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Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) — так-
сон євро пей сько-се ред зем но мор сько го похо джен-
ня на схід ній межі ареа лу з на ціо наль ним при-
родо охо рон ним ста ту сом «зни каю чий вид» [15]. 
За біо мор фою він нале жить до гео фі тів, за еко-
мор фами є мезо фі том, ней тро фі лом, мезо тро фом, 
ге ліо фі том. Зва жаю чи на мор фоло го-біо ло гіч ні 
особ ливо сті виду (від нос но малі роз міри, піз нє цві-
тін ня (сер пень—вере сень), від сут ність гене ра тив-
них паго нів у не спри ятли ві роки тощо) [1, 9—11, 
24], а від так і на склад ність його іден тифі ка ції в 
при роді, досі від сут ня об’єктивна ін фор ма ція щодо 
його поши рен ня, зок рема на тери то рії Укра їни. 
Су час ні лока літе ти S. spiralis відо мі зі Львів ської, 
Іва но-Фран ків ської та За кар пат ської об лас тей [4, 
7, 12—15]. Ок рім цьо го, вид наво див ся для Тер но-
піль ської обл. [14]. В око ли цях Льво ва вос тан нє 
його зби рали в 1916 р. Вра хо вую чи гер бар ні (BP, 
KRA, KRAM, KW, LW, LWS) та літе ра тур ні [2—8, 
12—15, 18, 19, 22, 23] дані, ниж че наво димо пере лік 
міс це зна хо джень (*) S. spiralis в Укра їні, у т. ч., ймо-
вір но, втра че них (+).

За кар пат ська обл. (три міс це зна хо джен ня, з яких 
одне, на пев но, втра чене): Вели кобе рез нян ський р-н:  
* окол. с. Дома шин [LWS: «… с. Дома шин, пасо-
вище на сх. схи лі, 450 м н.р.м., 10.09.2006, Ква-
ков ська І.М., № 111297»]; * окол. с. Стри чава 
[KW: «… с. Стрычава (око ло 700 м н.у.м.), опуш ка 
леса, поля на, 2006, Лоя В.В.»]; Хуст ський р-н: *(+) 
м. Хуст [BP: Ваг нер Л., на при кін ці XIX ст.] [8]. 

Іва но-Фран ків ська обл.(чоти ри міс це зна хо джен-
ня, з яких два, ймо вір но, втра чені): Ко сів ський р-н: 
*(+) між м. Ко сів і смт Кути [LWS: «Mi dzy Kosowem 
a Kutami, [?].07.1853, obar ewski H., № 25425»]; 
*(+) окол. с. Люча [LWS: «… Люча, гора Кли фа (na 
polanie lasu bukowego), 01.09.1932, При грод ський М., 
№ 25426»]; Над вір нян ський р-н: * окол. с. Дора 
[LWS: «… око лиці с. Ярем че (Дора), біля стеж ки на 
Бі лий Ка мінь, 708 м над р.м., 22.08.2010, Бор суке-
вич Л.М., № 116038»]; * окол. смт Ярем че [4].

Львів ська обл.(17 міс це зна хо джень, із яких 14, 
імо вір но, втра че них): м. Львів: *(+) Кор тумо ва гора 
[KRA: «… Kortumówka, 27.08.1874, Król .»]; [KRA: 
«… Lwów, 02.07.1882, Ballowitz E.»]; *(+) Кле па рів 
[LW: «Kleparów pr. Leopolim (Galiciae), 28.08.1891, 
Wo oszczak E., № 028802»]; *(+) Ко зель ники [LW: 
«Krzaki mi dzy Malicami a Nikisiatk , [?].08.1896, 
№ 028807»]; Бро дів ський р-н: *(+) окол. м. Бро ди 
[«bei Brody, Kreis Zloczów (Kloeber)» [19]]; Жида-
чів ський р-н: *(+) окол. сіл Дев’ятники та Соко лів-
ка [«Dziewietniki Wapnierka — Soko wka, wzgórze 
nad Sieniawk , id c ku So ninie» [18]]; Жов ків ський 
р-н: *(+) окол. с. Гри бови чі [KRAM: «… Wrzosowisko 
(na Cossie) w Grybowiczach pod Lwowem, 27.08.1916, 
Miczy ski K.»]; *(+) окол. с. Мале хів [KRAM: 
«… Wrzosowisko w Ma echowie pod Lwowem, 
06.08.1920, Miczy ski K.»]; * окол. с. Мок ро тин 
[LWS: «… око лиці с. Мок ро тин, у ярах, 22.08.1975, 
Ла зеб на А.М., № 25427»]; Пере миш лян ський р-н: 
*(+) окол. с. Біл ка [7]; *(+) окол. с. Лю беш ка [7]; 
Пус томи тів ський р-н: *(+) окол. с. Жу рав ники [7]; 
Ста ро сам бір ський р-н: * окол. м. Доб ро миль [LWS: 
«К севе ро-запа ду от г. Доб ро миль … За рос ли мож-
же вель ника на хол ме, 10.09.1966, Бой ко М.Ф., 
№ 25423»]; [LW: «… м. Доб ро миль, пн.-зх. око-
лиці, г. Лиса, на вер шині, лука, яка випа сає ться, 
31.08.2004, Хміль Т., № 202283»]; * окол. с. Шуми на 
[LWS: «… око лиця с. Шуми на, на лузі біля яли цево-
го лісу, 25.08.1977, Ла зеб на А.М., № 25428-25431»]; 
[LW: «… пд. окол. с. Муро ване, 800 м пра во руч від 
авто тра си Доб ро миль — Львів, біля яли ново го лісу, 
на пасо вищ ній луці, 20.08.2007, Хміль Т., Се ник 
М., № 202282»]; [LWS: «… між села ми Шуми на і 
Муро ване. Уз ліс ся яли ново-яли це вих наса джень, 
на сухо діль ній пасо вищ ній луці, 380 м н.р.м., Пн. 
49°30'27,2", Сх. 22°55'32,9", 02.09.2008, Кузя рін О.Т., 
Хміль Т.С., № 113278»]; Стрий ський р-н: * (+) окол. 
м. Стрий [«…по бли зу Стрия … на схи лах неви со-
ких похи лих гор бів се ред ни зько го і рід кого різ но-
трав’я» [12]]; Яво рів ський р-н: *(+) окол. смт Іва-
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но-Фран кове [LWS: «Zalesie pod Janowem, [?].1874, 
Król ., № 25424»];*(+) окол. с. Ряс не [«… na suchej 

ce w Strrychowaczu i w Rz nie, ale bardzo rzadka (w 
pobli u lasku sosnowego)» [22]]; *(+) окол. с. Ряс не-
Ру ське [«Im Kieferwalde bei Rz sna Ruska, Lemberg» 
[23]]. 

Тер но піль ська обл. (одне, ймо вір но, втра-
чене міс це зна хо джен ня): Лані ве цький р-н: *(+) 
окол. с. Гри бова [LW: «K clowa ko o Grybowa, 
na pograniczu Binczarowej, ugór na glebie gliniasto 
kamienistej, 22.09.1922, J. Motyka, № 118826»].

Під час фло ри стич них до слі джень на при кін-
ці літа 2012 р. по бли зу м. Льво ва вияв лено но вий 
лока лі тет S. spiralis (KW, LWS: «Львів ська обл., 
Пус томи тів ський р-н, пн. око лиці с. Дере вач. На 
пере лозі-пасо вищі по бли зу ста ву. 363 м над р.м., 
49°40'39,00" Пн. 23°59'49,60" Сх., 24.08.2012, Анд-
ріїв П., Кузя рін О.»). Лока лі тет виду зосе ре дже-
ний у ме жах вто рин ного руде раль но-луч ного угру-
по ван ня, що утво рило ся на міс ці оран ки (поля) 
зі сві жими суг лин кови ми ґрун тами та бли зьким 
заля ган ням кар бо нат ної мате рин ської поро ди. За-
галь не про ек цій не по крит тя тра во стою на мо мент 
опи су ста нови ло 92—95 %. Видо ва наси че ність 
угру по ван ня — 59 ви дів ви щих рос лин, у т. ч. 57 су-
дин них і два мохо по діб ні. 

В ос нов ному під’ярусі зав ви шки 10—15 см домі-
ну вав Leontodon hispidus L. (30—50 %). Знач на пред-
став ле ність руде раль них і луч но-руде раль них ви-
дів (Artemisia vulgaris L., Centaurea jacea L., Cirsium 
arvense (L.) Scop., C. vulgare (Savi) Ten., Daucus 
carota L., Elytrigia repens (L.) Nevski, Hypericum 
perforatum L., Myosotis arvensis (L.) Hill, Odontites 
vulgaris Moench, Pilosella praealta (Vill. ex Gochn) 
F. Schultz et Sch. Bip., Scrophularia nodosa L., 
Sonchus arvensis L., Phalacroloma annum (L.) Dumort, 
Tanacetum vulgare L., Tussilago farfara L. тощо) є свід-
чен ням ан т ро по ген ного похо джен ня фіто цено зу. 
Нато мість наяв ність у тра во стої діаг но стич них ви-
дів кла су Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 і скла до-
вих син так со нів ниж чого ран гу (Crepis tectorum L., 
Dactylis glomerata L., Festuca rubra L., Galium 
mollugo L., Heracleum sibiricum L., Leucanthemum 
vulgare Lam., Lotus corniculatus L., Medicago 
lupulina L., Phleum pratense L., Pimpinella saxifraga L., 
Plantago lanceolata L., Prunella vulgaris L., Rumex 
acetosa L., Trifolium pratense L., Trisetum flavescens (L.) 
P. Beauv., Vicia cracca L., Vicia sepium L.) під твер джує 
су час не гос по дар ське вико ри стан ня угру по ван ня 
(фраг мен тар не вико шу ван ня та по мір не випа сан-

ня свій ськи ми тва рина ми, зок рема вів цями) й ука-
зує на на пря мок сук це сії (фор му ван ня мезо фіт ної 
сіно кіс но-пасо вищ ної луки). У сла бо вира жено-
му (мен ше 5 %) мохо вому яру сі були пред став лені 
такі еври топ ні види, як Barbula unguiculata Hedw. і 
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. 

Вияв лена ло каль на попу ля ція виду нара хову-
вала 33 гене ра тив ні осо бини на пло щі бли зько 30 м2. 
На сьо го дні ос нов ною за гро зою її існу ван ню є 
ради каль на змі на або пов не усу нен ня попе ред ньо-
го спо собу та режи му вико ри стан ня фіто цено зу, 
зок рема висо ке пасо вищ не та рек реа цій не на ван-
та жен ня, розо рю ван ня тощо. Для з’ясування стра-
те гії виду й ви зна чен ня лімі тую чих фак то рів його 
поши рен ня до ціль но за про вади ти в ме жах осе-
лища попу ля цій ний моні то ринг (кон троль за ста-
ном попу ля ції виду). 

Та ким чи ном, на сьо го дні в Укра їні зага лом 
відо мо 26 міс це зна хо джень S. spiralis у ме жах За-
кар пат ської, Іва но-Фран ків ської, Львів ської та 
Тер но піль ської об лас тей. Із них лише сім (29,2 %) 
мож на вва жати су час ними з чи сель ні стю окре мих 
ло каль них попу ля цій від де кіль кох до 250 гене-
ра тив них осо бин [14]. За фіто цено тич ною при-
уро чені стю вид наво дить ся для трав’яних угру по-
вань сіно кіс но-пасо вищ ного вико ри стан ня кла сів 
Molinio-Arrhenatheretea R. Tx. 1937 (сою зи: Molinion 
caeruleae W. Koch 1926, Bromion racemosi Tx. 1951), 
Festuco-Brometea Br.-Bl. et R. Tx. 1943 і Nardo-
Callunetea Prsg. 1949 (Nardo-Galion saxatilis Prsg. 
1949) [4, 14, 16, 17, 19—21]. Зна хід ка S. spiralis на 
пере лозі свід чить про його пла стич ність і адап та-
цій ний по тен ціал в умо вах ан тро по ген ної транс-
фор ма ції рос лин ного по кри ву. Отже, мож на зро-
бити попе ред ній ви сно вок про те, що су час ний 
при родо охо рон ний ста тус виду від пові дає рад ше 
зна чен ню «рід кіс ний», аніж «зни каю чий» вид.
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НОВЫЙ ЛОКАЛИТЕТ SPIRANTHES SPIRALIS 
(ORCHIDACEAE) В УКРАИНЕ 

Сообщается о находке нового локалитета Spiranthes 
spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) в августе 2012 г. на 
залежи вблизи г. Львова. Дана детальная характеристика 
нового местонахождения вида. Обобщена информация 
о распространении S. spiralis в Украине. Уточнен 
природоохранный статус вида. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а:  Spiranthes spiralis, локалитет, 
распространение, природоохранный статус, Львовская 
область, Украина. 
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A NEW LOCALITY OF SPIRANTHES SPIRALIS 
(ORCHIDACEAE) IN UKRAINE 

A new locality of Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae) 
in Ukraine is reported. It was found on the fallow field near Lviv 
city in August, 2012. Detailed characteristic of the new habitat 
of the species is given. Information on distribution of S. spiralis 
in Ukraine is summarized. The conservation status of the species 
is specified.

K e y  w o r d s:  Spiranthes spiralis, locality, distribution, 
sozological status, Lviv Region, Ukraine.


