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Фло ра су дин них рос лин Укра їнських Кар пат від-
зна чає ться вели кою кіль кістю рари тет них ви дів; 
зок рема, 187 із них зане сені до «Чер во ної кни ги 
Укра їни» (2009). Бага то з цих ви дів існу ють як не-
чис лен ні ізо льо вані попу ля ції, не рід ко — з пору-
ше ною струк тур ною орга ніза цією (віко ва, просто-
рова, ста тева тощо). Це нега тив но впли ває на їхню 
жит тє здат ність, само під три ман ня та само від нов-
лен ня (Струк тура…, 1998; Стра те гія…, 2001; Внут-
ріш ньо попу ля цій на …, 2004; Жит тє здат ність…, 
2009; Ца рик, 2010). 

Упро довж по льо вих до слі джень у райо ні висо ко-
гір’я Сви дов ця — біля під ніж жя г. Стіг (N 48°14.536´ 
E 24°13.978´) — од ним із авто рів цьо го пові дом лен-
ня (Л.М. Бор суке вич, 10.06.2007) зі бра ні зраз ки, які 
ви зна чені як чоло вічі осо бини дво дом ного виду — 
Carex dioica L. (Cyperaceae Juss.). Цей рід кіс ний і 
зни каю чий вид, що вне се ний до «Чер во ної кни ги 
Укра їни» (2009), відо мий в Укра їнських Кар па тах 
лише з кіль кох міс це зна хо джень, які роз ташо вані 
в ниж ніх гірських поя сах (Крись, Вайнагiй, 1988). 
Тому вияв лен ня його у висо ко гір’ї Сви дов ця, у 
знач ній диз’юнкції від ос нов ного ареа лу, спо нука-
ло нас до де таль ного до слі джен ня цієї уні каль ної 
попу ля ції з пору ше ною струк ту рою, на сам пе ред 
ста те вою. 

Carex dioica — євра зійський вид, аре ал яко го 
охо п лює Пів ніч ну, Ат лан тич ну, Се ред ню, Схід ну 
Євро пу та Си бір (Малышев, 1990; Его рова, 1999; 
Chater, 1980). На тери то рії Укра їни він тра пля єть-
ся на По ліс сі, в Лісосте пу й Кар па тах (Анд рієн ко, 
Пряд ко, 1980; Sosnovska et al., 2013). Це дво дом на 
бага то річ на дов гоко рене вищ на трав’яна рос лина 
явно полі цен трич ного типу біо мор фи, що роз мно-
жує ться на сін ням і веге та тив но (Алек сеев, Абра-

мова, 1980). Ха рак тер ними еко топа ми для C. dioica 
є по мір но об вод нені осо ково-гіп нові, сфаг ново-
осо кові від кри ті або рід ко ліс ні боло та, забо лоче-
ні за пла ви рі чок і бере ги озер тощо. Вра хо вую чи 
від мін ні в ме жах укра їнської час тини ареа лу виду 
еко ло гіч ні особ ливості існу ван ня вияв ле ної попу-
ля ції, ми про вели ком плекс ні фіто цено тич ні та 
попу ля цій ні до слі джен ня. Гео бота ніч ні опи си й 
ви зна чен ня син так соно міч ної на леж ності угру-
по вань, до яких при уро чена C. dioica у висо ко гір’ї 
Укра їнських Кар пат, здій сне ні за мето ди кою Бра-
ун-Блан ке (Dierschke, 1994). На зви ви дів су дин них 
рос лин зага лом наве дені згід но з «Vascular plants 
of Ukraine. A nomenclatural checklist» (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999), бріо фі тів — за ви дан ням «Чек-
ліст мохо по діб них Укра їни» (Бой ко, 2008), на зви 
син так со нів — за «Vegetace eské republiky. 3. Vodní a 
mok adní vegetace» (2011). Попу ля цій ні до слі джен-
ня здій сню вали ся від по від но до за галь но прий-
ня тих мето дик (Цено попу ля ции…, 1976; Зло бин, 
1989, 2009) із засто су ван ням неуш ко джу валь них 
мето дів, роз роб ле них спе ці аль но для рід кіс них ви-
дів рос лин (Пан чен ко, 2007; Зло бин, Скляр, Кли-
мен ко, 2013).

Вияв лене міс це зна хо джен ня C. dioica роз ташо-
ване на межі ан тро по ген но зни жено го верх ньо го 
лісо вого поя су Сви дове цько го маси ву Укра їнських 
Кар пат на мезо троф ному боло ті пів ден но-схід-
ного схи лу г. Стіг (1470—1503 м н. р. м.; з кру тиз-
ною 10—15º), по бли зу вито ків дже рел. За ре зуль-
тата ми ана лізу гео бота ніч них опи сів C. dioica при-
уро чена до асо ціа ції Caricetum nigrae Braun 1915 
кла су Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 
1937 (таб лиця). У скла ді асо ціа ції за фік сова но в 
се ред ньо му 22—30 ви дів, що свід чить про від нос-
ну бід ність субстра ту, на яко му вона роз вива єть ся. 
Фіто цено тич на струк тура угру по ван ня ха рак тери-
зує ться пере ва жан ням у трав’яному яру сі дер-
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нин них ви дів осок, зок рема Carex echinata Murr., 
C. flava L., a та кож C. nigra (L.)Reichard, про ек тив не 
по крит тя якої поде куди ся гає 40—50 %. Спів домі-
нан тами трав’яного яру су най час тіше висту па ють 
Nardus stricta L., Eriophorum latifolium Hoppe, рід-
ше — Swertia perennis L. і Carex rostrata Stokes. Як 
ком по нен ти цено зу тра п ляю ться види луч ного та 
бо лот ного різ но трав’я: Crepis paludosa (L.) Moench, 
Viola biflora L., Dactylorhiza cordigera (Fr.) Soó, 
Festuca airoides Lam., Luzula sudetica (Willd.) Schult., 
Ligusticum mutellina (L.) Crantz, Homogyne alpina (L.) 
Cass., Equisetum fluviatile L., Caltha palustris L., 
Cardamine pratensis L., Prunella vulgaris L. та інші. 
Мохо вий по крив зде біль шого роз вине ний сла-
бо (5—30 %), зрід ка дося гає про ек тив ного по-
крит тя 60 %. Фор му ють його гіп но-бріє ві мохи, 
се ред яких най біль ше представ лені Philonotis 
fontana (Hedw.) Brid., Drepanocladus aduncus (Hedw.) 
Warnst., D. uncinatus (Hedw.) Warnst., Hylocomiastrum 
pyrenaicum (Spruce) M. Fleisch., H. umbratum (Ehrh. 
ex Hedw.) M. Fleisch., Dicranella palustris (Dicks.) 
A.C. Crundwell, Hamatocaulis vernicosus (Mitt.) 
Hedenäs та інші. Фіто цено тич на участь C. dioica у 
скла ді угру по ван ня дово лі знач на — її про ек тив не 
по крит тя ся гає 25 %, що зу мов лено пев ною спе-
цифі кою просто рово го роз мі щен ня виду, вра хо-
вую чи еко то піч ну не рів но мір ність зай ня тої ним 
пло щі. 

У до слі дже ній попу ля ції C. dioica вияв лено гру-
по вий тип просто ро вої струк тури (Ізместь єва, 
Дани лик, 2013). Під впли вом ін тен сив ного випа-
сан ня та ак тив них гос по дарських ро біт, висо кого 
сту пеня рек реа цій ного на ван та жен ня тощо вона 
роз чле нова на на окре мі ізо льо вані локу си пло щею 
25—30 м2, які за йма ють ви ключ но чоло вічі осо-
бини (рис. 1). З огля ду на це її само під три ман ня 
від бува єть ся лише веге та тив ним спо со бом. Щіль-
ність попу ля ції C. dioica дово лі висо ка — 97,2±2,7 
гене ра тив них і 368,9±16,2 пре гене ра тив них паго-
нів на 1 м2. Осо бини лока лізу ють ся в міс цях вито-
ку по тіч ків, де мохо вий по крив більш роз вину тий. 
В окре мих скуп чен нях пло щею 0,08—0,3 м2 вияв-
лено до 50 гене ра тив них паго нів. За умов існу ван-
ня на щебе нисто му субстра ті, з неве ли кою пло щею 
опти маль ної для засе лен ня тери то рії, осо би нам 
власти ве ін тен сив не ку щін ня з пере ва жан ням апо-
гео троп них паго нів (із вко роче ною пла гіо троп ною 
зо ною), чим дося гає ться фор му ван ня нети по-
вої для виду «псев до дер нин ної» жит тє вої фор ми. 

Фітоценотична приуроченість Carex dioica L. у високогір’ї 
Свидовця (Українські Карпати)

Номер опису 1 2 3 4 5
Площа опису (м2) 25 25 25 25 25

Висота над рівнем моря 1482 1482 1503 1470 1487

Загальне проективне покриття (%) 60 70 95 100 95
Покриття трав’яного ярусу (%) 60 60 90 80 80
Покриття мохового ярусу (%) 5 30 50 30 60

Кількість видів 28 24 22 24 30
D.s. Ass. Caricetum nigrae

Carex nigra (L.) Reichard + 3 + + 3
Carex echinata Murr. 2 + . 2 2
Nardus stricta L. + + + 3 1

D.s. All. Caricion nigrae

Carex canescens L. + + + . .
Epilobium palustre L. . . + . .

D.s. Ordo Caricetalia nigrae

Philonotis fontana (Hedw.) Brid. 1 . . . 2
Carex dioica L. 2 2 2 1 2
Carex flava L. + 1 1 2 +
Juncus articulatus L. 3 2 + + +
Potentilla erecta (L.) Raeusch. + + + + +

D.s. Cl. Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae

Eriophorum latifolium Hoppe + 1 + 1 1
Parnassia palustris L. . + . + +
Drepanocladus aduncus (Hedw.) Warnst. 1 . . . .
Triglochin palustre L. 1 + . . .

D.s. Cl. Phragmito-Magnocaricetea

Agrostis stolonifera L. 2 . . . .
Equisetum fluviatile L. + + + + .
Caltha palustris L. + + . + .

D.s. Cl. Molinio-Arrhenatheretea

Cardamine pratensis L. + + . . +
Prunella vulgaris L. + + . + +

Інші види
Carex rostrata Stokes . . 3 . +
Carex serotina Mérat. . + . + .
Deschampsia cespitosa (L.) P. Beauv. + . . . +
Betula pendula  Roth . + . + .
Betula pubescens Ehrh. + . . . +
Ranunculus lanuginosus L. . + + . +

Luzula sudetica (Willd.) Schult. + + + . +

Ligusticum mutellina (L.) Crantz 2 + . + +

Homogyne alpina (L.) Cass. + . . + +

Leontodon autumnalis L. + + . . +

Swertia perennis L. + + 2 1 1

Festuca airoides Lam. . + + . +

Juniperus sibirica Burgsd. . . + + .

Dactylorhiza cordigera (Fr.) Soó . . + + +

Crepis paludosa (L.) Moench . . + + .

Viola biflora L. . . + . +

Види, які виявлені лише в одному описі: Allium schoenoprasum 
L. (3; 1), Anemone nemorosa L. (4; +), Aposeris foetida (L.) Less. 
(1; +), Calliergonella lindbergii (Mitt.) Hedenäs (4; +), Dicranella 
palustris (Dicks.) A.C. Crundwell (1; +), Drepanocladus uncinatus 
(Hedw.) Warnst. (2; 2), Epilobium alsinifolium Vill. (1; +), 
Gentiana laciniata Kit. ex Kanitz (5; +), Hamatocaulis vernicosus 
(Mitt.) Hedenäs (3; 2), Hylocomiastrum pyrenaicum (Spruce) M. 
Fleisch. (4; +), H. umbratum (Ehrh. ex Hedw.) M. Fleisch. (5; 
2), Juncus castaneus Smith (2; +), Leucanthemum vulgare Lam. 
(4; +), Myosotis scorpioides L. (5; +), Sphagnum quinquefarium 
(Lindb.) Warnst. (3; +), Soldanella hungarica Simonk. (5; +), 
Thymus alpestris Tausch ex A. Kern. (1; +), Trifolium repens L. 
(5; +). 
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У цьо му разі гру по вий тип роз мі щен ня осо бин, 
а саме утво рен ня ком пакт них кур тин, дає змо-
гу опти маль но вико ристо вува ти наяв ні ре сур си, 
засе ляти обме же ний простір, тоб то під три мува ти 
ефек тив ну чи сель ність за стре со вих умов еко топу.

Ана ліз онто гене тич ної (віко вої) струк тури попу-
ля ції C. dioica, з ура ху ван ням роз поді лу у її скла ді 
різ нові ко вих паго нів, вка зує на ліво біч ний ха рак-
тер отри мано го віко вого спек тра (рис. 2). Зок рема, 
у попу ля ції іс тот но пере важа ють паго ни пре гене ра-
тив ного пе ріо ду (54,2 %). Вели ка кіль кість паго нів 
пост гене ра тив ної гру пи (31,5 %) у віко вій струк-
турі попу ля ції ві доб ра жає при род ний про цес її 
ста рін ня, а та кож опо се ред кова ність ін тен сив ним 
ан тро по ген ним впли вом (рис. 2). Най мен ше паго-
нів гене ра тив ного пе ріо ду (14,3 %), а про рост ки, з 
огля ду на ста теву струк туру попу ля ції, ціл кови то 
від сут ні. Ха рак тер на особ ли вість цієї попу ля ції — 
тен ден ція до під три ман ня ба лан су між про цеса ми 
ново утво рен ня та від ми ран ня, що, ймо вір но, є ре-
зуль та том регу ляр ного веге та тив ного по нов лен ня 
і запо ру кою ста біль ності її існу ван ня в ан тро по-
ген но змі нено му сере дови щі. Наяв ність знач ної 
кіль кості пост гене ра тив них паго нів тут ціл ком 
зако но мір на, адже за пос тій ного ви топ ту ван ня та 
випа сан ня поси люю ться про цеси се ніль ної пар-
тику ля ції, що при ско рює від ми ран ня не омо ло дже-
ного веге та тив ного по томства. Іс тот не пере ва жан-

ня паго нів пре гене ра тив ної гру пи є про я вом стрес-
толе рант ного типу стра те гії до слі дже ної попу ля ції 
цьо го виду.

Уні каль ність попу ля ції C. dioica, по ряд із вияв-
лени ми спе ци фіч ними особ ливостя ми в просто-
рово му та віко вому роз поді лах осо бин, поля гає 
та кож і в її ста те вій струк турі. Як відо мо, в само-
від нов лен ні попу ля цій дво дом них ви дів рос лин 
важ ливу роль віді грає ефек тив ність ста тево го про-
цесу, яка ви зна чає ться по каз ника ми на сін нє вої 
про дук тив ності (Дмит рах, 2009). Тео ре тич но спів-
від но шен ня ста тей у попу ляці ях цих ви дів має бути 
рів ним за кіль кістю чоло ві чих і жіно чих осо бин 
(1:1). Про те в при род них попу ляці ях на тери то рії 
Укра їнських Кар пат ста теве спів від но шен ня коли-
ває ться за леж но від умов існу ван ня в той чи ін ший 
бік. Такі змі ни мо жуть свід чити про кри тич ний 
стан попу ля ції у разі мак си маль ного змен шен ня 
або від сут ності осо бин одні єї зі ста тей. 

Де таль ні до слі джен ня, про веде ні впро довж кіль-
кох ро ків, під твер дили, що вияв лена попу ля ція 
C. dioica представ лена лише чоло вічи ми осо бина-
ми. Така фор ма ста те вої струк тури може свід чити 
про її за гро же ний стан, що нега тив но по зна чати-
меть ся як на само під три ман ні, кот ре від бува єть-
ся лише веге та тив ним шля хом, так і на само від-
нов лен ні попу ля ції в май бут ньо му. На нашу дум-
ку, фор му ван ня односта те вої попу ля ції C. dioica у 

Рис. 1. Груповий тип просторової структури популяції 
Carex dioica у високогір’ї Свидовця: 1 — клони з високою 
щільністю ( 10) генеративних пагонів; 2 — нечисленні 
скупчення генеративних пагонів; 3 — поодинокі генеративні 
пагони

Fig. 1. A group type of spatial structure of Carex dioica population 
in the highlands of the Svydovets Range: 1 — clones with the 
high density (  10) of generative shoots; 2 — small clusters of 
generative shoots; 3 — solitary generative shoots

Рис. 2. Вікова структура популяції Carex dioica у високогір’ї 
Свидовця з урахуванням розподілу різновікових пагонів 
і проростків (%) у її складі: p — проростки; j+im+v — 
пагони прегенеративного періоду; g — генеративні пагони; 
ss+s+sc — пагони постгенеративного періоду
Fig. 2. Age structure of C. dioica population in the highlands 
of the Svydovets Range taking into account distribution of 
different age shoots and seedlings (%): p — seedlings; j + im + 
v — pregenerative shoots; g — generative shoots; ss + s + sc — 
postgenerative shoots
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висо ко гір’ї Сви дов ця слід роз гля дати як край ній 
про яв адап та ції різ носта те вих осо бин виду до ан-
тро по ген но змі не них умов сере дови ща та не пов ної 
іден тич ності їх ніх еко ло гіч них опти му мів і толе-
рант ності до стре со вих чин ни ків. Відо мо та кож, 
що внас лі док змі ни еко ло гіч них умов на ме жах 
ареа лів спос тері гає ться чіт ка тен ден ція до фор му-
ван ня односта те вих попу ля цій дво дом них ви дів 
(Жиля ев, 2005). 

Осе лище вияв ле ної попу ля ції є верх ньою ме-
жею поши рен ня C. dioica у висо ко гір’ї, де умо ви 
існу ван ня знач но екст ре маль ніші, ніж на рів нині. 
Згід но з отри мани ми дани ми, чоло вічі осо бини в 
стре со вих умо вах еко ло гіч но більш пластич ні за 
низ кою по каз ни ків. Зок рема, вони ха рак тери зую-
ться вищи ми ва ріа бель ністю мор фопа ра мет рів і 
сту пе нем мор фоло гіч ної інте гра ції (ці ліс ності), що 
ви зна чає їх ній адап тив ний по тен ціал (Ізместь єва 
та ін., 2011). Ефек тив не само під три ман ня попу-
ля ції від бува єть ся зав дяки тому, що адап тив ність 
чоло ві чих осо бин за цими озна ками знач но пере-
ви щує адап тив ність жіно чих, а це дає їм змо гу ус-
піш но про сува тись уго ру за ви сот ним гра дієн том 
й ос вою вати не дос туп ні для жіно чих осо бин еко-
топи висо ко гір’я Кар пат. Вод но час енер ге тич ні 
за тра ти на ре про дук цію в них мен ші, ніж у жіно-
чих осо бин, що зу мов лено їх ньою спе ци фіч ною 
участю у на сін нєво му по нов лен ні та по рів няно 
ниж чою веге та тив ною рух ливістю. Міні маль ні по-
жив ні ре сур си до слі дже ного осе лища (щебе нистий 
субстрат тощо) не дос тат ні для ефек тив ного функ-
ціо ну ван ня жіно чої ста ті, тим ча сом як фор му ван-
ня щіль них ком пакт них кур тин чоло вічи ми осо-
бина ми умож лив лює еко ном ніше вико ристан ня 
обме же них ре сур сів та засе лен ня наяв ного просто-
ру. Про ціл кови ту від сут ність само від нов лен ня цієї 
попу ля ції ствер джу вати важ ко, адже відо мі ви пад-
ки фор му ван ня в C. dioica жіно чих і чоло ві чих ко-
лос ків на од ній осо бині або анд ро гін них ко лос ків 
(Алек сеев, Абра мова, 1980). Таке яви ще в при роді 
хоча й не по оди ноке, про те тра пля єть ся не час-
то і більш характерне для попу ля цій, які існу ють 
у стре со вих умо вах. Тому пер спек тиви цьо го виду 
зале жати муть від ста білі за ції ста те вої струк тури під 
впли вом умов існу ван ня в на прям ку за без пе чен ня 
гене тич ної різ но рід ності попу ля ції та ус піш ного 
від тво рен ня її в наступ них поко лін нях.
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УНИ КАЛЬ НАЯ ПОПУ ЛЯ ЦИЯ CAREX DIOICA 
(CYPERACEAE) В ВЫСО КОГО РЬЕ СВИ ДОВ ЦА (УКРА-
ИН СКИЕ КАР ПАТЫ)

Сооб щает ся о на ход ке на Сви дов це (За кар пат ская об ласть) 
ново го для фло ры высо кого рья Укра ин ских Кар пат вида — 
Carex dioica L. (Cyperaceae Juss.). При веде ны ре зуль таты 

ис сле дова ния фито цено тиче ской при уро чен ности и попу-
ляци он ных осо бен ностей вида. Уста нов лено про израста-
ние C. dioica в ассо циа ции Caricetum nigrae Braun 1915 класса 
Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937. Кро ме осо-
бен ностей пространст вен ной и воз рас тной орга низа ции, 
уни каль ность попу ля ции C. dioica за клю чает ся в ее поло-
вой струк туре. Она представ лена ис клю чи тель но муж ски ми 
осо бями, сви де тельст вую щими о наи выс шем про явле нии 
их адап та ции к экс тре маль ным (высо ко гор ным) усло виям 
сре ды оби та ния и ан тро по ген ным воз действи ям.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Carex dioica, ред кий вид, но вое место-
нахо жде ние, цено ло гия, попу ля ция, охра на, Кар паты.
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A UNIQUE POPULATION OF CAREX DIOICA 
(CYPERACEAE) IN THE HIGHLAND OF THE SVYDOVETS 
RANGE (UKRAINIAN CARPATHIANS)

A new species for the flora of highlands of the Ukrainian 
Carpathians, Carex dioica L. (Cyperaceae Juss.), is reported 
from the Svydovets Range (Transcarpathian Region). The 
phytocoenotic and population peculiarities of the species 
are presented. It was established that communities with 
C. dioica belong to Caricetum nigrae Braun 1915 association 
and Scheuchzerio palustris-Caricetea nigrae Tüxen 1937 class. 
The population is characterized by particular spatial, age 
and sexual structure and is represented exclusively by male 
(staminate) individuals. This reflects the highest level of 
adaptation to extreme (highland) environmental conditions and 
anthropogenic influence.

K e y   w o r d s: Carex dioica, rare species, new habitat, coenology, 
population, conservation, Carpathians.


