
196 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(2)

УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Червона книга

В.І. МЕЛЬНИК1, І.О. СКОРОПЛЯС², В.М. БАТОЧЕНКО3

¹ Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

вул. Тімірязєвська,1, м. Київ, 101014, Україна

melnykviktor@gmail.ru
2 Кременецький ботанічний сад

вул. Ботанічна, 5, м. Кременець, 47003, Украина

skoroplas@rambler.ru
3 НПП «Північне Поділля»

вул. Шевченка, 20, с. Підгірці, Бродівський р-н, Львівська обл., 80660, Україна 

vydra07@bigmir.net

СУЧАСНИЙ СТАН ПОПУЛЯЦІЙ CARLINA ONOPORDIFOLIA (ASTERACEAE) НА ЗАХІДНОМУ 
ВОЛИНО-ПОДІЛЛІ

К  л  ю  ч  о  в  і   с  л  о  в  а :   Carlina onopordifolia, ареал, популяція, місцезростання, охорона, Волино-Поділля, 
Україна

© В.І. МЕЛЬНИК, І.О. СКОРОПЛЯС, В.М. БАТОЧЕНКО, 2014

Вступ

Carlina onopordifolia Besser ex Szaf., Kulcz. et Paw  
(Asteraceae) — рід кіс ний, ре лік то вий вид, зане-
се ний до Чер во них книг Укра їни, Поль щі, кра їн 
ко лиш ньо го Ра дянсько го Сою зу, Євро пейсько го 
Чер воно го спи ску МСОП і до дат ку І Бернської 
кон вен ції [3, 11, 18, 22, 26]. Охо рони за слу го вує 
кож не міс це зна хо джен ня виду, од нак не дос тат ня 
вив че ність попу ля цій C. onopordifolia є пере шко дою 
у спра ві охо рони цьо го виду в Укра їні. 

У 2011—2012 рр. ми вив чали су час ний стан попу-
ля цій C. onopordifolia на За хід ному Воли но-По діл лі, 
де скон цен тро вана най біль ша час тина його міс це-
зна хо джень.

Об’єкти та мето дика до слі джень

Об’єктом до слі джен ня були при род ні попу ля ції 
C. onopordifolia на За хід ному По діл лі. Гео гра фіч не 
поши рен ня виду вив чали за мате ріа лами ек спе ди-

цій них до слі джень, літе ра тур ними дани ми та гер-
бар ними фон дами п’яти гер барі їв Укра їни (KW, 
KWHA, LW, LWS, LWKS). Еко лого-цено тич ні умо-
ви міс цез ростань C. onopordifolia вив чали від по від-
но до мето дич них прин ци пів, ви кла де них у пра ці 
Т.О. Ра бот нова [15]. Обме жен ня щодо обся гу стат-
ті не да ють змо ги на вес ти де таль ні фіто цено тич ні 
опи си, тому ми по дає мо лише най го лов ніші ха-
рак теристи ки кож ного з 11 до слі дже них лока літе-
тів, за ува жив ши, що їхні де таль ні опи си наве дено 
в на ших попе ред ніх пуб ліка ціях [13, 14] і в пра цях 
ін ших нау ков ців [6, 9, 12, 17, 19, 23—25].

Віко ву струк туру попу ля цій C. onopordifolia вив-
чали згід но з мето дич ними прин ципа ми Т. О. Ра-
бот нова [15]. Чи сель ність осо бин різ них онто гене-
тич них ста нів вста нов люва ли шля хом без посе ред-
ніх під ра хун ків їх на всій пло щі, яку за ймає кож-
на попу ля ція. Під час з’ясування онто гене тич них 
ста нів осо бин у попу ляці ях вико ристо вува ли діаг-
ностич ні озна ки, опи сані Т.К. Зе лен чу ком [7].
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Ре зуль тати до слі джен ня та їх обго во рен ня

Диз’юнктивний аре ал C. onopordifolia охо п лює По-
дільську, Во линську (Укра їна) та Люб лінську й 
Мало польську (Поль ща) висо чини. У ме жах Поль-
щі за фік сова но лише п’ять лока літе тів виду [6, 10, 
13, 20, 21, 26]. 

В Укра їні, як уже за зна чало ся, ос нов на час тина 
міс це зна хо джень C. onopordifolia зосе ре дже на на 
За хід ному По діл лі. Для Во линської висо чини наве-
дено лише чоти ри лока літе ти. Дос то вір но відо мо, 
що лише два з них збе рег лися до на ших днів [13]. 
На Схід ному По діл лі попу ля ції C. onopordifolia за-
фік сова но в уро чи щах Тере щу ків Яр, Ро маш ково, 
Васи лів ка, Бабі йове на Він ничи ні та зник лі міс це-
зна хо джен ня виду, які наво див А. Ан дже йовський 
[1] для тери то рії су час ного Гай синсько го р-ну та 
око лиць Брац лава і Лади жина на Він ничи ні [18]. 

За дани ми Б.В. Заве рухи [6], C. onopordifolia зник 
із око лиць міст Ви шні вець і Кре ме нець на Тер но-
піль щині. В ході на ших по льо вих до слі джень та кож 
не було під твер дже но зростан ня C. onopordifolia на 
Кре мене цьких го рах.

Роз гля немо де таль ніше су час не гео гра фіч не 
поши рен ня C. onopordifolia на За хід ному По діл лі та 
на Во линській висо чині. За літе ра тур ними й гер-
бар ними дани ми, міс це зна хо джен ня C. onopordifolia 
в цьо му ре гіо ні при уро чені до Опіл ля (влас не Опіл-
ля), Голо гір і Воро ня ків. На Во линській висо чині 
C. onopordifolia зник із око лиць с. Зви няче (Горо-
хівський р-н Во линської обл.) і зростає в око ли-
цях с. Смор два та в уро чищі Гра бов щина в око-
ли цях с. Вла ди сла вів ка Мли нівсько го р-ну Рів-
ненської обл. [13]. У ме жах Опіл ля C. onopordifolia 
за фік сова но в Рога тинсько му р-ні Іва но-Фран-
ківської обл. — уро чище Вели кі Гол ди в око ли цях 
с. Лу чин ці [5] (Кага ло, 1988, LWKS; Кага ло, Бед-
нарська, 1998, LWS; Кузя рін, 2000, LWS); на Чор-
то вій горі між села ми Пу ків і Ба бин ці [12, 14] та 
в Бере жансько му р-ні Тер но пільської обл. — на 
г. Голи ця, між села ми Дем ня та Куря ни ([6], Заве-
руха, 1977, KW; Кага ло, 1988, LWE), на г. Пото-
ченська вздовж ліво го бере га в доли ні р. Нара євка 
в око ли цях с. Рек шин [6].

Біль шість міс це зна хо джень C. onopordifolia в 
Голо го рах і Воро ня ках зосе ре дже на в Золо чівсько-
му р-ні Львівської обл. У ме жах Голо гір — це лока-
літе ти в око ли цях с. Голо гори (Мель ник, 1957, 
KW), на г. Лиса ([9, 16, 24] Пан чиши на, 1960, LW; 
Запя това, Заве руха, 1961, KW; Ше ляг-Со сон-

ко, Куко виця, 1968, KW; Юре вич, 1980, LW; За-
гульський, 1989, LW), в око ли цях одно ймен ного 
с. Стін ка ([17]; Буха ло, 1956, LW), на г. Сипу ха в 
око ли цях с. Чер воне ([9]; Буха ло, 1955, KW; Чо-
пик, 1977, KW; За гульський, 1988, LW). У ме жах 
Воро ня ків — це міс це зна хо джен ня на г. Біла в око-
ли цях с. Підлисcя ([2, 7, 10] За гульський, 1985, LW; 
Кага ло, 1987, LWKS), на г. Жули цька, в око ли цях 
с. Жули ці ([14, 19]; Ше лест, 1957, KWHA; Ко зій, 
1960, LW), на г. Свя та в око ли цях с. Бі лий Ка мінь 
([24]; Кли ми шин, 1987, LW). Лише один лока лі-
тет виду за фік сова ний у ме жах Воро ня ків у Бро-
дівсько му р-ні — на г. Ма кіт ра в око ли цях с. Бучи-
но [14] (рису нок).
Ми вия вили нове міс це зна хо джен ня C. onopordi-
folia на г. Кури лиха в Кре мене цько му р-ні Тер но-
пільської обл. Це єди не міс це зна хо джен ня виду 
в Тер но пільській час тині Воро ня ків. Попу ля ція 
C. onopordifolia при уро чена до під ніж жя гори й за-
ймає пло щу бли зько 50 м2. Ґрун ти тут дер ново-кар-
бо нат ні (рен дзи ни). Рос лин ний по крив представ-
ле ний асо ціа цією Carex humilis + Teucrium chamae-
drys. Про ек тив не по крит тя трав’яного по кри ву — 
90 %, Carex humilis Leyss. — 40 %, Teucrium chamae-

Географічне поширення Carlina onopordifolia на заході 
Волино-Поділля: 1 — існуючі місцезнаходження; 2 — нове 
місцезнаходження; 3 — зниклі 
Geographical distribution of C. onopordifolia in Ukraine: 1 — 
existing locations; 2 — new location; 3 — missing
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drys L. — 30 %. Знач ну участь у скла ді тра востою 
бе руть Anthericum ramosum L., Asperula cynanchica L., 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv., Thymus serpyl-
lum L. і C. onopordifolia, участь кож ного з яких ста-
но вить 5—10 %. До скла ду трав’яного по кри ву вхо-
дять та кож Adonis vernalis L., Agrimonia eupatoria L., 
Antennaria dioica (L.) Gaertn, Anthyllis macrocephala 
Wender., Briza media L., Campanula persicifolia L., 
C. glomerata L., Carlina vulgaris L., Cichorium inty-
bus L., Dactylis glomerata L., Dianthus pseudosquar-
rosus (Novák) Klok., Epilobium angustifolium L., Erig-
eron canadensis L., Festuca valesiaca Gaudin, Fragaria 
vesca L., Hypericum perforatum L., Hieracium umbella-
tum L., Medicago falcata L., M. lupulina L., Melilotus 
officinalis (L.) Pall., Onobrychis arenaria (Kit.) DC., 
Plantago lanceolata L., Poa pratensis L., Phyteuma or-
biculare L., Potentilla arenaria Borkh., Ranunculus za-
palowiczii Pacz., Salvia verticillata L., Sanguisorba offici-
nalis L., Scabiosa ochroleuca L., Teucrium montanum L., 
Thalictrum minus L., T. bauhinii Crantz, Trifolium ru-
bens L., T. prаtense L., Tussilago farfara L., Veronica 
chamaedrys L., про ек тив не по крит тя яких мен ше 1 %.

Еко лого-цено тич ні умо ви зростан ня 
C. onopordifolia в ново му лока літе ті бли зькі до та ких 
в ін ших міс це зна хо джен нях виду на По дільській, 
Во линській, Люб лінській і Мало польській висо-
чи нах. Усі міс цез ростан ня при уро чені до пів ден-
них, пів ден но-за хід них і пів ден но-схід них схи лів 
ос тан це вих крей до вих гір. У біль шості лока літе тів 
у ме жах усьо го ареа лу попу ля ції нале жать до фор-
ма ції Cariceta humilis. Од нак, як за зна чає Я.П. Ді дух 
[4], цей облі гат ний каль це філ тя жіє до се рій них 
угру по вань із Inula ensifolia, які з’явилися внас лі-
док еро зій ної диг ре сії луч но-сте по вих угру по вань 
Cariceta humilis. Знач но рід ше C. onopordifolia є ком-
по нен том луч ної фор ма ції Brizeta mediae [6, 13, 20, 
21, 26].

Ос кіль ки пе ріо ди онто гене зу C. onopordifolia де-
таль но оха рак тери зова ні в робо ті А.Т. Зе лен чука 
[7], наво димо лише ко рот кий опис діаг ностич них 
оз нак кож ного з них. У вели кому жит тєво му цик-
лі цьо го виду виді ля ють такі пе ріо ди: ла тент ний, 
вір гі ніль ний, що вклю чає в себе юве ніль ний, імма-
тур ний та влас не вір гі ніль ний, а та кож гене ра тив-
ний. Ос кіль ки C. onopordifolia є моно кар пі ком, се-
ніль ний пері од у ньо го від сут ній.

Юве ніль ні рос лини (J): пер ші лист ки ціло краї та 
гус то опу шені. Ін тен сив но роз вива єть ся стриж нева 
коре нева сис тема. 

Імма тур ні рос лини (i) іс тот но від різ няю ться від 
юве ніль них. За галь на кіль кість лист ків 6—10. Вони 
сіру вато-зеле ні, жорсткі, че реш кові. Роз міри лист-
ків: дов жина — 9,1, шири на — 3, дов жина коре ня — 
7,5, діа метр — 2 см. Висо та рос лини — до 16 см.

Вір гі ніль ні рос лини (v) ма ють 10—18 лист ків, 
роз міще них у два яру си. У ниж ніх лист ків дов жина 
15,4—17,1 см, шири на — від 1,2 до 2,4 см, за галь-
на висо та рос лини 17,4—28,3 см. Коре нева сис тема 
має по туж ний орто троп ний ко рінь. 

Гене ра тив ні рос лини (g) ма ють чіт ко вира жену 
три ярус ну ро зет ку, яка скла дає ться із 40—54 лист-
ків. Вони дов гастое ліп тич ні, перисто-роз діль ні, 
іно ді перисто-лопа теві, з обох бо ків гус топа вути-
нисті, з ниж ньо го боку сіру вато повстисті. Лист ки 
ниж ньо го яру су ма ють дов жину від 13,6 до 16,5 см, 
шири ну — 6,9—9,7 см; се ред ньо го — дов жину від 
7,4 до 10,2 см, шири ну 2,4—3,0 см. Ко шик бли зько 
7—8 см зав дов жки (з ви проста ними внут ріш німи 
лис точ ками об горт ки), до 15—20 см у діа мет рі (з 
від гор нути ми гори зон таль но лис точ ками), диск 
коши ка (без лис точ ків) бли зько 7—10 см у діа мет-
рі. Ко рінь роз галу же ний, товстий.

Наво димо ре зуль тати по льо вих до слі джень 
попу ля цій C. onopordifolia на захо ді Воли но-По діл-
ля.

Во линська висо чина
Рів ненська об ласть, Мли нівський ра йон
1. Гора Смор два в око ли цях одно ймен ного села 

яв ляє со бою оста нець зав ви шки 25 м, сфор мова-
ний крей дою, яка біля під ніж жя гори пере кри та 
суг лин ками, по туж ністю 40—50 см. Грун ти дер-
ново-кар бо нат ні (рендзини). Луч но-сте пова рос-
лин ність по кри ває пів ден ний схил кру тиз ною 
25—30°. Про ек тив не по крит тя рос лин ного по кри-
ву — 80 %, про ек тив не по крит тя домі нан та — Carex 
humilis — 30 %/ Попу ля ція С. оnopordifolia при уро-
чена до пів ден но-за хід ної час тини схи лу. Її се ред ня 
щіль ність ста но вить 1—3 осо бини, мак си маль на — 
5 осо бин на 1 м2. Спектр онто гене тич них ста нів 
попу ля ції наве дено в таб лиці. 

2. Уро чище Гра бове щина в око ли цях с. Вла ди-
сла вів ка яв ляє со бою крей до вий схил, який біля 
під ніж жя пере кри ває ться лесо вими суг лин ками 
по туж ністю до 1 м. Ґрун ти — дер ново-кар бо нат ні 
(рен дзи ни). Луч но-сте пова рос лин ність при уро-
чена до кру того схи лу (25°) пів ден ної ек спо зи ції. Її 
про ек тив не по крит тя — 70 %, по крит тя домі нан-
тів Carex humilis — 20 %, Inula ensifolia L. — 15 %. 
Cередня щіль ність попу ля ції С. onopordifolia 2—6 
осо бин на 1 м2 (таб лиця) 
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Віковий стан і чисельність ценопопуляцій C. onopordifolia на Західному Волино-Поділлі (2010—2012 рр.)

№ п/п
Місцезнаходження 

популяції
Площа, м2

Еколого-ценотичні особливості Вікові групи
Чисельність 

особин
Щільність.

на 1 м2Асоціації j im v g

1.

Рівненська обл., 
Млинівський р-н, окол. 

с. Смордва, 
ур. Смордва

100
Inula ensifolia + Festuca valesiaca, 

Carex humilis + Stipa capillata, 
Carex humilis + Linum flavum

11
6,3

59
33,7

104
59,4

1
0,6

175 1—3

2.

Рівненська обл., 
Млинівський р-н, окол. 

с. Владиславівка, 
ур. Грабовещина

250
Carex humilis + Inula ensifolia,
Carex humilis + Linum flavum

20
6,0

150
45,3

157
47,5

4
1,2

331 2—6

3.

Львівська обл., 
Золочівський р-н, 

околиці с. Червоне, 
г. Лиса

760

Carex humilis + Teucrium 
chamaedrys, 

Helictotrichon desertorum + Carex 
humilis,

Inula ensifolia + Carex humilis

135
18,3

325
44,2

244
33,2

32
4,3

736 4—8

4.

Львівська обл., 
Золочівський р-н, 

околиці с. Червоне, 
г. Сипуха

100
Festuca valesiaca + Helictotrichon 

desertorum + Inula ensifolia
7

15,6
18
40

14
31,1

6
13,3

45 2—6

5.

Львівська обл., 
Золочівський р-н, 
околиці с. Стінка, 

г. Стінка

900 Briza media + Dactylis glomerata —
556
15,7

601
49,4

60
4,9

1217 2—9

6

Львівська обл., 
Золочівський р-н, 

околиці с. Підлисся 
г. Біла (Підлиська)

100

Carex humilis + Inula ensifolia, 
Festuca valesiaca + Inula ensifolia, 

Carex humilis + Teucrium 
chamaedrys

77
26,7

123
42,6

79
27,3

10
3,4

289 2—5

7.

Львівська обл., 
Золочівський р-н, 
околиці с. Жулиці, 

г. Сторожиха

750 Carex humilis + Inula ensifolia —
6

42,8
7

50
1

7,2
14 1

8.
Львівська обл., 

Бродівський р-н, поблизу 
с. Бучино, г. Макітра

8 Carex humilis + Inula ensifolia — —
4

80
1

20
5 1

9.

Тернопільська обл., 
Бережанський р-н, 
околиці с. Гутисько, 

г. Голиця

100
Carex humilis + Inula ensifolia, 

Carex humilis + Lembotropis 
nigricans

18
10,5

75
43,9

65
38

13
7,6

171 2—5

10.

Тернопільська обл., 
Кременецький р-н, 
околиці с. Лопушне, 

г. Курилиха

50
Carex humilis + Teucrium 

chamaedrys
15

12,2
47

38,2
57

46,3
4

3,3
123 2—5

11.

Івано-Франківська 
обл., Рогатинський р-н, 

околиці с. Лучинці, 
урочище Великі Голди

200
Brachypodium pinnatum + Carex 

montana
—

109
10,9

804
80,4

87
8,7

1000 5—10

П р и м і т к а: У чисельнику наведено абсолютні значення, в знаменнику — їхнє процентне співвідношення.
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Львівська об ласть, Золо чівський ра йон
3. Гора Лиса роз міще на між села ми Чер воне та 

Май дан і яв ляє со бою еро зій ний оста нець, скла-
де ний кар бо нат ними поро дами. Ґрун ти дер но-
во кар бо нат ні (рен дзи ни), мало по туж ні. Сarlina 
onopordifolia вхо дить до скла ду луч но-сте по вих 
угру по вань, які за йма ють пло щу бли зько 40 га і 
при уро чені до поло гих схи лів пів ден ної та пів-
ден но-за хід ної ек спо зи ції. Про ек тив не по крит тя 
рос лин ного по кри ву — 70—80 %, про ек тив не по-
крит тя домі нан та Carex humilis — 30 %. Попу ля-
ція C. onopordifolia є одні єю з най біль ших в Укра їні 
(таб лиця.) 

4. Гора Сипу ха роз міще на по ряд із го рою Лиса. 
Її пло ща — 283 га. Підніжжя гори перекрите 
суглинками, потужність яких — 40—50 см. Ґрунти 
дерново-карбонатні (рендзини). Південний схил 
(крутизна — 30º) покриває лучно-степова злаково-
різнотравна рослинність. Про ек тив не по крит тя 
тра востою — 100 %. Домі ну ють Festuca valesiaca 
Gaudin (40 %), Helictotrichon desertorum (Less.) 
Nevski (20 %) і Inula ensifolia L. (30 %). Про ек тив не 
по крит тя C. onopordifolia ста но вить 2 %. 

Попу ля ція C. onopordifolia за ймає неве лику пло-
щу. Вона нечи сель на (таб лиця), рос лини зроста ють 
по оди ноко й неве лики ми груп ками по 2—6 осо бин 
на 1 м². 

5. Гора Стін ка роз ташо вана в око ли цях с. Стін ка. 
Її гео ло гіч на осно ва — крей дяні від кла ди. Підніжжя 
гори перекрите суглинками потужністю 20—40 см. 
Ґрунти дерново-карбонатні (рендзини). Південний 
схил (крутизна — 20º) покритий лучно-степовою 
злаково-різнотравною рослинністю. Про ек тив не 
по крит тя тра востою — 90 %. Домі ну ють Briza media 
L. (30 %) і Dactylis glomerata L. (25 %). Спів домі нан-
тами є Carex humilis Leyss. (10 %), C. onopordifolia 
(5 %). Попу ля ція C. onopordifolia чи сель на, нара-
хо вує 1217 осо бин (таб лиця). Се ред ня щіль ність 
попу ля ції — 2—9 осо бин на 1 м² (таб лиця).

6. Гора Біла (Під лиська) пло щею 146,5 га роз-
міще на по бли зу с. Під лис ся.

Гео ло гіч на осно ва гори — крей дові від кла ди. 
Ґрун ти дер ново-кар бо нат ні (рендзини). Півден-
ний схил (крутизна — 20—30º) покритий лучно-
степовою злаково-різнотравною рослинністю. 
Про ек тив не по крит тя рос лин ного по кри ву — 90 %, 
про ек тив не по крит тя домі нан та (Carex humilis) — 
20 %. 

Попу ля ція C. onopordifolia чи сель на, рос лини 
зроста ють по оди ноко й неве лики ми груп ками по 
3—5 осо бин на 1 м² (таб лиця). 

7. Гора Сто рожи ха роз ташо вана на пів ніч 
від с. Жули чі. Ґрун ти тут дер ново-кар бо нат ні 
(рендзини). В дово єнні роки схи ли гори були по-
кри ті луч но-сте по вою рос лин ністю, й лише на 
вер шині рос ла Pinus sylvestris L. [22]. Нині на схи-
лах цієї гори — загу щені 30-річ ні со сно ві куль тури. 
Луч но-сте пова рос лин ність збе ре гла ся в між ряд дях 
і в міс цях па дін ня де рев. До одно го з та ких місць 
при уро чена попу ля ція C. onopordifolia, у скла-
ді якої — тіль ки 14 осо бин, при чому лише одна з 
них гене ра тив на. Юве ніль ні рос лини від сут ні (таб-
лиця). Оче вид но, в мину лому ця попу ля ція за йма-
ла біль шу пло щу й була чи сель ні шою. У зв’язку з 
наса джен ням Pinus sylvestris від бува єть ся де гра да-
ція попу ля цій C. onopordifolia.

Бро дівський ра йон
8. Гора Ма кіт ра роз міще на по бли зу с. Бучи но; 

вона яв ляє со бою висо кий оста нець (під ви щен ня — 
90 м над Ма лим По ліс сям). Луч но-сте пова рос лин-
ність при уро чена до вап няко вих схи лів. Про ек тив-
не по крит тя тра востою — 100 %. Домі ну ють Carex 
humilis (30—50 %), Bromopsis inermis (Leyss.) Holub 
(25 %). Про ек тив не по крит тя C. onopordifolia ста но-
вить <1 %.

Дана попу ля ція є інва зій ною. Рос лин ний по к-
рив г. Ма кіт ра де таль но вив чав ся попе ред німи до-
слід ника ми [17, 19, 22], од нак C. onopordifolia тут 
не вияв ляли. Впер ше осо бини цьо го виду були 
за фік сова ні нами на по чат ку ХХІ сто літ тя [14]. 
Наяв ність лише одні єї гене ра тив ної осо бини та 
чоти рьох вір гі ніль них осо бин свід чить про те, що 
про цес ста нов лен ня но вої попу ля ції C. onopordifolia 
до сить по віль ний.

Тер но пільська об ласть, Бере жанський ра йон
9. Гора Голи ця роз ташо вана між села ми Куря-

ни та Дем ня. Сте пова рос лин ність при уро чена до 
пів ден ного та пів ден но-за хід них схи лів г. Голи ця і 
за ймає пло щу бли зько 60 га. Про ек тив не по крит-
тя трав’яного по кри ву — 100 %, а C. onopordifolia — 
5 %. У скла ді попу ля ції цьо го виду — 171 осо бина 
(таб лиця).

Кре мене цький ра йон
10. Гора Кури лиха міс тить ся в око ли цях с. Ло-

пуш не. Еко лого-цено тич ні умо ви міс цез ростань 
C. onopordifolia оха рак тери зова ні вище.
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Іва но-Фран ківська об ласть, Рога тинський ра йон
11. Уро чище «Вели кі Гол ди». Попу ля ція 

C. onopordifolia роз ташо вана в ниж ній час тині пів-
ден но-схід ного схи лу. Ґрун ти — рен дзи ни по туж-
ністю до 55 см, сфор мова ні на гіп соан гід рито вих 
від кла дах. Луч но-сте пова рос лин ність має про-
ек тив не по крит тя тра востою 100 %. Домі ну ють 
Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv і Carex montana 
L. (30 %). Про ек тив не по крит тя C. onopordifolia ста-
но вить 10 %. Попу ля ція C. onopordifolia чи сель на 
(таб лиця). Рос лини зроста ють гру пами по 5—10 
осо бин на 1 м² (таб лиця).

Ви снов ки

Із 20 лока літе тів C. onopordifolia, за фік сова них на 
Во линській висо чині та в За хід ному По діл лі, на 
сьо го дні збе рег лося 16, зок рема два на Во линській 
висо чині та 14 — на захо ді По дільської висо чини. 
Ана ліз віко вої струк тури до слі дже них попу ля цій 
з цьо го ре гіо ну пока зав, що біль шість із них (9 із 
11) є го меоста тич ними із лівобічними спек тра ми 
онто гене тич них ста нів, що свід чить про від по від-
ність цено тич них умов луч них сте пів, які по кри ва-
ють крей дові схи ли ос тан це вих гір За хід ного Воли-
но-По діл ля і задо воль ня ють еко ло гіч ні пот реби 
C. onopordifolia.

Поза межа ми іс ную чих лока літе тів не має дос-
тат ньої кіль кості еко то пів, спри ятли вих для фор-
му ван ня інва зій них попу ля цій, хоча лег ке на сін ня 
C. onopordifolia роз но сить ся віт ром на знач ні відста-
ні. Вияв лена лише одна інва зій на попу ля ція виду 
на г. Ма кіт ра.

Ство рен ня лісо вих куль тур на сте по вих схи лах 
пере шко джає нор маль ному роз ви тко ві попу ля цій 
і при зво дить до рег ресу, як це спос тері гає ться на 
г. Сто рожи ха. 

Якщо бу дуть збе реже ні луч ні сте пи на Захо-
ді Воли но-По діл ля, то збе ре жуть ся й попу ля-
ції C. onopordifolia. Зага лом охо рона луч них сте-
пів у цьо му ре гіо ні є задо віль ною. Попу ля ції 
C. onopordifolia охо роня ють ся у Львівській обл. — в 
бота ніч ній пам’ятці за галь но дер жав ного зна чен ня 
Лиса гора та гора Сипу ха, в бота ніч них пам’ятках 
при роди міс цево го зна чен ня Біла гора, Жули цька, 
Стін ка, Ма кіт ра (всі вони ввійш ли до новоство-
рено го На ціо наль ного при род ного пар ку «Пів ніч-
не По діл ля»); в Іва но-Фран ківській обл. — в бота-
ніч ній пам’ятці при роди за галь но дер жав ного зна-
чен ня Чор това гора та бота ніч ній пам’ятці при роди 
міс цево го зна чен ня Вели кі Гол ди; в Тер но пільській 

обл. — на тери то рії Голи цько го за каз ника за галь но-
дер жав ного зна чен ня. За наши ми реко мен да ція ми 
та нау кови ми об ґрун ту ван нями в Рів ненській обл. 
створено бота ніч ні за каз ники «Смор два» та «Гра-
бов щина». Ми за про пону вали ство рити в Кре-
мене цько му р-ні Тер но пільської обл. бота ніч ний 
за каз ник «Гора Кури лиха» для охо рони ново вияв-
ле ної попу ля ції C. onopordifolia.
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СО ВРЕ МЕН НОЕ СО СТОЯ НИЕ ПОПУ ЛЯ ЦИЙ 
CARLINA ONOPORDIFOLIA (ASTERACEAE) НА ЗА ПАД НОЙ 
ВОЛЫНО-ПОДО ЛИИ

Рассмотрено современное состояние популяций редкого 
вида флоры Украины Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., Kulcz. 
et Paw  (Asteraceae) на западе Волыно-Подолии. Анализ 
возрастной структуры популяций C. onopordifolia показал 
качественные различия в зависимости от современного 
состояния местообитаний. В антропогенно ненарушенных 
местообитаниях луговых степей преобладают 
гомеостатические популяции с полночленными спектрами 
онтогенетических состояний. Создание лесных культур 
Pinus sylvestris L. на степ ных скло нах при во дит к де гра-
да ции попу ля ций C. onopordifolia на Волыно-Подолии. 
Предложены рекомендации по улучшению охраны 
C. onopordifolia на западе Волыно-Подолии.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Carlina onopordifolia, ареал, популяция, 
местообитание, охрана, Волыно-Подолия, Украина.
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of Sciences of Ukraine, Kyiv
² Kremenets Botanical Garden, Ukraine
3 NPP «Northern Podilla», p. Podgorica, Brody district, Lviv 
region, Ukraine

MODERN STATUS OF POPULATIONS OF 
CARLINA ONOPORDIFOLIA (ASTERACEAE) IN WESTERN 
WOLHYNIA PODILLA

Modern state of population of rare species of Ukrainian flora 
Carlina onopordifolia Besser ex Szaf., Kulcz. et Paw  (Asteraceae) 
in Western Wolhynia Podilla are considered. Analysis of the age 
structure of Carlina onopordifolia populations in Western Wol-
hynia Podilla has shown qualitative differentiation depending 
on the modern state of natural habitats. Homeostatic popula-
tions with complete ontogenetic state prevail in antropogenically 
non-disturbed habitats in meadow steppes. Sylvicultures of Pinus 
sylvestris in steppe slopes cause degradation of Carlina onopordi-
folia population in Western Wolhynia Podilla. Recommendation 
for improvement of protection of Carlina onopordifolia in Western 
Podilla are proposed.

K e y  w o r d s:  Carlina onopordifolia, areal, population, habitat, 
protection, Western Podilla, Ukraine.




