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У публікації наведені дані про знайдені в колек-
ції Гербарію Нікітського ботанічного саду (YALT) 
автентичні зразки Hieracium dshurdshurense Üksip і 
H. laevimarginatum Sennikov. Для кожного виду на-
ведені: номенклатурна цитата, дані про голотип, 
ізотип і стан зразка, який зберігається в Гербарії.

Види Hieracium dshurdshurense і H. lae vimarginatum 
(Asteraceae) є ендеміками Гірського Криму. Обидва 
вони поширені в букових лісах на південних 
схилах гір. Діагностика їх досить складна через 
наявність апоміксису та незначні морфологічні 
відмінності між таксонами в межах секцій. 
Ситуацію ускладнює також той факт, що останнім 
часом у літературі накопичилася значна кількість 
помилкових відомостей стосовно місцезнаходжень 
і визначення видів цього роду. Тому встановлення 
даних щодо автентичного матеріалу є необхідною 
умовою для полегшення ідентифікації.

Під час опрацювання гербарної колекції 
Нікітського ботанічного саду — Національного 
наукового центру НААН України (YALT) нас 

зацікавили деякі види роду Hieracium, що 
потребували уточнення номенклатурного типу. 
Пошуки автентичних зразків у YALT дали нам 
змогу знайти декілька цікавих зразків. 

Hieracium dshurdshurense Üksip — вид, який 
належить до секції Tridentata (Fr.) Schneid. і 
був описаний А.Я. Юксипом у 1966 р. після 
опрацювання матеріалів YALT. 

У ХХХ томі «Флоры  СССР» А.Я. Юксип 
(1960) наголошував, що знайдений ним у гербарії 
Нікітського ботанічного саду зразок — єдина 
відома в Криму знахідка рослини з вищевказаної 
секції. Він визначає зразок як H. tridentatum Fr. і 
під цією назвою цитує у «Флоре СССР». Кількома 
роками по тому, у ХІІ томі «Флори УРСР» (1965), 
М.І. Котов також звернув увагу на цей гербарний 
аркуш і вказав, що він потребує детального 
вивчення. Та кі об ста ви ни при зве ли до то го, що 
гер бар ний зра зок, зі бра ний Г. Рин ді ною і ви зна-
че ний А.Я. Юк си пом як H. tridentatum, са ме під 
цією на звою на ве де ний і у «Фло рі УРСР», і у «Фло-
ре СССР» для те ри то рії Кри му. 
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Пі сля ви хо ду ХІІ то му «Фло ри УРСР» (1965), у 
1966 р., А.Я. Юк сип за ви ще зга да ним зраз ком опи-
сує но вий, імо вір но, ен де міч ний для Кри му вид — 
H. dshurdshurensе, об рав ши за тип збір Г. Рин ді ної. 
От же, на те ри то рії Кри му зро стає не H. tridentatum, 
а ен де міч ний вид H. dshurdshurense. Ос тан ній не 
зав жди ви зна вав ся фа хів ця ми, то му у «Фло ре ев ро-
пей ской час ти СССР» Р.М. Шля ков (1989) за мість 
ньо го для Кри му вка зав H. tridentatum. За га лом, пі-
сля 1966 р., да ні про H. dshurdshurense на во дять ся 
ли ше у «Сво де до пол не ний и из ме не ний к "Фло-
ре СССР"» С.К. Че ре па но ва (1973).

За лі те ра тур ни ми да ни ми та на ши ми спос те ре-
жен ня ми, H. dshurdshurense бли зький до пів ніч но-
єв ро пей сь ко го H. puschlachtae Pohle et Zahn, про те 
від різ ня є ть ся від ньо го біль шою кіль кі стю за ло-
зи стих три хом на об горт ці, а та кож гео гра фіч ним 
ареа лом. 

Hieracium dshurdshurense Üksip, 1966, Изв. 
АН Эст.ССР, сер. Биол., 15 / (3): 365; Че ре па нов, 
1973, Свод до полн. к Фл. СССР: 75.

Вид опи са ний із Кри му. За про то ло гом: «Tauria, 
distr. Aluschta, prope delectum aquae Dschur-dschur 
dictum, ad pedem montis Karabi-jaila, in fageto 
consistente ex Fago taurica, ad declives faucium, 
1100—1200 m. s. m. 21.08.1960, legit G. Ryndina, in 
herbario horti bоtаnici Nikitensis conservatur (analysis 
N 6362)». 

Holotypus: «Алуштинский район, водопад Джур-
Джур. Буковый лес по склонам ущелья. 21.08.1960. 
Г. Рындина» (YALT s.n.) (рис. 1).

Рис. 1. Голотип Hieracium dshurdshurense: а — загальний 
вигляд гербарного аркуша; б — примітка А.Я. Юксипа; в — 
гербарна етикетка
Fig. 1. Holotypе of Hieracium dshurdshurense: a — general view; 
б — note by A. ksip; в — herbarium label
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При міт ка: На гер бар но му ар ку ші — три рос ли ни. Їх ній 
стан за до віль ний, ве ге та тив ні ор га ни збе рег ли ся до б ре, ге-
не ра тив ні — гір ше. Че рез те, що рос ли ни зі бра ли пі сля кві-
ту ван ня, оцві ти на від сут ня, лис точ ки об горт ки ві діг ну ті, 
опу шен ня на них май же не вид но.

На гер бар но му ар ку ші є «notае criticае» А.Я. Юк си па, де 
за зна че но: «По-ви ди мо му, новый вид близ кий к 
H. puschlachtae Pohle et Zahn или к H. amaurolepis Murr et 
Zahn, но от ли чаю щий ся оби ли ем мик ро же ле зок на оберт-
ках и гео гра фи че ским гиа ту сом. Так как растение собрано 
поздно (отцветающим), то ничего не известно о цветках и 
цвете рылец (столбиков). < … > Очень желателен сбор этого 
вида вовремя, в достаточном числе экз., не уничтожая, од-
нако, всего состава! < … >  Так как в Крыму доныне не из-
вестен ни один случай находки Tridentata, то означенная на-
ходка заслуживает серьезного внимания. 19.12.1960».

Вид H. laevimarginatum Sennikov, який зга ду є-
ть ся у «Vascular plants of Ukraine. A Nomenclatural 
checklist» (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999) і «При род-
ной фло ре Крымского по лу ост ро ва» (Ена, 2012), 
був опи са ний по рів ня но не дав но (Сен ни ков, 1995). 
Він є ен де міч ним для те ри то рії Кри му, йо го збо ри 
в гер бар них ко лек ці ях Ук ра ї ни май же від сут ні. Ос-
кіль ки го ло тип збе рі га є ть ся в Бо та ніч но му ін сти-
ту ті іме ні В.Л. Ко ма ро ва РАН (LE), а про на яв ність 
ізо то пу в YALT О.М. Сен ни ков не по ві дом ляє, ми 
вва жає мо за пот ріб не оп ри люд ни ти да ні на ших до-
слі джень цьо го ви ду, здій сне них у фон дах Гер ба рію 
Ні кіт сь ко го бо та ніч но го са ду (YALT), де ми вия ви-
ли ізо тип H. laevimarginatum (рис. 2).

Hieracium laevimarginatum Sennikov, 1995, Бо тан. 
журн., 80 (3): 81; Ена, 2012, Прир. фл. Крымск. 
п-ова : 65. 

Вид опи са ний із Кри му. 
За про то ло гом: «Tauria, supra Jaltam. 1400`. 20.08. 

1903. K. Golde; Крым, горы над Ялтой. 1400`. 20.08. 
1903. К. Гольде».

Іsotypus (YALT s.n.): «Tauria, supra Jaltam. 1400`. 
20.08. 1903. K. Golde»; holotypus (LE s.n.) [3].

При міт ка. Зра зок збе ріг ся до б ре. На яв ні як ве ге та тив ні, 
так і ге не ра тив ні ор га ни, чіт ко вид но ха рак тер опу шен ня. 
Ко лек тор ви зна чав вид як H. murorum L.

На зраз ку є «notae criticae» А.Я. Юк си па та 
М.І. Ко то ва. Обид ва ав то ри за зна ча ли, що цей гер-
бар ний зра зок на ле жить до H. gentile Jord. 

Ав тор ви слов лює щи ру по дя ку за цін ні по ра ди про-

від но му нау ко во му спів ро біт ни ко ві Ін сти ту ту бо-

та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни канд. біол. 

на ук М.В. Ше ве рі та стар шо му нау ко во му спів ро-

біт ни ку канд. біол. на ук Н.М. Ши ян, а та кож ку-

ра тору гер ба рію Ні кіт сь ко го бо та ніч но го са ду д-ру 

біол.  наук В.В. Кор же нев сь ко му.

Рис. 2. Ізотип H. laevimarginatum: а — загальний вигляд 
гербарного аркуша; б — гербарна етикетка
Fig. 2. Isotype of H. laevimarginatum: a — general view; б — 
herbarium label
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АУТЕНТИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 
РОДА HIERACIUM L. (ASTERACEAE) ГЕРБАРИЯ 
НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА (YALT)

В публикации указываются данные о найденных 
аутентичных материалах Hieracium dshurdshurense  Üksip 
и H. laevimarginatum Sennikov в коллекции гербария 
Никитского ботанического сада НААН Украины (YALT). 
Для каждого вида приводится номенклатурная цитата, 
данные о голотипе и изотипе, а также описывается 
состояние образца, который хранится в YALT. 

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Hieracium, типификация, голотип, 

изотип, флора, Крым. 

V.S. Pavlenko-Barysheva 

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sci-
ences of Ukraine, Kyiv

AUTENTIC MATERIALS OF SOME SPECIES OF HIERA-

CIUM L. (ASTERACEAE) FROM THE HERBARIUM OF NI-
KITA BOTANICAL GARDEN (YALT)

Data on authentic materials of two species of the genus Hiera-

cium, H. dshurdshurense Üksip and H. laevimarginatum Sennikov, 
are given. Nomenclatural citations, information about the holo-
type and isotype deposited at the Herbarium YALT are provided.

K e y  w o r d s: Hieracium, typification, holotype, isotype, Crimea, 

flora.

Фіторізноманіття Поліського природного заповідника: водорості, мохоподібні, судинні рослини / За заг. ред. 
канд. біол. наук О.О. Орлова. — К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс», 2013. — 256 с.

Уперше для Поліського природного заповідника узагальнено дані з різноманіття водоростей, яке 
складається з 771 виду, що належать до 13 відділів. Для території заповідника вперше наведено 26 таксонів 
бріофітів, отже, сучасна бріофлора цього об’єкта охоплює 161 вид. Протягом 2011—2012 рр. у межах 
Поліського ПЗ уперше знайдено 160 видів судинних рослин, у т. ч. аборигенних — 112 і адвентивних — 
48. Флора судинних рослин заповідника, за уточненими даними, налічує нині 754 види. Для всіх вивчених 
груп рослин наведено рідкісні види та подано їхню характеристику. Коротко проаналізовано вплив зміни 
клімату на рослинність і флору заповідника. 

Монографія призначена для ботаніків, фікологів, бріологів, екологів, викладачів, студентів і аспірантів 

біологічних факультетів вишів.


