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Pulsatilla grandis Wender. — рід кіс ний цен траль-
ноєв ро пейський вид, аре ал яко го простя гає ться від 
Ні меч чини, Авст рії, Че хії, Сло ве нії, Хор ва тії, Бос-
нії та Гер цего вини, Сер бії, Руму нії, Мол дови, Сло-
вач чини, Угор щини, Лит ви, Поль щі до Укра їни, де 
ся гає схід ної межі сво го поши рен ня. В Укра їні вид 
тра пля єть ся на По діл лі, Пе ред кар пат ті, зрід ка — 
у Пра вобе реж ному Лісосте пу та Ліво бе реж ному 
Сте пу. Біль шість лока літе тів відо мі з Чер ніве цької, 
Хмель ни цької, Іва но-Фран ківської, Львівської, 
окре мі — з Він ни цької, Київської, Тер но пільської, 
Дніп ро пет ровської, Одеської та Чер каської об лас-
тей [3—7, 10—13]. 

Pulsatilla grandis вклю че ний до Спи ску ви дів, які 
охо ро няю ться в Євро пі [6] і зане се ний до «Чер во-
ної кни ги Укра їни» [5]. 

Ми наво димо ре зуль тати влас них до слі джень 
з ме тою уточ нен ня гео гра фіч ного поши рен ня 
P. grandis на тери то рії Укра їни. 

Нове міс цез ростан ня P. grandis в око ли цях 
с. Наста сіїв ки Мико лаївсько го р-ну вияв лене ще в 
2006 р. [1, 2, 7]. У 2008 р. була за зна чена за галь на 
чи сель ність генеративних особин попу ля ції: 53 ек-
зем пля ри з кіль кістю кві тів від 1 до 18 шт. на осо-
бину. У 2013 р. зно ву під твер дже не зростан ня тут 
саме P. grandis, зроб лено гео бота ніч ний опис, вияв-
лено попу ля цій ну струк туру та опи сано дея кі біо-
мор фоло гіч ні пара мет ри гене ра тив них осо бин.

В Одеській обл., за літе ра тур ними та гер бар ними 
мате ріа лами, за фік сова ні міс цез ростан ня P. grandis 
у Крас ноок нянському р-ні (око лиці с. Дубо-
во, галя вина дубо вого лісу, на межі з Молдовою, 
М. Ко тов, Г. Куз нєцо ва, 1952 (KW)) та в око ли цях 
м. Ко товська [12]. Ос тан ній лока лі тет зни ще ний 

че рез роз будо ву насе лено го пунк ту місь кого типу, 
ін ший не під твер дже ний піз ніше.

Міс цез ростан ня P. grandis біля с. Наста сіїв ки є 
най пів ден ні шим в Укра їні, що пока зано на рис. 1. 
Вияв ле ний лока лі тет має зна чен ня для уточ нен ня 
пів ден ної межі трапляння цього виду в на шій кра-
їні. 

В око ли цях с. Наста сіїв ки P. grandis тра пля єть ся 
на луч но-сте пово му схи лі бал ки (35—40°) за хід ної 
ек спо зи ції. У верх ній час тині бал ки в не знач ному 
зни жен ні рель єфу від зна чено 19 гене ра тив них осо-
бин на пло щі бли зько 10 м2. Ниж че наво димо ха-
рак теристи ку угруповання з участю P. grandis, що 
ві доб ра жає фіто цено тич ну при уро че ність виду в 
цьому міс цез ростан ні. Опи си про веде но де таль-
но-мар шрут ним мето дом про тя гом трьох тер мі-
нів (14.04.2013, 19.05.2013 та 24.08.2013). Рос лин-
не угру по ван ня наве дено за J. Braun-Blanquet [14]. 
Ство рен ня бази да них і пер вин на об роб ка отри ма-
них ре зуль та тів здій сне ні за допо мо гою про гра ми 
TURBOVEG, ана ліз і кла сифі ка ція — за про гра мою 
JUICE 7.0. Син так соно міч на схе ма скла дена на 
осно ві «Син так соно мії рос лин ності Укра їни», роз-
роб ле ної В.А. Соло ма хою [9]. На зви ви дів пода но 
за зве ден ням С. Мося кіна і М. Федо рон чука [15].

Pulsatilla grandis зростає в угру по ван ні кла су 
Festuco-Brometea Br.-Bl. et R.TX. 1943 ass. Festuco 
valesiacae-Stipetum capillatae Sill. 1937. Ра зом з ним 
за фік сова но 54 види су дин них рос лин із за галь-
ним про ек тив ним по крит тям 80—95 %. В угру по-
ван ні домі ну ють у різ ні тер міни Elytrigia intermedia 
(Host) Nevski, Botryochloa ischaemum (L.) Keng, Stipa 
capillata L., Festuca valesiaca Gaudin. Інші види: Acer 
tataricum L., Adonis vernalis L., A. wolgensis Steven, 
Agrimonia eupatoria L., Amygdalus nana L., Artemisia 
austriaca Jacq., A. marschalliana Spreng., A. scoparia 
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Waldst. et Kit., Astragalus dasyantus Pall., Caragana 
frutex (L.) K. Koch, C. scythica (Kom.) Pojark., 
Cephalaria uralensis (Murray) Roem. & Schult., Cerasus 
fruticosa (Pall.) Woronow, Chamaecytisus austriacus (L.) 
Link, Crataegus monogyna Jacq., Eremogone biebersteinii 
(Schlecht.) Holub, Eryngium campestre L., Euphorbia 
seguieriana Neck., E. stepposa Zoz ex Prokh., Falcaria 
vulgaris Bernh., Fragaria viridis Duchesne, Galium 
verum L., Helichrysum arenarium (L.) Moench, 
Holosteum umbellatum L., Hyacinthella leucophaea 
(K. Koch) Schur, Iris pumila L., Koeleria cristata (L.) 
Pers., Marrubium praecox Janka, Medicago romanica 
Prodan, Muscari neglectum Guss. ex Ten., Nonea pulla 
DC., Ornithogalum kochii Parl., Oxytropis pilosa (L.) 
DC., Peucedanum ruthenicum M. Bieb., Phlomis 
pungens Willd., Plantago media L., Potentilla arenaria 
Borkh., Salvia austriaca Jacq., S. nutans L., Stachys 
atherocalyx K. Koch, Stipa lessingiana Trin. & Rupr., 
Teucrium chamaedrys L., T. polium L., Thalictrum minus 
L., Thlaspi perfoliatum L., Thymus dimorphus Klokov 
& Des.-Shost., Verbascum phoeniceum L., Veronica 
barrelieri Schott, Viola ambiqua Waldst. & Kit.

Ми вив чили віко вий спектр попу ля ції P. grandis 
в око ли цях с. Наста сіїв ки, який наве дено на рис. 2. 
Віко ву струк туру попу ля цій до слі джу вали за мето-
ди кою, за про поно ва ною Т.О. Ра бот но вим [8]. 

Попу ля ції ма ють ліво біч ний онто гене тич ний 
спектр із пере ва жан ням вір гі ніль них та імма тур них 
осо бин.

У дано му лока літе ті до слі дже но мор фо мет рич-
ні по каз ники веге та тив них і гене ра тив них орга-
нів генеративних осо бин P. grandis. Вив чено такі 
мор фо мет рич ні по каз ники гене ра тив них рос лин: 
висо та осо бин, кіль кість і дов жина при квіт ко вих 
лист ків, висо та й діа метр квіт ки, дов жина та шири-
на пелюсток, дов жина ти чин ко вої нит ки, пиля ка, 
ма точ ки. Ре зуль тати до слі джень наве дено в таб-
лиці.

По рів няв ши отри мані по каз ники попу ля цій 
P. grandis з най пів ден нішо го лока літе ту (око лиці 
с. Наста сіїв ки Одеської обл.) та цен траль ної час-
тини ареа лу (око лиці с. Гора ївки Хмель ни цької 
обл.), ми вия вили, що за мор фо мет рич ними по-
каз ника ми гене ра тив них осо бин попу ля ції бли зькі 
між со бою, ма ють лише не знач ні від мін ності. За-
зна чимо, що в око ли цях с. Наста сіїв ки рос лини є 
дещо вищи ми, хоча кіль кість осо бин тут мен ша. 

Про тя гом пе ріо ду до слі джен ня в Одеській обл. 
за фік сова но зни щен ня рос лин фіто фага ми роду 
Meloe L. (Coleoptera: Meloidae) Зок рема, ми спос-
тері гали пої дан ня кві тів та паго нів осо бин. Та кож 
вияв лено зри ван ня, що при зве ло до змен шен ня 
кіль кості гене ра тив них осо бин. 

Враховуючи най пів ден ні ший вияв ле ний лока-
лі тет P. grandis, а та кож наяв ність у ньо му ін ших 
ви дів з «Чер во ної кни ги Укра їни» та Чер воно го 
спи ску Одеської об лас ті, про по нує мо взя ти під 

Рис. 1. Виявлене місцезростання Pulsatilla grandis в Одеській 
області

Fig. 1. The observed habitat Pulsatilla grandis in the Odessa area

Рис. 2. Віковий спектр популяцій Pulsatilla grandis в Одеській 
області

Fig. 2. The age range of populations of Pulsatilla grandis in 
Odeskіy of Region
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охо рону уро чище Наста сіїв ка і нада ти йому ста тус 
бота ніч ного за каз ника за галь но дер жав ного зна-
чен ня. Необ хід но та кож про води ти моні то ринг 
ста ну попу ля ції виду в за зна чено му лока літе ті.
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САМЫЙ ЮЖНЫЙ ЛОКАЛИТЕТ PULSATILLA GRANDIS 
(RANUNCULACEAE) В УКРАИНЕ

Приводятся сведения о самом южном местонахождении 
редкого вида Pulsatilla grandis Wender. в Украине. Оно 
обнаружено у окрестностях с. Настасиевка Николаевского 
р-на Одесской обл. Исследовано возрастную структуру, 
морфометрические показатели особей вида, а также 
фитоценотические особенности местопроизрастания на 
южной границе ареала.

К л ю ч е в ы е  с л о в а : Pulsatilla grandis, распространение, 
самое южное местонахождения, Украина.
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THE SOUTHERNMOST LOCALITY OF PULSATILLA 
GRANDIS (RANUNCULACEAE) IN UKRAINE

The southernmost locality of a rare species, Pulsatilla grandis 
Wender., in Ukraine is reported. It was discovered near 
Nastasyevka village, Nikolaevsk District, Odessa Region. The 
population age structure, individual morphometric traits and 
phytocoenological features of the locality at the southern border 
of the species range were studied.

K  e  y   w  o  r  d  s :  Pulsatilla grandis, distribution, 
southernmost locality, Ukraine.

Морфометричні показники генеративних особин Pulsatilla 

grandis в Одеській та Хмельницькій областях (середнє для 10 
рослин)

171,0±6,1 142,5±5,4

17,7±0,7 18,3±0,8

38,7±2,1 36,4±1,3

35,5±3,1 37,2±3,5

82,5±6,1 84,7±2,3

37,5±3,1 39,5±0,6

12,6±0,7 15,4±0,7

5,4±0,2 7,8±0,3

1,2±0,1 1,3±0,1

14,8±0,7 17,2±0,7


