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CRATAEGUS � DUNENSIS CIN. (ROSACEAE) —
НОВИЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРИ УКРАЇНИ

К л ю ч о в і  с л о в а: Crataegus � dunensis, флористична знахідка, Жи-

томирська область

У 2005 р., під час детальних польових обстежень Житомирської обл., знайде-
но, а в 2006 р. підтверджено єдиний екземпляр виду Crataegus � dunensis Cin.
1971 у єдиному локалітеті в Україні. Це перша знахідка виду в державі: Жито-
мирська обл., Лугинський р-н, 0,5 км на південний захід від с. Рудня-Повчансь-
ка, у кв. 48, виділі 3 Повчанського лісництва ДП «Лугинське лісове господар-
ство». Кущ сягає 1,7 м заввишки, добре цвіте та плодоносить. Місцезнаходжен-
ня виду — галявина площею близько 0,3 га серед пристигаючого соснового
лісу, в типі лісорослинних умов свіжі субори (В2). Зауважимо також, що на те-
риторії Лугинського р-ну знаходяться найпівденніші в регіоні високі піщані
дюни (Повчанське лісництво, кв. 10—15). У результаті їх детального обстежен-
ня на окремих відкритих ділянках (наприклад, у кв. 15) виявлено молоді ку-
щики роду Crataegus віком 2—3 роки, які, на жаль, неможливо поки точно виз-
начити без застосування методів генної хроматографії.

Галявина, де росте С. � dunensis, повністю освітлена та, на відміну від кла-
сичних локалітетів — слабозадернованих піщаних дюн, сильно задернована.
Для ділянки характерні багаті відміни дерново-слабопідзолистих супіщаних
ґрунтів на моренних відкладах.

Разом з С. � dunensis ростуть окремі кущі Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex
Wol.) Klaskova. Загальне проективне покриття трав'яно-чагарничкового ярусу
сягає 75—80 %, він складається переважно зі світлолюбних лісових, з доміш-
кою лучних та узлісних видів. Перший, розріджений під'ярус 60—80 см заввиш-
ки, утворюють: Calamagrostis epigeios (L.) Roth (5—7 %), Hypericum perforatum L.
(3—5 %), Galium verum L. (3—5 %), Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. (3—5 %),
Pimpinella saxifrage L. (1—3 %), Anthericum ramosum L. (1—3 %), Hieracium umbel-

latum L. (1—3 %). Поодиноко трапляються Solidago virgaurea L., Pyrethrum co-

rymbosum (L.) Scop., Campanula persicifolia L. та ін. У другому, основному, під'я-
русі 20—30 см заввишки, виявлено Poa angustifolia L. (25—30 %), P. pratensis L.
(3—5 %), Achillea millefolium L. (3—5 %), Festuca rubra L. (3—5 %), F. оvina L. (13 %),
Veronica spicata L. (1—3 %). Поодиноко в ньому представлені Veronica chama-

edrys L., V. Incana L., Carex pallescens L., Campanula patula L., Geranium sanguine-
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um L. та ін. У третьому, розрідженому під'ярусі 5—10 см заввишки, ростуть Thy-

mus serpyllum L. (5—7 %), Carex ericetorum Pollich (до 1 %), Luzula campestris (L.)
DC. (1—3 %), Vaccinium vitis-idaea L. (1—3 %), поодиноко — Orthilia secunda (L.)
House, Veronica officinalis L., Pilosella officinarum F. Schult & Sch. Bip. тощо. Спос-
терігається розріджений покрив із зелених мохів, переважно Pleurozium schre-

beri (Brid.) Mitt. (20—25 %) з невеликою домішкою Dicranum polysetum Sw. (5—
7 %). Таким чином, рослинність галявини є дериватом ценозу Peucedano-Pine-
tum, який її оточує.

З огляду на відсутність в українській ботанічній літературі відомостей про
С. � dunensis вважаємо за необхідне подати коротку таксономічну довідку, а та-
кож його морфологічний опис — за літературними даними [3—5] та гербар-
ним зразком, зібраним нами.

Crataegus � dunensis Cin. 1971, Боярышн. Прибалт.:143. — C. rhipidophylla

Gand. var. lindmanii (Hrab.-Uhrova) Christensen, 1992, Syst. Bot. Monogr., 35: 92,
p.p.; Цвелев, 2001, Фл. Вост. Евр., 10: 557. — Глід дюнний (рис. 1). Гібридоген-
ний вид: Crataegus lindmanii Hrab.-Uhrova � Crataegus rhipidophylla Gand., описа-
ний Циновскісом як Глід даугавський.

Деревце або кущ 5—8 м заввишки. Гілки спочатку голі, молоді зеленкуваті,
згодом сіро-бурі. Колючок мало. Листки тонкі, ледь двоколірні, 15—20 мм завд.
і 7—50 мм завш., в обрисі яйцеподібні, оберненояйцеподібні, еліптичні, з 3—
5 гостропилчастими від основи лопатями та клиноподібною або ширококли-
ноподібною основою; голі або з рідкими борідками волосків у пазухах голов-
них нижніх жилок. Виїмки між лопатями пластинки гострі, починаються на
рівні нижньої третини або середини листової пластинки і розрізають кожну
половину на 2/3 її глибини. Прилистки дрібні, 7—13 мм завд., вузькі серпо-
подібноланцетні, загострені, гострозубчасті. Суцвіття щиткоподібне, складене
3—5 одно-триквітковими квітконосами; квітконоси 5—30 мм завд., квітконіж-
ки 7—25 мм завд., голі; гіпантій волосистий, рідше голий; чашолистки голі, де-
які на кінчику з рідкими волосками, ланцетні, загострені, 2,5—4,0 мм завд.,
горизонтально простерті або піднято-відігнуті. Стовпчик один, прямий або

Рис. 1. Crataegus � dunensis Cin. — загальний виг-
ляд плодоносного пагона (за Циновскисом [4])

Fig. 1. Crataegus � dunensis Cin. — general view of a
frutiferous shoot (after Tsinovskis [4])
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більш-менш зігнутий у верхній частині. Плід довгастоеліпсоїдальний, видов-
жений або еліпсоїдальний, 9—12 мм завд., 7—8 мм завш., кісточка одна, еліп-
соїдальна, 7—9 мм завд. і 4—5 мм завш., на спинці неясно поздовжньоборо-
зенчаста (рис. 2).

Є гібридом C. lindmanii Hrab.-Uhrova і C. curvisepala Lindm. (C. rhipidophyl-

la Gand.); на відміну від останніх, має чашолистки при плодах горизонтально
простягнені або піднесено відстовбурчені (не відігнуті донизу, як у C. curvisepa-

la; не підняті вгору, як у C. lindmanii).
Ареал С. � dunensis охоплює північно-західну і західну частини Середньої

Європи [3, 5, 6, 8], розповсюджений на берегових валах і дюнах, лісових галя-
винах та узліссях. За літературними даними, найближчі до знайденого нами
місцезнаходження цього виду відомі у Польщі, Словаччині, Латвії [4, 7, 9, 10].

Отже, виявлений локалітет чітко відокремлений від східної межі поши-
рення і найважливішим питанням є аналіз можливих шляхів та часу проник-
нення С. � dunensis у Центральне Полісся України. Вірогідний напрямок його
міграції на територію Центрального Полісся можна охарактеризувати як пів-
нічний-північно-західний (на південь та південний схід). Детальний аналіз
флори Центрального Полісся [2] виявив у її складі понад 80 середньоєвропейсь-
ких видів, серед яких і амфіатлантичні. Слід відзначити, що безпосередньо в
районі знахідки С. � dunensis на площі близько 2 км2 спостерігається висока щі-
льність середньоєвропейських видів: Carex brizoides L., C. pilulifera L., C. umbrosa

Host, Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch, Phyteuma spicatum L. та ін. Крім того,
саме тут існують значні популяції видів, ареали яких тяжіють до узбережжя
Балтійського моря (Silene lithuanica Zapal., Batrachium fluitans (Lam.) Wimmer),

Рис. 2. Crataegus � dunensis Cin.: а — листок неквітучих пагонів; b — листок квітучих пагонів; c —
прилисток; d — дорсальна поверхня кісточки; e — вентральна поверхня кісточки; f — чашолис-
тик; g — плід

Fig. 2. Crataegus � dunensis Cin.: а — leaf of short shoot; b — leaf of flowering shoot; c — stipule; d —
dorsal surface of perene; e — ventral surface of perene; f — sepal; g — pome
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а у ширшому регіоні Центрального Полісся — також Carex ligerica J. Gay, знай-
дена нами у 2006 р., яка тривалий час була відома лише з прибалтійських райо-
нів [1].

Цікавими можуть бути результати спостережень за розвитком згаданих
вище молодих кущів Сrataegus на піщаних дюнах, серед яких є шанси виявити
екземпляри С. � dunensis.

Гербарні зразки С. � dunensis передані до гербарію Інституту ботаніки ім.
М.Г. Холодного НАН України (KW).

Автори висловлюють щиру подяку проф. А. Боратинському (Інститут денд-

рології Польської академії наук, м. Курнік) за надані консультації.
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CRATAEGUS � DUNENSIS CIN. (ROSACEAE) — НОВЫЙ ВИД ДЛЯ ФЛОРЫ УКРАИНЫ

Приведена информация о местонахождении и ценологии нового для Украины вида боя-
рышника, который найден в Житомирской обл.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Crataegus � dunensis, флористическая находка, Житомирская об-

ласть.
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CRATAEGUS � DUNENSIS CIN. (ROSACEAE), A NEW SPECIES
FOR THE FLORA OF UKRAINE

Information on the locality and coenology of a hawthorn species new for Ukraine, which was found
in Zhytomyr Region, is provided.

K e y  w o r d s: Crataegus � dunensis, floristic find, Zhytomyr Region.


