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Під час про ве ден ня гео бота ніч них до слі джень 
у черв ні 2013 р. на тери то рії Доне цько го кря-
жа ми вирі шили пере віри ти наяв ність лока літе-
ту рід кіс ного виду при род ної фло ри Укра їни 
Asplenium × heufleri Reichardt (Про топо пова, 2009) 
в око ли цях ко лиш ньо го с. Ново пав лів ка, що те пер 
пере бу ває у скла ді м. Міу синськ Ан тра ци тів сько-
го р-ну Лу ган ської обл. Цей факт над зви чай но ціка-
вий у кон тек сті ос тан ніх, сут тєво уточ не них відо-
мо стей щодо поши рен ня виду на тери то рії на шої 
кра їни (Без смерт на та ін., 2012). Для цієї міс цевос-
ті зга да ний вид наво див І.Ф. Шмаль гау зен (1897) 
за збо ром Д. Лит вино вої: «Скалы по р. Міу су бл. 
с. Ново пав лов ка. 16 Авг. 1888», який збе ріга єть ся 
у гер ба рії Бота ніч ного ін сти туту іме ні В.Л. Кома-
рова РАН (LE). Піз ніше ця ін фор ма ція зга дува лась 
у бага тьох пуб ліка ціях фло ри стич ної, хоро ло гіч ної 

та созо ло гіч ної спря мова но сті (Фед чен ко, Фле-
ров, 1910; Фо мин, 1934; Ді дух та ін., 2000; Ос тап-
ко, 2001; Пере грим, 2005, 2006; Про топо пова, 2009; 
Без смерт на та ін., 2012 та ін.), про те но вих гер бар-
них дока зів існу ван ня цьо го міс цез ро стан ня за 125 
ро ків не було зі бра но.

Нам вда лося під твер дити зро стан ня A. × heufleri 
у цій міс цево сті, хоча й не може мо ствер джу вати, 
що вия вили рос лини саме в міс ці попе ред ньо-
го відо мого збо ру. Так, 7 черв ня 2013 р. зна йде но 
3 осо бини виду в ущели нах між від сло нен нями 
піс кови ків пів ніч но-за хід ної ек спо зи ції по пра-
вому бере зі р. Міус в око ли цях м. Міу синськ. Коор-
дина ти — 48,101° півн. широ ти, 38,866°сх. дов готи; 
висо та над рів нем моря — 152 ± 10 м. Ра зом з тим у 
цьо му уро чищі вда лося та кож вия вити над зви чай-
но рід кіс ний вид при род ної фло ри Укра їни, який 
зане се ний до «Чер во ної кни ги Укра їни» (Ді дух, 
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2009), — Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray. На пло-
щі 0,5 м² ми від зна чили бли зько 10 осо бин виду 
на від ста ні 15—20 мет рів від міс це зна хо джен ня 
Asplenium × heufleri на тій са мій кру тій ске лі в по-
діб них умо вах. 

Види зро ста ли на кру тій пря мо вис ній ске-
лі зав ви шки бли зько 7 м пн.-сх. ек спо зи ції. 
Asplenium × heufleri — у трі щині на висо ті 1 м від під-
ніж жя ске лі, а Woodsia alpina — на висо ті 2 м. Ске-
лю по кри ва ють мохи Hypnum cupressiforme Hedw. 
(80 %), Brachythecium rutabulum (Hedw.) 
Schimp. (10 %), рід ше тра пля єть ся Polytrichum 
commune Hedw. (3%). У трі щи нах по оди ноко від-
зна чені види кл. Asplenietea trichomanеs Br.-Bl. 1934, 
Hypno-Polypodion vulgare Mucina 1993, Asplenio-
Polypodietum Firbas 1924 (Asplenium septentrionale (L.) 
Hoffm., A. trichomanes L. та Polypodium vulgare L., 
по од ній кур тин ці Asplenium × heufleri та Woodsia 
alpina). Угру по ван ня тако го типу фор мую ться в 
заті не них міс цях, а якщо у від кри тих, то на ске-
лях пів ніч ної ек спо зи ції, як у дано му ви пад ку (Ді-
дух, Кон тар, 1998). Ок рім того, тут зна йде ні пред-
став ники кла су Sedo-Scleranthetea Br.-Bl. 1955. ас. 
Sempervivum ruthenici-Sedetum ruprechtii Didukh, 
Kontar 1998 var. Asplenium septentrionale, од-
нак лише Hylotelephium maximum (L.) Holub, 
Sempervivum ruthenicum Schnittsp. & C.B. Lehm., 
зга да ний Asplenium septentrionale, а та кож Artemisia 
campestris L., Pilosella echioides (Lumn.) F. Schultz & 
Sch. Bip. та види ін ших кла сів (Cephalaria uralensis 
(Murray) Roem. & Schult., Veronica longifolia L.). 
Про те низ ка ха рак тер них ви дів цієї асо ціа ції від-
сут ня (Ді дух, Кон тар, 1998). Та ким чи ном, угру по-
ван ня слід роз гля дати як еко тон не між на зва ними 
кла сами, що ви зна чає ву зькі, спе ци фіч ні, умо ви 
зро стан ня цих ви дів. 

Окре мо від зна чимо, що Woodsia alpina дос то вір-
но була відо ма в ме жах Укра їни лише з по оди но ких 
міс це зна хо джень у Кар па тах та При азов ської висо-
чини (Ді дух, 2009). Лока літе ти Woodsia alpina, най-
ближ чі до вияв лено го нами, зна хо дять ся в ме жах 
Доне цької обл. на від ста ні 140—180 км у від ді лен-
ні Укра їнсь кого сте пово го запо від ника «Кам’яні 
моги ли» та пам’ятці при роди міс цево го зна чен ня 
«Чер дак ли». Там попу ля ції виду та кож ло каль ні з 
дуже ни зькою чи сель ні стю (Ос тап ко та ін., 2001; 
Му лєн кова, 2010), рос лини зро ста ють у заті не них 
міс цях, час то під кар низа ми на вис них скель.

Вва жає мо за до ціль не взя ти під охо рону уро чище 
з рід кіс ними вида ми папо роте по діб них, тим паче, 

що тут та кож зро ста ють інші ре гіо наль но рід кіс ні 
папо роті Лу ган ської обл.: Asplenium septentrionale, 
A. trichomanes та Polypodium vulgare (Офі цій ні ..., 
2012). Це особ ливо акту аль но, ос кіль ки дов кола 
міс це вим насе лен ням ве дуть ся ак тив ні вуг ледо був-
ні робо ти, на слід ки яких важ ко пе ред бачи ти в кон-
тек сті збе ре жен ня уні каль ної міс цево сті по пра-
вому бере зі р. Міус. Ок рім того, необ хід но про дов-
жити пошу ки Asplenium × heufleri та Woodsia alpina 
на від сло нен нях у доли ні р. Міус, адже ймо вір ність 
вияв лен ня но вих лока літе тів ви дів у цій міс цево сті 
дово лі висо ка.

Та ким чи ном, наші зна хід ки Asplenium × heufleri 
і Woodsia alpina у Лу ган ській обл. уточ ню ють су-
час не поши рен ня цих рід кіс них ви дів, а крім того, 
є ще од ним не пря мим дока зом існу ван ня рефу-
гіу мів на Доне цько му кря жі у між льо дови ко вий 
пері од, ос кіль ки Woodsia alpina — пер ший арк то-
аль пій ський вид у фло рі ре гіо ну, а вияв лене нами 
міс це зна хо джен ня є но вим фраг мен том у над то 
диз’юнктивному ареа лі виду.

Зі бра ні гер бар ні мате ріа ли пере дані до гер бар-
них фон дів Ін сти туту бота ніки іме ні М.Г. Хо лод-
ного НАН Укра їни (KW).

Авто ри ви слов лю ють подя ку канд. біол. наук 
В.М. Вір чен ку (Ін сти тут бота ніки іме ні М.Г. Хо лод-
ного НАН Укра їни) за допо могу у ви зна чен ні мохо по-
діб них.
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ASPLENIUM × HEUFLERI И WOODSIA ALPINA НА 
ДОНЕЦКОМ КРЯЖЕ

Приведена информация о первой флористической находке 
Woodsia alpina (Bolton) S.F. Gray на территории Донецкого 
кряжа в окрестностях г. Миусинск Луганской обл. Также под-
тверждено существование локалитета Asplenium × heufleri 
Reichardt в этой местности. Охарактеризованы место-
произрастания данных видов в регионе.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Asplenium × heufleri, Woodsia alpina, 
флористическая находка, Донецкий кряж, редкий вид, 
Красная книга Украины.
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ASPLENIUM × HEUFLERI AND WOODSIA ALPINA ON THE 
DONETSK UPLAND

Information about the first floristic find of Woodsia alpina (Bolton) 
S.F. Gray in the Donetsk Upland near Miusynsk city, Luhansk 
Region, is provided. Also, the existence of Asplenium × heufleri 
Reichardt in this locality has been confirmed. Habitats of these 
species in the region are characterized.

K e y  w o r d s: Asplenium × heufleri, Woodsia alpina, floristic find, 
Donetsk Upland, rare species, Red Data Book of Ukraine.

Шумілова А.В. Федорончук Н.С. Гербарій Й.К. Бойка. — Київ, Альтерпрес, 2013. — 188 с.

У книзі висвітлені результати 12-річної наукової роботи з вивчення історичної колекції кінця ХІХ — 
початку ХХ століть Й.К. Бойка, яка зберігається у фондах Національного гербарію України (KW). У 
публікації подана розгорнута біографія колектора за літературними та архівними даними. Встановлено, 
що в гербарії Й.К. Бойка (KW) зберігається 2355 зразків судинних рослин, які належать до 1025 видів, 449 
родів, 95 родин. Ці матеріали демонструють флористичне багатство Північного Приазов’я на межі ХІХ—
ХХ століть. У книзі вміщений повний каталог колекції, який відповідає базі даних (на основі BRAHMS), 
доступної для користувачів у гербарії KW. 
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