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Spiranthes spiralis (L.) Chevall. — рідкісний європейсько-середземноморський 

вид, ареал якого охоплює Атлантичну, Центральну, Південну і Південно-Східну 

Європу, Середземномор’я (включаючи Західне Закавказзя) та Південно-За хід-

ну Азію [4]. На території України пролягає північно-східна межа його ареалу. 

S. spiralis занесений до «Червоної книги України» [4] як зникаючий вид; він 

охо роняється також у сусідніх країнах — Словаччині та Польщі як такий, кот-

ро му загрожує зникнення [5, 7].

В Україні налічується близько 15-ти локалітетів S. spiralis, що розташовані 

переважно на території Розточчя і Прикарпаття (Львівська та Івано-Франків-

ська області). Проте більшість із них датовані кінцем ХІХ — початком ХХ ст., і 

сьогодні вони мають лише історичне значення.

Знахідки останніх років підтверджують також наявність S. spiralis в Ук раїн-

сь ких Карпатах. Так, у 2006 р. виявлено два його місцезростання на території 

Ужанського національного природного парку (Великоберезнянський р-н, За-

кар патська обл.): В.В. Лоя знайшла популяцію цього виду поблизу с. Стричава 

[2], І.М. Кваковська — в околицях с. Домашин [1].

Під час польових досліджень, які проводились у серпні 2010 р. на території 

Ґорґан (Українські Карпати), ми виявили ще два локалітети S. spiralis (поблизу 

с. Дора на висоті 708 м над р. м. та смт Яремче (699 м над р. м.); Надвірнянський 

р-н, Івано-Франківська обл. (рисунок). На сьогодні це крайні східні точки аре-

алу поширення виду в Україні, оскільки локалітети з Косівського р-ну за остан-

ні майже сто років залишаються не підтвердженими. На відміну від попередніх 

знахідок в Українських Карпатах (Закарпатська обл.), де популяції S. spiralis 

виявлені на південному [2] та південно-східному схилах [1], нові місцезнахо-

дження розміщені на схилах східної експозиції.

Поблизу с. Дора S. spiralis знайдено на сіножаті біля стежки, якою зрідка 

проїжджають підводи та ходять люди. Вид виявлений в угрупованні асоціації 

Molinietum caeruleae W. Koch 1926 союзу Molinion caeruleae W. Koch 1926 порядку 

Molinietalia caeruleae W. Koch 1926 Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 [6]. У складі 
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ценозу налічується 33 види (назви подано за Л.О. Тасєнкевич, 1998 [8]). Середня 

висота травостою — близько 70, максимальна — 120 см.

Деревний ярус відсутній. Загальне проективне покриття становить 80, Mo-

li nia caerulea (L.) Moench — 40 %. У складі ценозу з найвищим покриттям трап-

ляється Leontodon autumnalis L. (близько 10 %), із покриттям 3—5 % — Agrostis 

capillaries L., Carex panicea L., Carlina acaulis L., Centaurea jacea L., Filipendula vul-

ga ris Moench, Lotus corniculatus L., Stachys officinalis (L.) Trevisan, Trifolium me di-

um L. Усі інші види мають незначне покриття — 1—2 %. У складі угруповання 

зафіксовано лише дві генеративні особини S. spiralis.

Біля смт Яремче популяція S. spiralis була виявлена обабіч дороги, ґрунто-

вий покрив якої порушений гусеницями тракторів, і трохи вище — на пасови-

щі, де випасають велику рогату худобу, з помірним пасквальним навантажен-

ням. Тут вид приурочений до угруповань союзу Violion caninae Schwick. 1944, 

порядку Nardetalia Prsg. 1949, класу Nardo-Callunetea Prsg. 1949 [6]. Ми зробили 

два фітоценотичні описи. Флористичний склад ценозів характеризується по-

дібністю, однак він багатший, ніж у попередньому угрупованні (відповідно 51 

вид і 37 видів). Проте в цьому локалітеті луки починають заростати кущами та 

деревами (Betula pendula Roth, Juniperus communis L., Pinus sylvestris L., Populus tre-

mula L.), які сягають у висоту 100—150 см і покривають 5—15 % площі.

Висота трав’яного ярусу — 40 см, проективне покриття — 80 %. Чисельно 

пе реважає Nardus stricta L. (до 40 %), з покриттям 3—5 % трапляються Agrostis 

capillaris, Carex panicea L., Centaurea jacea L., Danthonia decumbens (L.) DC., Pim-

pi nella saxifraga L., Potentilla erecta (L.) Räusch., Thymus pulegioides L., Leontodon 

autumnalis L., Achillea millefolium L. Участь інших видів незначна — 1—2 %.

У складі ценозів ми зафіксували 19 квітучих особин S. spiralis, які дещо різ-

няться за своїми морфометричними показниками. Висота особин у середньо-

му сягає 11,5 см, кількість квіток — 13, розквітлих квіток на особині (станом на 

23.08.2010) — 8.

Отже, у виявлених нами місцезнаходженнях популяції виду трапляються на 

сонячних, помірно сухих луках в угрупованнях союзів Molinion caeruleae та Vio li on 
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caninae за помірного антропогенного навантаження (витоптування, випа сан ня, 

викошування). У відомих досі локалітетах S. spiralis росте в подібних умовах [3].

Загрозою для існування виявлених популяцій S. spiralis може стати зміна 

способу господарювання. Тому для їхнього збереження потрібно вживати низ-

ку відповідних заходів, зокрема викошування, випасання, запобігати форму-

ванню на ділянках деревно-чагарникового ярусу тощо.

Гербарні зразки S. spiralis передані до Гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Хо-

лодного НАН України (KW) та гербарію Державного природознавчого музею 

НАН України (LWS).
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SPIRANTHES SPIRALIS (L.) CHEVALL. (ORCHIDACEAE)

В ГОРГАНАХ (УКРАИНСКИЕ КАРПАТЫ)

Сообщается о находке двух новых местонахождений Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae 

Juss.) в Украинских Карпатах (около с. Дора и сгт Яремче Надворнянского р-на Ивано-Фран-

ковской обл.). Приведена краткая характеристика экотопов, в которых обнаружен вид.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Spiranthes spiralis, Украинские Карпаты, Горганы, новые местона-

хождения.

L.M. Borsukevych1, K.M. Danylyuk2

1 Botanical Garden of Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
2 State Natural History Museum, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv

SPIRANTHES SPIRALIS (L.) CHEVALL. (ORCHIDACEAE)

IN THE GORGANY MTS (THE UKRAINIAN CARPATHIANS)

Two new localities of Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae Juss.) in the Gorgany Mts (the 

Ukrainian Carpathians) are reported. The species was found in Dora and Yaremche (Ivano-Frankivsk 

Region, Nadvirna District) in August 2010.
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