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Вступ

Ки ївські міські ліси ос тан нім ча сом за зна ють 
від чут ної де гра да ції, при чи ною якої є як за галь-
ні власти вості ур ба ні зо ва но го се ре до ви ща, так і 
спе ци фіч ні сук це сій ні про це си, при та ман ні еко-
систе мам лі со во го типу. Вче ні від зна ча ють у них 
зрі джен ня де ре воста нів, змі ну до мі нан тів (Ді дух, 
2010), збід нен ня си ну зії гео фі тів — вес ня них ефе-
ме ро ї дів — та за бур’янення за пріо ри тет ної участі 
біо гео гра фіч но чу жо рід них ви дів (Бур да, 2012). 
Чу жо рід ні види за йма ють, по ряд з ін ши ми, не ха-
рак тер ну для не мо раль них лі сів по мір них ши рот 
Пів ніч ної пів ку лі еко ло гіч ну нішу де рев них ліан. 
Як уже за зна ча ло ся, цю нішу ак тив но ос вою ють у 
ки ївських лі сах Parthenocissus inserta (Kern.) Fritsch., 
P. Quinquefolia (L.) Planchon та їхні гіб ри ди. Крім 
зви чай ної для ліан фор ми вер ти каль но го рос ту, 
рос ли ни-при буль ці цих ви дів утво рю ють тут на-
зем ну фор му. Поя ва ос тан ньої галь мує ріст і роз ви-
ток або ри ген них ви дів ти по вих си ну зій вес ня них 
гео фі тів і лі со во го ши ро ко трав’я та при хо дить їм на 
змі ну. Ос тан ні ми ро ка ми нішу де рев них ліан у на-
ших лі сах впо до ба ли не лише чу жо рід ні види з роду 
Parthenocissus. Зок ре ма, в Чер каській обл. не що-

дав но ви яв ле но ло ка лі тет спон тан но го по ши рен ня 
Celastrus scandens L., во че видь ан тро по ген но го по-
хо джен ня (Ти щен ко та ін., 2013). Отже, роз по всю-
джен ня біо гео гра фіч но чу жо рід них ви дів жит тє вої 
фор ми де рев них ліан на бу ває ха рак те ру не ок ре мих 
ви пад ків, а за гроз ли вої тен ден ції для біо різ но ма-
ніт тя не мо раль них лі сів. Тому цей ас пект де гра да-
ції еко систем лі со во го типу пот ре бує ре тель но го 
до слі джен ня за для оцін ки його бли зьких і від да ле-
них на слід ків.

Об’єкти та ме то ди до слі джень

Об’єктом на шо го вив чен ня є пів ніч но аме-
ри канський вид Aristolochia macrophylla Lam. 
(Aristolochiacea), зок ре ма, його спон тан на ки-
ївська по пу ля ція, що сфор му ва ла ся в пар ку са на-
то рію «Кон ча-За спа» (м. Київ, Сто лич не шосе, 
215). Гео гра фіч ні ко ор ди на ти, ви зна че ні на ві га то-
ром GPSMAP 76CSx (Garmin), — 50º17'42" пн. ш.; 
30º35' 21" с. д. Сту пінь ос віт ле ності ви мі рю вав ся 
Solar Power Meter CEM DT 1307 як від со ток від по-
туж ності пов но го по то ку со няч но го світ ла опівд ні 
(пе рі од ви мі рю вань — 12.00—12.30). Він ста но-
вить 35—40 % під на ме том. Рос ли на ви зна че на за 
тра ди цій ни ми дже ре ла ми (Ива но ва, 1936; Бор-
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дзи ловський, 1952) та іден ти фі ко ва на за зраз ка ми 
Гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод но го 
НАН Ук ра ї ни (KW).

Aristolochia macrophylla — де рев на ліа на, з по туж-
ни ми па го на ми по над 10—15 м, які здій ма ю ть ся 
по де ре вах або ін ших опо рах на 10—15 м. Пер вин-
ний аре ал виду роз та шо ва ний пе ре важ но у схід них 
шта тах США, в Ап па ла чах. Вид за зви чай у при род-
них умо вах тра п ля є ть ся у ба га тих, во ло гих лі сах і 
вздовж струм ків (Aristolochia …, 2014). Спон тан не 
по ши рен ня A. macrophylla у ки ївських лі сах ми вия-
ви ли у жовт ні 2011 р., у по даль шо му про дов жи ли 
вив чен ня цієї міс це вої по пу ля ції в Кон ча-За спі у 
ве ге та цій ний пе рі од. Те ри то рія са на то рію су сі дить 
з ко лиш нім ланд шафт ним за каз ни ком на лі во му 
бе ре зі озера Конча, ого ло ше ним у 1997 р. на пло-
щі 80 га та під по ряд ко ва ним Київзеленбуду (ЛПГ 
«Конча-Заспа»). Від 2014 р. ця ді лян ка згід но з 
Ука зом Пре зи ден та Ук ра ї ни про роз ши рен ня Го ло-
сі ївсь ко го на ціо наль но го при род но го пар ку при єд-
на на до ос тан ньо го.

Ре зуль та ти до слі джень та їх об го во рен ня

Aristolochia macrophylla на ле жить до дав ніх й улюб-
ле них де ко ра тив них рос лин. У ме жах пер вин но-
го ареа лу лег ко ви ро щу є ть ся на до б ре дре но ва них 
ґрун тах, за умов ос віт ле ності від пов но го со няч но-
го світ ла до част ко во го за ті нен ня. На дає пе ре ва гу 
ба га тим, во ло гим ґрун там, не пе ре но сить су хих 
ґрун тів. До б ре роз мно жу є ть ся на сін ням. Сер йоз ні 
ура жен ня ко ма ха ми або про бле ми за хво рю вань від-
сут ні. Ці ну є ть ся за здат ність швид ко на да ти щіль-
не по крит тя для со няч них ве ранд, ко лон, стов пів, 
ґрат, аль та нок, пар ка нів або стін. Ви ко ристо ву є ть-
ся про тя гом ба га тьох ро ків і здат ний ство рю ва ти 
гли бо кий за ті нок (Aristolochia …, 2014). Крім того, 
ця рос ли на має лі карські власти вості. У лі те ра ту-
рі зга ду є ть ся, що пе ре клад ро до вої на зви з гре цької 
оз на чає «спри яє під час по ло гів най ліп ше на ро ди-
ти ди ти ну» (Ива но ва, 1936). Як від зна ча ють на сай-
ті Міс су рійсь ко го бо та ніч но го саду (Сент-Лу їс), у 
США за зви чай цю рос ли ну на зи ва ють «люль кою 
гол ланд ця». Та кій на зві A. macrophylla зав дя чує не-
звич ним, на дов гих квіт ко ніж ках, жов ту ва то-зе ле-
ним квіт кам. Кож на квіт ка має оцві ти ну з дов гою 
зі гну тою зе ле ну ва то-бру нат ною тру боч кою й пра-
виль ним три ло па те вим, сфор мо ва ним трьо ма ко-
рич не во-фіо ле то ви ми пе люст ка ми, від ги ном у ви-
гля ді ро ти ка. Усе ра зом зов ні на га дує гол ландські 
ку риль ні люль ки. Хоча квіт ки і при ваб ли ві, вони, 

як пра ви ло, при хо ва ні під гус тим лис тям і дещо 
не по міт ні. Там же фор му ю ть ся і ко ро боч ки до 
6—9 см, що зви са ють на дов гих, до 8 см, пло до ніж-
ках (Aristolochia …, 2014). Де ко ра тив ні та біо ло гіч ні 
власти вості A. macrophylla зу мо ви ли ши ро ке ви-
ко ристан ня його для вер ти каль но го озе ле нен ня в 
по мір них ши ро тах на аме ри кансь ко му та єв ра зій-
сько му кон ти нен тах.

Як де ко ра тив на рос ли на A. macrophylla ви ро щу-
є ть ся від 1783 р. (Rehder, 1949), про те є ві до мості 
про вве ден ня його в куль ту ру в Пів ніч ній Аме ри ці 
1883 р. (Руб цов и др., 1951). Види роду Aristolochia 

дав но за ве зе ні до Єв ро пи, вва жа ю ть ся чу до ви ми, 
ви три ва ли ми де рев ни ми ліа на ми-ек зо та ми. В Ук-
ра ї ні A. macrophylla куль ти ву є ть ся від 1811 р., коли 
він упер ше ін тро ду ко ва ний за на звою A. durior Hill, 
що є си но ні мом на зви A. macrophylla Lam., Кре ме-
не цьким бо та ніч ним са дом (Лыпа, 1952). У «Фло-
рі УРСР» Є.І. Бор дзи ловський (1952) вка зує, що 
A. macrophylla куль ти ву є ть ся в са дах і пар ках як зви-
чай на де ко ра тив на рос ли на. По діб ні ві до мості про 
вид по да ні у «Фло ре СССР» (Ива но ва, 1936).

Се ред ма те ріа лів Гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW) у пе ре гля-
ну тих нами імен них гер бар них ко лек ці ях В.Г. Бес-
се ра і М.С. Тур ча ні но ва є зраз ки цьо го виду за на-
звою A. sipho L’Hér. (си но нім) з бо та ніч них са дів 
Єв ро пи, при ват них са дів чи дач. У Гер ба рії Львів-
сь ко го на ціо наль но го уні вер си те ту іме ні Іва на 
Фран ка (LW) збе рі га є ть ся зра зок 058675 A. sipho, зі-
бра ний у м. Уж го род, на Мос ковській на бе реж ній, 
28.06.1950 ко лек то ром Жу ке вич. У Ні кітсь ко му бо-
та ніч но му саду вид куль ти ву є ть ся від 1879 р. (Го ло-
вач, 1973). М.Є. Ца бель (Н.Е. Ца бель, 1884) зга дує 
A. sipho як ціл ком ви три ва лий в Ялті, де мо ро зи на 
той час до ся га ли — 12°С. Ав тор вка зує, що в Мо ск ві 
ліа на пот ре бує ук рит тя на зиму со ло мою, у Санкт-
Пе тер бур зі її не зде рев’янілі па го ни ре ко мен дує об-
рі за ти, а рос ли ну ук ри ва ти зем лею та лис тям. Про-
те у 1980 р. у Бо та ніч но му саду Бо та ніч но го інсти-
ту ту іме ні В.Л. Ко ма ро ва АН СРСР на чо ти рьох 
ді лян ках зроста ли де сять осо бин A. macrophylla 
(Го ло вач, 1980). О.Л. Липа (А.Л. Лыпа, 1952) на-
вів ві до мі йому на той час міс ця ус піш но го ви ро-
щу ван ня цьо го виду в де ко ра тив но му са дів ництві 
та пар ко бу дів ництві в Ук ра ї ні. На прик лад, мо гут ні 
60—70-річ ні осо би ни зі стов бу ра ми до 20 м дов жи-
ною та 8—10 см у діа мет рі зроста ли в ар бо ре ту мі 
пло до вої стан ції у Млі ї во му, від 1916 р. — у ден д ро-
пар ку Ус ти мів ка. Ця ліа на ві до ма в озе ле нен ні низ-
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ки міст, зок ре ма, Пол та ви — від 1939 р., Льво ва і 
Тру скав ця — від 1946 р. тощо. Ціл ком стій кою вия-
ви ла ся рос ли на в Киє ві, де ви ро щу є ть ся від 1949 р. 
(Лыпа, 1952; Ор лов, 1974). На ра зі A. macrophylla 

в Ук ра ї ні куль ти ву є ть ся в де кіль кох бо та ніч них 
са дах. У На ціо наль но му бо та ніч но му саду іме ні 
М.М. Гриш ка НАН Ук ра ї ни дає пов но цін не на сін-
ня, з яко го фа хів ці саду по нов лю ють вид у су час них 
ек спо зи ці ях. До ко лек ції До не цько го бо та ніч но го 
саду НАН Ук ра ї ни, на прик лад, вид уп ро ва дже ний 
з на сін ня ре про дук ції На ціо наль но го бо та ніч но го 
саду НАН Ук ра ї ни ще в 1970 р. (Ка та лог…, 1986). 
В умо вах Дон ба су де рев на ліа на ха рак те ри зу є ть ся 
як по су хостій кий, мо ро зо вит ри ва лий, з пов ним 
цик лом роз ви тку де рев ний ек зот, що пло до но сить і 

дає пов но цін не на сін ня. На Пів ніч но му За хо ді Ро-
сії ви сія не у від кри тий ґрунт на сін ня A. macrophylla 

дає друж ні схо ди, а під кі нець пер шо го ве ге та цій-
но го пе ріо ду сі ян ці до роста ють до 20 см зав ви шки 
та ма ють стеб ла на рів ні по верх ні ґрун ту 0,6 см у 
діа мет рі. Жив ця ми уко рі ню є ть ся по га но (Го ло вач, 
1973). Втім, ві до мості про спон тан не по ши рен ня в 
умо вах куль ту ри, зок ре ма в Ук ра ї ні, або ж са мо сів у 
бо та ніч них са дах у лі те ра ту рі нам не тра п ля ли ся. Є 
по ві дом лен ня про лег ке вко рі нен ня A. macrophylla 

від сад ка ми па го нів. Ав то ри на га ду ють та кож, що 
в куль ту рі у ме жах Схід ної Єв ро пи A. macrophylla 

пот ре бує за хи ще них місць, особ ли во у мо ло до му 
віці, ос кіль ки по тер пає від су хих віт рів (Го ло вач, 
1973; Ко лес ни ков, 1974; Ор лов, 1974).

Рис. 1. Aristolochia macrophylla Lam. у лісовій частині парку санаторію «Конча-Заспа», м. Київ
Fig. 1. Aristolochia macrophylla Lam. in the forest resort «Koncha-Zaspa», Kyiv

Рис. 2. Однорічні сіянці Aristolochia macrophylla Lam. під наметом дубового лісу, Конча-Заспа, м. Київ
Fig. 2. Annual seedlings Aristolochia macrophylla Lam. under the canopy of oak forest, Koncha-Zaspa, Kyiv
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Ви яв ле ний нами ло ка лі тет A. macrophylla у ме жах 
Киє ва яв ляє со бою кру тий схил до озе ра Кон ча. 
Схил пе ре рі за ють не гли бо кі яри та во до то ки, він 
по кри тий ду бо вим лі сом Quercus robur L. з ба га ти-
ми до міш ка ми Carpinus betulus L., Tilia cordata Mill., 
Acer platanoides L. та A. negundo L., а та кож Sambucus 

nigra L., Amorpha fruticosa L. тощо. В од но му з ярів 
зо се ре дже на міс це ва по пу ля ція ек зо тич ної ліа ни. 
За галь на чи сель ність осо бин спон тан ної міс це вої 
по пу ля ції A. macrophylla не пе ре ви щує 50, вони різ-
но го віку і роз мі ру, в тому чис лі до де сят ка од но річ-
них сі ян ців. Біль шість осо бин ще пе ре бу ває у різ-
них ста нах пе ред ге не ра тив но го пе ріо ду он то ге не зу. 
Рос ли ни, які осе ли ли ся спон тан но в лі со во му уг-
ру по ван ні, бли зько му до при род но го, опо ви ва ють 
де ре ва та кущі, що рос туть по ряд, і, під ні маю чись, 
про би ва ю ть ся до со няч но го світ ла вже на ви со ті 
до 4—5 м. Ча сом як опо ру один і той са мий стов-
бур опо ви ва ють обид ва види ліан — A. macrophylla 

та P. quinquefolia. До 12 м до ся гає з де ся ток осо-
бин, дея кі з них у трав ні 2014 р. цві ли, во че видь, 
зав’язали пло ди й утво ри ли на сін ня. У лі со во му 
ото чен ні роз різ ни ти по хо джен ня на сін ня, яке пот-
ра пи ло на по верх ню ґрун ту від ма те ринської рос-
ли ни та від та кої, що ви рос ла спон тан но, було важ-
ко.

Втім, зростан ня чи сель ності спон тан ної по пу-
ля ції A. macrophylla у Кон чі-За спі оче вид не — в 
2011 р. у ній спос те рі га лось не біль ше 30 осо бин 
різ но го віку і роз мі ру (рис. 1, 2).

Дже ре ло ін ва зії лег ко вия ви лось. На од ній з алей 
са на то рію «Кон ча-За спа», над кру тим схи лом до 
озе ра Кон ча, роз та шо ва на аль тан ка, опо ви та цією 
ліа ною ра зом з Vitis vinifera L. Над аль тан кою роз-
рос ли ся не біль ше 5 осо бин ліа ни-ек зо та. Тов щи на 
ма те ринсь ко го стеб ла ся гає 3—4 см, за галь на дов-
жи на — не мен ше 6 м. Рос ли на пе ре бу ває в роз кві ті 
ге не ра тив но го пе ріо ду, в жовт ні 2011 р. ряс но пло-
до но си ла, про що свід чи ла чи сель ність ко ро бо чок, 
що ско ти ли ся вздовж схи лу. У трав ні 2014 р. цві-
тін ня ліа ни не було ряс ним, але на по чат ку черв ня 
пло ди зав’язалися. Дос ти гаю чи, ко ро боч ки роз трі-
ску ю ть ся по реб рах шість ма поздовж ні ми трі щи на-
ми. На сі ни на пла ска, три гран на, із за ок руг ле ни ми 
реб ра ми. На сін ня за зви чай пов но цін не. Зрі лі ко-
ро боч ки, лег ко від ді ляю чись від ма те ринської рос-
ли ни, па да ють і ско чу ю ть ся схи лом, губ ля чи при 
цьо му на сі ни ни, кот рі лег ко про рос та ють наступ-
ної вес ни. В та кий спо сіб на пло щі бли зько 300 м2 
ви ник ла спон тан на по пу ля ція A. macrophylla.

Ви снов ки

У при род них умо вах упер ше в Ук ра ї ні за реєст-
ро ва но роз по всю джен ня Aristolochia macrophylla 
(Aristolochiaceae) — пів ніч но аме ри кансь ко го виду, 
де рев ної ліа ни з по туж ним рос том. По над 200 ро-
ків ек зо тич ний вид в Ук ра ї ні був ві до мий лише в 
куль ту рі, як цін на й до во лі не ви баг ли ва де ко ра-
тив на рос ли на. Сце на рій пе ре хо ду до зди ча він ня 
A. macrophylla є на оч ним при кла дом пос ту по вої 
адап та ції біо гео гра фіч но чу жо рід но го виду до но-
вих умов зростан ня у вто рин но му ареа лі. Вид, що 
три ва лий час ус піш но куль ти ву вав ся і фор му вав 
пов но цін не на сін ня, з яки хось при чин спон тан-
но не по ши рю вав ся. Хоча різ но ма ніт ні дже ре ла 
вка зу ють на його здат ність лег ко роз мно жу ва тись 
на сін ням як у пер вин но му, так і в умо вах вто рин-
но го ареа лу. Як на наш по гляд, у да но му ви пад ку 
при чи ною є не лише до б ре ві до ме в ін ва зій ній біо-
ло гії яви ще «еко ло гіч них три ва лих ефек тів куль ти-
ге нів» або «фази відста ван ня» («ecological long-term 
effects of cultigens» або «lag-phase»), що вва жа є ть ся 
зви чай ним у про це сах біо ло гіч ної мі гра ції (Sukopp 
et al., 1993; Pyšek et al., 2005). Будь-який чу жо рід-
ний вид про тя гом пев но го часу адап та ції до но вих 
умов на ко пи чує кри тич ний об’єм гено- та фе но ти-
піч ної мін ли вості, фор мує сис те му ре про дук тив ної 
здат ності й ін ших адап та цій них власти востей, як 
і на гро ма джує масу на сін ня чи ін ших ді ас пор. На 
нашу дум ку, у ви яв ле но му ви пад ку A. macrophylla 

по ши рив ся спон тан но з куль ту ри за не дос тат ньо го 
до гля ду. Його на сін ня ме ха ніч но пот ра пи ло до зов-
сім не кон тро льо ва них лю ди ною, втім, дуже спри-
ят ли вих при род них умов, які вия ви лись ана ло гом 
міс цез ростань його пер вин но го ареа лу. Саме це є 
підста вою для пос тій но го кон тро лю спон тан но го 
роз по всю джен ня на сін ня A. macrophylla в куль ту рі.

Вва жає мо, що на ра зі по пу ля ція A. macrophylla, 
сфор мо ва на спон тан но, поки що не ста но вить за-
гро зи для еко систем са на тор но го пар ку чи при лег-
лої час ти ни Го ло сі ївсь ко го на ціо наль но го при род-
но го пар ку. Про те, че рез до сить ін тен сив не на рос-
тан ня чи сель ності, мо ні то ринг по пу ля ції слід про-
дов жи ти, як і звер ну ти особ ли ву ува гу на са мо сів та 
його стан у зви чай них міс цях куль ти ву ван ня ліа ни 
A. macrophylla.

Гер бар ні зраз ки Aristolochia macrophylla пе ре да но 
до Гер ба рію Інсти ту ту бо та ні ки іме ні М.Г. Хо лод-
но го НАН Ук ра ї ни (KW).



562 ISSN 0372-4123. Ukr. Bot. J., 2014, 71(5)

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Бордзиловський Є.І. Порядок Aristolochiales Lindl. // Фл. 
УРСР. —К.: Вид-во АН УРСР, 1952. — Т. 4. —  С. 186—
189.

Бурда Р.І. Забур’яненість міських лісів Києва // Бур’яни, 
особливості їх біології та системи контролювання 
у посівах сільськогосподарських культур / Зб. наук. 
праць. — К.: Колобіг. Фенікс, 2012. — С. 44—50.

Головач А.Г. Лианы, их биология и использование. — Л.: 
Наука, 1973. — 259 с.

Головач А.Г. Деревья, кустарники и лианы Ботанического 
сада АН СССР. — Л.: Наука, 1980. — 188 с.

Дідух Я.П. Якими будуть наші ліси? // Укр. ботан. журн. — 
2010. — 67, № 3. — С. 321—343.

Иванова Н.А. Порядок 17. Аристолохиецветные — 
Aristolochiales Lindl. // Фл. СССР. — М.; Л.: Изд-во АН 
СССР, 1936. — Т. 5. — С. 431—442.

Каталог растений Донецкого ботанического сада. Спр. 
пособ. — Киев: Наук. думка, 1988. — 528 с.

Колесников А.И. Aristolochia macrophylla Lam. (A. durior Hill., 
A. sipho L’Hér.) // Декоративная дендрология. — М.: 
Лесн. пр-ть, 1974. — C. 459.

Лыпа А.Л. Дендрологические богатства Украинской ССР и 
их использование // Озелен. насел. мест. — Киев: Изд-
во Акад. архитектуры УССР, 1952. — С. 9—52.

Орлов М.И. Семейство Кирказоновые — Aristolochiaceae 

Blume // Деревья и кустарники. Справочник. — Киев: 
Наук. думка, 1974. — С. 129—131.

Рубцов Л.И., Шипчинский Н.В. Сем. 14. — Aristolochiaceae 

Blume — Кирказоновые // Деревья и кустарники 
СССР. — М.: Наука, 1951. — Т. 2. — С. 539—540.

Тищенко О.В., Тищенко В.М., Кучерява Л.Ф. Знахідка Celas-

trus scandens L. (Celastraceae) в заповідному урочищі 
Різаний яр (Черкаська обл.) // Укр. ботан. журн. — 
2013. — 70, № 5. — С. 646—648.

Цабель Н.Е. Древесные и кустарниковые породы, разводи-
мые в России с указанием степени их выносливости. — 
М.: Покровка, типограф. А.А. Карцева, 1884. — 79 с.

Aristolochia macrophylla

http://www.missouribotanicalgarden.org/PlantFinder/
PlantFinderDetails.aspx?kempercode=j410 (17.04.2014).

Pyšek P., Hulme P.E. Spatio-temporal dynamics of plant inva-
sions: linking pattern to process // Ecoscience. — 2005. — 
12. — P. 302—315.

Rehder A. Manual of cultivated trees and shrubs hardy in North 
America. — New York: Macmillan Co, 1949. — 996 p.

Sukopp H., Sukopp U. Ecological long-term effects of cultigens 
becoming feral and naturalization of non-native species // 
Experientia. — 1993. — 49. — P. 210—218.

Рекомендує до друку Надійшла 24.09.2014
Я.П. Дідух

Р.И. Бурда

Институт эволюционной экологии НАН Украины, г. Киев 

СПОНТАННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
АRISTOLOCHIA MACROPHYLLA (ARISTOLOCHIACEAE) В 
ЛЕСАХ КОНЧА-ЗАСПЫ (г. КИЕВ)

В естественных условиях впервые в Украине зарегистри-
рована местная популяция североамериканского вида 
Aristolochia macrophylla Lam. (Aristolochiaceae) — древесной 
лианы с мощным ростом. В течение почти 200-летнего пе-
риода интродукции он был известен в Украине исключи-
тельно в культуре. Обнаруженная спонтанная популяция 
A. macrophylla единична, однако в лесах Украины миграции 
адвентивных древесных лиан (видов родов Parthenocissus, 

Celastrus) становятся привычными, заполняя пустующие 
экологические ниши. Спонтанные миграции древесных 
лиан в широколиственных лесах Украины автор склонен 
рассматривать в качестве тенденции флорогенеза, угрожа-
ющей местному биоразнообразию. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: чужеродные виды растений, биоло-

гические миграции, Украина, Aristolochia macrophylla, 
Aristolochiaceae.

R.I. Burda

Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of 
Sciences of Ukraine, Kyiv 

SPONTANEOUS SPREAD OF 
ARISTOLOCHIA MACROPHYLLA (ARISTOLOCHIACEAE) IN 
KONCHA-ZASPA FORESTS, KYIV 

A local population of the North American species, Aristolochia 

macrophylla Lam. (Aristolochiaceae), a strong-growing woody 
vine, was registered in the natural broadleaf forests for the first 
time in Ukraine. This ornamental plant was known only in cul-
ture after introduction in Ukraine in 1811. The observed sponta-
neous population of A. macrophylla is single, though migration of 
the alien woody vines (species of the genera Parthenocissus, Cel-

astrus) in the forests of Ukraine are known to fill empty ecological 
niches. Spontaneous migration of woody vines in the broadleaf 
forests of Ukraine is regarded as a florogenesis trend threatening 
local biodiversity. 

K e y  w o r d s: alien plant species, biological migration, Ukraine, 

Aristolochia macrophylla, Aristolochiaceae.


