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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Флористичні знахідки

Jovibarba globifera (L.) J. Parnell (=J. sobolifera (Sims.) 
Opiz; Sempervivum soboliferum Sims.) із ро ди ни 
Crassulaceae J. St.-Hil. — рід кіс ний єв ро пейський 
бо ре аль ний вид на пів ден ній межі ареа лу. По ши ре-
ний у Пів ніч ній, Цен траль ній та Схід ній (Верхньо-
Волзь кий, Волзь ко-Камський ре гіо ни) Єв ро пі. В 
Ук ра ї ні тра п ля єть ся в світ лих су хих со сно вих лі сах, 
на пі ща них міс цях в уг ру по ван нях сою зів Dicrano-

Pinion (Libbert, 1933) Matuszkiewicz 1962, Koelerion 

glaucae Volk 1931 у пів ніч ній час ти ні По ліс ся (Во-
линська, Рів ненська, Ки ївська, Чер ні гівська та 
Сумська об лас ті). Ме зо ксе ро фіт. Су ку лент (Ан д рі-
єн ко та ін., 2009а).

У «Фло рі Ук ра ї ни» J. globifera від зна че ний як 
вид, що «з впев не ністю може бу ти вка за ний тіль-
ки для По ліс ся» з на ве ден ням міс це зна хо джень 
у Ки ївській та Чер ні гівській об лас тях (Бор дзі-
ловський, 1953). За «Оп ре де ли те лем высших 
рас те ний Украины» (1987), вид зрід ка тра п ля-
єть ся в Ки ївській, Рів ненській та Во линській 
(Ко вельський р-н, око ли ці с. Воля-Ко вельська) 
об лас тях. Міс це зна хо джен ня J. globifera в ме жах 
Во линської обл. най пов ні ше опи са ні у пра цях 

Т.Л. Ан д рі єн ко зі спів ав то ра ми (Ан д рі єн ко, Ко ні-
щук, 2008; Ан д рі єн ко та ін., 2009а, б). На кар то схе мі 
гео гра фіч но го по ши рен ня J. globifera на За хід но му 
По ліс сі (Ан д рі єн ко, Ко ні щук, 2008) для те ри то рії 
Во линської обл. по да но 11 ло ка лі те тів — зок ре ма, 
в око ли цях сіл Го ро док, За мос тя, Крас но во ля Ма-
не вицько го р-ну, с. Воля-Ко вельська Ко вельсько-
го р-ну, бе рег оз. Синове Старовижівського р-ну, 
на те ри то рії Че ремсько го при род но го за по від ни ка 
(уро чи ще Бу гає ва Гора), На ціо наль них при род них 
пар ків «Шацький» (уро чи ще Гори), «Прип’ять-
Сто хід» (уро чи ще Ка пус тя на Гора, око ли ці с. По-
жиг) тощо. Під крес ли мо, що межа по ши рен ня 
виду збі га єть ся з ме жею дніп ровсько го зле де нін ня 
за лі ні єю Лю бомль—Ко вель—Ма не ви чі (При ро-
да..., 1975).

Ми вия ви ли ще одне міс це зна хо джен ня 
J. globifera в око ли цях с. Угли — най схід ні шо го 
по се лен ня Ко вельсько го р-ну, що ле жить на пра-
во му бе ре зі р. Сто хід ((N 51°08 20 , E 25°23 ). Вид 
при уро че ний до пі ща но го па гор ба вод но-льо до ви-
ко во го по хо джен ня — ози, який, за свід чен ня ми 
міс це вих жи те лів, по чав за рос та ти лі со ви ми де рев-
ни ми ви да ми лише 20 ро ків тому. Міс цез ростан ня 
J. globifera зна йде не на пів ден но-за хід но му схи-

http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.01.019

І.І. КУЗЬМІШИНА, Л.О. КОЦУН, В.П. ВОЙТЮК
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

вул. Потапова, 9, м. Луцьк, 43021, Україна

irikuz61@ukr.net

НОВА ЗНАХІДКА JOVIBARBA GLOBIFERA (CRASSULACEAE) У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(УКРАЇНА)

Кузьмішина І.І., Коцун Л.О., Войтюк В.П. Нова знахідка Jovibarba globifera (Crassulaceae) у 
Волинській області (Україна). — Укр. ботан. журн. – 2015. –72(1): 19–21.

Повідомляється про знахідку Jovibarba globifera (L.) J. Parn.– рідкісного європейського 
бореального виду з родини Crassulaceae J. St.-Hil. – в околицях с. Угли Ковельського р-ну 
Волинської обл. (південна межа ареалу). Виявлена природна ценопопуляція J. globifera перебуває 
в задовільному стані у типових умовах. Для охорони ценопопуляції виду з "Червоної книги 
України" запропоновано створення філії ландшафтного заказника місцевого значення.

К л ю ч о в і  с л о в а: Jovibarba globifera, Волинська область.
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Ценопопуляція Jovibarba globi-
fera в околицях с. Угли Ковель-
ського р-ну Волинської обл.

Coenopopulation of Jovibarba 
globifera near Uhly village of 
Kovel District, Volyn Region

лі па гор ба на пло щі 0,1 га. Про ек тив не по крит тя 
Pinus sylvestris L. не знач не — 2—5 %, h 1,0—5,0 м. У 
де ре во-ча гар ни ко во му яру сі тра п ля єть ся Juniperus 

communis L. (про ек тив не по крит тя 10 %,  h 0,7—3,5 м), 
Carpinus betulus L. (+), під ріст — Quercus robur L. (сі-
ян ці 1—2 роки, +), Frangula alnus Mill. (+).

Ос нов ний ас пект у трав’яному яру сі ста нов-
лять J. globifera (про ек тив не по крит тя 60—90 %, 
ок ре мі кур ти ни на лі чу ють до 100 ро зе ток, квіт-
ко но си h 30—40 см, 24 осо би ни в ге не ра тив но-
му ста ні), Thymus serpyllum L. (20—40 %), Festuca 

polesica Zapa . (20 %), Koeleria glauca (Spreng.) DC. 
(20 %), Cladonia sylvatica (L.) Hоffm. (20%, міс-
ця ми про ек тив не по крит тя до 80 %) (ри су нок). 
Rumex acetosella L. у цен траль ній час ти ні па гор ба 
має про ек тив не по крит тя 5—10 %, у ниж ній — до 
40 %, де до да єть ся Pilosella officinarum F. Schult. et 
Sch. Bip. (=Hieracium pilosella L.) (5 %) та не ве ли-
ка кур ти на Nardus stricta L. По оди но ко тра п ляють-
ся Hylotelephium maximum (L.) Holub (+), Dryopteris 

carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs (+).
Ви яв ле на при род на це но по пу ля ція J. globifera 

пе ре бу ває в доб ро му ста ні, в ти по вих умо-
вах (со юз Koelerion glaucae (Volk 1931) Klika 1935 
(Matuszkiewicz, 2001)).

Гер бар ні зраз ки J. globifera збе рі га ють ся у гер ба-
рії ка фед ри бо та ні ки Схід но єв ро пейсько го на ціо-
наль но го уні вер си те ту іме ні Лесі Ук ра їн ки (LUU).

Без по се ред ня близькість ви яв ле но го міс це- 
з ростан ня J. globifera до на се ле но го пунк ту, збіль-
шен ня рек реа цій но го на ван та жен ня на уз бе реж жя 
річ ки, де від бу ва ють ся зма ган ня з вод но го ту риз му 
«Сто хід-дер бі» (Звіт..., 2009), та інші ан тро по ген ні 
чин ни ки ство рю ють пе ре ду мо ви для по ру шен ня 
ці ліс ності еко то пу. З ме тою збе ре жен ня ло ка лі те ту 
J. globifera про по нує мо ство ри ти фі лію «Бо рід ник» 
пло щею 3 га у ланд шафт но му за каз ни ку міс це во-
го зна чен ня «Ка шівський» (Ма не вицький р-н, 
Ко вельський держ ліс госп, Ка шівське ліс ництво, 
пло ща — 283,6 гек та ра) (При род но-за по від ний..., 
1999), який роз та шо ва ний пів ніч ні ше й охо п лює 7 
ді ля нок із со сно ви ми бо ра ми І бо ні те ту.
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Кузьмишина И.И., Коцун Л.А., Войтюк В.П. Новая 
находка Jovibarba globifera (Crassulaceae) в Волынской 
области (Украина). — Укр. ботан. журн. – 2015. – 72(1): 
19–21.

Восточноевропейский национальный университет 
имени Леси Украинки, г. Луцк

Сообщается о находке Jovibarba globifera (L.) J. Parn. — 
редкого европейского бореального вида из семейства 
Crassulaceae J. St.-Hil. — в окрестностях с. Углы Ковель-
ского р-на Волынской обл. (южная граница ареала). Об-
наруженная природная ценопопуляция J. globifera нахо-
дится в хорошем состоянии в типичных условиях. Для 
охраны ценопопуляции вида из «Красной книги Украи-
ны» предложено создание филиала ландшафтного заказ-
ника местного значения.

К л ю ч е в ы е   с л о в а: Jovibarba globifera, Волынская 
область.

Kuzmishyna I.I., Kotsun L.O., Vojtjuk V.P. The find 
of Jovibarba globifera (Crassulaceae) in Volyn Region 
(Ukraine). — Ukr. Bot. J. – 2015. – 72(1): 19–21.

Lesya Ukrainka Eastern European National University, 
Lutsk

The finding of Jovibarba globifera (L.) J. Parn., a rare boreal 
species from the family Crassulaceae J. St.-Hil., near Uhly 
village (Kovel District, Volyn Region) is reported. The coe-
nopopulation was found at the southern border of the species 
range. For protection of the coenopopulation of the species 
listed in the Red Data Book of Ukraine, establishment of 
a branch of the landscape reserve of local importance is 
proposed.

K e y   w o r d s: Jovibarba globifera, Volyn Region.

В.М. Мінарченко. Ресурсознавство. Лікарські рослини: Навчальний посібник. — К.: Фітосоціоцентр, 2014. — 
215 с.

У виданні вміщено інформаційні матеріали, які висвітлюють сучасні тенденції обліку, використання 
й охорони ресурсів лікарських рослин, лишайників та грибів на міжнародному і національному рівнях. 
Викладено основні поняття національного та міжнародного законодавства щодо використання й охорони 
лікарських рослин; визначено стан природних ресурсів цих видів в Україні, особливості накопичення 
ними біологічно активних речовин; проаналізовано використання лікарських рослин у науковій і 
традиційній медицині, в різних регіонах земної кулі, а також в Україні, біологічно активні речовини з 
яких входять до складу препаратів вітчизняного та іноземного виробництва. Посібник містить методичні 
матеріали щодо обліку ресурсів рослин. Наведені приклади обліку запасів сировини. Значну частину 
інформаційного матеріалу, зокрема розрахункові таблиці для визначення щільності запасів рослинної 
сировини, виділено в додаток.

Посібник буде корисним для викладання ресурсознавства у вищих навчальних закладах, відповідно до 

навчальної програми, і біологічних дисциплін природоохоронного спрямування в середній школі, а також з 

метою обліку рослинних ресурсів.


