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Saxifraga granulata L. (Saxifragaceae) — рідкісний 
вид флори України, занесений до «Червоної книги 
України» (2009), а також до Червоних книг Білорусі 
(Красная…, 2005) та Ірландії (The Іrish…, 1988).

Цей вид мало вив че ний у хорологічному та 
еко ло го-це но тич но му ас пек тах, що ускладнює 
його ефек тив ну охо ро ну. У 2010—2013 рр. ми 
досліджували географічне по ши рен ня, умо-
ви місцезростань і стан популяцій S. granulata в 
Україні.

Матеріали та ме то ди дослідження

Для вив чен ня по ши рен ня Saxifraga granulata в 
Україні оп раць о ва но матерiали гербарiїв: Iнституту 
ботанiки iмені М.Г. Хо лод но го НАН України (KW); 
Національного ботанiчного саду iмені М.М. Гриш-
ка НАН України, м. Київ (KWHA); При ро доз-
нав чо го му зею НАН України (м. Львiв, LWS); 
Львiвського національного унiверситету iмені 
Iвана Фран ка (LW); Інституту екології Кар пат 
НАН України (LWKS). 

Популяційне й еко ло го-це но тич не вив чен-
ня виду про во ди ли за ме то дич ни ми роз роб ка ми 
Ю.А. Злобіна (2009). Вікову та просто ро ву струк ту-
ру ценопопуляцій досліджували, ви ко ристо вую чи 
ме то ди ки Т.О. Ра бот но ва (1951), О.В. Смирнової 
та ін. (1977). У ме жах ценопопуляцій за кла да ли 
тран сек ти зав дов жки 5—10 м. Тран сек ти ділили на 
квадратні облікові ділянки пло щею від 1 м2. 

Ре зуль та ти досліджень і їх об го во рен ня

Аре ал Saxifraga granulata охоплює Європу та 
крайній північний захід Аф ри ки (Ма рок ко). 
Європейська час ти на ареа лу займає простір від 
Скан ди навсь ко го півострова (на південь від 64º 
північної ши ро ти) до Бал кансь ко го, Іберійського, 
Апеннінського півостровів і Сицилії; від Східної 
Ірландії до Західної України та Західної Білорусі 
(Meusel et al., 1965; Hultin, 1986).

На картосхемі географічного по ши рен ня 
S. granulata в «Червоній книзі України» (2009) по-
ка за но лише 10 локалітетів виду на Волині та 
Поділлі. Аналіз літературних да них і матеріалів 
гербаріїв, а та кож ре зуль та ти влас них спосте ре-
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жень, здійснених у природі, дали змо гу вста но ви ти 
25 місцезнаходжень S. granulata в ме жах За кар пат-
тя, Рос точ чя, Подільської та Волинської ви со чин і 
Во линсь ко го Полісся. 

У Закарпатті виявлено два локалітети 
S. granulata на Вигорлат-Гутинському хребті у 
Виноградівському р-ні — на південному схилі 
г. Юлівська в околицях с. Юлівці (Кайдаш, 1957, 
LWS) і в ботанічній пам’ятці Шаяня в околицях 
с. Онок (Природно-заповідний…, 2012). Низку 
місцезнаходжень S. granulata зафіксовано в 
околицях Львова — на Високому Замку (Herbich, 
LW, XIX ст.), на Пісковій горі (Herbich, LW, XIX 
ст.; Lobarszewski, LWS, 1860; Rehman, LWS, 1888; 

Малиновський, LWS, 1947; Шмідт, LWS, 1955), на 
схилах поблизу урочища Підзамче (Малиновський, 
LWS, 1948), в урочищі Кіземни (Тишецький, 
LWS, 1852). Більше віддаленими від Львова є два 
місцезнаходження виду в Пустомитівському р-ні 
Львівської обл. — на луках уздовж дубового лісу 
поблизу с. Ставчани (LW, 1911) та в околицях 
с. Деревач (B ocki, LW, 1903). 

У ме жах Подільської ви со чи ни рос ли ни виду 
не од но ра зо во гер ба ри зу ва ли в око ли цях с. Підгірці 
Бродівського р-ну Львівської обл. (Бой ко, LWS, 
1959; Ка га ло, Кузярін, LW, 1980; Ка га ло, Си-
чак, LWKS, 2010) і на па гор бах біля с. Кривичі 
Золочівського р-ну Львівської обл. (Lobarszewski, 
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LWS, XIX ст.). У «Червоній книзі України» (2009) 
на ве де но та кож місцезнаходження S. granulata для 
Національного при род но го пар ку «Подільські Тов-
три» в Го ро доць ко му р-ні Хмельницької обл. Од нак 
в ос тан нь о му зведенні про фло ру НПП «Подільські 
Тов три» (Но во сад та ін., 2009) цей вид відсутній*. 

На Волинській височині S. granulata зафіксовано 
в Сокальському р-ні Львівської обл. — в околицях 
м. Сокаль (Шуер, LWS, 1876), сіл Копитів (Жмуда, 
LWS, 1911) і Поториця (Дзедушицький, LWS, 
1876), м. Кристинополя (тепер Червоноград) 
(Жмуде, LWS, 1911), а також у Дубнівському р-ні 
Рівненської обл. — в околиці с. Пирятин (Paczoski, 
1895, LW, LWS; Пачоський, 1910).

Ви яв ле но чо ти ри нові місцезнаходження виду на 
Волинській височині в ме жах Рівненської обл. Два 
з них — в око ли цях с. Вер бень Демидівського р-ну 
та с. Пля ше ва Радивилівського р-ну — приурочені 
до до ли ни р. Стир. Місцезнаходження в око ли-
цях сіл Смор два та Хо ру пань Млинівського р-ну 
зафіксовані по бли зу до ли ни р. Ікви. 

Місцезнаходження S. granulata в околиці с. Вер-
бень розміщене на уступі першої надзаплавної 
те ра си р. Стир в екотоні між со сно вим лісом і за-
плав ни ми лу ка ми. Соснові куль ту ри 50-річного 
віку розріджені. Окрім Pinus sylvestris L., у 
деревостані тра п ля ють ся окремі осо би ни Quercus 
robur L. і Betula pendula Roth. Луч на рослинність 
еко то ну розріджена. До її скла ду вхо дять Achillea 
millefolium L., Bellis perennis L., Cerastium nemorale 
M. Bieb., Elytrigia repens (L.) Desv., Euphorbia esula L., 
Fragaria vesca L., Knautia arvensis (L.) Coult., Plantago 
media L., Poa pratensis L., Potentilla arenaria Borkh., 
Prunella vulgaris L., Ranunculus polyanthemos L., 
Rumex acetosa L., Taraxacum officinale Wіgg., Thymus 
pulegioides L. Популяція Saxifraga granulata має ви-
гляд вузької стрічки зав дов жки 50 м і зав шир шки 
7—8 м і міститься на межі між лісовою та луч ною 
рослинністю. У її складі  — 371 різновікова особина 
(див. таблицю).

Дру ге місцезнаходження S. granulata міститься 
за 100 м від опи са но го вище, в урочищі Камінчани 
в околиці с. Пля ше ва Радивилівського р-ну. Ло ку-
си S. granulata приурочені до не гли бо ких плос ко-
дон них ба лок у 80-річному со сно во му лісі. Крім 
Pinus sylvestris, до скла ду де ре воста ну вхо дять 
Betula pendula Roth і Cerasus avium (L.) Moench. 

*  Від редакції: За усним повідомленням О.О.Кагало, зразок 
S. granulata зберігається в Гербарії Інституту екології Карпат 
НАН України.

Підріст утво ре ний Quercus robur. Ча гар ни ко-
вий ярус відсутній, трав’янистий розріджений, 
його про ек тив не по крит тя — 30 %. Домінант 
трав’янистого яру су — Anthoxanthum odoratum L. 
Цей ярус сфор мо ва ний Dactylis glomerata L., Galium 
verum L., Hieracium pilosella L., Plantago lanceolata L., 
Ranunculus bulbosus L., Salvia verticillata L. і Veronica 
officinalis L. Популяція S. granulata стрічкоподібна 
(лінійна). Її дов жи на — 50 м, ши ри на — 7—8 м. До 
її скла ду вхо дять 135 різновікових осо бин, се ред 
яких пе ре ва жа ють генеративні (див. таб ли цю). 

Ще одне місцезнаходження S. granulata роз та-
шо ва не за 2,5 км від с. Хо ру пань Млинівського 
р-ну; при уро че не воно до еко то ну між со сно вим 
лісом і за плав ною лу кою. Монодомінантний де-
рев ний ярус утво ре ний мо ло ди ми 30-річними сос-
но ви ми куль ту ра ми. Ча гар ни ко вий ярус фор му-
ють Swida sanguinea (L.) Opiz і Viburnum opulus L. 
Трав’янистий по крив розріджений. До його скла-
ду вхо дять Cerastium arvense L., Galium verum, 
Fragaria vesca, Ranunculus cassubicus L., Trifolium 
medium L., Solidago canadensis L. і рідкісний, за-
не се ний до “Червоної кни ги України” вид Listera 
ovata (L.) R. Br. (ви яв ле но лише дві його осо би ни). 
Популяція S. granulata має ви гляд вузької стрічки 
зав дов жки 30 м, зав шир шки 5 м на сти ку між 
лісовою та луч ною рослинністю. До її скла ду вхо-
дить 119 різновікових осо бин (див. таб ли цю). 

Місцезнаходження S. granulata по бли зу с. Смор-
два Млинівського р-ну при уро че не до еко то ну між 
мо ло ди ми лісовими куль ту ра ми ши ро ко лис тя них 
видів Acer pseudoplatanus L. і Carpinus betulus L. і 
луч ною рослинністю. Ви яв ле но всьо го 10 осо бин 
S. granulata.

На Поліссі раніше було зафіксовано лише три 
локалітети S. granulata у Волинській обл. в око ли-

Кількість особин і спектри онтогенетичних станів популяцій 
Saxifraga granulata на Волинській височині (Рівненська 
область)

Місцезнаходження
Вікові стани Кількість 

особинj im v g

Біля с. Вербень 
Демидівського р-ну

30
8,08

38
10,24

57
15,6

246
66,3

371

Околиця с. Пляшева 
Радивилівського р-ну

15
11,1

25
18,5

39
28,8

56
41,48

135

Околиця с.Хорупань 
Млинівського р-ну

28
23,5

29
24,6

32
26,89

30
25,2

119

П р и м і т к а. У чисельнику наведено абсолютні значення, у 
знаменнику — їх процентне співвідношення. 
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цях с. Вер ба Во ло ди мир-Во линсь ко го р-ну (Па-
чось кий, 1897), с. Но вий Двір Турійського р-ну 
(Мохлінська; Па чось кий, 1897) і смт Турійськ — на 
пісках при дорозі (За ве ру ха, Смол ко, 1961, KW).

Два нові місцезнаходження S. granulata ви яв ле-
но на край ньо му півдні Во линсь ко го Полісся — у 
Во ло ди мир-Во линсь ко му р-ні Волинської обл., в 
око ли цях с. Зим не та м. Во ло ди ми ра-Во линсь ко-
го. Місцезнаходження ці приурочені до за пла ви 
р. Луга.

Пер ше місцезнаходження знайдене на південній 
околиці с. Зим не, неподалік від Зимнівського 
мо насти ря, на схи лах відокремленого ле со во-
го ос тан ця, що прилягає до лівої надзаплавної 
те ра си р. Луги. Ос та нець лінзоподібної фор ми 
простягається па ра лель но рус лу річки з південного 
схо ду на північний захід на 100 м зав дов жки й на 
40 м зав шир шки, піднімаючись на 20 м над за бо ло-
че ною за пла вою р. Луги. Його найбільш витянуті 
північно-східні та південно-західні схи ли до сить 
круті (по над 40º), вер ши на має ви гляд пла то. Ча-
гар ни ко вий ярус луки представ ле ний Chamaecytisus 
ruthenicus (Fisch. ex Wo .) Klásková, який вкриває 
схи ли з про ек тив ним по крит тям 40 %. У фло-
ристич но ба га то му луч но му травостої найчастіше 
тра п ля ють ся Agrostis canina L., Alopecurus pratensis L., 
Anthoxanthum odoratum L., Elytrigia repens, Primula 
veris L., Medicago lupulina L., Scrophularia nodosa L., 
Lotus corniculatus L., Rhinanthus minor L., Verbascum 
phoeniceum L., Veronica chamaedrys L., V. longifolia L. 
По ряд із S. granulata на пла то ви яв ле но ком пакт-
ну популяцію ще од но го рідкісного виду рос лин — 
Anemone sylvestris L., а ниж че, в екотоні суходільної 
і заплавної луки, — популяцію Dactylorhiza 
incarnata (L.) Soó.

Популяція S. granulata роз та шо ва на в цен-
тральній і південно-східній час ти нах пла то й част-
ко во прилягає до північно-східних схилів ос тан ця. 
Вона відносно не ве ли ка: на площі 600 м2 знай де но 
лише 46 осо бин, які мозаїчно зроста ють не ве ли ки-
ми гру па ми по 3—10 осо бин; по де ку ди тра п ля ли ся 
поодинокі рос ли ни. У віковому спектрі S. granulata 
домінували генеративні осо би ни (70 %), реш та — 
вегетативні, ювенільні та про рост ки не виявлені. 
Під час по втор но го обсте жен ня популяції че рез рік 
(у 2011 р.) чисельність осо бин цьо го виду в процесі 
вегетації ско ро ти ла ся до 20, мож ли во, че рез по-
суш ли вий се зон 2010 р. 

Дру ге місцезнаходження S. granulata роз та шо-
ва не на відстані 5 км від пер шо го, на південно-

східній околиці м. Во ло ди ми ра-Во линсь ко го, на 
відстані 100 м від мос ту об’їзної до ро ги вниз по течії 
річки р. Луга. Його географічні ко ор ди на ти, які ви-
зна че но сис те мою GPS, ста нов лять 50º 49' 02.41" 
пн. ш., 24º 19' 50.07" сх. д. У фло ристич но ба га то му 
травостої заплавної луки, крім Saxifraga granulata, 
зроста ють такі лучні види: Anthoxanthum odoratum, 
Alopecurus pratensis, Deschampsia caespitosa (L.) 
P. Вeauv., Taraxacum officinale, Ranunculus acris L., 
Primula veris, Alchemilla vulgaris L., Campanula 
patula L., Coronaria flos-cuculi (L.) Fourr., Equisetum 
palustre L., Galium palustre L., Geranium palustre L., 
G. pratense L., Geum rivale L., Lathyrus pratensis L., 
Lysimachia nummularia L., Lythrum salicaria L., 
Prunella vulgaris L., Sanguisorba officinalis L., Trifolium 
fragiferum L., T. hybridum, T. repens L., Vicia cracca L.

Популяція S. granulata до сить ком пакт на, про-
те з ви со кою кількістю осо бин: у 2011 р. на площі 
300 м2 ви яв ле но 456 різновікових осо бин. У 
віковому спектрі домінували генеративні осо би ни 
(40 %); вегетативні та ювенільні осо би ни ста но ви-
ли відповідно по 30 %. Під час по втор но го обсте-
жен ня цієї популяції у 2012 р., як і для популяції в 
око ли цях с. Зим но, відзначено суттєве змен шен ня 
кількості рос лин у процесі вегетації, що зу мов ле-
но, мож ли во, раннім сінокосом і ви па сан ням ху-
до би, по суш ли ви ми літніми періодами впро довж 
останніх кількох років. Ці чин ни ки, на нашу дум-
ку, не га тив но впли ва ють на та кий во ло го люб ний 
мезофітний вид. Значні флуктуації кількості осо-
бин у процесі вегетації (за леж но від по год них умов) 
відзначено та кож для популяцій виду в око ли цях 
с. Підгірці Бродівського р-ну Львівської обл. (Чер-
во на…, 2009). Зва жаю чи на ви ще ска за не, вар то всі 
популяції S. granulata в Україні взя ти під охо ро ну. 

Вис нов ки

Усь о го в Україні зафіксовано лише 25 
місцезнаходжень S. granulata, зок ре ма: 2 — в 
Закарпатті, по 9 — у Розточчі, на Подільській 
височині та на Волинській височині, 5 — на Поліссі 
(див. ри су нок). При цьо му 13 локалітетів було ви-
яв ле но в XIX — першій половині XX ст.; сьогодні, 
ймовірно, деякі з них уже зник ли.

Де таль не вив чен ня хорології S. granulata в 
Україні дає змо гу вста но ви ти східну межу ареа лу 
цьо го виду. В ме жах України вона про хо дить від 
смт Турійськ до м. Во ло ди ми ра-Во линсь ко го на 
Волині, по лінії на се ле них пунктів Млинів — Дуб-
но — Радивилів Рівненської обл., потім повертає 
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на м. Бро ди Львівської обл. і до хо дить до м. Льво-
ва. Далі східна межа ареа лу S. granulata ви хо дить 
за межі України, про хо дить територією Польщі та 
Сло вач чи ни і досягає За кар пат тя, де збігається зі 
східною ме жею Вигорлат-Гутинського хребта. 

У ме жах основної час ти ни ареа лу S. granulata 
є еко тон ним ви дом, при уро че ним до лісових га-
ля вин (Ellenberg, 1996). Ця тенденція знач ною 
мірою виявляється і на східній межі ареа лу, де 
S. granulata зростає в екотоні між лісовою або ча-
гар ни ко вою та луч ною рослинністю в до ли нах 
річок, фор мую чи стрічкові (лінійні) популяції, до 
скла ду яких вхо дить не знач на кількість її осо бин 
(найбільша популяція налічує 400 осо бин). Усе 
це вказує на те, що в Україні S. granulata, як вид, 
зникає. Деградацію його популяцій спричиняє 
сільськогосподарська трансформація зе мель у до-
ли нах річок, ранній сінокіс, ви па сан ня ху до би та 
надмірний рекреаційний пре синг. 

В Україні під охо ро ною пе ре бу ва ють 
лише два місцезнаходження S. granulata — в 
Національному при род но му пар ку «Північне 
Поділля» у Львівській обл. та в ботанічній 
пам’ятці при ро ди «Шая ня» на Закарпатті. Ще 
одне місцезнаходження — в околиці с. Зим не на 
Волині — роз та шо ва не на території археологічної 
пам’ятки Го ро ди ще. Вважаємо, що охороні має 
підлягати кож не місцезнаходження цьо го виду в 
Україні.
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SAXIFRAGA GRANULATA (SAXIFRAGACEAE) В УКРАИНЕ

Saxifraga granulata L. — редкий вид флоры, который в Украи-
не находится на восточной границе ареала. Изучено геогра-
фическое распространение, условия местопроизрастания и 
состояние популяций Saxifraga granulata в Украине. Описа-
ны новые местонахождения вида в Ровенской и Волынской 
областях.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Saxifraga granulata, редкий вид, ареал, 
новые  местонахождения, Украина.
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SAXIFRAGA GRANULATA (SAXIFRAGACEAE) IN UKRAINE

Saxifraga granulata L. in Ukraine is at the eastern border of its 
range. The geographical distribution, habitats conditions and 
population state of S. granulata in the country were studied. New 
localities of the rare species from Rivne and Volyn Regions are 
reported and described.
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