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Захо ди з охо рони пев ного виду рос лин ма ють пе-
ред бача ти до слі джен ня його біо ло гії, особ ливо стей 
струк тури попу ля цій, ре про дук цій ного про цесу 
в кон крет них міс цез ро стан нях і ре гіо нах. Ви зна-
чен ня ста тусу «враз ли вий» і вка зів ки про не дос-
тат нє вив чен ня струк тури попу ля цій і від сут ність 
до сві ду з роз ве ден ня Scrophularia vernalis L. (Чер-
вона…, 2009) на тери то рії Укра їни ро бить цей вид 
акту аль ним об’єктом до слі джен ня у вище вка за них 
на пря мах. Scrophularia vernalis зане сена до спи сків 
охо роню ва них ви дів Кіро во град ської та Доне-
цької об лас тей. Для Дніп ро пет ров ської обл. вид 
наво дить ся як та кий, що може нале жати до одні-
єї з кате го рій — «зни каю чі», «враз ливі» чи «рід кіс-
ні», — але ще не зане се ний до неї че рез від сут ність 
ін фор ма ції (Офі цій ні…, 2012).

Scrophularia vernalis — широ ко лис тяно-лісо вий 
вид, нале жить до за хід ноєв ро пей сько го гео еле-
мен та, види яко го іра дію ють на схід від Дніп ра; 
він має та кож низ ку ві кар них спо рід не них ви дів у 
Пів ден но-За хід ній Азії (Кле о пов, 1990). На тери-
то рії Укра їни нара зі відо мо біль ше 30 його міс це-
з ро стань, при уро че них пере важ но до ліво бе реж ної 
час тини Лісо сте пу (Чер вона…, 2009). За став лен-
ням до різ них абіо тич них чин ни ків вид має до сить 
широ кий еко ло гіч ний діа па зон, зок рема: за тер-
мо клі ма том він ха рак тери зує ться  від суб боре аль-
ного (7 ба лів) до суб сере дзем но мор сько го (11 ба-
лів); за кон ти нен таль ні стю — від океа ніч ного до 
кон ти нен таль ного (3—13); за ом брок ліма том — від 
мезо арид ного (5) до гу мід ного (11); за крі оклі ма-
том — від по мір них (7) до теп лих і дуже теп лих зим 
(12); за воло гі стю ґрун ту — від сухо лісо луч них (11) 
до сиро лісо луч них (15); за ки слот но стю ґрун ту — 
від кис лих (5) до сла бо луж них (11); за ба гат ст вом  
ґрун ту на азот — від бід них (4) до бага тих і над мір-
но бага тих на азот ґрун тів (11); за ос віт лен ням — від 
уз ліс них (2) до тіни сто-лісо вих (8) (Цыганов, 1983).

На тери то рії Ка нів сько го запо від ника S. vernalis 
упер ше був вияв ле ний 15.05.1992 р. непо да лік від 
пос тій ної проб ної ді лян ки № 7 (Літо пис …, 1993). 
Ми зро били гео бота ніч ні опи си тих діля нок, де 
він зро стає. Упро довж кіль кох ро ків (1993—1994 
та 2009—2013) сте жили за його роз ви тком у при-
род них умо вах. Під час спос тере жень роби ли облі-
ки окре мих мор фопара мет рів, а по тім об роб ляли 
отри мані дані. Здій сню вали та кож ек спе ри мен-
таль ні до слі джен ня особ ливо стей на сін нєво го по-
нов лен ня виду;  зок рема, зро били спро бу штуч но 
від тво рити його нові попу ля ції у при род них фіто-
цено зах на сін нє вим спо со бом. 

Упер ше опи сую чи ді лян ку роз мі ром у кіль-
ка квад рат них мет рів, від зна чили, що се ред гра-
бово го лісу «на гір ної» час тини запо від ника зро-
стає п’ять осо бин S. vernalis, які ма ють по 5—10 
кві ток. У дере во ста ні най біль ше поши ре ний 
(про ек тив не по крит тя до 50 %) Carpinus betulus L. 
Із по крит тям бли зько 10 % зро ста ють Acer 
platanoides L., A. campestre L., Fraxinus excelsior L., 
Ulmus glabra Huds. Під лі сок сфор мова ний лише 
під рос том A. platanoides. По крит тя трав’яного яру-
су ста но вить бли зько 90 %. Вес ною домі ну ють 
ефе меро їди та ге міе феме рої ди, зок рема Corydalis 
solida (L.) Clairv., C. cava (L.) Schweigg. & Körte, 
Anemone ranunculoides L., Dentaria bulbifera L., Allium 
ursinum L. Се ред рос лин, які веге ту ють уліт ку і 
взим ку, зали шає ться зеле ною висо ка чи сель ність 
осо бин Carex pilosa Scop., Lamium galeobdolon (L.) L., 
L. maculatum (L.) L., Glechoma hirsuta Waldst. & Kit., 
Galium odoratum (L.) Scop., Asarum europaeum L., 
Stellaria holostea L., Cystopteris fragilis (L.) Bernh., 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.

У зв’язку з від сут ні стю низ ки мор фоло гіч них 
ха рак тери стик ре гіо наль них мор фоти пів цьо го 
виду в літе рату рі наво димо дея кі з них, ви зна чені 
на осно ві ре зуль та тів влас ного об сте жен ня зраз-
ків рос лини в по льо вих і лабо ра тор них умо вах для 
дано го фено ло гіч ного ста ну. Дов жина че реш ків 
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лист ків змі нює ться від 0,5 (верх ні лист ки) до 7 см 
(ниж ні лист ки). Верх ня час тина лист ка тупо заок-
руг лена, ниж ня сер цепо діб но-ок руг ла. Най біль ші 
за роз міра ми лист ки мали дов жину 11, шири ну — 
10 см. Стеб ло чіт ко чоти ри гран не, опу шене зви-
ви сти ми во лос ками різ ної дов жини. На ко рот ких 
пря мих во лос ках че реш ків, чашо ли сти ків і сте бел 
роз міще ні за лоз ки. Зало зи сте опу шен ня ниж ньої 
час тини стеб ла схо ване під гус тим по кри вом зви-
ви стих во лос ків. Насі нини яйце по діб но-ви гну-
тої фор ми, вали кува то-реб ри сті (до 7—8 опук лих, 
попе реч но-мор щини стих у сухо му ста ні вали ків-
ре бер). Дов жина насі нини 1,0—1,3 мм, шири на — 
0,5—0,7 мм.

У 1993 р. (01.06.) ми спос тері гали збіль шен ня 
кіль ко сті осо бин у вка за ній ло каль ній попу ля ції. 
На окре мих ді лян ках було до 25 сіян ців на 1 м2. 
Вони мали зде біль шого дис перс но-гру по вий ха-
рак тер роз мі щен ня. Окре мі з них по оди ноко тра-
пля лися на від ста ні кіль кох мет рів від міс це зна-
хо джен ня тих осо бин, за яки ми ми спос тері гали 
мину лого року. Оче вид на за леж ність ефек тив но сті 
про рос тан ня на сін ня від ста ну по верх ні ґрун ту. Всі 
сіян ці при уро чені до мік ро ста цій із рих лим ґрун-
том без лісо вої під стил ки. Під час об сте жен ня вка-
за ної ді лян ки 12.04.1994 р. ми вия вили лише по-
оди нокі осо бини. Біль шість мину ло річ них сіян ців 
заги нула. 09.06.1994 р. паго ни пере бува ли на при-
кін ці фази цві тін ня. У на ступ ні два роки на да ній 
ді лян ці осо бин до слі джу вано го виду не вия вили. 

Пі сля вихо ду у світ третьо го ви дан ня «Чер во ної 
кни ги Укра їни» (2009) ми поно вили спос тере жен-
ня за S. vernalis у вка зано му лока літе ті. Пошу ки 
його осо бин на міс ці попе ред ньо го їх вияв лен-
ня на вес ні 2010 та 2011 ро ків ре зуль та тів не дали. 
По втор но обстеживши тери то рію восе ни 2011 р., 
ми зна йшли лише одну особину. Це — сіянець 
першого року розвитку. Місце його зростання було 
помічене для по даль ших спостережень. За да ною 
осо би ною, зна йде ною восе ни 2011 р., ми спос тері-
гали впро довж веге та цій ного пе ріо ду 2012 р. На 
по чат ку квіт ня (02.04.2012 р.) в рос лини було оди-
ноч не стеб ло зав ви шки 7 см із дво ма мину ло річ-
ними (зи мую чими) та ші сть ма моло дими лист ками 
цьо го річ ного при рос ту. 24.04.2012 р. рос лина мала 
стеб ло зав ви шки 30 см із сімо ма пара ми лист ків, 
пере бува ла у фазі кін ця буто ніза ції та по чат ку цві-
тін ня. Най ниж чі квіт коно си роз міще ні в пазу хах 
п’ятої пари лист ків. Цві тін ня рос лини пов ні стю 

при пини лося 14.05.2012 р. Стеб ло мало висо ту 
64 см, 10 пар лист ків, 16 су цвіть і 71 зав’язь. Лист-
ки ро зет ки пов ні стю від мер ли. На сін ня пере бува ло 
у ста дії мо лоч но-вос ко вої стиг ло сті й було світ ло-
зеле ного ко льо ру. 28.05.2012 р. спос тері гала ся фаза 
по чат ку до зрі ван ня цен траль них коро бо чок. Було 
взя то кіль ка з них для висі ван ня на сін ня ex situ. 
01.10.2012 р. стеб ло пов ні стю від мер ло, всі коро-
боч ки були роз кри ті й май же без на сін ня. Сіян ці 
по бли зу стеб ла не вияв лені. Зі бра не 06.06.12 р. на-
сін ня ви сія ли ex situ. Шість штук роз сади, отри ма-
них у лабо ра тор них умо вах, виса дили в 17 квар талі, 
77 виді лі. У жовт ні 2012 р. ми від зна чили, що пов-
ні стю при жили ся та доб ре роз вива лися п’ять осо-
бин. Почи наю чи з вес ни 2013 р. всі п’ять під до слід-
них осо бин роз вива лися нор маль но. 30.04.2013 р. 
най біль ша з рос лин мала висо ту 25 см і пере бува ла 
у фазі буто ніза ції. 18.06. 2013 р. се ред ні по каз ники 
ос нов них мор фопа ра мет рів усіх осо бин ста нови-
ли: висо та стеб ла (в см) — 56,5±13,98; кіль кість 
лист ків — 34±22; коро бо чок — 36±16; кіль кість 
роз галу жень стеб ла — 2±3. Упро довж веге та цій-
ного пе ріо ду 2013 р. ми три чі зби рали не знач ну 
кіль кість на сін ня для ек спе ри мен таль ного до слі-
джен ня особ ливо стей на сін нєво го від нов лен ня. 
На сін ня висі вали в ста кан чики, на пов нені лісо вим 
ґрун том на суг лини стій осно ві, без за гор тан ня. 
Регу ляр но поли вали посі ви спо со бом роз пилю-
ван ня води й не до пус кали пере си хан ня по верх ні 
ґрун ту. Ви сія не 18.06. 2013 р. сві жозі бра не на сін ня 
(115 шт.) упро довж літа дало три пор ції про рост ків. 
Пер ші чоти ри про рост ки з’явилися 29.06.2013 р., 
на ступ ні (14 шт.) — 07.07.2013 р., ос тан ні (2 шт.) — 
13. 08.2013 р. Посі ви на сін ня піз ні ших збо рів (09.07 
та 21.08.2013) за ана ло гіч ного до гля ду впро довж 
літа 2013 р. схо дів не дали. Отри ма ний по сад ко вий 
мате ріал виса дже но в при род ні фіто цено зи Ка нів-
сько го запо від ника для по даль ших спос тере жень.

Вихо дячи з вище ви кла дено го, мож на зро бити 
ви сно вок, що S. vernalis за жит тє вою стра тегі єю 
слід вва жати ви дом-екс п ле рен том сину зії ози мих 
мало річ ни ків трав’янистого яру су широ ко лис тя-
них лі сів, для попу ля цій яко го ха рак тер ні пе ріо-
дич ні збіль шен ня та змен шен ня чи сель но сті осо-
бин, що ви зна чаю ться чер гу ван ням спри ятли вих і 
не спри ятли вих для вижи ван ня його сіян ців пе ріо-
дів. Ос нов ний меха нізм під три ман ня чи сель но сті 
осо бин у його ло каль них попу ляці ях — здат ність 
окремих фракцій на сін ня три ва лий час збе ріга ти 
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схо жість, а та кож гете рос перм ні вла сти во сті цьо го 
виду, пор цій ність про рос тан ня на сін ня впро довж 
веге та цій них пе ріо дів кіль кох ро ків, що за без пе чує 
ймо вір ність вижи ван ня схо дів і пере біг пов ного 
онто гене тич ного цик лу лише в окре мі фено ло гіч-
но спри ятли ві роки. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.  Клеопов Ю.Д. Анализ флоры широколиственных лесов 
европейской части СССР. — Киев: Наук. думка, 1990. — 
352 с.

2.  Літопис природи Канівського природного заповідника 
за 1992 рік (На правах рукопису). Книга XXY. — Канів, 
1993. — 182 c.

3.  Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин 
адміністративних територій України (довідкове 
видання) / Укладачі: Т.Л. Андрієнко, М.М. Перегрим. — 
К.: Альтерпрес, 2012. — 148 с.

4.  Червона книга України. Рослинний світ / За ред. 
Я.П. Дідуха. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — 900 с.

5.  Цыганов Д.Н. Фитоиндикация экологических режимов 
в подзоне хвойно-широколиственных лесов. — М.: 
Наука, 1983. — 197 с.

Рекомендує до друку Надійшла 07.11.2013 р.
М.М. Федорончук

В.Л. Шевчик 
Каневский природный заповедник НУЦ «Института 
биологии» Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко

SCROPHULARIA VERNALIS (SCROPHULARIACEAE) В 
КАНЕВСКОМ ПРИРОДНОМ ЗАПОВЕДНИКЕ

Описано новое местонахождение Scrophularia vernalis L. 
(Scrophulariaceae) на территории Каневского природного 
заповедника. Дана его фитоценотическая характеристика. 
Проанализированы и обобщены результаты наблюдений 
за некоторыми морфометрическими характеристиками и 
особенностями репродукции вида. 
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SCROPHULARIA VERNALIS (SCROPHULARIACEAE) IN 
KANIV NATURE RESERVE

A new record of Scrophularia vernalis L. (Scrophulariaceae ) 
from Kaniv Nature Reserve is reported. Cenotic characteristics 
of the species habitat are described. Based on the original data, 
some morphometric characteristics and reproduction features are 
analyzed and summarized.
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