (M. MIGRANS 
(BODDAERT, 1783)). Статус перебування. Гніз-
довий, мігруючий вид. Поширення. Спорадично 
трапляється в Буковинському Передкарпатті (пра-
вобережжя Пруту та Черемошу), глибоко в гори не 
заходить. Місця перебування. Різноманітні ліси, 
що знаходяться поруч із водоймами. Созологічний 
статус. БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ), ЗЄПЗ (3). 

ЛУНЬ ПОЛЬОВИЙ (CIRCUS CYANEUS 
(LINNAEUS, 1766)). Статус перебування. Ймовір-
но гніздовий, зимуючий, мігруючий вид. Поши-
рення. Протягом усіх сезонів року виявляли в Бу-
ковинському Передкарпатті. У напрямку власне 
гірської частини проникає порівняно неглибоко – 
лише до русла Сірету. Місця перебування. Різно-
манітні відкриті простори (поля, луки, долини рі-
чок, заболочені ділянки, вирубки тощо). Созологі-
чний статус. ЧКУ (І), БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ), 
ЗЄПЗ (3). 
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ЛУНЬ ОЧЕРЕТЯНИЙ (C. AERUGINOSUS 

(LINNAEUS, 1758)). Статус перебування. Гніздо-
вий, нерегулярно зимуючий (у дуже низькій кіль-
кості) вид. Поширення. Виявляли в окремих міс-
цях правобережжя Прута в Буковинському Перед-
карпатті. Місця перебування. Риборозплідні став-
ки з густими заростями прибережно-водної рос-
линності. Протягом періоду міграції та взимку зу-
стрічається серед відкритих просторів (поля, лу-
ки). Созологічний статус. БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ 
(ІІ). 

ЯСТРУБ ВЕЛИКИЙ (ACCIPITER GENTILIS 
(LINNAEUS, 1758)). Статус перебування. Гніздо-
вий, зимуючий вид. Поширення. Протягом року 
зустрічається на всій території регіону досліджень. 
Місця перебування. Різноманітні ліси поблизу від-
критих просторів. Восени та взимку нерідко трап-
ляється біля населених пунктів і в парках. Созоло-
гічний статус. БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ). 

ЯСТРУБ МАЛИЙ (A. NISUS (LINNAEUS, 
1758)). Статус перебування. Гніздовий, зимуючий 
вид. Поширення. Вся територія Буковинських Ка-
рпат і Передкарпаття, особливо гірська частина. 
Місця перебування. Різноманітні типи лісу. Протя-
гом періоду міграцій і зимівлі – відкриті ландшаф-
ти та населені пункти. Созологічний статус. БеК 
(ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ). 

ЗИМНЯК (BUTEO LAGOPUS 
(PONTOPPIDAN, 1763)). Статус перебування. 
Зимуючий, мігруючий вид. Поширення. Споради-
чно в Буковинському Передкарпатті уздовж пра-
вобережжя Пруту. Глибоко в гори не заходить. 
Місця перебування. Відкриті простори. Созологіч-
ний статус. БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ). 

КАНЮК ЗВИЧАЙНИЙ (B. BUTEO (LIN-
NAEUS, 1758)). Статус перебування. Гніздовий, 
нерегулярно зимуючий вид. Поширення. Протягом 
репродуктивного періоду зустрічається на всій те-
риторії регіону досліджень, взимку – переважно 
уздовж правобережжя Прута. Місця перебування. 
Найрізноманітніші типи лісу, а як місця полюван-
ня – відкриті ділянки. Созологічний статус. БеК 
(ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ). 

ЗМІЄЇД (CIRCAETUS GALLICUS (GMELIN, 
1788)). Статус перебування. Можливо гніздовий, 
мігруючий вид. Поширення. Виявлений лише в 
єдиному місці Буковинських Карпат – верхів’я р. 
Білий Черемош (лісоділянка Перкалаб). У гори 
проникає вище 1000 м н. р. м. Місця перебування. 
Ділянки старих високостовбурних лісів поруч з 
відкритими просторами (великі галявини, болота, 
вирубки тощо). Созологічний статус. ЧКУ (ІІІ), 
БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ), ЗЄПЗ (3). 

ОРЕЛ-КАРЛИК (HIERAAETUS PENNATUS 
(GMELIN, 1788)). Статус перебування. Гніздо-
вий, мігруючий (пролітний) вид. Поширення. 
Спорадично виявляли, як правило, в передкар-
патській частині (переважно, лісові масиви в 
басейні Сірету). На гніздування порівняно не-
глибоко проникає в гори – не вище 800–900 м н. 

р. м. Місця перебування. Ділянки старих широ-
колистяних і мішаних лісів, які розташовані 
поруч з відкритими просторами. Созологічний 
статус. ЧКУ (І), БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ), 
ЗЄПЗ (3). 

ПІДОРЛИК ВЕЛИКИЙ (AQUILA CLANGA 
PALLAS, 1811). Статус перебування. Пролітний 
вид. Поширення. Відома єдина достовірна знахідка 
в Буковинському Передкарпатті. Місця перебу-
вання. Мігруючі особини можуть траплятися як 
серед лісових масивів, так і над відкритими прос-
торами (полюють на полях і луках). Созологічний 
статус. ЧКУ (ІІІ), ЧС МСОП (VU A1c+2d),  БеК 
(ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ), ЗЄПЗ (1). 

ПІДОРЛИК МАЛИЙ (A. POMARINA C.L. 
BREHM, 1831). Статус перебування. Гніздовий, 
мігруючий вид. Поширення. Спорадично трапля-
ється майже на всій території Буковинських Кар-
пат. Найбільша кількість знахідок відома з долини 
(правобережжя) Пруту та прилеглих ділянок, а та-
кож із лісових масивів, розташованих у басейні 
Сірету. У гірську частину проникає вище 1000 м н. 
р. м. Місця перебування. Старі, переважно вологі, 
листяні та мішані ліси поблизу озер, русел річок, 
заболочених ділянок, іноді на вододільних терито-
ріях. Созологічний статус. ЧКУ (ІІІ), БеК (ІІ), БоК 
(І, ІІ), КТВ (ІІ), ЗЄПЗ (2). 

БЕРКУТ (A. CHRYSAETOS (LINNAEUS, 
1758)). Статус перебування. Очевидно гніздовий, 
зимуючий вид. Поширення. Протягом року спора-
дично трапляється в гірській частині Буковинсь-
ких Карпат. Місця перебування. Масиви різного 
типу старих лісів, які межують з відкритими прос-
торами. Созологічний статус. ЧКУ (ІІІ), БеК (ІІ), 
БоК (І, ІІ), КТВ (ІІ), ЗЄПЗ (3). 

ОРЛАН-БІЛОХВІСТ (HALIAEETUS ALBI-
CILLA (LINNAEUS, 1758)). Статус перебування. 
Залітний вид. Поширення. Раніше відомо кілька 
знахідок у Буковинському Передкарпатті. Місця 
перебування. Старі високостовбурні ліси поблизу 
великих водойм. Залітних особин зустрічали на рі-
чках (Черемош і Сірет), а також на риборозплідних 
ставках. Созологічний статус. ЧКУ (ІІ), ЄЧС (R), 
ЧС МСОП (NT C2a(i)), БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ 
(І), ЗЄПЗ (1). 

ГРИФ ЧОРНИЙ (AEGYPIUS MONACHUS 
(LINNAEUS, 1766)). Статус перебування. Заліт-
ний вид. Поширення. Раніше виявляли в гірській 
частині Буковини. Місця перебування. Окремі 
особини іноді можуть відвідували полонини в по-
шуках трупів овець. Созологічний статус. ЧКУ 
(ІІІ), ЄЧС (V), ЧС МСОП (NT), БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), 
КТВ (ІІ), ЗЄПЗ (1). 

СИП БІЛОГОЛОВИЙ (GYPS FULVUS 
(HABLIZL, 1783)). Статус перебування. Залітний 
вид. Поширення. До початку другої половини ХХ 
ст. зустрічали в гірській частині Буковинських Ка-
рпат. Місця перебування. Птахи залітали на поло-
нини в пошуках поживи – трупів овець, великої 
рогатої худоби й інших свійських тварин. Созоло-
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гічний статус. ЧКУ (ІІ), БеК (ІІ), БоК (І, ІІ), КТВ 
(ІІ). 

Родина Соколові (Falconidae) 
БАЛАБАН (FALCO CHERRUG GRAY, 1834). 

Статус перебування. Залітний вид. Поширення. 
Відомі знахідки поодиноких особин в окремих 
пунктах. Місця перебування. Відкриті простори 
(поля, луки) й окраїни населених пунктів. Созоло-
гічний статус. ЧКУ (ІІІ), ЧС МСОП (EN 
A2bcd+3bcd), БеК (ІІ), БоК (ІІ), КТВ (ІІ), ЗЄПЗ (1). 

САПСАН (F. PEREGRINUS TUNSTALL, 
1771). Статус перебування. Пролітний вид. Поши-
рення. Виявлений у кількох пунктах правобереж-
жя долини Прута. Місця перебування. Відкриті ді-
лянки та периферійна частина сіл і міст. Созологі-
чний статус. ЧКУ (ІІ), БеК (ІІ), БоК (ІІ), КТВ (І). 

ПІДСОКОЛИК ВЕЛИКИЙ (F. SUBBUTEO 
LINNAEUS, 1758). Статус перебування. Гніздо-
вий, мігруючий вид. Поширення. Спорадично тра-
пляється на всій території регіону досліджень. Мі-
сця перебування. Узлісся великих лісів, лісосмуги, 
гаї серед річкових долин. Созологічний статус. 
БеК (ІІ), БоК (ІІ), КТВ (ІІ). 

ПІДСОКОЛИК МАЛИЙ (F. COLUMBARIUS 
LINNAEUS, 1758). Статус перебування. Зимую-

чий, мігруючий вид. Поширення. Спорадично в 
Буковинському Передкарпатті уздовж правобе-
режжя Пруту. Місця перебування. Зимуючі особи-
ни трапляються на полях, в інших відкритих міс-
цях, де активно полюють за мишоподібними гри-
зунами та дрібними птахами. Созологічний статус. 
БеК (ІІ), БоК (ІІ), КТВ (ІІ).  

КІБЧИК (F. VESPERTINUS LINNAEUS, 
1766). Статус перебування. Гніздовий, мігруючий 
вид. Поширення. Зустрічається спорадично на 
правобережжі Пруту та Черемошу. Місця перебу-
вання. Ліси, гаї або групи дерев серед полів і лук. 
Созологічний статус. БеК (ІІ), БоК (ІІ), КТВ (ІІ), 
ЗЄПЗ (3). 

БОРИВІТЕР ЗВИЧАЙНИЙ (F. 
TINNUNCULUS LINNAEUS, 1758). Статус пере-
бування. Гніздовий, нерегулярно зимуючий вид. 
Поширення. Протягом репродуктивного періоду 
трапляється на всій території регіону досліджень. 
Взимку окремих особин виявляли лише південні-
ше Чернівців. Місця перебування. Узлісся, лісо-
смуги, іноді населені пункти. Созологічний статус. 
БеК (ІІ), БоК (ІІ), КТВ (ІІ), ЗЄПЗ (3). 
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BIRDS OF PREU IN THE BUKOVINIAN CARPATHIANS: MODERN STATE OF POPULATION, 
TERRITORIAL DISTRIBUTION, CONSERVATION 

 
The modern state of population of birds of preu in the Bukovinian Carpathians is considered. Their territorial 

distribution is found out, the dynamics of quantity is analysed. In the Bukovinian Carpathians 15 birds of preu 
species are nesting today. In general, there are 24 species of day Falconiformes in the region. The state of popu-
lations of 8 (53,4%) nestbuilding species remains critical. The main limiting factors are environmental changes, 
insufficient food supplies, poaching. On the basis of the conducted researches measures, directed on proceeding 
in resources and guard birds of preu, are offered. 
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ПОЛІМОРФІЗМ 5S РДНК ВИДІВ РОДУ ROSA L. 
 

Було ампліфіковано 5S рибосомальне ДНК 12 видів роду Rosa L. Виявлено 2 гетерогених за довжи-
ною класи: мажорний клас що має в геномі всіх досліджених видів повтори 5S рДНК із довжиною у ме-
жах 490-600 п.н.; водночас, мінорний клас із довжиною повторів 320 п.н. знайдено лише у трьох видів. В 
роді Rosa 5S рДНК демонструє помітний внутри- та міжвидовий поліморфізм, який є особливо високим у 
поліплоїдних видів. Згідно з отриманими нами даними, 5S рДНК може бути використано в якості моле-
кулярного маркера у видовій та популяційній таксономії. 

 
Ключові слова: рід Rosa, 5S рДНК, поліморфізм.  

 
Вступ. Традиційна систематика рослин, що 

спирається на морфологічні та анатомічні 
критерії, в багатьох випадках наштовхується 
на проблеми, подолання яких є можливим 
лише із залученням методів молекулярної та-
ксономії. Так, для роду Rosa L. значна морфо-
логічна мінливість, обумовлена комплексом 
причин, серед яких міжвидова гібридизація, 
наявність декількох плоїдних рівнів, тощо, 
ускладнюють створення узгодженої таксоно-
мії видів і підвидових форм [8]. На сучасному 
етапі з’являються спроби створення синтети-
чної класифікації, що має поєднувати морфо-
анатомічні характеристики диких видів роз, з 
даними, отриманими за допомогою викорис-
тання молекулярних маркерів, таких як мікро-
сателітна ДНК, а також методів RAPD, AFLP, 
FISH [3, 4, 9, 11]. Для багатьох інших груп 
вищих рослин для подолання аналогічних 
проблем ефективним виявилось вивчення 
структури спейсерних ділянок 5S і 35S рибо-
сомальних ДНК (рДНК), що пов’язано з особ-
ливостями їх будови та еволюції. За структу-
рною організацією 5S і 35S рДНК належить 
до класу тандемно організованих повторюва-
них послідовностей. Кожна повторювана оди-
ниця рДНК складається з кодуючих ділянок 
та спейсерних послідовностей, шо їх розділя-
ють. На противагу еволюційному консервати-
зму кодуючих ділянок, швидкість еволюції 
спейсерних послідовностей є набагато ви-
щою, що дозволяє виявити відмінності у їх 
будові на видовому, та навіть популяційному 
рівні. Притаманне для рДНК явище концерт-
ної еволюції полягає в одночасній узгодженій 
зміні структурної організації цих генів. Такий 

спосіб еволюційних змін відкриває можливос-
ті аналізувати час походження та швидкість 
еволюції таксонів гібридного генезису [10]. 
Оскільки для видів роду Rosa L. організація 
5S рДНК залишається все ще недослідженою, 
метою нашої роботи було визначення можли-
вості використання цієї ділянки геному у мо-
лекулярній таксономії роду Rosa L. 

Об’єкт і методи. Об’єктом дослідження 
були дикі види роду Rosa L. з колекцій бота-
нічних садів: Чернівецького національного 
університету ім. Ю. Федьковича (R. canina L., 
R. tomentosa Sm., R. elliptica Fries, R. rugosa 
Thunb., R. setipoda Hemsl., R. wichurana Crep. 
R. chinensis var. minima Rehder), університету 
м. Тюбінген, Німеччина (R. spinosissima L., R. 
jundzillii Besser, R. arvensis Huds., R. nitida 
Willd, R. sericea Lindl.) .  

Екстракцію загальної ДНК проводили із 
свіжого матеріалу та гербарних зразків. В 
якості детергенту використовували цетавлон 
[1]. Полімерність ДНК перевіряли за допомо-
гою електрофорезу в 1% агарозному гелі. 

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) 
проводилась в MJ Research термоциклері, в 25 
мкл реакційної суміші, що містила наступні 
компоненти: 0,1 мкг загальної геномної ДНК, 
0,5 мкМ кожного з двох праймерів комплеме-
нтарних до кодуючої ділянки 5S рДНК, 1,0 од. 
акт. ДНК-полімерази (HotStartTaq DNA poly-
merase, QIAGEN, США), 0,1мМ суміші дезо-
ксирибонуклеотидфосфатів, в 1× буфері для 
ПЛР. 5S рДНК ампліфікувалась за наступною 
програмою: (І) активація фермента – 95оС, 15 
хв.; (ІІ) денатурація ДНК – 94оС, 45 с.; (ІІІ) 
посадка праймера – 55оС, 1 хв.; (ІV) синтез 
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ДНК - 72оС, 2,5 хв.; (V) завершення ампліфі-
кації - 72оС, 8 хв.; (VІ) зупинка реакції - 4оС. 
ПЛР здійснювалась протягом 32 циклів, 

Електрофорез ПЛР-продуктів проводили в 
2% агарозному гелі, при напрузі 2,5 V/см і те-
мпературі 40С. Для визначення довжини 
отриманих фрагментів їх електрофоретичну 
рухливість порівнювали з рухливістю ДНК-
маркера GeneRuler DNA Leader Mix (Fermen-
tas, Литва). Для візуалізації ДНК використо-
вували забарвлення бромистим етидієм, після 
чого гелі фотографували в УФ-світлі на уста-
новці Gel-Doc 2000 (Bio-Rad, США). 

Результати та їх обговорення.  Аналіз 
отриманих нами електрофореограм (рис. 1) 
дозволив встановити, що розміри повторюва-
них послідовностей 5S рДНК генів представ-
ників роду Rosa L. коливаються в межах 490-
600 п.н. (табл. 1). Для кількох видів (R. rugosa, 
R. wichurana, R. sericea) є властивою наяв-
ність лише одного варіанта тандемного по-
втору. Проте більш розповсюдженою є одно-
часна присутність у геномі двох варіантів по-
вторів 5S рДНК, із різницею у розмірах 40-50 
п.н. (R. spinosissima, R. tomentosa, R. setipoda, 
R. arvensis, R. nitida). Крім основного класу 5S 
рДНК повторів, в геномі R. jundzillii, R. 
canina, R. nitida ми виявили мінорний клас 5S 
рДНК з розмірами ~ 320 п.н.  
 

 
Рис.1. Електрофоретичне розділення ПЛР-

продуктів видів роду Rosa L. 
Треки: 1 - R. spinosissima, 2 - R. jundzillii, 3 – R. tomentosa 

, 4 – R. elliptica, 5 – R. canina, 6 – R. rugosa, 7 –R. 
setipoda, 8 – R. wichurana, 9 – R. arvensis, 10 – R. sericea, 

11 - R. nitida, 12 - R. chinensis var. minima. 
 
Наявність в геномі декількох, як мажорних 

так і мінорних варіантів повторюваних послі-
довностей 5S рДНК виявлена нами більш ніж 
у 50% досліджених видів. Найбільш розпо-
всюджений варіант із довжиною ~ 510 п.н., 
може бути або єдиним варіантом представни-
ком довгого класу 5S рДНК в геномі, або зна-
ходитись в приблизно рівній кількості з ін-
шим, більшим за довжиною варіантом. Особ-
лива картина спостерігається в геномі кімнат-

ної рози (R. chinensis var. minima), для якої ха-
рактерна наявність трьох мажорних варіантів 
5S рДНК із нетиповою для диких видів дов-
жиною. 

Для ділянки, що кодує 5S рРНК є характе-
рним високий рівень еволюційного консерва-
тизму. Її розміри, навіть для представників 
філогенетично віддалених груп вищих рос-
лин, є подібними і складають 118 - 120 п.н [6]. 
Відповідно до цього, довжина міжгенного 
спейсера у досліджених нами диких видів роз 
має знаходитися у межах ~ 370-480 п.н, а для 
мінорного класу 5S рДНК з розмірами танде-
мних повторів ~ 320 п.н. - 200 п.н. Таким чи-
ном, розміри 5S рДНК досліджених видів 
знаходяться в діапазоні, характерному для 
вищих рослин [6]. 

 
Таблиця 1 

Поліморфізм 5S рДНК ПЛР-продуктів дослі-
джених видів роду Rosa L. 

№ Вид роду Rosa L. 2n [8] Кількість і розмір 
ПЛР-продуктів, п.н.

1 R. spinosissima 4x 510, 560* 
2 R. jundzillii 6x 320*, 530 
3 R. tomentosa  5x 530, 570 
4 R. elliptica  5x,6x 500-590 
5 R. canina  5x 320*, 490-590 
6 R. rugosa 2x 510 
7 R. setipoda  4x 500, 540 
8 R. wichurana  2x 510 
9 R. arvensis  2x 490, 550 

10 R. sericea 2x 500 
11 R. nitida  2x 320*, 510, 560 
12 R. chinensis var. 

minima ? 510, 550, 600 

Примітка: * - мінорні продукти 
 
В усіх вивчених нами видах виявлений по-

ліморфізм 5S рДНК. Наявність декількох ва-
ріантів 5S рДНК не є специфічною особливіс-
тю роду Rosa L. Так, для багатьох інших груп 
вищих рослин, наприклад, для деяких пред-
ставників роду Nicotiana та надродової групи 
Callistahys, характерна наявність в геномі 2 
класів цих генів, що значно розрізняються за 
величиною міжгеного спейсера, відповідно на 
220 і 400 п.н [2, 5]. Подібна різниця спостері-
гається і для двох класів 5S р ДНК у роді 
Rosa, і складає ~ 200 п.н. В даному випадку, 
короткі мінорні варіанти знайдені у двох ало-
поліплоїдних видів з імовірним гібридним по-
ходженням, які належать до секції Caninae 
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(DC) - R. canina і R. jundzillii [7, 8]. Одночас-
но, присутність схожого варіанту у диплоїд-
ного виду R. nitida, що належить до філогенети-
чно віддаленої секції Carolinae Crep. є неспо-
діваним фактом, який потребує подальшого 
вивчення. 

Виявлений нами внутрішньогеномний полі-
морфізм 5S рДНК може бути пояснений недо-
статньою швидкістю концертної еволюції, ало-
поліплоїдним походженням деяких видів вна-
слідок міжвидової гібридизації у відносно неда-
лекому геологічному минулому та / або консер-
вацією мутаційних змін в частині геномів полі-
плоїдних видів для яких є характерною перма-
нентна непарна поліплоїдія [7]. Внаслідок цього 
кожний батьківський геном в межах алополіп-
лоїдного виду може нести особливий варіант 5S 
рДНК. Останнє припущення підтверджується 
кореляцією між плоїдним рівнем виду і кількіс-
тю ампліфікованих ПЛР-продуктів (табл. 1). 
Так, наявність в геномі лише одного варіанта 5S 
рДНК виявлена нами лише для диплоїдних ви-
дів: R. rugosa, R. wichurana, R. sericea. 

Особливо значні відмінності спостерігають-
ся у розмірах варіантів довгого класу повторю-
ваної послідовності 5S рДНК в геномі мініатю-
рної кімнатної рози (R. chinensis var. minima). Ці 
дані можуть бути свідчити на користь гібридно-
го походження, даного таксону. 

Висновки. При аналізі ПЛР-продуктів пред-
ставників роду Rosa нами виявлені 2 класи 5S 
рДНК - короткий мінорний клас з розмірами 
повторювальної ділянки ~ 320 п.н. та поліморф-
ний довгий клас з довжиною полінуклеотидно-
го ланцюга - 490-600 п.н. Розміри міжгеного 
спейсеру у представників цих 2 родин  мають 
складати, відповідно, 200 та 370-580 п.н. 

Виявлений у різних видах роду внутрішньо-
геномний поліморфізм корелює з плоїдним рів-
нем виду та може бути наслідком природної гі-
бридизації для диких видів або штучного схре-
щування для культурних форм. 

Варіабельність довжин тандемних послідов-

ностей 5S рДНК підтверджує можливість вико-
ристання цих генів в якості зручних молекуляр-
них маркерів при вивчені еволюції та система-
тики роду Rosa. В даному контексті найбільш 
інформативним може бути порівняння перви-
них послідовностей МГС, отриманих шляхом 
сиквенування клонованих ПЛР-продуктів. 
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5S RIBOSOMAL DNA POLYMORPHISM IN GENUS ROSA L. 
5S ribosomal DNA was amplified from 12 species of genus Rosa. Two length classes were detected: the ma-

jor class present in the genome of all studied species comprises relative long 5S rDNA repeats of 490-600 bp 
whereas the minor class found only in three species includes 320 bp-long repeats. In Rosa, 5S rDNA demon-
strates remarkable inter- and intraspecific polymorphism, which appears to be especially high in polyploid spe-
cies. Our data show that 5S rDNA can be used in order to generate molecular markers for discrimination of spe-
cies and populations.  

 
Keywords: sort of Rosa, 5S ribosomal DNA, polymorphism.  
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АНАТОМІЧНА СТРУКТУРА ЧЕРЕШКА ЛИСТКА 

 RANUNCULUS ACRIS L.  
 

Подано результати вивчення анатомічної структури черешків листків Ranunculus acris L. на матеріалі, 
зібраному із 8 місцезнаходжень на території Буковини. Встановлено особливості петіолярної структури 
даного виду: серцеподібна, овальна форма черешка на поперечному зрізі, одношарова епідерма з потов-
щеними зовнішніми клітинними стінками, 2-3-шарова коленхіма, пучковий тип будови провідної систе-
ми, кільцеподібне розміщення різних за розмірами колатеральних пучків (п’ять – великих, найбільшим з 
яких є медіальний пучок, шість, зрідка чотири – середніх, два-чотири мікропучки, розташованих перева-
жно з адаксіальної сторони черешка). Виявлено незначні відмінності у будові провідної системи. 

 
Ключові слова: черешок, Ranunculus acris L., провідні пучки, анатомічна структура 
 
Вступ. Відомо, що елементи петіолярної 

структури є достатньо консервативними, тому 
можуть слугувати як додаткові систематичні 
ознаки. У літературі небагато відомостей, що 
стосуються морфолого-анатомічних дослі-
джень жовтеців. Р.П. Барикіна (Барыкина, 
1988, 1991) вивчала формування морфолого-
анатомічних структур кількох видів даного 
роду у ході онтогенезу, однак серед них 
Ranunculus acris відсутній.  

Жовтець їдкий є одним із найпоширеніших 
на території Буковини, його локалітети виявлені 
як у Буковинських Карпатах, так і у Передкар-
патті та Прут-Дністровському Межиріччі. 

Методика досліджень. Анатомічну будо-
ву черешка Ranunculus acris вивчали на мате-
ріалі, зібраному із 8 місцезнаходжень на тери-
торії Буковини:  

1) Путильський р-н, окол. с. Нижня Ялови-
чора, долина р. Білий Черемош, луки, 
29.06.2006, А. Токарюк, М. Клименченко;  

2) Вижницький р-н, окол. С. Долішній 
Шепіт, г. Томнатик, ялиновий ліс, 7.07.08, М. 
Клименченко; 

3) Вижницький р-н, окол. С. Долішній 
Шепіт, г. Фрунтя, луки, 7.07.08, 
М.Клименченко;  

4) Сторожинецький р-н, окол. с.Банилів-
Підгірний, ур.Кошул, Банилівське л-во, кв.3, 
луки, 6.07.08, М.Клименченко; 

5) Новоселицький р-н, окол. Садгори, уз-
лісся, 7.10.05. Т. Никирса; 

6) Новоселицький р-н, окол. с.Чорнівка, 
пасовище, 16.07.05, Т.Никирса;  

7) Хотинський р-н, окол. с.Рашків, луки, 

19.05.05, Т. Никирса; 
8) окол. м. Чернівці, пров. Лук’янівський, 

дачні ділянки, вздовж дороги, 12.07.07, О. Ту-
рлай. 

Структуру черешків розеткових листків 
досліджували на тимчасових мікропрепара-
тах, виготовлених за загальноприйнятою ана-
томічною методикою, зрізи проводили у база-
льній та середній частинах черешка, препара-
ти фарбували флороглюцином та сафраніном 
(Фурст, 1979), макрофотографування зрізів 
проводили за допомогою відеоприставки 
DCM – 130.  

Результати досліджень. Черешки листків 
Ranunculus acris із указаних місцезнаходжень 
мають один тип будови (рис.1). 

На поперечному зрізі черешок у середній 
частині переважно серцеподібної форми, з 
глибокою борозною з адаксіальної сторони 
(рис.1а). Епідерма однорядна, її клітини добре 
відрізняються від клітин субепідермальних 
шарів, оскільки переважно потовщені як із зо-
внішньої, так і з внутрішньої сторони. Над епі-
дермою наявний шар кутикули, субепідерма-
льні шари представлені кутовою коленхімою, 
яка формує суцільне кільце з 2-3 рядів клітин, 
всередині яких часто наявні хлоропласти. 

Основна паренхіма заповнює весь чере-
шок, її клітини тонкостінні та переважно 
ізодіаметричної форми. Клітини паренхіми, 
розміщені на периферії, дрібніші за розмірами 
і містять хлоропласти. У центральній частині 
черешка формується рексигенна порожнина, 
що може бути суцільною або містити залишки 
оболонок зруйнованих паренхімних клітин. 
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Рис.1. Анатомічна структура черешка листка 

Ranunculus acris L. у середній (а) та базальній (б) 
частинах (х80) 

Провідна система добре розвинена, дис-
кретного типу, складається з кільцеподібно 
розміщених колатеральних пучків, розмежо-
ваних один від одного паренхімною ткани-
ною. Провідні пучки різних розмірів (великі, 
середні та мікропучки). Із п’яти великих 
(центральних) пучків, які у 2- 2,5 рази більші 
за розмірами від середніх, найбільшим є меді-
альний пучок, розташований у абаксіальній 
стороні черешка. Середніх за розмірами пуч-
ків як правило шість, дуже рідко – чотири. 
Мікропучки два, чотири або і зовсім відсутні, 
розташовані переважно з адаксіальної сторо-
ни черешка, часто симетрично по обидва боки 
від борозни. Таким чином, кількість різних за 

розмірами провідних пучків переважно пред-
ставлена співвідношенням 5:6:4 або 5:6:2, ду-
же рідко 5:6:0. 

Над флоемою провідних пучків у середній 
частині черешка добре розвинені тяжі склере-
нхіми півмісяцевої форми. Навколо пучків 
клітини склерифікованої паренхіми утворю-
ють обкладку. 

У базальній частині черешка залишається 
п’ять центральних провідних пучків та кілька 
пучків, значно менших за розмірами. Мікро-
пучки зникають зовсім (рис.1б). Всі пучки 
оточені кількома шарами склеренхіми.  

 
Висновки 
Досліджувані екземпляри Ranunculus acris 

із місцезнаходжень на території Буковини 
мають єдиний тип петіолярної структури: пе-
реважно серцеподібну форму у середній час-
тині черешка на поперечному зрізі, 2-3-
шарову кутову коленхіму, пучковий тип бу-
дови провідної системи, одинакову кількість 
центральних (5) та середніх (6) провідних пу-
чків колатерального типу. Відмінності вияв-
лено у кількості мікропучків. Таким чином, 
нашими дослідженнями підтверджено висно-
вок про консервативізм структури черешка, 
яка істотно не змінюється у різних умовах мі-
сцезростання. 
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TURLAI O.I. 

ANATOMICAL STRUCTURE OF RANUNCULUS ACRIS L. LEAFSTALK 
The results of investigation of anatomical structure which was gathered up in 8 localities from Bucovina are 

given. The peculiarities of petiolar structure of given species defined: heartlike, oval form of leaftalk on the 
transverse mount, onelayer epidermis with extend external cellular wall: 2-3 layer collenchymas, bundle type of 
structure of conductive system, ringlike arrangement of different according to their size collateral bundles (5 – 
big, the biggest from them - medial bundle); 6, sometimes 4 – medium, 2-4 – micro bundles, which arrangement 
mostly from adaxal side of leafstalk). Little differences in the structure of conductive system confirmed the con-
clusions about the conservatism of anatomical structure of leafstalk.  

Keywords: petiole, Ranunculus of acris of L., leading pinches, anatomic structure 
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ТАКСОНОМІЧНА ОЦІНКА ДІАГНОСТИЧНИХ ОЗНАК  
В РОДІ VICIA L. (FABACEAE) 

 
Проведена таксономічна оцінка основних діагностичних ознак роду Vicia L., що базується на аналізі 

морфологічних та анатомічних структур рослин. Показано, що в кожному конкретному випадку необхід-
но враховувати характер варіювання ознаки та її константність. Кількість діагностичних ознак для таксо-
нів різних рангів різна і кожен ранг таксону характеризується комплексом ознак.  
 
Ключові слова: Vicia L., діагностичні ознаки, таксони. 

 
Ознаки для діагностики окремих таксонів 

роду Vicia, що використовуються у "флорах" 
та "визначниках" не рівноцінні, що вимагає їх 
таксономічної оцінки. Найчастіше використо-
вуються такі морфологічні ознаки як, морфо-
логія листка (кількість пар листочків, наяв-
ність або відсутність вусика, яким закінчуєть-
ся листкова пластинка та його форма, густота 
опушення листочків), довжина квітконосів, 
форма пелюсток та стовпчика, характер їх 
опушення, морфологія плодів, насінин та ін.  

Проведене нами критико-систематичне ви-
вчення роду Vicia L. флори України базується 
на використанні морфолого-географічних да-
них, з врахуванням анатомічних ознак, а та-
кож літературних даних каріологічного аналі-
зу. Основні видові ознаки вивчалися на масо-
вому матеріалі в межах поширення виду на 
території України. Крім власних зборів широ-
ко використані гербарні колекції Інституту 
ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України 
(KW) та Ботанічного інституту ім. 
В.Л. Комарова РАН (LE).  

Листок. Всі представники роду Vicia флори 
України мають складні парноперисті листки, 
вісь яких закінчується розгалуженим вусиком, 
рідше вусик простий або недорозвинений (у 
вигляді остюка або вістря). За кількістю пар 
листочків вики можна розділити на багато– 
(5-15) та малопарні (1-5). Багатопарні листки з 
листочками невеликих розмірів характерні, 
зокрема, для більшості видів секції Cracca 
S.F. Gray, тоді як багато видів секції 
Oroboidea Stankev., а також V. bithynica (L.) L. 
та види підроду Faba (Mill.) Peterm. (V. 
narbonensis L., V. faba L.) мають малопарні 
листки з великими листочками.  

Важливою таксономічною ознакою, пере-
важно видового рангу є форма та розміри ли-

сточків. В деяких системах ця ознака вважа-
ється основною для розділення секцій 
(Oroboidea та Cassubicae Radzhi). В багатьох 
видів форма листочків нижніх, середніх та 
верхніх листків суттєво відрізняється. За фо-
рмою листочків середніх та верхніх листків 
види роду Vicia флори України розподіляють-
ся таким чином: яйцеподібні, обернено-
яйцеподібні або широкоеліптичні (V. 
narbonensis, V. sativa L., V. dumetorum L., V. 
pisiformis L.), еліптичні, видовжено-еліптичні 
(V. faba, V. bithynica, V. sylvatica L., V. sepium 
L.), видовжені, видовжено-ланцетні або лан-
цетні (V. hybrida L., V. pannonica Crantz, V. 
striata M. Bieb., V. cordata Wulf. ex Hoppe, V. 
larhyroides L., V. varia Host, V. villosa Roth, V. 
boissieri Freyn, V. lutea L., V. amphycarpa 
Dorthes, V. biennis L., V. cracca L.), видовже-
но-лінійні, лінійно-ланцетні або вузьколіній-
ні: V. segetalis Thuill., V. angustifolia Reichard, 
майже всі види підроду Ervum (L.) S.F. Gray, а 
також V. peregrina L., V. pilosa M. Bieb. (під-
рід Vicia), V. tenuifolia Roth, V. heracleotica 
Juz. (підрід Cracca Peterm.).  

Cвоєрідна форма листочків характерна для 
V. incisa M. Bieb., з глибоко надрізаними кра-
ями. У багатьох видів форма листочків дуже 
варіює, зокрема, у V. grandiflora Scop. aggr. 
(від лінійно-водовженої до майже округлої 
або обернено-яйцеподібної). Діагностичною 
ознакою для багатьох видів є також форма 
верхівки листочків (коротко- або довгозагост-
рена, тупа, обрубана, з виїмкою, з вістрячком 
або без такого).  

В окремих випадках додатковою діагнос-
тичною ознакою видового рангу може бути 
тип жилкування листочків. Менш надійною 
ознакою є опушення листочків. Ця ознака ду-
же варіабельна і часто залежить від екологіч-
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них умов зростання рослини (наприклад, у V. 
cracca). Проте, для деяких видів характер 
опушення є стабільною ознакою, що повинно 
враховуватися при їх характеристиці (V. 
pilosa, V. lutea, V. hybrida, V. pannonica та ін.), 
у інших видів вона повинна враховуватися 
лише в поєднанні з іншими ознаками [V. 
hirsuta (L.) S.F. Gray, V. cracca, V. villosa, V. 
varia та ін.]. 

Більш надійною таксономічною ознакою є 
форма вусика, яким закінчується стрижень 
листка. Для більшості видів вусик розвинений 
й розгалужений. У V. ervilia (L.) Willd., V. faba 
cтрижень листка закінчується коротеньким ві-
стрям. У деяких видів вісь нижніх листків за-
кінчується вістрячком, тоді як у верхніх лист-
ків – нормально розвиненим (простим або 
розгалуженим) вусиком (V. narbonensis, V. 
peregrina, V. cordata). У V. narbonensis вісь 
верхніх листків іноді може закінчуватися не-
великим листочком.  

Прилистки. Формі прилистків в система-
тиці вик до сих пір не надавали належної ува-
ги і лише відносно недавно ця ознака була до-
бре вивчена О.Д. Никифоровою [3] для дико-
рослих вик Сибіру. В результаті проведених 
нами досліджень було встановлено, що для 
більшості видів характерна певна форма й 
розміри прилистків. Особливо ефективною ця 
ознака виявилася при розмежуванні деяких 
морфологічно подібних видів. Так, у V. 
loiseleurii (M. Bieb.) Litv. прилистки цілісні, 
лінійно-щетиноподібні, війчасті, тоді як у 
близького виду V. hirsuta прилистки верхніх 
листків ланцетні, цілісні, а у нижніх – напів-
стрілоподібні, з двороздільною або двозубча-
стою нижньою часткою.  

Своєрідна форма прилистків у V. biennis, 
де вони напівстрілоподібні, з коротким чере-
шком, тоді як у всіх інших видів прилистки 
сидячі.  

За формою прилистків (напівмісяцеві, то-
рочкувато-надрізані) відокремлене місце в се-
кції Oroboidea (як і в підроді Cracca) займає 
V. sylvatica, що нагадують такі у гавайського 
виду V. mensiesii [3].  

Види підроду Cracca, зазвичай, мають бі-
льші прилистки, ніж види підродів Ervum та 
Vicia. Великі прилистки характерні для видів 
V. bithynica, V. narbonensis та, особливо, V. 
faba.  

Важливе значення, як таксономічна ознака, 
має наявність або відсутність на прилистках 
екстрафлорального нектарника (плями, де 
розміщені нектароносні залозки). Вперше ця 

ознака була використана Ф. Алефельдом [11] 
для внутрішньородової систематики вик. На 
основі цієї ознаки автор розділив вики на дві 
підтриби (в сучасному розумінні – підроди): з 
нектарниками і без нектарників. Згодом ця 
ознака стала провідною в таксономії роду і 
використовується в системах багатьох моно-
графів.  

Згідно нашим даним, форма та місце роз-
міщення нектароносного п'ятна на прилистку 
є допоміжною ознакою при розмежуванні та-
ких близьких видів як, V. pannonica, V. striata, 
V. hybrida. Зокрема, у V. pannonica нектароно-
сний диск добре розвинений, великий, розмі-
щений в середній частині прилистка, тоді як у 
V. hybrida та V. striata нектарник менший, у 
вигляді крапки і розміщений у верхній части-
ні прилистка.  

Суцвіття. В межах роду Vicia має місце ве-
лике різноманіття видів за кількістю квіток в 
пазухах листків та їх розміщенням на квітко-
носі. Квітки можуть бути поодинокими або по 
2-3 в пазухах листків, майже сидячими або зі-
браними в багатоквіткові грона, що переви-
щують, дорівнюють або коротші за листки, з 
пазух яких вони виходять. З часів К. Ліннея 
[14] довжина квітконоса була основним кри-
терієм для внутрішньородової систематики 
роду Vicia. В сучасних системах ця ознака теж 
є провідною. Підроди Craca та Ervum мають 
довгі квітконоси, тоді як у видів підроду Vicia 
квітконоси короткі. Довжина квітконоса може 
бути таксономічною ознакою видового рангу. 
Дуже довгі грона, що значно перевищують 
довжину листка мають V. tenuifolia (до 30 см), 
V. biennis (до 20 см). Довгі квітконоси у V. 
boissieri, V. tenuissima (M. Bieb.) Schinz. et 
Thell., V. sylvatica, V. elegans Guss., V. villosa. 
У більшості видів вик квітконоси дорівнюють 
або лише ненабагато перевищують довжину 
листків.  

Не менш важливою ознакою є кількість 
квіток у суцвітті. Багатоквіткові грона харак-
терні для видів підроду Cracca, малоквіткові – 
для підродів Ervum та Vicia. У деяких видів 
підроду Vicia квітки поодинокі або розміщені 
попарно в пазухах листків. Поодинокі, майже 
сидячі квітки мають V. peregrina, V. hybrida. 
За цією ознакою останній вид легко відрізня-
ється від дуже близького до нього V. 
pannonica.  

Як таксономічну ознаку підродового рангу 
можна розглядати характер закінчення осі су-
цвіття, яка може закінчуватися квіткою (види 
підродів Cracca, Vicia) або вістрячком (підрід 
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Ervum).  
Квітка. Діагностичними ознаками в систе-

матиці роду Vicia є розміри квітки, форма 
прапорця, довжина його відгину та особливо-
сті опушення, співвідношення пластинки пра-
порця до його нігтика, крил та човника. Роз-
міри віночка – ознака, що характеризує підро-
ди, секції та окремі види. Найдрібніші квітки 
мають види підроду Ervum та секції 
Lathyroides (Buchenau) Tzvelev (підрід Vicia). 
Найбільші квітки у видів секції Faba (Mill.) 
Ledeb.  

Форма прапорця у вик є важливою діагно-
стичною ознакою при визначенні секційної 
приналежності виду. Цю ознаку, як секційну, 
вперше використала в класифікації 
Ф.К. Кюпіча [13], яка виділила три типи пра-
порців: широконігтиковий, гітароподібний та 
вузьконігтиковий. Так, для видів секції Cracca 
характерний широконігтиковий прапорець 
(пластинка і нігтик широкі, перетяжка між 
ними добре помітна, прапорець відігнутий від 
човника), тоді як багато видів секції Vicia ма-
ють вузьконігтиковий прапорець.  

Константними ознаками є також співвід-
ношення довжини прапорця та крил до чов-
ника. Ця ознака може бути додатковою при 
розподілі роду на секції. У видів секції 
Oroboidea човник за довжиною дорівнює пра-
порцю і крилам; у видів секції Cassubicae (за 
системою Кюпіча) прапорець довший човни-
ка.  

Важливою таксономічною ознакою в сис-
тематиці вик є форма стовпчика та його опу-
шення. Ця діагностична ознака використана в 
системах роду багатьма монографами [4, 5, 9, 
10, 12-14]. Так, А.Д. Раджи [4] за формою 
стовпчика розділила підрід Cracca (види кав-
казької флори) на чотири секції: Crocea 
Radzhi (стовпчик циліндричний, рівномірно 
опушений), Cassubicae (стовпчик стиснутий зі 
спинки, рівномірно опушений), Variegatae 
Radzhi (стовпчик стиснутий зі спинки, з борі-
дкою довгих волосків під приймочкою) та 
Cracca (стовпчик стиснутий зі спинки, рівно-
мірно опушений).  

Досліджені нами види за формою та опу-
шенням стовпчика розподіляються наступним 
чином: стовпчик сплющений зі спинки, рів-
номірно опушений (V. dumetorum, V. 
pisiformis, V. sylvatica, V. cassubica L., V. 
biennis); cплющений зі спинки, під приймоч-
кою коротко опушений (V. ervilia); сплюще-
ний зі спинки, з борідкою густих волосків 
(види підроду Vicia); стовпчик слабко сплю-

щений з боків (V. cracca, V. tenuifolia, V. 
boissieri, V. elegans, V. varia, V. villosa); стовп-
чик майже циліндричний, рівномірно опуше-
ний (V. loiseleurii, V. hirsuta, V. tenuissima, V. 
tetrasperma (L.) Schreb.). 

З інших органів квітки, як на таксономічні 
ознаки, переважно видового рангу, слід вказа-
ти на морфологічні особливості чашечки 
(опушення, форма зрізу верхньої частини, фо-
рма та довжина її зубців). У видів українських 
вик чашечка переважно неправильна, з зу-
бцями різної величини: нижній, найдовший, 
майже рівний або коротший від трубки, інші 
дрібніші. У деяких видів всі зубці майже од-
накові, дорівнюють або дещо коротші трубки 
чашечки (V. ervilia, V. lathyroides, V. 
grandiflora aggr., V. sativa, V. cordata, V. 
angustifolia). У таких видів, як V. tetrasperma, 
V. hirsuta, V. loiseleurii, V. bithynica зубці ча-
шечки майже однакові за довжиною і значно 
перевищують її трубку. За формою зубці бу-
вають щетиноподібні, лінійно-ниткоподібні, 
шилоподібні, ланцетні, трикутно-ланцетні, 
коротко-трикутні. У більшості видів чашечка 
гола або слабко опушена і лише у V. villosa 
чашечка мохнато-опушена, з війчастими з 
країв зубцями.  

Плоди. Таксономічними ознаками морфо-
логії плода, що використовуються в система-
тиці роду Vicia є розміри та їх форма, забарв-
лення, особливості опушення, кількість насі-
нин в бобі. А.К. Станкевич [7] за формою 
плода розділила секцію Vicia на три підсекції: 
Laticarpa Stankev. (плоди широколінійні), 
Vicia (плоди вузьколінійні) та Brevicola 
Stankev. (плоди короткоромбічні). З вивчених 
нами видів за формою плодів можна розрізни-
ти наступні типи бобів: лінійні (V. tenuissima, 
V. grandiflora aggr., V. lathyroides, V. cordata, 
V. angustifolia, V. segetalis, V. amphicarpa 
Dorthes); лінійно-видовжені (V. tetrasperma, V. 
pisiformis, V. dumetorum, V. sepium, V. 
peregrina, V. bithynica), довгасті (V. varia, V. 
pannonica, V. narbonensis), довгасто-
циліндричні (V. sativa, V. faba), довгасто-
ланцетні (V. elegans, V. tenuifolia, V. boissieri), 
ланцетні (V. sylvatica), лінійно-ланцетні (V. 
biennis), ромбічні (V. cassubica), довгасто-
ромбічні (V. hirsuta, V. loiseleurii, V. cracca, V. 
villosa, V. lutea), косо-еліптичні (V. hybrida). У 
V. ervilia боби лінійно-довгасті, чоткоподібно 
перетягнуті.  

Досить точно визначити форму боба важ-
ко, оскільки мають місце різні перехідні варі-
анти від одного типу до іншого.  
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За розмірами плодів також важко виявити 
яку-небудь певну закономірність, тому ця 
ознака, як і попередня є, в основному, допо-
міжною на рівні діагностики видів. Проте, в 
загальному, можна відмітити, що найдрібніші 
боби характерні для видів підроду Ervum, а 
найбільші – для секції Faba.  

У більшості видів вик боби голі або майже 
голі, лише у деяких видів вони волосисті (V. 
hirsuta), притиснуто-шовковисто-волосисті (V. 
pannonica, V. hybrida, V. striata) або покриті 
шорсткими волосками (V. lutea). У V. bithynica 
та V. narbonensis боби волосисті лише на швах 
(у останнього шви шорстко-мохнаті від шорс-
тких, волосистих бородавочок). Коротковоло-
систі, голі на швах боби характерні для V. 
faba.  

Забарвлення плодів, зазвичай, буре або сві-
тло-коричневе, рідше майже чорне (V. sepium, 
V. grandiflora aggr., V. angustifolia).  

Допоміжними таксономічними ознаками 
для деяких видів секції Vicia можуть бути кут 
відхилення бобів від осі стебла та ступінь 
скрученості стулок зрілих бобів. За цією озна-
кою, зокрема, можна розрізнити такі близькі 
види як, V. angustifolia та V. grandiflora. У бо-
бів V. villosa стулки зовні з добре просвіченою 
сіткою жилок. Зовні шкірясті, а з середини 
повстисті стулки мають боби V. faba. У біль-
шості видів підроду Cracca боби сидять на 
більш або менш розвиненій плодоніжці, тоді 
як для видів підроду Vicia характерні сидячі 
або майже сидячі боби.  

Кількість насінин в бобі різна, але для ко-
жного виду воно є більш або менш стабіль-
ним. Лише в невеликих межах спостерігається 
варіювання цієї ознаки. Малонасінні боби [1-
2(3) насінини] у деяких видів підроду Ervum 
(V. hirsuta, V. loiseleurii), та V. cassubica, бага-
тонасінні боби (5-10 насінин) характерні для 
видів V. dumetorum, V. cracca, V. lathyroides, 
V. sepium, V. sativa, V. amphicarpa, V. 
pannonica. На думку Н.М. Дудик [1] еволюція 
боба йшла в напрямку зменшення кількості 
насінин: багатонасінні → малонасінні → од-
нонісінні.  

Важливе таксономічне значення для діаг-
ностики та класифікації вик має морфологія 
насінин (розміри, форма, забарвлення, малю-
нок насіннєвої шкірки, форма й розмір насін-
ного рубчика). В межах роду Vicia спостеріга-
ється різноманіття насінин за цими ознаками, 
але для кожного виду вони більш або менш 
стабільні. Найдрібніші насінини у видів секції 
Lathyroides (1,5-2 мм в діам.), найбільші – у V. 

faba (15-20 мм в діам.).  
Виходячи з результатів наших досліджень, 

ми приєднуємося до думки деяких авторів [2, 
3, 6, 8], що найважливішою та найнадійнішою 
з усіх діагностичних ознак насінини є розмір 
рубчика. Його довжина за відношенням до 
окружності насінини у різних видів різна і є 
константною для кожного виду. Дуже довгий 
рубчик мають V. pisiformis, V. sepium (2/3 -3/4 
окружності насінини), V. grandiflora aggr. 
(3/4), V. dumetorum (2/3-3/5), V. sylvatica (2/3), 
V. lutea (1/2). Найкоротший рубчик мають на-
сінини V. tenuissima (1/8-1/12), V. villosa (1/8), 
V. peregrina (1/10-1/12), V. hybrida (1/10). Роз-
міри рубчика можуть слугувати одним з дока-
зів про близькі родинні зв'язки та підтвер-
дженням правильності виділення таксономіч-
них груп. Так, для видів секції Oroboideae ха-
рактерні насінини з відносно довгим рубчи-
ком (1/3-3/5 окружності насінини). Невеликі 
рубчики у насінин видів групи Faba. Більш 
гетерогенними за цією ознакою виявилися се-
кції Cracca та, особливо, Vicia й 
Hypechusa(Alef.) Asch. et Graebn.  

Майже всі досліджені види вик мають гла-
дкі насінини, лише для видів секції 
Lathyroides (V. lathyroides L.) характерні дріб-
ногорбочкуваті насінини, що підтверджує 
правильність виділення цієї таксономічної 
групи.  

Анатомічні особливості вегетативних ор-
ганів. Для виявлення додаткових діагностич-
них ознак у деяких видів секцій Сracca, Vicia 
та Hypechusa нами проведено порівняльно-
анатомічне вивчення черешків та пластинок 
листів. Для всіх досліджених видів характер-
ний загальний план будови черешків листків: 
ззовні черешки покриті одношаровою епідер-
мою з потовщеними тангентальними стінками 
клітин, до яких прилягають клітини кутової 
паренхіми. Під паренхімою розміщені провід-
ні пучки (коллатерального типу) у вигляді не-
справжнього кільця. В залежності від товщи-
ни провідних пучків коленхіма може бути або 
вона відсутня. Для всіх досліджених видів ха-
рактерні перимедулярні піхви, що оточують 
протоксилемну частину провідного пучка з 
боку серцевини. Загальним є також наявність 
в адаксіальній частині черешка двох додатко-
вих периферійних провідних пучків.  

Крім загальних спільних ознак є також 
специфічні, які носять, переважно, кількісний 
характер, що характеризують окремі таксони: 
обриси черешка на поперечному розрізі, кіль-
кість основних центральних провідних пучків, 

Науковий вісник ЧНУ: Біологія. Вип. 455 150



ступінь розвитку склеренхімних піхв.  
Для анатомічної структури пластинки лис-

тків також характерні як загальний план бу-
дови, так і індивідуальні (видові) особливості. 
Деякі види розрізняються товщиною кутику-
ли епідермісу та епідермальної тканини (най-
більш розвинуті у V. sylvatica), розмірами епі-
дермальних клітин та продихів, наявністю та 
будовою епідермальних волосків (у більшості 
видів волоски прості; у V. sepium та V. sativa 
крім простих волосків є також залозисті).  

Таким чином, огляд виявлених діагностич-
них ознак, як макро- так і мікроструктур, по-
казав їх різне таксономічне значення, і пере-
важну більшість з них слід використовувати 
лише в комплексі.  
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TAXONOMICAL ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC CHARACTERS IN THE GENUS 

VICIA L. (FABACEAE) 
 
A taxonomic assessment of main diagnostic characters in the genus Vicia L. is provided; this 

assessment is based on our analysis of morphological and anatomical structures of plants. It has been 
shown that in each specific case it is necessary to consider the variability mode of a character, and its 
reliability. The number of diagnostic characters for taxa of different ranks is different, and each 
taxonomic rank is characteristic by a specific complex of characters. 
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УГРУПОВАННЯ ПАВУКІВ-ГЕРПЕТОБІОНТІВ ТЕРИТОРІЙ 
ДЕЯКИХ ПІДПРИЄМСТВ М. ЧЕРНІВЦІ 

 
Досліджено особливості структури багатовидових угруповань павуків-герпетобіонтів територій семи 

підприємств трьох промислових мікрорайонів м. Чернівці. Виявлено представників 24 видів із 20 родів і 
11 родин. Встановлено, що більшість досліджених угруповань характеризується наддомінуванням одно-
го виду. У якості еудомінанта 5 із 7 досліджуваних угруповань виступає Pardosa lugubris, в угрупованні 
Цегельного заводу № 1 – Pachygnatha  degeeri. Встановлено підвищення показників сумарної динамічної щіль-
ності павуків-герпетобіонтів території чотирьох досліджуваних підприємств порівняно зі співставними парко-
вими екосистемами. У складі мезофауни поверхні ґрунту території промислових підприємств м. Чернівці ви-
явлено заміщення хижих жуків сапрофагами, що сприяє послабленню міжвидової експлуатаційної конку-
ренції і може розглядатись як головна причина зростання динамічної щільності павуків. Методом покро-
кового регресійного аналізу з’ясовано, що серед полютантів, які викидаються у повітряний басейн міста Че-
рнівці досліджуваними підприємствами, негативний вплив на видове різноманіття павуків-
герпетобіонтів промислових зон підприємств справляє хлорид водню; полютантів які би справляли нега-
тивний вплив на загальну чисельність угруповань не виявлено. Позитивний вплив таких полютантів як 
фенол і кислота нітратна на динамічну щільність павуків-герпетобіонтів зумовлений порушенням струк-
тури мезофауни поверхні ґрунту, а відтак – трофічних мереж у полігемеробних біоценозах. 

 
Ключові слова: павуки, біоіндикація, угруповання, промислові підприємства 

 
Вступ. Еколого-фауністичні дослідження 

урбоекосистем показали, що павуки багаточи-
сельні та різноманітні в усіх типах зелених 
міських насаджень Європи й, зокрема, Украї-
ни (узагальнено Б. Клауснітцером, 1990 [4], а 
також [5, 15 та ін.]). Урбоекосистеми характе-
ризуються трансформацією численних пара-
метрів середовища існування тварин; тут має 
місце забруднення атмосферного повітря по-
лютантами різного походження і властивос-
тей, зміна характеристик ґрунту і підстилки, 
відокремлення біотопів, а відтак – інсуляри-
зація угруповань, порушення структури тро-
фічних мереж та ін. Загалом відомо, що вна-
слідок вагомого антропогенного впливу на 
тваринні угруповання відбувається зменшен-
ня видового та екологічного різноманіття, 
зміна домінуючих видів, зниження чисельнос-
ті аж до повного руйнування населення. При 
менш значних навантаженнях на прикладі 
тварин деяких систематичних груп показано 
найрізноманітніші ценотичні реакції. Так, 
Н.А. Кузнецовою (2008) встановлено, що 
окремі показники, які характеризують угру-
повання колембол на градієнті порушуючих 
факторів, можуть зберігатися на попередньо-
му рівні, і навіть зростати у порівнянні з кон-

тролем [7]. У той же час досліджень, присвя-
чених впливу згаданих чинників на аранеофа-
уну, вкрай недостатньо, наявні відомості ха-
рактеризують вплив лише окремих агентів [6, 
12]. Виходячи з цього, метою нашої роботи 
був аналіз структури угруповань павуків те-
риторії підприємств основних промислових 
мікрорайонів м. Чернівці.  

Матеріали і методи дослідження. Збір 
матеріалу проводили за допомогою методу 
ґрунтових пасток Барбера. В якості пасток ви-
користовували пластикові стаканчики ємніс-
тю 200 мл (фіксуюча рідина – розчин етилен-
гліколю). Пастки функціонували протягом 
квітня-травня 2008 р. на території 7 підпри-
ємств промислових мікрорайонів м. Чернівці 
відповідно до районування за [9]. Вибір під-
приємств зумовлений загальною подібністю 
досліджуваних біотопів – ділянки з 
трав’янистою рослинністю і окремими дере-
вами листяних порід із співставним рівнем 
освітленості приґрунтового ярусу. Впродовж 
періоду дослідження обліковано 941 пастко-
добу (п-д) та зібрано 9 755 тварин, з яких 873 
– павуки. Статевозрілих визначено до видово-
го, ювенільних – до родового рівнів. Номенк-
латура павуків прийнята за [20]. У кожному 
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промисловому мікрорайоні пробні ділянки за-
кладали на території двох (у Південному – 
трьох) підприємств, які відрізняються харак-
тером виробничої діяльності та ступенем не-
безпеки, а саме: у Північному – на ЗАТ “Чер-
нівецький хімзавод” (ХЗ) та ВАТ ”Чернівець-
кий ремонтно-механічний завод” (РМЗ); у 
Центральному – на ВАТ ”Цегельний завод 
№ 1” (ЦЗ № 1) та ВАТ ”Чернівецький завод 
”Індустрія” (ЧЗІ); у Південному – на ЧМК 
”Автобусно-тролейбусне підприємство” 
(АТП), ВАТ ”Електронмаш” (ЕлМ) і ВАТ 
”Кварц” (Кв). З них до першої групи небезпе-
ки із СЗЗ 100 м належить ЦЗ № 1; до другої 
групи небезпеки – ХЗ (СЗЗ  300 м) і ЕлМ (СЗЗ  
100 м); до третьої групи небезпеки – РМЗ 
(СЗЗ 100 м), а також ЧЗІ, Кв, АТП (СЗЗ 50 м). 
Приблизна площа наявних на території дослі-
джуваних підприємств ділянок із рослинністю 
(у порядку її збільшення): ЧЗІ – 0,01га, ЦЗ №1 
– 0,03 га, РМЗ – 0,04 га, ХЗ – 0,05 га, АТП – 
0,09 га, ЕлМ – 0,15 га, Кв – 0,31 га.  

Оцінка розрахункового рівня забруднення 
атмосферного повітря, проведена згідно Дер-
жавних санітарних правил охорони атмосфе-
рного повітря населених місць від забруднен-
ня хімічними та біологічними речовинами № 
201 від 09.07.1997 р., свідчить, що рівень за-
бруднення на всіх досліджуваних підприємст-
вах – допустимий, а ступінь їх небезпечності 
– безпечний [2]. Коротка характеристика до-
сліджуваних підприємств на основі даних 
чинних обгрунтовуючих матеріалів обсягів 
викидів та звітів по інвентаризації викидів за-
бруднюючих речовин від стаціонарних дже-
рел в атмосферне повітря із зазначенням гру-
пи небезпеки згідно СН 45-71 наведена у [1]. 

Для характеристики угруповань павуків 
обчислювали індекси видового різноманіття 
Шеннона та Сімпсона, індекс домінування 
Сімпсона, індекс вирівняності Пієлу, індекс 
Бергера-Паркера [11, 13]. Для класифікації 
угруповань використовували ієрархічний кла-
стерний аналіз методом поодинокого приєд-
нання на основі матриці частки екземплярів 
кожного виду. Класи домінування приймали 
за [22].  

Визначали вплив полютантів на угрупо-
вання павуків-герпетобіонтів території дослі-
джуваних підприємств методом покрокового 
множинного регресійного аналізу. Незалеж-
ними змінними виступали співвідношення 
фактичних та порогових значень викидів за-
бруднюючих речовин від стаціонарних дже-

рел забруднення підприємств і площа ділянок 
з рослинністю, залежними – такі показники 
аранеоценозу, як кількість видів, середня ди-
намічна щільність угруповань та значення 
окремих індексів. Пороговими для полютантів 
вважали значення, наведені в Обгрунтовую-
чих матеріалах обсягів викидів забруднюючих 
речовин від стаціонарних джерел досліджува-
них підприємств і Наказі Міністерства еколо-
гії та природних ресурсів України № 177 від 
10 червня 2002 р. [10]. 

Всі розрахунки здійснювали за допомогою 
програмного пакета STATISTICA 6.0. 

Результати та їх обговорення. У складі 
багатовидових угруповань павуків-
герпетобіонтів досліджуваних підприємств 
виявлено представників не менше 24 видів із 
20 родів і 11 родин (табл. 1).  

Кількість видів у складі угруповань паву-
ків-герпетобіонтів досліджуваних підпри-
ємств змінювалась від 2 (на Чернівецькому 
заводі «Індустрія») до 13 (ВАТ ”Кварц” і ВАТ 
”Електронмаш”). Найбільша частка від зага-
льної кількості екземплярів, відловлених на 
досліджуваних підприємствах, припадає на P. 
lugubris (загалом 48,3 %). Аналіз структури 
домінування за [22] показав, що зазначений 
вид є еудомінантом угруповань чотирьох до-
сліджених підприємств із найвищим показни-
ком індексу Бергера-Паркера (частка найчи-
сельнішого виду) – 0,59 на хімзаводі та на 
Електронмаші. В той же час, максимальним 
показником індекса Бергера-Паркера серед 
усіх видів на досліджених підприємствах ха-
рактеризується P. degeeri на Цегельному за-
воді № 1 (0,82). Зазначене узгоджується з по-
відомленням М. Робертса про те, що макси-
мальна кількість представників цього виду 
зафіксована автором на уламках цегли старого 
заводу [21, p. 301].  

Таким чином, для угруповань павуків-
герпетобіонтів чотирьох із семи обстежених 
підприємств встановлено явище наддоміну-
вання одного виду (його представники скла-
дали більше 50 % від загальної кількості осо-
бин); на АТП і ЧЗІ кількість видів, які сумар-
но складають 50 % чисельності угрупування 
(S50) – 2, на РМЗ – 3. 

Відомо, що біотичні угруповання, які ло-
калізуються в найбільш порушених людською 
діяльністю біотопах, характеризуються знач-
ним зменшенням кількості видів, різким зни-
женням індекса різноманіття окремих груп 
живих організмів [3, 8, 19, 18 та ін.]. Значення 
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індексу видового різноманіття Шеннона угру-
повань павуків-герпетобіонтів досліджених 
підприємств змінювалося в межах від 0,69 на 
ЧЗІ до 2,0 на РМЗ (табл. 2) і виявилось ниж-

чим порівняно із таким для парків м. Чернівці 
(від 1,94 у парку ім. Шіллера до 2,64 у парку 
«Жовтневий») (у друці). 

Таблиця 1 
Видовий склад павуків-герпетобіонтів територій деяких підприємств  

промислових мікрорайонів м. Чернівці 
Мікрорайони 

Садгірський Центральний Південний Сумар-ноРодина, вид 
ХЗ* РМЗ ЦЗ №1 ЧЗІ АТП ЕлМ Кв % / екз. 

Clubionidae 
Clubiona sp.     4,9/2** 0,2/1  0,3/3 
Coriniidae 
Phrurolithus festivus (C.L. Koch,1835)  2,2/1      0,1/1 
Dysderidae 
Harpactea sp. 1,1/1   50/1    0,2/2 
Gnaphosidae 
Drassodes pubescens  Thorell, 1856       0,6/1 0,1/1 
Drassyllus pusillus (C.L. Koch, 1833)     2,4/1  1,9/3 0,5/4 
Micaria nivosa (C.L. Koch, 1866)      0,2/1  0,1/1 
Micaria pulicaria (Sundevall, 1831)  2,2/1    0,2/1  0,2/2 
Zelotes sp.     2,4/1   0,1/1 
Linyphiidae 
Dactylopisthes mirificus (Georg., 1976)       0,6/1 0,1/1 
Diplocephalus cristatus (Black., 1833)  0,6/1      0,1/1 
Neriena clathrata (Sundevall, 1830)      0,5/2 0,6/1 0,1/3 
Stemonyphantes lineatus (L., 1758)      0,2/1  0,1/1 
Lycosidae 
Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) 16/15 4,4/2 2,9/3  29,3/12 5,8/25 6,3/10 7,7/67 
Pardosa amentata (Clerck, 1757)      9,1/39 0,6/1 4,6/40 
Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) 58,5/55 31,1/14 6,8/7  26,8/11 58,6/252 52,5/83 48,3/422
Pardosa prativaga (L. Koch, 1870)      17,7/76 20,3/32 12,4/108
Pardosa sp.      2,6/11 3,2/5 1,8/16 
Trochosa ruricola (De Geer, 1778)  11,1/5 3,9/4  9,8/4   1,5/13 
Gen. sp.   3,9/4     0,5/4 
Pisauridae 
Pisaura mirabilis (Clerck, 1758)    50/1 4,9/2 0,5/2 1,3/2 0,8/7 
Salticidae 
Asianellus festicus (C.L. Koch, 1833)  11,1/5      0,6/5 
Salticus scenicus (Clerck, 1757)     2,4/1   0,1/1 
Tetragnathidae 
Pachygnatha degeeri  Sundevall, 1830 21,3/20 13,3/6 81,6/84  14,6/6 3,7/16 8,2/13 16,6/145
Thomisidae 
Ozyptila praticola (C.L. Koch, 1837)      0,7/3 1,9/3 0,7/6 
Xysticus audax (Schrank, 1803)       1,9/3 0,3/3 
Xysticus kochi Thorell, 1872 2,1/2 11,1/5 1,0/1  2,4/1   1,0/9 
Zodariidae 
Zodarion rubidium Simon, 1914  11,1/5      0,6/5 
Zodarion sp. 1,1/1       0,1/1 
Усього екз./видів 94/6 45/10 103/6 02.фев 41/10 430/13 158/13 873 
 
Примітки: * – тут і далі використовуємо такі скорочення назв підприємств: ХЗ – ЗАТ “Чернівецький хімзавод”; РМЗ – 
ВАТ ”Чернівецький ремонтно-механічний завод”; ЦЗ № 1  – ВАТ ”Цегельний завод №1”; ЧЗІ – ВАТ ”Чернівецький завод 
”Індустрія”; АТП – ЧМК ”Автобусно-тролейбусне підприємство”; ЕлМ – ВАТ ”Електронмаш” і Кв – ВАТ ”Кварц”; ** – 
наведено частку особин виду від загальної кількості екземплярів павуків у певному біотопі, % / к-ть екз. 



 
Таблиця 2  

Показники структури досліджуваних угруповань павуків 
 

 ХЗ РМЗ ЦЗ ЧЗІ АТП ЕлМ Кварц 
Індекс видового різноманіття Шеннона 1,11 2,00 0,75 0,69 1,88 1,36 1,56 
Індекс видового різноманіття Сімпсона 2,42 5,97 1,48 2,00 5,11 2,57 3,09 
Індекс домінування Сімпсона 0,41 0,17 0,67 0,50 0,20 0,39 0,32 
Індекс вирівняності Пієлу 0,62 0,87 0,42 1,00 0,82 0,53 0,61 

 
 
 

Максимальне серед досліджуваних підпри-
ємств значення показника домінування Сімп-
сона (0,67) на ЦЗ № 1 відображає надзвичайно 
велику частку екземплярів P. degeeri.  

Аналізували подібність видового складу 

локальних фаун павуків-герпетобіонтів дослі-
джуваних підприємств за допомогою коефіці-
єнту подібності Жаккара та кластерного ана-
лізу (табл. 3, рис. 1). 

 

 
 

Таблиця 3 
Показники коефіцієнта подібності Жаккара аранеокомплексів територій досліджуваних  

промислових підприємств м. Чернівці 
 

Примітка: в нижньому лівому куті таблиці наведений показник коефіцієнту подібності Жаккара, у правому верхньо-
му – кількість спільних для порівнюваних угруповань видів 

 ХЗ РМЗ  ЦЗ №1 ЧЗІ АТП ЕлМ Кв 
ХЗ - 4 4 1 4 3 3 
РМЗ 0,33 - 5 0 5 4 3 
ЦЗ 0,50 0,45 - 0 5 3 3 
ЧЗІ 0,14 0 0 - 1 1 1 
АТП 0,33 0,33 0,45 0,09 - 5 5 
ЕлМ 0,19 0,21 0,19 0,07 0,28 - 9 
Кв 0,19 0,15 0,19 0,07 0,28 0,53 - 
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Максимальним показником коефіцієнту 
подібності Жаккара характеризуються аране-
окомплекси ВАТ ”Кварц” із ВАТ ”Електро-
нмаш” (0,53); високими – ВАТ ”Цегельний 
завод № 1” із ЗАТ “Чернівецький хімічний за-
вод” (0,50), ВАТ ”Чернівецький ремонтно-
механічний завод” (0,45) і ЧМК ”Автобусно-
тролейбусне підприємство” (0,45). Найбіль-
шою специфічністю характеризується ЧЗ ”Ін-
дустрія”.Результати кластерного аналізу не під-
твердили подібність аранеокомплексів, встанов-
лену за допомогою коефіцієнту Жаккара. Хоча 
найближче об’єдналися локальні фауни ”Квар-
цу” і ”Електронмашу” (10 евклідових одиниць), у 
одному кластері з ними виявилися також всі інші 
підприємства, крім ”Індустрії” та Цегельного за-
воду. Таким чином, на дендрограмі відображено 
великий кластер і два окремих підприємства. Ве-
ликий кластер формують два малих: у складі 

першого – ”Кварц”, ”Електронмаш” та ”Хімза-
вод”, другого – ”Ремонтно-механічний завод” і 
”Автобусно-тролейбусне підприємство”. В угру-
пованнях павуків підприємств, що формують 
обидва малих кластери, домінує P.  lugubris: у 
складі підприємств першого малого кластеру її 
частка становить більше 50 % від загальної кіль-
кості павуків, другого – близько 30 %. За межами 
великого кластеру, як зазначалося вище, вияви-
лися два підприємства, які характеризуються 
суттєвими особливостями аранеокомплексів. 
Так, на цегельному заводі хоч і є значна кількість 
спільних видів із аранеокомплексами підпри-
ємств, що увійшли до великого кластеру, проте 
наддомінантом виступає інший вид. Угрупован-
ня ж ”Індустрії” характеризується різким спадом 
як загальної чисельності, так і видового різнома-
ніття павуків. 
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Рис. 1. Дендрограма подібності локальних фаун павуків-герпетобіонтів територій досліджених 
 підприємств м. Чернівці (в евклідових одиницях) 

 
Встановлено високі показники сумарної 

динамічної щільності угруповань павуків-
герпетобіонтів досліджуваних підприємств. 
Максимальним показником характеризуються 
підприємства Південного промислового мік-
рорайону: ВАТ ”Електронмаш” (2,29 екз./п-д) 
та ВАТ ”Кварц” (1,41 екз./п-д), при цьому ви-

сокі значення згаданого показника зумовлені 
істотним збільшенням динамічної щільності 
трьох видів: P. degeeri, A. pulverulenta і P. lugu-
bris (табл. 4).  Найнижчий показник сумарної 
динамічної щільності має угруповання паву-
ків на ВАТ Чернівецький завод ”Індустрія” 
(0,07 екз./п-д). 

 
Таблиця 4  

Динамічна щільність павуків-герпетобіонтів територій 
досліджуваних підприємств м. Чернівці, екз./п-д 

Мікрорайони 
Садгірський Центральний Південний  
ХЗ РМЗ ЦЗ №1 ЧЗІ АТП ЕлМ Кварц 

Сумарна динамічна щільність 0,57 0,50 0,71 0,07 0,51 2,23 1,97 
P. degeeri 0,09 0,06 0,55 - 0,04 0,03 0,12 
A. pulverulenta 0,07 0,02 0,02 - 0,10 0,13 0,10 
P. lugubris 0,28 0,14 0,05 - 0,09 1,34 0,84 

 
Отже, аналіз розглянутих вище показників 

угруповань павуків-герпетобіонтів досліджу-
ваних промислових підприємств та їх порів-
няння з відповідними показниками угрупо-
вань парків м. Чернівці дозволив виявити на-
ступні ценотичні реакції:  

1. Зменшення видового різноманіття при 
збереженні загальної чисельності – ВАТ ”Че-
рнівецький ремонтно-механічний завод”, ЧМК 
”Автобусно-тролейбусне підприємство”; 

2. Зменшення видового різноманіття при 
зростанні загальної чисельності – ВАТ ”Елек-
тронмаш”, ВАТ ”Кварц”, ВАТ ”Цегельний за-

вод №1”, ЗАТ “Чернівецький хімзавод”; 
3. Різкий спад видового різноманіття та 

загальної чисельності – ВАТ ”Чернівецький 
завод ”Індустрія” (ЧЗІ). 

Таким чином, у промислових зонах чоти-
рьох з семи досліджуваних підприємств порі-
вняно з парками зростає динамічна щільність 
павуків. Цей несподіваний факт спонукав нас 
до більш поглибленого дослідження його ме-
ханізмів. Було з’ясовано, що угруповання 
твердокрилих території промислових зон до-
сліджуваних підприємств характеризується 
різкою зміною співвідношення хижих жуків 
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та твердокрилих з іншими харчовими префе-
рендумами. Як свідчать наші попередні до-
слідження [17], супердомінантною групою се-
ред Coleoptera у чотирьох парках м. Чернівці 
виявилися туруни – Carabidae (їх частка скла-
дала від 69 % від загальної кількості предста-
вників ряду у парку ім. Шіллера, до 99 % – у 
парку ім. Федьковича). При цьому найістот-
ніший внесок у чисельність населення жуків 
парків належить Pterostichus (Platisma) niger 
Schall. Дослідження спектру живлення цього 
виду показали, що до його жертв належать ба-
гатоніжки, косарики, черви, слимаки, енхітре-
їди, павуки, личинки жуків, мокриці, колем-
боли та ін. [16]. Крім зазначеного виду, домі-
нантне ядро твердокрилих чернівецьких пар-
ків формують такі хижі жуки, як Carabus 
aurolimbatus Dej., C. coriaceus L., Cychrus 
caraboides L. [17].   

Натомість в угрупованнях жуків досліджу-
ваних підприємств супердомінантною групою 
виявилися мертвоїди (Silphidae) із явним над-
домінантом Silpha obscura L, основу раціону 
якого складають мертві тварини. Так, частка 
особин останнього виду складала 77 %, 81 % 
та 100 % від загальної кількості відловлених 
жуків на ЗАТ “Чернівецький хімзавод”, ВАТ 
”Чернівецький ремонтно-механічний завод”, 

ЧМК ”Автобусно-тролейбусне підприємство” 
відповідно.  

Отже, у складі мезофауни поверхні ґрунту 
території промислових підприємств м. Чернівці 
спостерігається заміщення хижих жуків сапро-
фагами, що узгоджується з літературними відо-
мостями про те, що туруни чутливі до різних 
забруднень [14]. Жуки-мертвоїди, а також ви-
явлені у значних кількостях такі сапротрофні 
членистоногі, як мокриці, ківсяки, колемболи 
та ін., можуть слугувати кормовою базою як 
для павуків, так і для інших хижих членисто-
ногих. Різке зменшення чисельності хижих 
твердокрилих (аж до повного їх зникнення) 
сприяє послабленню міжвидової експлуата-
ційної конкуренції і може розглядатись як го-
ловна причина зростання динамічної щільнос-
ті павуків.   

Аналізували залежність основних показників 
угруповань павуків території досліджуваних під-
приємств (кількість виявлених видів, середня ди-
намічна щільність угруповань, видове різнома-
ніття, індекс домінування) від площі дослідже-
них ділянок із рослинністю і від співвідношень 
фактичних та порогових значень викидів за-
бруднюючих речовин від стаціонарних дже-
рел з використанням множинного покроково-
го регресійного аналізу (табл. 5).  

 
Таблиця 5  

Рівняння регресії між показниками аранеоценозів павуків-герпетобіонтів територій підприємств і 
рівнем забруднення атмосферного повітря та площею досліджуваних фітоценозів 

Показник аранеоценозу Регресійне рівняння № п/п 
Середня динамічна щільність 
угруповання, екз/п-д 

y = 0,388 + 0,923 x фенол + 0,496 x кислота нітратна   
R = 0,97; R2 = 0,95; F (2, 4) = 35,06; P < 0,05 

(1) 

Кількість видів 
y = 0,959 + 2,560 x площа фітоценозу – 1,727 x водню хлорид + 0,468 x 
спирт бутиловий  + 0,187 x азоту діоксид  – 0,067 x фенол 
R = 0,99; R2 = 0,99; F (5, 1) = 2722,8 P < 0,05 

(2) 

Домінування 
y = 0,204 + 1,044 x азоту діоксид  + 0,603 x кислота сульфатна  + 0,359 x 
стирол – 0,172 x етилацетат – 0,052 x нікелю оксид 
R = 0,99; R2 = 0,99; F (5, 1) = 2743; P < 0,05 

(3) 

Примітка: напівжирним шрифтом виділено коефіцієнти регресії тих змінних,  
для яких залежність статистично значуща  
 
 

Загалом досліджуваними підприємствами 
у повітряний басейн міста викидається 41 по-
лютант, серед яких переважають сполуки не-
органічної природи. Встановлено, що на кіль-
кість видів та значення індексу домінування в 
угрупованнях павуків досліджуваних біотопів 
достовірно впливає співвідношення фактич-
них і порогових значень викидів 4-х полютан-
тів, в той час як на середню динамічну  щіль-
ність цих тварин – лише 2-х.  

Позитивний вплив таких ксенобіотиків, як 
фенол та кислота нітратна (рівняння 1) на се-
редню динамічну щільність павуків можна 
пояснити знову ж таки зменшенням чисель-
ності хижих жуків на тлі високої чисельності 
сапрофагів. Ця загальна для промислових зон 
тенденція щодо елімінації хижих твердокри-
лих, ймовірно, набула найбільш яскравого ви-
раження на прикладі впливу саме двох зазна-
чених полютантів, які й увійшли у відповідне  



рівняння регресії. 
Регресійний аналіз засвідчив неоднознач-

ність впливу співвідношення фактичних і по-
рогових значень викидів полютантів на кіль-
кість видів та індекс домінування угруповань 
павуків. Одні з цих полютантів здійснюють 
прямий, інші – зворотний вплив на відповідні 
синекологічні показники. Ймовірно, до тих 
полютантів, зростання концентрації яких не-
гативно впливає на кількість видів, останні 
виявляють різну стійкість, і, навпаки, при 
прямому впливі – чутливість видів до дії від-
повідних полютантів співрозмірна (рівняння 
2). Якщо збільшення викидів полютанта пози-
тивно впливає на індекс домінування, то мо-
жемо припустити, що в угрупованні павуків 
наявні види, яким властива підвищена стій-
кість (екологічна толерантність) до  відповід-
ного чинника. У випадку зворотного впливу – 
види істотно не відрізняються за чутливістю 
до забруднювача. Як видно з рівняння 3, най-
більше значення β-коефіцієнта характерне для 
змінної, що відповідає діоксиду азоту. Серед 
досліджених підприємств найбільше переви-
щення порогового значення (у 49,1 рази) за 
діоксидом азоту встановлене для цегельного 
заводу. Саме угруповання павуків-
герпетобіонтів даного підприємства характе-
ризується максимальним значенням індексу 
домінування Сімпсона (0,67) та зміною виду-
наддомінанта, в якості якого, замість типового 
для інших підприємств P. lugubris,  виступає P. 
degeeri.  
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Загальновідомим є тератологічний ефект 
багатьох полютантів на тваринні організми. 
Раніше ми виявляли певні морфологічні ано-
малії у павуків із приміщень різного призна-
чення досліджуваних підприємств. У складі 
павуків-герпетобіонтів промислових зон дослі-
джуваних підприємств також виявлено Pisaura 
mirabilis із вадами органів зору (рис. 2).  

Отже, попри задеклароване Державними са-
нітарними правилами охорони атмосферного 
повітря населених місць від забруднення хіміч-
ними та біологічними речовинами № 201 від 
09.07.1997 р. свідчення про те, що рівень забру-
днення на всіх досліджуваних підприємствах – 
допустимий, а ступінь їх небезпечності – безпе-
чний [2], нами встановлено зменшення видо-
вого різноманіття павуків-герпетобіонтів те-
риторій досліджуваних підприємств, пору-
шення структури їх угруповань, а у окремих 
екземплярів – морфологічні аномалії.  

 

 
А                                              Б 

Рис. 2. Морфологічні аномалії органів зору Pisaura 
mirabilis із біотопу на території ВАТ ”Кварц”: 1 – 
ліве переднє медіальне око значно менше, порівня-
но з правим, змінені розміри очей переднього ряду 
та відстані між ними; 2 – ліве заднє медіальне око 

відсутнє. Мікрофото. Зб. А – 40 х, Б – 80 х. 
 

Висновки: 
1. У складі угруповань павуків-

герпетобіонтів території семи підприємств 
трьох промислових мікрорайонів 
м. Чернівці виявлено представників 24 
видів із 20 родів і 11 родин. Встановлено 
зменшення видового різноманіття всіх 
угруповань порівняно з парковими екоси-
стемами.  

2. Більшість досліджених угруповань харак-
теризується явищем наддомінування од-
ного виду. У якості еудомінанта п’яти із 
семи досліджуваних угруповань виступає 
P. lugubris, в угрупованні павуків Цегельно-
го заводу № 1 – P.  degeeri.  

3. Угруповання павуків-герпетобіонтів про-
мислових зон підприємств характеризу-
ються такими ценотичними реакціями у 
порівнянні зі співставними парковими 
екосистемами: зменшення видового різ-
номаніття при збереженні загальної чисе-
льності; зменшення видового різноманіття 
при зростанні загальної чисельності; різ-
кий спад видового різноманіття та загаль-
ної чисельності. 

4. У складі мезофауни поверхні ґрунту тери-
торії промислових підприємств м. Чернівці 
спостерігається заміщення хижих жуків са-
профагами, що сприяє послабленню між-
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видової експлуатаційної конкуренції і 
може розглядатись як головна причина 
зростання динамічної щільності павуків.   

5. Методом покрокового регресійного аналізу 
з’ясовано, що серед полютантів, які вики-
даються у повітряний басейн міста Черні-
вці досліджуваними підприємствами, не-
гативний вплив на видове різноманіття 
павуків-герпетобіонтів промислових зон 
підприємств чинить хлорид водню; полю-
тантів, які би справляли негативний вплив 
на чисельність угруповань, не виявлено. 
Позитивний вплив таких полютантів як 
фенол і кислота нітратна на динамічну 
щільність угруповань павуків зумовлений 
порушенням структури мезофауни повер-
хні ґрунту, а відтак – трофічних мереж у 
полігемеробних біоценозах. 

 
Автори висловлюють щиру вдячність Юрію Михайло-

вичу Марусику (Інститут біологічних проблем Півночі ДСВ 
РАН) за уточнення видової приналежності окремих екземп-
лярів, а також Ларисі Миколаївні Хлус (ЧНУ) за цінні кон-
сультації.  
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FEDORIAK M.M., BRUSHNIVSKA L.V., 

RUDENKO S.S.  
 

COMMUNITIES OF SPIDERS OF SOIL SURFACE OF THE TERRITORIES OF SOME 
ENTERPRISES OF CHERNIVTSI CITY  

 
Structural peculiarities of multispecies communities of spiders-herpetobionts on the territory of 

seven industrial enterprises in three industrial regions of Chernivtsi have been studied. There have 
been discovered representatives of 24 species within 20 genera and 11 families. The majority of stud-
ied communities, as it has been established, are characterized by super domination of one species. 
P. lugubris is an eudominant of 4 of 7 studied communities, P. degeeri - in the community of the 
“Brick enterprise № 1”. High indices of total dynamic density of spiders-herpetobionts on the territory 
of five investigated enterprises have been established. It has been found out substitution of predatory 
beetles by saprofags on the soil’s surface on the territory of industrial enterprises in Chernivtsi. This 
facilitates weakening of interspecies exploiting competition and can be considered as the main reason 
for dynamic spiders density increase. Using the method of step by step regressing analysis it has been 
determined that among the pollutants which are thrown out by the investigated enterprises into the at-
mosphere in Chernivtsi, hydrogen chloride influences negatively species diversity of spiders-
herpetobionts on the industrial areas of the enterprises. Pollutants which can have negative influence 
on the total quantity of communities haven’t been found. Positive influence of such pollutants as phe-
nol and acid nitrate on spiders-herpetobionts dynamic density is caused by damaging of the structure 
of soil’s surface mezofauna, and consequently – trophic networks in polihemorob biocenoses.  

 
Key words: aranei, bioindication, communities, industrial enterprises  
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КОНХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ІЗОЛЬОВАНОЇ 
ПОПУЛЯЦІЇ HELIX LUCORUM L. З ПЕНЗИ (РОСІЯ) 

 
Досліджена морфометрична структура ізольованої інвазійної популяції Helix lucorum Linnaeus, 1758 

(Gastropoda: Geophila: Helicidae) з антропогенно трансформованого біоценозу в адміністративних межах 
м. Пенза (Росія). Географічні координати місцеіснування: 530 11` п.ш. та 440 59` с.д.; популяція стійко 
самопідтримується, щільність поселення складає 13 ос./м2. Черепашки молюсків досліджуваної популяції 
H. lucorum відносно дрібні: за основними габітуальними параметрами вони ледь сягають нижньої видо-
вої межі, а устьові розміри істотно менші за характерні для виду в межах його природного ареалу та від-
різняються за морфометричною структурою від H. lucorum taurica Krynicki, 1833 з Севастополя. Загальне 
зменшення розмірів черепашок у пензенській популяції H. lucorum пов’язане саме з ландшафтно-
біотопічними особливостями місцеіснування. Кореляційний аналіз показав, що тільки зв'язки МД-ВД та 
ШУ-ВУ характеризуються високою тіснотою кореляції. Більшість параметрів скорельовані з середньою 
тіснотою і лише висота устя слабо корелює з радіальними розмірами черепашки. Особливістю кореля-
ційної структури є середня тіснота кореляції кількості обертів черепашки з усіма лінійними конхологіч-
ними ознаками (r = 0,533-0,625). Варіабельність системи метричних конхологічних ознак досліджуваної 
популяції H. lucorum, за результатами факторизації 6-ти мірної матриці їх інтеркореляцій, повністю опи-
сується трьома спільними факторами. Тонкі особливості структури внутрішньопопуляційної морфомет-
ричної конхологічної мінливості досліджуваної інвазійної популяції H. lucorum обумовлюються, ймовір-
но, антропогенним впливом на біогеоценоз. За екстер’єрними ознаками усі досліджені особини виду (32 
статевозрілих молюски) відповідають формі, описаній як Helix lucorum var. martensii Boettger, 1883. Об-
говорюються можливі шляхи антропохорного занесення виду в м. Пензу. 

 
Ключові слова: Helix lucorum Linnaeus, 1758, конхологічні параметри, антропохорія 
 
Дослідження формування, функціонування 

та стійкості екосистем на урбанізованих тери-
торіях є одним з найактуальніших розділів су-
часної екології. У багатоьх країнах (в тому чи-
слі – в Україні) їх площа постійно зростає, тиск 
антропогенних чинників на природні компоне-
нти цих біогеоценозів підсилюється. Внаслідок 
цього структура багатовидових угруповань 
тварин зазнає істотної трансформації: зміни 
середовища внаслідок урбанізації не лише при-
зводять до збіднення фауни, але й створюють 
умови для випадкового включення до складу 
новоутворених екосистем компонентів, не вла-
стивих природним біотопам даного регіону. 

У формуванні міських малакоценозів ве-
лике значення відіграє антропохорія – випад-
кове переселення (занесення) виду внаслідок 
певної діяльності людини [8]. В адміністрати-
вних межах м. Пенза (Росія) нещодавно вияв-
лені два види наземних черевоногих молюсків 
з родини Helicidae (Gastropoda: Pulmonata: 
Geophila): Helix lucorum L. та Cepaea vindo-

bonensis Fer. Обидва види є інвазійними, віро-
гідно, антропохорно занесеними; населяють 
обмежені території, на яких досягають знач-
ної чисельності [2]. Метою даної роботи було 
дослідження конхологічних особливостей ізо-
льованої популяції H. lucorum з Пензи. 

Матеріал і методи. Тваринний матеріал 
отриманий методом ручного збору восени 
2008 р. Для морфометричного аналізу вико-
ристані 32 черепашки статевозрілих особин 
Helix lucorum L. із повністю сформованою гу-
бою. Для морфологічної характеристики вибі-
рки використовували пластичні конхологічні 
ознаки: висоту черепашки (ВЧ), її великий 
(ВД) та малий (МД) діаметри, ширину (ШУ) і 
висоту (ВУ) устя, кількість обертів (КО). 
Морфометричний аналіз здійснювали, як опи-
сано раніше [8, 11]. Достовірність відміннос-
тей між вибірками підтверджували за допомо-
гою t-критерію Стьюдента при рівні значущо-
сті р < 0,05 [4]. Розраховували парні коефіціє-
нти параметричної (за Пірсоном) та непараме-
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тричної (за Спірменом) кореляції наведених 
морфологічних показників. Матрицю інтер-
кореляцій використовували як первинний ма-
сив для факторного аналізу, який здійснювали 
за  [1] з використанням пакету прикладних 
статистичних програм NCSS 2000. Застосову-
вали ортогональну ротацію факторної матриці 
за методом varimax. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Gastropoda: 
Geophila: Helicidae) має широкий ареал, який 
охоплює Апенінський та Балканський півост-
рови, Малу Азію, Сірію, Іран, Гірський Крим, 
Чорноморське узбережжя Кавказу (на північ – 
до м. Сочі), Колхідську низовину й гірські 
хребти, що її оточують, та східне Закавказзя 
(Шемаха, Талиш) [3, 7, 13]. За біотопічними 
преферендумами характеризується як політо-
пний, що населяє як відкриті місця, так і лісо-
ві ділянки [13], а в окремих частинах ареалу – 
як лісовий [5, 15]. Вид виявлений у садах Ліо-
на та інших міст півдня Франції [14]. Місцеіс-
нування досліджуваної нами популяції H. lu-
corum розташоване далеко за природними 
межами видового ареалу. Відносно її появи 
відомо наступне. 

У м. Пенза на території близько 8 га роз-
міщувався Архієрейський сад, де зростали 
плодові дерева та кущі; пізніше (у другій по-
ловині 20 ст.) там висаджували коноплі для 
експериментів з фізіології рослин. У 1976 р. 
на 5 га цієї території було закладено зоопарк, 
а решта насаджень (≈25 га) стало присадиб-
ною ділянкою станції юннатів. Зі слів колиш-
ніх співробітників станції, молюски у незнач-
них кількостях з’явилися на цій території не 
пізніше 1981 р. Популяція самопідтримувала-
ся, але розмір її істотно не змінювався, поки 
ґрунт у посадках ретельно оброблявся. Равли-
ки були мало помітними, зустрічалися зрідка. 
Ріст чисельності, вірогідно, почався у 1995-96 
рр., коли робітники станції вдруге зареєстру-
вали появу виду (цього разу – більш масову). 
У 1998 р., проводячи польову практику сту-
дентів, молюсків виявила викладач Пензенсь-
кого державного педагогічного університету 
ім. В.Г. Бєлінського (ПДПУ) к.б.н. Тамара 
Григорівна Стойко. Впродовж останніх 3-4 
років господарська діяльність у біотопі, який 
населяє H. lucorum, не проводилась, а коли ді-
лянка почала заростати трав’янистою рослин-
ністю, її зрідка викошували. Зі зменшенням 
антропогенного тиску чисельність молюсків 
почала швидко зростати, площа поселення 
розширилася, в тому числі, за рахунок суміж-

них зі станцією біотопів на території зоопар-
ку. Станом на осінь 2008 р. щільність популя-
ції збільшилася настільки, що молюски поча-
ли періодично заселяти невелику оранжерею 
станції, де знаходять схованки та їжу (жив-
ляться помідорами та полуницею), завдаючи 
шкоди господарству. 

У 2004 р., для перевірки припущення про 
можливе первинне заселення місцеіснування 
невеликою кількістю особин-засновників, з ці-
єї популяції було відібрано декілька великих 
статевозрілих тварин та випущено на ізольова-
ну з усіх боків широкими смугами асфальту 
клумбу, розміщену перед корпусом природни-
чо-географічного факультету ПДПУ площею 
близько 200 м2 (географічні координати: 530 
11` п. ш. та 440 59` с. д.). У новому місцеісну-
ванні молюски прижилися, утворивши стійку 
популяцію, щільність якої влітку та восени  
2008 р. складала ≈ 13 ос./м2. Таким чином, у 
даний час в адміністративних межах м. Пенза 
мешкає 2 ізольованих групування H. lucorum: 
на суміжних земельних ділянках зоопарку і 
станції юннатів та на клумбі перед природни-
чо-географічним факультетом ПДПУ. 

В умовах штучно створеного ізоляту (клу-
мба) тварини використовують в їжу листя 
ірису, рідше – капусти; при лабораторному 
утриманні віддають перевагу огіркам, рідше 
вживають моркву та картоплю, відмовляю-
чись від яблук, груш та помідорів. Добова та 
сезонна динаміка активності не відрізняється 
від такої тварин з природного ареалу. Руха-
ються неквапно, проповзаючи в середньому за 
хвилину 30-50 см; при переповзанні доріг 
швидкість зростає до 1 м/хв. Пізно восени 
(при позитивних середньодобових температу-
рах) равликів можна виявити під кущами та 
листям розлогих трав’янистих рослин 
(бад’яну) догори устям, закритим щільною бі-
лою епіфрагмою. На зимівлю неглибоко (до 
10 см) закопуються у ґрунт. 

У малакологічних зведеннях наводяться 
наступні метричні конхологічні характерис-
тики виду: за даними І.М. Ліхарева та Є.С. 
Раммельмейер (1952) черепашка має 4,5-5 
обертів, ВЧ = 40-47 мм, ВД = 41-49 мм, ВУ = 
30-35,5 мм, ШУ = 27,5-30 мм [7]; за А.О. Ши-
лейком (1978) черепашка має 4-4,5 оберти, ВЧ 
= 40-50 мм, ВД = 41-52 мм, МД = 35-44 мм 
(матеріал: понад 30 екз. з 12 місцезнаходжень 
на Кавказі, в Криму, в Болгарії) [13]. Резуль-
тати морфометричного аналізу черепашок до-
сліджуваної нами популяції узагальнені у 
табл. 1. 
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Таблиця 1 
Морфометричні показники черепашок ізольованої популяції H. lucorum з Пензи, n=32 

Показник min x±Sx max σ Cv 
ВЧ 34,5 38,82±0,357 42,8 2,018 5,20 
ВД 38,0 41,16±0,238 43,6 1,344 3,26 
МД 33,4 36,29±0,268 39,2 1,517 4,18 
ВУ 24,3 27,20±0,268 30,6 1,514 5,57 
ШУ 20,9 22,88±0,173 24,7 0,979 4,28 
КО 4,8 5,26±0,041 5,6 0,234 4,45 
ВЧ/ВД 0,88 0,94±0,006 1,03 0,036 3,78 
ВЧ/МД 0,99 1,07±0,008 1,19 0,044 4,10 
ШУ/ВД 0,53 0,56±0,003 0,60 0,017 2,97 
ШУ/МД 0,60 0,63±0,004 0,67 0,021 3,27 
ВУ/ВД 0,60 0,66±0,006 0,73 0,032 4,83 
ВУ/МД 0,68 0,75±0,007 0,83 0,038 5,05 
ШУ/ВЧ 0,53 0,59±0,004 0,62 0,022 3,79 
ВУ/ВЧ 0,65 0,70±0,005 0,76 0,029 4,11 
ШУ/ВУ 0,80 0,84±0,005 0,90 0,028 3,33 
МД/ВД 0,82 0,88±0,004 0,92 0,021 2,39 
ОЧ 24909 32988±614 39065 3471 10,52 
ПлУ 402,49 489,5±8,10 593,32 45,82 9,36 
ОЧ/ПлУ 57,94 67,48±0,885 78,40 5,008 7,42 
ПрУ 71,37 78,80±0,666 87,12 3,765 4,78 
ОЧ/ПрУ 344,10 418,1±5,90 479,91 33,374 7,98 

 
Отже, черепашки молюсків інвазійної по-

пуляції H. lucorum відносно дрібні: за основ-
ними габітуальними параметрами вони ледь 
сягають нижньої видової межі, а устьові роз-
міри істотно менші за характерні для виду в 
межах його природного ареалу [7, 13]. 

Порівняння наведених конхіометричних 
показників з такими кримських представників 
виду продемонструвало низку відмінностей у 
морфометричній структурі популяцій. Так, 
молюски з Пензи виявилися істотно меншими 
за H. lucorum taurica з Севастополя за всіма 
метричними конхологічними ознаками, окрім 
МД при більшій кількості обертів черепашки 
(табл. 2). Природно, що інтегральні розрахун-
кові показники – ОЧ, ПрУ, ПлУ у них також 
менші (табл. 1, 2). Виявлені вірогідні відмін-
ності у радіальних та габітуальних пропорціях 
черепашок з порівнюваних популяцій: H. lu-
corum taurica мають кулясту форму та більшу 
частку устьових параметрів у радіальних про-
порціях, молюски з Пензи – ледь «присадку-
ваті». Водночас, форма устя черепашок мо-
люсків з обох популяцій однакова; не відріз-
няються вони також часткою устьових показ-
ників в осьових пропорціях (табл. 1, 2). При 
цьому значущих відмінностей індексу 
ОЧ/ПлУ, який може, у першому наближенні, 
характеризувати здатність до терморегуляції 
та (разом з ПлУ та ПрУ) утримання води у 
м’якому тілі, не виявлено. 

С.В. Леонов, вивчаючи види роду Helix L. 
у Криму, показав, що для кримських предста-
вників роду характерна виражена мінливість 
розмірів, пропорцій та забарвлення черепаш-
ки [5]. Для H. lucorum taurica вона значною 
мірою зумовлена географічно; вид  має пере-
ривистий ареал, а його поширення в регіоні 
лімітується кліматичними чинниками і наяв-
ністю відповідних біотопів. Методом класте-
рного аналізу він встановив, що локалітети, 
молюски з яких мають найбільші розміри че-
репашки, розміщені близько від моря, тому 
характеризуються відносною м'якістю клімату 
та високою вологістю. Популяції виду, чере-
пашки яких мають середні розміри, мешкають 
в зоні широколистяних лісів, між Головною і 
Внутрішньою грядами Кримських гір. Нареш-
ті, популяції молюсків з найменшими розмі-
рами черепашки населяють місцеіснування, 
розміщені між Внутрішньою і Зовнішньою 
грядами Кримських гір, переважно в лісосте-
повій зоні, на межі поширення виду в Криму. 
На думку автора, на розмірах черепашки тут 
позначаються найменш сприятливі умови іс-
нування на краю ареалу (зміна типу ландшаф-
ту, зниження рівня зволоженості тощо). Зва-
жаючи на це, можна припустити, що загальне 
зменшення розмірів черепашок в інвазійній 
популяції H. lucorum пов’язане саме з ланд-
шафтно-біотопічними особливостями місце-
існування. 
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Таблиця 2 

Морфометричні показники черепашок Helix lucorum taurica (м. Севастополь, n=37) 
Показник min x±Sx max σ Cv 

ВЧ 37,33 43,36±0,418* 47,66 2,545 5,87 
ВД 38,10 43,77±0,380* 49,44 2,314 5,29 
МД 26,65 36,44±0,411 40,50 2,503 6,87 
ВУ 26,90 30,45±0,281* 33,63 1,708 5,61 
ШУ 22,60 25,68±0,206* 28,00 1,254 4,88 
КО 4,00 4,52±0,026* 5,00 0,156 3,46 
ВЧ/ВД 0,88 0,99±0,005* 1,05 0,033 3,29 
ВЧ/МД 1,08 1,19±0,012* 1,56 0,074 6,25 
ШУ/ВД 0,53 0,59±0,004* 0,63 0,025 4,26 
ШУ/МД 0,64 0,71±0,008* 0,92 0,047 6,71 
ВУ/ВД 0,62 0,70±0,005* 0,75 0,029 4,13 
ВУ/МД 0,75 0,84±0,010* 1,16 0,062 7,45 
ШУ/ВЧ 0,53 0,59±0,005 0,66 0,031 5,26 
ВУ/ВЧ 0,62 0,70±0,005 0,79 0,031 4,37 
ШУ/ВУ 0,77 0,84±0,005 0,91 0,033 3,88 
МД/ВД 0,62 0,83±0,006* 0,88 0,039 4,73 
ОЧ 27726 41845±1040* 58248 6329 15,12 
ПлУ 486,10 615,1±9,79* 734,13 59,52 9,68 
ОЧ/ПлУ 54,79 67,92±1,223 85,84 7,439 10,95 
ПрУ 78,71 88,32±0,719* 96,61 4,371 4,95 
ОЧ/ПрУ 350,40 472,3±9,56* 608,34 58,172 11,35 

Примітка: * - відмінності між молюсками з Пензи та Севастополя вірогідні, р<0,05 
 
Для більш детальної характеристики стру-

ктури внутрішньопопуляційної мінливості че-
репашок H. lucorum з інтродукованої популя-
ції в умовах ізольованого місцеіснування оці-
нили кореляційні зв’язки морфометричних 
конхологічних параметрів (табл. 3). Виявило-
ся, що тільки зв'язки МД-ВД та ШУ-ВУ хара-
ктеризуються високою тіснотою кореляції. 
Більшість параметрів скорельовані з серед-
ньою тіснотою і лише висота устя слабо коре-
лює з радіальними розмірами черепашки. 
Можливо, така структура кореляційної мат-
риці пов’язана з урбанізаційним впливом. 
Зменшення тісноти кореляції спостерігалося 

нами в популяціях виноградних слимаків з 
паркових екосистем Чернівців при порівнянні 
H. pomatia L. з охоронюваних територій як в 
адміністративних межах міста, так і в природ-
них місцеіснуваннях [10-12]. Цікаво, що кіль-
кість обертів черепашки у досліджуваній по-
пуляції H. lucorum корелює з усіма лінійними 
конхологічними ознаками на середньому рівні 
(r = 0,533-0,625). Це – особливість її кореля-
ційної структури, оскільки КО в усіх дослі-
джених нами популяціях інших видів роду (H. 
pomatia L. та H. lutescens Rssm.) виявляє слаб-
кі кореляційні зв’язки з усіма чи більшістю 
морфометричних конхологічних ознак [9-12].  

 
Таблиця 3 

Матриця інтеркореляцій пластичних конхологічних параметрів H. lucorum (правий верхній кут – 
параметричний – r, лівий нижній – непараметричний – rS коефіцієнти кореляції) 

параметри ВЧ ВД МД ВУ ШУ КО 
ВЧ - 0,686 0,640 0,709 0,679 0,619 
ВД 0,649 - 0,821 0,493 0,718 0,556 
МД 0,664 0,815 - 0,487 0,701 0,533 
ВУ 0,702 0,514 0,540 - 0,802 0,625 
ШУ 0,660 0,681 0,699 0,770 - 0,568 
КО 0,539 0,476 0,531 0,621 0,509 - 

 
Факторизація 6-ти мірної матриці інтерко-

реляцій метричних конхологічних ознак до-
сліджуваної популяції H. lucorum дозволила 
констатувати, що варіабельність даної систе-

ми показників повністю описується трьома 
спільними факторами (табл. 4). Фактор 1 ха-
рактеризується високими навантаженнями на 
всі лінійні параметри, крім ВУ (табл. 5), тому 
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змістовно його можна охарактеризувати як 
«фактор загальних розмірів черепашок»; вра-
ховуючи, що усі значущі факторні наванта-
ження є від’ємними, F1 можна інтерпретувати 
як фактор розмірів малорозмірних черепашок. 
F3 зі змістовних міркувань можна вважати 
фактором устьових пропорцій, а враховуючи 
від’ємні значення відповідних факторних на-
вантажень – пропорцій «маловустьових» че-
репашок; F2 визначається вертикальними 
розмірами (ВУ та ВЧ), кількістю обертів та, 
меншою мірою, ШУ; його змістовна інтер-
претація дещо ускладнена, проте цей фактор 
виявляє певну подібність з факторами осьо-
вих пропорцій чи «спіралізації черепашки», 
які описані нами в структурі мінливості чере-
пашок інших видів роду Helix [9-12].  

 
Таблица 4 

Характеристика основних факторів мінливості 
морфометричних показників H. lucorum 

фак-
тори 

власне 
значення 

індивідуаль-
на частка 

кумулятив-
на частка 

1 2,064 43,23 43,23 
2 1,717 35,96 79,19 
3 1,000  20,95 100,14 

 
Таблиця 5 

Результати факторизації матриці інтеркоре-
ляцій морфометричних показників черепашок 

H. lucorum 
факторні навантаження парамет-

ри 
спіль-
ність фак-

тор 1 
фак-
тор 2 

фак-
тор 3 

ВЧ 0,726 -0,509 0,647 -0,218 
ВД 0,871 -0,854 0,304 -0,221 
МД 0,781 -0,798 0,282 -0.253 
ВУ 0,936 -0,162 0,775 -0,556 
ШУ 0,929 -0,506 0,416 -0,707 
КО 0,539 -0,395 0,593 -0,176 

 
Так, в популяціях H. pomatia з пралісу в 

межах заказника «Цецино» (м. Чернівці), зі 
схилів г. Берда (західна частина Хотинської 
височини), з околиць м. Яремче (територія 
Карпатського НПП) та екотону (узлісся) в 
околицях с. Чорнівка (Хотинська височина) 
мінливість метричних параметрів черепашок 
також описується 3-ма спільними факторами 
[10, 11]. Для структури мінливості усіх згада-
них популяцій характерний (змістовно), з пе-
вними варіаціями, F1, причому у молюсків з 
«Цецино» та з Хотинської височини він так 
само описує варіабельність малорозмірних 
черепашок. Для усіх популяцій виноградного 
слимака з лісових біотопів характерний фак-

тор осьових пропорцій, або ж швидкості на-
ростання черепашки (він характеризується 
додатніми факторними навантаженнями у 
тварин з Берди та «Цецино» та від’ємними – у 
молюсків з екотону). Фактор устьових пропо-
рцій (F3), окрім досліджуваних H. lucorum з 
Пензи, був виділений лише в популяції H. 
pomatia з парку ім. Шіллера (Чернівці) та не 
був виявлений у жодній іншій з досліджених 
нами популяцій виноградного слимака, ані в 
популяції іншого представника роду – H. 
lutescens Rssm. з парку-пам’ятки садового-
паркового мистецтва «Жовтневий» (м. Черні-
вці) [9]. Порівняння факторної структури по-
пуляцій двох видів хеліксів з різних ППСПМ 
Чернівців виявило спільні риси: в обох попу-
ляціях виділяються фактори загальних розмі-
рів черепашок, фактори «видовженості» чи 
«спіралізації» (що визначаються мінливістю 
ВЧ та КО) та фактори основних габітуальних 
розмірів (їх структура дещо відмінна у H. po-
matia та H. lutescens). 

Популяція H. lucorum з антропогенно 
трансформованого біотопу, розташованого в 
м. Пенза, має спільний з обома згаданими ви-
дами фактор загальних розмірів черепашок; 
фактор, змістовно близький до фактору осьо-
вих пропорцій, а також спільний з популяцією 
виноградних слимаків з ППСПМ ім. Шіллера 
фактор устьових пропорцій. Таким чином, то-
нкі особливості структури внутрішньопопу-
ляційної морфометричної конхологічної мін-
ливості досліджуваної інвазійної популяції H. 
lucorum обумовлюються, ймовірно, антропо-
генним впливом на біогеоценоз. 

Для виявлення можливого джерела інвазії 
порівняли характер забарвлення черепашок H. 
lucorum з Пензи з черепашками Helix lucorum 
taurica з Севастополя (власні збори) та описа-
ними у літературі з інших природних місцеіс-
нувань виду [5, 7, 13, 15]. 

Згідно класичних малакологічних зведень 
[7, 13], на території колишнього СРСР типова 
форма цього виду зустрічається лише зрідка і 
він представлений напівендемічним підвидом 
Helix lucorum taurica Krynicki, 1833 (syn. H. 
radiosa Rossmassler, 1838), для якого характе-
рна присутність на черепашці яскравих та 
широких поперечних смуг; спіральні смуги є 
лише на верхніх обертах і також слабо вира-
жені; на останньому оберті такі смуги або від-
сутні, або ж зливаються та розширюються 
вгору і вниз, закриваючи тло черепашки та 
залишаючи лише на периферії білу смугу. 
Саме цей підвид зустрічається на теренах 
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України – у гірській частині Криму, а за її 
межами – на чорноморському узбережжі Кав-
казу (на північ – до Сочі) та в Закавказзі; ме-
шкає в Італії, на Балканському півострові, в 
Малій Азії, Сірії та Ірані. Таке забарвлення 
мають черепашки, зібрані нами у Севастополі 
(рис. 1) та молюски з Грузії (кольорова фото-
графія наведена у [15]). За екстер’єрними 
ознаками усі досліджені нами особини виду 
(32 екз., рис. 2) відповідають формі, описаній 
як Helix lucorum var. martensii Boettger, 1883 
[7, с. 492]: «…черепашка відрізняється від че-
репашки типової форми дещо більш високим 
завитком; спіральні смуги темно-коричневі, 
причому найчастіше верхні три, а іноді також 
обидві нижні зливаються одна з одною, так, 
що залишається лише вузький світлий промі-
жок на периферії. Поперечних смуг немає або 
вони неясні». Молюски цього варієтету опи-
сані з Шемахи. Теоретично, враховуючи екс-
периментально доведену можливість первин-
ної інтродукції виду лише кількома особина-
ми, можна припустити антропохорне занесен-
ня безпосередньо з відомого природного аре-
алу. Проте більш вірогідним виглядає інше 
припущення, яке базується на факті знахідки 
H. lucorum var. martensii на Керченському 
півострові (АР Крим) [6]: на приймальному 
пункті в районі Капкани (м. Керч) серед зі-
браних їстівних молюсків вперше для терито-
рії України були виявлені декілька десятків 
різновікових особини згаданого варієтету. 
Вважається, що він був завезений в Крим на-
прикінці 20 – на початку 21 ст., оскільки вже 
встиг розмножитись. Реєстрація H. lucorum 
var. martensii на сході Криму свідчить про до-
статню пластичність та високі адаптаційні 
можливості виду та дозволяє думати, що він 
був антропохорно занесений до Пензи з кав-
казького узбережжя Чорного моря. В Красно-
дарському краї, у Геленджику впродовж три-
валого часу розміщується Пензенський табір 
відпочинку, де регулярно відпочивали діти, в 
тому числі – й учні станції юннатів. H. lu-
corum зареєстровані у Геленджикському ра-
йоні Є.В. Ніколаєвою (сел. Крініца, ≈ 800 м н. 
р. м., у  в’язовому лісі на гребені хребта, 
19.08.2002 р. [17]), а у вересні 2007 р. на од-
ному з аматорських сайтів з’явилися фото-
графії  H. lucorum var. martensii, привезених їх 
автором з Геленджика [16]. Враховуючи це, а 
також продемонстровану біологами Пензи 
можливість започаткування популяції згада-
ного виду невеликою кількістю молюсків з 
наступним стійким самопідтриманням та тен-

денцією до популяційного росту, можна при-
пустити, що декілька тварин, ймовірно, у 
1970-х роках, було привезено дітьми з відпо-
чинку та випущено на території станції юнна-
тів. Проте це припущення потребує наступної 
верифікації. 

 
Рис. 1. H. lucorum taurica АР Крим, м. Севасто-

поль, «Максимова дача», 13.05.2005 р. 

 
Рис. 2. H. lucorum var. martensii – Росія, м. Пенза, 

листопад 2008 р. 
 

Висновки. Черепашки молюсків інвазійної 
популяції H. lucorum відносно дрібні: за осно-
вними габітуальними параметрами вони ледь 
сягають нижньої видової межі, а устьові розмі-
ри істотно менші за характерні для виду в ме-
жах його природного ареалу. Більшість метри-
чних конхологічних параметрів скорельовані з 
середньою тіснотою, тільки зв'язки МД-ВД та 
ШУ-ВУ характеризуються високою тіснотою 
кореляції, а висота устя слабо корелює з раді-
альними розмірами черепашки. Особливістю 
структури кореляційних зв’язків досліджуваної 
популяції H. lucorum є середній рівень тісноти 
кореляції кількості обертів черепашки з усіма 
лінійними конхологічними ознаками (r = 0,533-
0,625). Варіабельність системи метричних па-
раметрів черепашки повністю описується 
трьома спільними факторами. 
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Подяка. Дослідження виконане при част-
ковій фінансовій підтримці РФФД (грант № 
07-04-00187). Автори щиро вдячні к.б.н., про-
фесору Тамарі Григорівні Стойко за люб’язно 
надані відомості щодо виявлення та спосте-
режень за пензенською популяцією Helix lu-
corum. 
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KHLUS L.N., BULAVKINA O.V.  
KONCHOLOGYCAL CHARACTERISTIC OF HELIX LUCORUM L ISOLATED POPULATION 

FROM PENZA (RUSSIA) 
The morphometrical structure of isolated invasive population of Helix lucorum Linnaeus, 1758 (Gastropoda: Geophila: 

Helicidae) from anthropogenic transformed biocenose in Penza (Russia) has been analyzed. Geographical co-ordinates of the 
place are 530 11` N and 440 59` E; population is self-maintained, it’s density is about 13 sp./m2. Shells of invasive population 
of H. lucorum are comparatively small: they hardly reach the lower species level according to main gabituate parameters and 
sizes of aperture are much smaller than typical for the mentioned species in the limits of it’s natural areal and its morfometri-
cal structure differs from H. lucorum taurica Krynicki, 1833 from Sevastopol (Ukraine). Mentioned above general decreasing 
of shells sizes in the population of H. lucorum is connected with landscape-biotopical peculiarities of their ecosystem. The 
correlative analyses has showed that only such connections as small diameter-large diameter (SD-LD) and width of aperture 
and height of aperture (WA-HA) possess high tightness of correlation. Most parameters are correlated with medium tightness 
and only height of aperture has a weak correlation with radial sizes of shells. The peculiarity of the correlative structure is a 
medium tightness of correlation of quantitative of turns with all line konchologycal parameters (r = 0,533-0,625). The vari-
ability of metrical konchologycal parameters system of the investigated population of H. lucorum, can be completely de-
scribed by three common factors. By the exterior signs all investigated specimens of the species suite the form which was de-
scribed as Helix lucorum var. martensii Boettger, 1883. The possible ways of anthropochore supplying of the species to 
Penza have been discussed.  

Key words: Helix lucorum Linnaeus, 1758, konchologycal parameters, anthropochoria 
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ДО МЕТОДИКИ КАРТУВАННЯ ВИДІВ ФЛОРИ 

(на прикладі Чернівецької області) 
 
На основі методичного підходу картування видів у Atlas Florae Europaeae, підготовлено електронну 

карту-основу для картування видів флори Чернівецької області, де квадрати системи UTM (100×100 
км) поділено на менші – 50×50 км, 10×10 км та 5×5 км. Підготовлена на основі даної карти база даних 
дасть можливість виявити «гарячі точки біорізноманіття», проаналізувати репрезентативність мережі 
природно-заповідного фонду в созологічному аспекті та виявити перспективні заповідні території й 
ключові території екомережі на локальному рівні. 

 
Ключові слова: методика, картування, флора, система UTM, ГІС технології 
 
 
Вступ. Аналіз сучасного стану вивчення 

флори та рослинності окремих регіонів свід-
чить про те, що основою для проведення по-
дібних робіт має стати метод сіткового кар-
тування, який з успіхом застосовується сьо-
годні в таких проектах як, наприклад, Atlas 
Florae Europaeae [2-5, 7].  

Але разом з тим ці зведення орієнтовані 
на роботи по великих територіях, де мініма-
льною одиницею картування є квадрат 50×50 
км.  

Об’єкт та методи досліджень. При ви-
вченні флори невеликих територій (областей, 
природних регіонів, заповідних об’єктів і 
т.д.) використання великих квадратів не дає 
бажаних результатів. Як зазначає О.О. Кага-
ло зі співавторами [1] доцільним в цій ситуа-
ції є розбиття великих квадратів на менші. 
Суть запропонованої авторами методики 
зводиться до поділу квадратів 100×100 км 
системи UTM з відповідними індексами, за 
системою прийнятою в Atlas Florae 
Europaeae, на менші – 10×10, та 5×5 км. При 
цьому кожен малий квадрат отримує певне 
цифрове – від 1 до 100 (для квадратів 10×10 
км) та буквенне – a, b, c, d (для квадратів 5×5 
км) позначення відповідно до принципів ну-
мерації квадратів у Atlas Florae Europaeae. В 
межах великого квадрату 100×100 км при та-
кому поділі отримуємо 4 квадрати 50×50 км 
(рис. 1а), 100 квадратів 10×10 км (рис. 1б) та 
400 квадратів 5×5 км. (рис. 1в). 

Як відзначає Б.А. Юрцев [6], картування 
видів з використанням сіткового методу в 
поєднанні з ЕОМ повинно стати важливим 

елементом вивчення флор на основі методу 
конкретних флор. 

 

а б 

Рис. 1. Принцип 
поділу квадратів  

сітки UTM 
в  

 
Результати досліджень. Нами, з викорис-

танням ГІС технологій, на базі програми 
MapInfo, підготовлено робочу карту для кар-
тування видів флори для території Черніве-
цької області (рис. 2). За основу прийнято 
карту масштабу 1:200 000. Підготовлена еле-
ктронна карта містить 18 шарів: межі облас-
ті, населені пункти, гідрологічна сітка, доро-
ги, ліси, сітка з розміром квадрата 5×5 км, 
10×10 км, 50×50 км, 100×100 км, робочий 
шар символів для позначення місцезростань 
виду та ін.  
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Картування видів здійснюється з допомогою 
програми MapInfo на робочому шарі симво-
лів. При цьому для кожного виду створюєть-
ся окремий шар, який зберігається в електро-
нній базі даних. Накладаючи такі шари з кар-
тами поширення різних видів (особливо рід-
кісних та зникаючих) стає можливим вияви-
ти «гарячі точки біорізноманіття», проаналі-
зувати репрезентативність мережі природно-
заповідного фонду в фітосозологічному ас-
пекті та виявити перспективні для заповідан-
ня території та ключові території екомережі 
на локальному рівні.  

Запропонований підхід до картування фло-
ри доцільно застосувати на загальнодержав-
ному рівні, що дасть можливість уніфікувати 
наявну інформацію про поширення видів, по-
легшить підготовку монографічних зведень 
по окремих групах рослин та дозволить на ви-
сокому рівні представити Україну в Atlas 
Florae Europaeae. 

 
Список літератури 

1. Кагало О.О., Сичак Н.М., Данилик І.М., Скібі-
цька Н.В., Коротченко І.А. Пропозиція уніфі-
кованої методики вивчення поширення видів 
рослин, які включені до Червоної книги Укра-
їни // Роль природно-заповідних територій у 

підтриманні біорізноманіття  (матер. Конф., 
присв. 80-річчю Канівського природного запо-
відника). – Канів, 2003. – С. 108-109. 

2. Серегин А.П. Флора сосудистых растений на-
ционального парка «Мещера» (Владимирская 
область). Аннотированный список и атлас ра-
спространения. / Под. ред. Н.М.Решетниковой. 
– М.: НИА Природа, 2004. – 182 с. 

3. Уотилла П. Перпспективы Atlas Florae Eu-
ropaeae // Изучение флоры Восточной Европы: 
достижения и перспективы (тезисы докл. меж-
дунар. конф.). – Москва – Санкт-Петербург, 
2005. – С. 87-88. 

4. Хорология флоры Украины / Барбарич А.И., 
Доброчаева Д.Н., Дубовик О.Н. и др. – К.: 
Наукова думка, 1986. – 227 с. 

5. Юникка Л. Atlas Florae Europaeae // Изучение 
флоры Восточной Европы: достижения и пер-
спективы (тезисы докл. междунар. конф.). – 
Москва – Санкт-Петербург, 2005. – С. 100-101. 

6. Юрцев Б.А. О колличественной оценке «веса» 
видов при флористическом районировании // 
Ботанический журнал. – Т. 69. № 9, 1983. – С. 
1145-1152  

7. Atlas Florae Europaeae: Distribution of vascular 
plants in Europe / Ed. J. Jalas, J. Suominen; On 
the basis of team-work of European botanist.1. 
Pteriodophyta (Psilotaceae to Azollaceae). – Hel-
sinki, 1972. – 121 p. 

 
 

 
BUDZHAK V.V., 

CHORNEY I.I., TOKARYUK A.I. 

 
SUPPLEMENT TO THE METHOD OF FLORA SPECIES MAPPING 

(Chernivtsy district example) 
 

Based on the methodological approach of species mapping in Atlas Florae Europaeae, an electronic map-
basement was designed for the mapping of flora species in Chernivtsi district. The squares of UTM system 
(100X100 km) were divided into smaller ones – 50X50 km, 10 X 10 km and 5X5 km. The data base, made by 
using the designed method of mapping, allows to identify the “hot points of biodiversity”, to analyze the repre-
sentation of the nature-preserving fund network in the sozological  aspect, and to identify the perspective pre-
serving areas and key areas of the eco-network at the local level. 
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