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Су час на тех но ген на ді яль ність люди ни нега тив-
но по зна чає ться на всіх взає мо пов'язаних бло ках 
біо сфе ри. Особ ливо чут ли вою до ан тро по ген ного 
впли ву є фіто біо та, зок рема її рари тет на скла дова. 
Та кий за гроз ли вий созо ло гіч ний стан фіто біо ти на 
тлі явно не дос тат ньо го її до слі джен ня зу мов лює 
не без пеку втра ти бага тьох ви дів та їх ніх міс цез ро-
стань в Укра їні [1, 5].

Діє ва інди віду аль на охо рона окре мих ви дів мож-
лива лише за умо ви ре тель ного облі ку, вив чен ня та 
ство рен ня реє ст рів рари тет них ви дів. У ”Поло жен-
ні про «Чер вону кни гу Укра їни»”(ЧКУ) за зна ча-
ється, що охо рона та від тво рен ня рос лин, зане се них 
до ЧКУ, за без печу ють ся шля хом сис тема тич ної 
робо ти щодо вияв лен ня місць їх ньо го зро стан ня, 
пос тій ного спос тере жен ня за ста ном попу ля цій та 
здій снен ня необ хід них нау ко вих до слі джень з ме-
тою роз роб лен ня нау ко вих за сад їх ньої охо рони та 
від тво рен ня [14, 15]. Се ред рари тет них ви дів, яким 

те пер при свя чена знач на ува га укра їн ських бота-
ні ків, є Euonymus nana M. Bieb. Він зане се ний до 
«Чер во них книг» Укра їни, Ро сії, Мол дови та спис-
ку ви дів, які пере бува ють під охо ро ною в Руму нії. 
Його поши рен ня, су час ний стан попу ля цій, еко-
лого-цено тич ні особ ливо сті, нові міс цез ро стан ня 
ви світ лені в бага тьох пуб ліка ціях [1, 2, 4, 5, 7—11].

У 2013 р., під час фіто цено тич них до слі джень 
лісо вої рос лин но сті лісо сте по вої час тини Оде-
ської обл. (Балт ський р-н), авто ри вия вили най-
пів ден ніше на рів нин ній час тині Укра їни міс це-
з ро стан ня Euonymus nana (рису нок). Про наяв-
ність цьо го виду в до слі джу ва них лі сах писа ли 
ще Ю.Д. Кле о пов та Ф.О. Гринь у 1938 р. [4, 7, 8], 
проте гер бар ними збо рами це не було під твер дже-
но. Тому у ви дан нях «Чер во ної кни ги Укра їни» 
міс це зна хо джен ня виду на цій тери то рії доте пер 
не по зна чало ся [14, 15]. Досі бота ніки ре гіо ну зро-
стан ня E. nana в да ній міс цево сті не вия вляли, 
хоча на ймо вір ніс ну наяв ність виду, яку вар то під-
твер дити, вка зує О.М. Попо ва [3, 13]. Тим ча сом 
E. nana вне сли до «Пере ліку ви дів тва рин і рос лин, 
які під ляга ють особ ли вій охо роні на тери то рії Оде-
ської об лас ті» [12]. Та ким чи ном, пи тан ня про су-
час не міс цез ро стан ня виду на озна че ній тери то рії, 
стан попу ля ції, чи сель ність, еко лого-цено тич ну 
при уро че ність, що є необ хід ною умо вою для вве-
ден ня в ЧКУ, зали шало ся від кри тим [14].

Euonymus nana — зга саю чий ре лікт тре тин ного 
пе ріо ду, який ко лись був од ним із сут тє вих ком-
по нен тів широ ко лис тя них лі сів. Нині він збе ріг ся 
на ізо льо ва них, від дале них одна від од ної на вели-
чез ній від ста ні, ді лян ках широ ко лис тя них лі сів у 
Руму нії, Мол дові, на Пів ніч ному Кав казі, в Мон-
го лії та Ки таї. На тери то рії Укра їни рос те в різ-
них еко лого-цено тич них умо вах у Тер но піль ській, 
Хмель ни цькій, Він ни цькій, Кіро во град ській, 
Чер ка ській, Чер ніве цькій об лас тях та в Гір сько му 
Кри му [1, 2, 11]. Най час тіше його лока літе ти на 
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рів нин ній час тині Укра їни від зна чали в гра бово-
дубо вих лі сах, мен шою мі рою — у липо во-дубо вих, 
по оди нокі його тра п лян ня — у в’язових, віль хо вих, 
вер бо вих, віль хово-дубо вих, в’язово-дубо вих лі сах 
[2, 4, 9, 11]. Авто ри вка зу ють на три ван ня про це сів 
ско ро чен ня ареа лу E. nana че рез ство рені люди ною 
не спри ятли ві для ньо го умо ви сере дови ща. 

У ході по льо вих до слі джень лісо вої рос лин-
но сті бота ніч ного за каз ника міс цево го зна чен ня 
Ліс ни чів ка, що в Балт сько му р-ні Оде ської обл.
(N 48°00'38", E 29°31'24"), авто ри вия вили E. nana 
в досі ще не за фік сова них міс цез ро стан нях — 
скель ноду бово-зви чай ноду бо вих лі сах. У цьо му 
лісо вому маси ві E. nana зна йде ний у двох лока-
літе тах. У квар талі № 32 він рос те в угру по ван-
нях асо ціа ції Querceto (petraeae)-Quercetum (roboris) 
cornoso (maris)-caricosum (brevicollis). Ці угру по-
ван ня сфор мува лися на рів нин ній ді лян ці з сіри-
ми лісо вими суг лини сти ми ґрун тами. Дере во стан 
(4Дс4Дз1Яс1Кл.п) пере важ но по рос лево го, ча-
сом — на сін нєво го похо джен ня. Його утво рю ють 
Quercus robur L. та Quercus petraea Liebl. з уча стю 
Fraxinus excelsior L. та Acer campestre L. По оди ноко 
тра пля єть ся Sorbus torminalis (L.) Crantz. Зімк ну-
тість крон — 0,7—0,8. Дуби ві ком 70—80 ро ків і 
зав ви шки 20—22 м рос туть за ІІ—ІІІ кла сами боні-
тету. Доб ре від нов люю ться дуб зви чай ний і ясен 
зви чай ний. Під лі сок доб ре роз вину тий (0,2), його 
фор мує Cornus mas L., а та кож види роду Crataegus 
L. У не гус тому (25—30 %) трав’яно-ча гар нич ково-
му яру сі домі нує Carex brevicollis DC. (20 %) з учас-
тю Lathyrus vernus (L.) Bernh., Stellaria holostea L., 
Polygonatum hirtum (Bocs et Poir). Pursh, Scutellaria 
altissima L., Asarum europaeum L., Convollaria majalis 
L., Viola mirabilis L., Melica uniflora Retz., Pulmonaria 
obscura Dumort., Rosa canina L. Осо бини E. nana в 
цьо му фіто цено зі тра п ляю ться по оди ноко, попу-
ля ція роз рос тає ться за раху нок веге та тив ного роз-
мно жен ня. Для цих рос лин вла сти ва слан ка еко ло-
гіч на фор ма зі склад ною сис те мою роз галу же них 
паго нів, які лише тро хи виви щую ться над по верх-
нею ґрун ту, пло до нос них паго нів не утво рю ють.

Дру ге міс цез ро стан ня виду за реє стро ване в 
квар талі № 42, ви діл 1, в угру по ван нях асо ціа ції 
Acereto (campestris)-Querceto (petraeae)-Quercetum 
(roboris) cornoso (maris)-caricosum (brevicollis). Вони 
від зна чаю ться гус тим (0,8—0,9) двоя рус ним дере-
во ста ном (4Дс4Дз2Кл.п+Яс) по рос лево го похо-
джен ня. Пер ший ярус фор му ють Quercus robur 

та Quercus petraea, ві ком 50—70 ро ків, зав ви шки 
18—20 м, рос туть за ІІІ кла сом боні тету. До них по-
оди ноко домі шую ться Fraxinus excelsior та Sorbus 
torminalis. Дру гий неви со кий (10—12 м) ярус утво-
рю ють моло ді дере ва Acer campestre. У доб ре вира-
жено му під рос ті кле ни по льо вий і гос тро ли стий, 
граб, ясен, бере за. У гус тому (0,5—0,6) і різ нома-
ніт ному під ліс ку домі нує Cornus mas (0,4—0,5) з 
уча стю Euonymus verrucosa Scop., E. europaea L., 
Viburnum lantana L., Crataegus rhipidophylla Gand. 
У трав’яно-ча гар нич ково му яру сі з по крит тям 
30—35 % пре ва лює Carex brevicollis DC. (25—30 %) 
з до міш ками Asarum europaeum, Convallaria majalis, 
Polygonatum hirtum, Viola mirabilis, V. reichenbachiana 
Jord. ex Boreau, Lathyrus vernus, L. niger (L.) Bernh., 
Scutellaria altissima, Carex pilosa Scop., Melica 
uniflora, Asparagus tenuifolius Lam., Geum urbanum L., 
Pulmonaria obscura. Осо бини E. nana, як і в попе ред-
ньо му фіто цено зі, тра п ляю ться зрід ка.

Та ким чи ном, до слі дже не міс це зна хо джен ня 
Euonymus nana в Оде ській обл. до пов нює за галь-
ну кар тину його поши рен ня на тери то рії Укра їни. 
Воно є най пів ден ні шим на рів нин ній час тині кра-
їни. Вста нов лено, що цено тич на при уро че ність 
цьо го лока літе ту E. nana від різ няє ться від рані ше 
опи са них у літе рату рі. Вид рос те в угру по ван нях 
рід кіс них для Укра їни асо ціа цій скель ноду бово-
зви чай ноду бо вих лі сів кизи ло вих, які про пону єть-
ся вне сти до на ступ ного ви дан ня «Зеле ної кни ги 
Укра їни». Як рід кіс ний ре лік то вий вид, E. nana має 
бути за без пече ний пов ною охо ро ною. Ни ніш ній 
стан охо рони за каз ника міс цево го зна чен ня Ліс-
ни чів ка є не дос тат нім. Тому необ хід но під вищи ти 
ста тус цьо го при родо запо від ного об’єкта до за галь-
но дер жав ного зна чен ня. Крім Euonymus nana, тут 
зро стає ціла низ ка рари тет них ви дів, зане се них до 
ЧКУ (Allium ursinum L, Galantus nivalis L., Staphylea 
pinnata L., Sorbus torminalis та ін.), і рари тет них 
угру по вань (Acereto (campestris)-Quercetum (roboris) 
cornoso (maris)-vincosum (minoris), Quercetum (roboris) 
cornoso (maris)-caricosum (brevicollis), Fraxineto 
(excelsioris)-Quercetum (roboris) alliosum (ursini), 
Querceto (petraeae)-Quercetum (roboris) cornosum 
(maris) ), вклю че них до ЗКУ [6]. Вар то та кож за без-
печи ти пос тій ний моні то ринг за ста ном попу ля ції 
виду в цьо му лока літе ті.

Гер бар ний зра зок Euonymus nana пере дано до 
Гер ба рію Ін сти туту бота ніки іме ні М.Г. Хо лод ного 
НАН Укра їни (KW).
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НАИБОЛЕЕ ЮЖНЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 
EUONYMUS NANA (CELASTRACEAE) НА РАВНИННОЙ 
ЧАСТИ УКРАИНЫ

Наводятся данные о новом местонахождении Euonymus nana 
M. Bieb. в Одесской обл., которое является наиболее южным 
произрастанием на равнинной части Украины. Описаны 
эколого-ценотические условия нового локалитета.

К  л  ю  ч  е  в  ы  е   с  л  о  в  а : реликт, Euonymus nana, 
Красная книга Украины, заказник  Лисничевка, раритетная 
ассоциация.
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THE SOUTHERNMOST LOCALITIES OF EUONYMUS 
NANA (CELASTRACEAE) IN THE PLAIN PART OF 
UKRAINE

A new locality for Euonymus nana M. Bieb. in Odessa Region, 
in the southernmost habitat within the plain part of Ukraine, is 
reported. The ecological-coenotic conditions of a new locality 
are described.

K  e  y   w  o  r  d  s : relict, Euonymus nana, Red Data Book of 
Ukraine, Lysnichivka Reserve, rare associations.


