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АНОТАЦІЯ 

 

Белемець Н. М. Види роду Spiraea (Rosaceae) природної флори України 

(таксономія, біоекологічні особливості, поширення, використання). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.05 – ботаніка. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України; Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2018.  

Дослідження за темою дисертації виконувалися упродовж 2012–2018 

років згідно з планами держбюджетних наукових тем Ботанічного саду ім. акад. 

О. В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка та наукової тематики відділу систематики 

та флористики судинних рослин з критико-систематичного вивчення таксонів 

флори України та суміжних територій Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного 

НАН України. 

У дисертаційній роботі здійснено комплексне наукове дослідження 

теоретичних та практичних питань, пов’язаних із уточненням обсягу та рангу 

критичних таксонів роду Spiraea L. природної флори України.  

Наукова новизна дисертації полягає у тому, що вперше, за майже 200 

років з часу опису, віднайдено популяцію Spiraea pikoviensis Besser, яка 

вважалася втраченою. Вперше проведено анатомічні, паліноморфологічні, 

молекулярно-генетичні, біохімічні дослідження видів роду Spiraea природної 

флори України. Запропоновано нову номенклатурну комбінацію в ранзі ряду 

(Series Mediae (Pojark.) Belemetz, comb. etstat. nov., nom. provis.). Складено повні 

описи для характеристики видів, дихотомічні ключі для їх визначення та 

конспект роду для флори України. Здійснено еколого-ценотичну 

характеристику популяцій рідкісних таксонів Spiraea media subsp. polonica 

(Błocki) Dostál і S. pikoviensis (дослідження проведені у їх locus classicus) і 
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запропоновано заходи щодо охорони і репатріації S. pikoviensis. Доповнено 

колекцію рослин роду Spiraea у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна.  

Практична цінність виконаної роботи визначається можливістю 

використання матеріалів дисертації при підготовці нового видання «Флора 

України» та чергового тому «Екологічна флора України». Результати 

дослідження можуть бути використані для проведення моніторингу природних 

популяцій видів роду Spiraea; при формуванні списків видів, які потребують 

регіональної охорони; при викладанні ботанічних дисциплін і проведенні 

інтродукційних досліджень; вузькими спеціалістами – систематиками, 

геоботаніками, ботаніками, працівниками зеленого господарства. 

Проаналізувавши літературні джерела та опрацювавши гербарні 

матеріали, ми встановили, що для флори України наводилося сім аборигенних 

видів роду Spiraea. Було виявлено різні погляди на таксономічний статус 

S. ulmifolia Scop., який розглядався як синонім S. сhamaedryfolia L. З’ясувалося 

неоднозначне трактування таксономії S. polonica, S. pikoviensis. Потребувала 

додаткової таксономічної аргументації видового рангу S. litwinowii.  

Для спростування чи підтвердження видової приналежності цих таксонів 

та більш об’єктивної оцінки їхнього статусу недостатньо було оперувати лише 

зовнішніми морфологічними ознаками, які, крім того, значно варіюють, 

важливо було виявити додаткові діагностичні ознаки. 

Нами встановлено, що для діагностики видів роду Spiraea певне значення 

мають анатомічні особливості будови черешків листків, зокрема: форма 

черешка на поперечному зрізі, наявність, локалізація та форма трихом, товщина 

кутикули на зовнішній клітинній стінці епідерми черешка, особливості в будові 

провідної системи. Були виявлені суттєві відмінності в структурі черешків 

близьких видів S. media і S. polonica, що є одним з додаткових аргументів 

таксономічної відокремленості останнього, тоді як відсутність розбіжних ознак 

у морфологічно близьких S. ulmifolia і S. сhamaedryfolia може слугувати 

додатковим підтвердженням сумнівного видового статусу S. ulmifolia.  



4 

 

Експериментальні дослідження, пов’язані з визначенням вмісту 

вторинних метаболітів, зокрема флавоноїдів у листках рослин представників 

роду Spiraea,  проводили на базі Центру колективного користування приладами 

«ВЕРХ» Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України. 

Нами встановлено, що фізіологічно сформовані листки, крім типових 

речовин – водорозчинних органічних і амінокислот з одного боку та 

хлорофілів, каротиноїдів та фосфоліпідів з іншого – містять великий пул 

середньополярних вторинних метаболітів фенольної природи. Серед них 

охарактеризовані похідні коричної та оксикоричних кислот, катехіни та 

проантоціани, флавонол-глікозиди. Обговорюються виявлені розбіжності в 

складі фенольних метаболітів та їхнє хемотаксономічне значення.  

Зокрема, результати порівняння якісного складу флавонолів близьких 

таксонів S. media і S. polonica виявили, що S. media містить глікозиди 

кверцетину, для S. polonica характерні глікозиди кемпферолу, що свідчить про 

недоцільність об’єднувати таксони в один вид (S. media), тому ми розглядаємо 

їх на рівні підвидів S. media subsp. media і S. media subsp. polonica. Основним 

виявленим компонентом близьких видів S. crenata, S. hypericifolia є кверцетин-

моноглікозид, а S. litwinowii – кемпферол-моноглікозид, що дає підставу 

констатувати таксономічну віддаленість S. litwinowii. 

Молекулярно-генетичні дослідження проводили у науково-дослідній 

лабораторії ботаніки і зоології відділу експериментальної біології ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Вперше було отримано і задепоновано у GenBank дев’ять 

маркерних послідовностей ITSI-5.8S-ITS2 кластеру ядерних рибосомальних 

генів шести аборигенних видів Spiraea флори України: S. hypericifolia L. 

(МН370462), S. crenata L. (МН370463), S. media F. Schmidt (МН370464, 

МН370465), S. litwinowii Dobrocz. (MH370457), S. polonica Błocki (МН370458, 

МН370459), S. ulmifolia Scop. (МН370460, МН370461). Послідовності 

S. litwinowii (MH370457), S. polonica (МН370458, МН370459), S. ulmifolia 

(МН370460, МН370461) у GenBank представлені вперше.  



5 

 

Молекулярно-генетичні дані, отримані за результатами реконструкції 

вторинної будови ITS2, підтверджують видову самостійність S. litwinowii. 

Встановлено, що таксони S. media і S. polonica відрізняються між собою за 

вторинною структурою ITS2 лише SNP (поліморфними позиціями) та nst 

(замінами, що не впливають на зміну вторинної структури маркерної 

послідовності ITS2), і не дозволяють розрізняти ці таксони на видовому рівні. 

Беручи до уваги також певну географічну окресленість ареалу S. polonica ми 

вважаємо за доцільне розглядати цей таксон на рівні підвиду S. media 

F. Schmidt subsp. polonica (Błocki) Pawł. Також, за результатами порівняльного 

аналізу вторинних структур послідовності ITS2 з’ясовано, що S. ulmifolia 

відрізняється від морфологічно близького виду S. chamaedryfolia лише двома 

поліморфними позиціями, що не дозволяє розрізняти ці таксони на рівні виду.  

На підставі проведеного комплексного критико-таксономічного аналізу 

встановлено, що у флорі України представлено шість природних видів і один 

підвид Spiraea, з них чотири види з широкими ареалами: S. сhamaedryfolia L. 

(= S. ulmifolia), S. media (S. media subsp. media), S. crenata L., S. hypericifolia L. та 

два види і один підвид з вузькими ареалами – S. litwinowii Dobrocz., 

S. pikoviensis Besser, S. media subsp. polonіca (S. polonica).  

За еколого-ценотичними вимогами досліджені представники роду Spiraea 

належать переважно до лучно-степових та степових рослин, що ростуть по 

кам’янистих степових схилах, гранітних відслоненнях, узліссях, здебільшого 

утворюючи зарості. Еколого-ценотичні особливості обумовлюють характер 

їхнього поширення по території України. Найбільше видів представлено в 

Лісостепу, особливо в Західному та Правобережному (4 види), менше в Степу 

(2 види) та в Карпатських і Прикарпатських лісах (2 види), відсутні на 

Лівобережному Поліссі та крайньому півдні Степу. В Гірському Криму 

трапляється лише один вид. 

Нами встановлено, що популяції рідкісних таксонів S. pikoviensis, яка нині 

достовірно відома лише з locus classicus (с. Пиків, Вінницька обл.) і S. media 

subsp. рolonica із locus classicus (Тернопільська обл., с. Зелений Гай) займають 
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невеликі площі, представлені у вигляді щільного «плетива» вегетативних 

пагонів кореневої порослі і перебувають в регресивному стані. Основними 

лімітаційними факторами функціонування цих популяцій є затінення високим 

деревостаном, а також наявність товстого мохового покриву та підстилки з 

відмерлих решток рослин, що утруднює насіннєве відновлення.  

Такі характеристики можуть розглядатися як загрози існуванню видів, 

поведінка яких вписується в теорію відтіснення реліктів. У зв’язку з 

відсутністю наявних екотопів, придатних для репатріації S. media subsp. 

рolonica і S. pikoviensis, обмеженістю агентів переносу насіння, існує високий 

ризик втрати цих популяцій, який становить 83%. Біотопи з таким показником 

відносяться до I класу – дуже рідкісні. За класифікацією IUCN ці види слід 

віднести до категорії СR (загрожувані), які потребують особливих комплексних 

заходів охорони. Тому культивування і реінтродукція є важливими дієвими 

чинниками в системі охорони цих видів.  

Показано, що всі досліджувані представники роду Spiraea у Ботанічному 

саду ім. акад. О. В. Фоміна успішно проходять інтродукційні випробування, 

мають високий потенціал адаптаційних можливостей (IV та III рівень 

адаптації), добре акліматизувалися в умовах Правобережного Лісостепу 

України (акліматизаційне число = 87 – 92).  

На підставі проведених інтродукційних досліджень встановлено, що 

представники роду Spiraea природної флори України характеризуються 

високими декоративними властивостями, стійкістю до комплексу 

несприятливих чинників, придатні для створення довговічних насаджень, 

насіннєве та вегетативне розмноження є надійними методами для отримання 

масового посадкового матеріалу. 

Впровадження аборигенних видів роду Spiraea в декоративне садівництво 

сприятиме їхній популяризації і збереженню в природних умовах.  

Ключові слова: Spiraea, флора України, систематика, анатомічні ознаки, 

вторинні метаболіти, вторинна структура ITS2, поширення, еколого-ценотичні 

особливості, культивування. 
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дослідження). 
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Київ : ВПЦ «Київський університет», 2017. – C. 43–46. (Особистий внесок 
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15. Бонюк З. Г. Еколого-морфологічні властивості таволги Вангутта 

(Spiraea × vanhouttei (Briott) Zab. в умовах урботериторії / З. Г. Бонюк, 
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(Львів, 19–23 вересня 2011 р.): тези доп.  – Львів, 2011. – С. 351. 



10 

 

16. Бонюк З. Г. Вміст аскорбінової кислоти в асиміляційному апараті 

жимолостей (Lonicera L.) й таволг (Spiraea L.) в умовах техногенного 

навантаження / З. Г. Бонюк, Г. О. Рудік, С. Г. Корсун, Н. М. Белемець // 

Відновлення порушених природних екосистем: IV міжнародна наукова 

конференція (Донецьк, 18–21 жовтня 2011 р.).  – Донецьк, 2011. – С. 60–62. 
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The researches were carried out during 2012–2018 in accordance with the 

plans of the state budget scientific themes of the O. V. Fomin Botanical Garden ESC 

«Institute of  Biology and Medicine» of  the Taras Shevchenko National University 

of  Kyiv and the scientific themes of the Department of systematics and floristics of 

vascular plants of the M. G. Kholodny Institute of Botany NASU. 

The thesis is a comprehensive study of theoretical and practical issues related 

to specification of the volume and rank of critical taxa of the genus Spiraea L. of 

natural flora of Ukraine, their spreading, determination of ecological-geographical 

and phytocenotic conditions of species growth, the necessity of  the protection of rare 

species and the possibilities of their practical use. 

For the first time for about 200 years since the description, of the species the 

Spiraea pikoviensis Besser population was found, which was considered to be lost. 

The anatomical, palynomorphological, molecular-genetic, biochemical studies of 

wild species of Spiraea of Ukrainian flora were carried out. The obtained results 

allowed to identify the additional diagnostic features and to clarify the taxonomic 

status of  critical species. A new combination in the rank row (Series Mediae 

(Pojark.) Belemetz, comb. etstat. nov., nom. provis.) is proposed. The complete 

descriptions of species characteristics, dichotomous keys for their definition and 

summary of the genus for flora of Ukraine were performed. The ecological-cenotic 

characteristic (estimation of ecological niche) of populations of  the rare taxa Spiraea 

media subsp. polonica (Błocki) Dostál and S. pikoviensis were determined and the 

measures for protection and repatriation of  S. pikoviensis have been proposed. The 

collection of plantsof the genus Spiraea in the O. V. Fomin Botanical Garden was 

increased.  

The practical value of  the performed work is determined by the possibility of 

using the materials of the dissertation for the preparation of a new edition of the 

«Flora of Ukraine» and the next volume of «Ecological Flora of Ukraine». The 

results of  the study can be used: for monitoring of  the natural populations of  the 

rare Spiraea species; for listing of species which require regional protection; for 
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teaching of botanical subjects; by narrow specialists-digesters, phyto-sosologists, 

geobotanists, botanists, introducers of plants, workers of gardening. 

After literature analysis and herbarium materials processing, we found that 

there are seven native species of the genus Spiraea for the flora of Ukraine. There 

were found various views on the taxonomic status of S. ulmifolia Scop., which was 

considered as a synonym of S. chamedryfolia L. There was an ambiguous 

interpretation of the taxonomy of S. polonica, S. pikoviensis, S. litwinowii Dobrocz. 

required the additional taxonomic argumentation of its species rank. To refute or 

confirm the species membership of abovementioned taxa and to get more objective 

assessment of their status, it was not enough to operate just with external 

morphological features, which, moreover, vary considerably, it was important to 

determine additional diagnostic features. 

We have found that a certain value for the diagnosis of Spiraea species has the 

following anatomical features of the structure of petioles, such as: the shape of 

petiole on the transverse section, presence, localization and shape of trichoma, the 

thickness of the cuticle on the outer cell wall of the epidermis of the petiole, structure 

features of the conducting system. It has been stated that morphologically well-

defined species are also significantly different in the anatomical features of the 

petiole structure (S. hypericifolia L., S. crenata L., S. сhamedryfolia L.). The 

presence of significant differences in the structure of the petioles of closely related 

species S. media F. Schmidt and S. polonica is one of the additional arguments of 

taxonomic isolation of the latter, whereas the absence of such features in 

morphologically similar S. ulmifolia and S. chamaedryfolia can serve as an additional 

confirmation of the doubtful species status of S. ulmifolia.  

For plants of the family Spiraea, the chemotaxonomic significance of 

flavonoids and other phenolic compounds deserves attention. The general approach to 

the chemotaxonomy of the genus is based primarily on the composition of flavonoid 

glycosides, but the data obtained in such way are not always consistent with 

morphological and anatomical data. The variability of the composition of flavonoids 

and other phenolic compounds of Spiraea can be successfully used not only as 
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chemotaxonomic (taxon-specific), but also as other (ecological-physiological) 

markers. We found that the leaves of the investigated plants contain various 

biochemical sets of flavonols in a significant amount.  

The chemotaxonomic analysis of the close species S. media and S. polonica 

showed that the composition of the secondary metabolites of the leaves of both 

species is similar, however, the comparison of the percentage ratio of flavonols 

indicates of a sufficient systematic difference of these taxa, since according to 

chromatographic data, S. media contains mainly quercetin glycosides, and  

S. polonica contains mostly kaеmpferol glycosides, which, in our opinion, is one of 

the proofs of the heed y to consider these taxa at the level of subspecies of  the 

species S.media. The main revealed component for the close species S. crenata, 

S. hypericifolia is quercetin-monoglycoside, and for S. litwinowii – kaеmpferol-

monoglycoside, which gives reason to state the taxonomic distance of S. litwinowii. 

For the first time, nine marker sequences of ITSI-5.8S-ITS2 claster of nuclear 

ribosomal genes of native species Spiraea of  the flora of  Ukraine were obtained. We 

deposited sequences S. litwinowii (MH370457), S. polonica (МН370458, МН 

370459),  S. ulmifolia (МН370460, МН370461) in GenBank and presented them for 

the first time.  

The molecular-genetic data obtained from the reconstruction of the secondary 

structure of ITS2 confirm the specific independence of S. litwinowii, while 

S. polonica should be considered at subspecies level S. media F. Schmidt subsp. 

polonica (Błocki) Pawł. According to our data, ITS2 S. ulmifolia differs from 

S. chamaedryfolia by only two polymorphic positions, which does not allow to 

distinguish these taxa at the species level, which is also confirmed by our 

morphological studies. 

Thus according to the results of a comprehensive taxonomic analysis it has 

been established that the genus Spiraea in natural flora of Ukraine is represented by 

six natural species and one subspecies of, four species of which are with wide areas: 

S. сhamaedryfolia L. (= S.ulmifolia), S.media (S.media subsp. media), S. crenata L., 

S.hypericifolia L. and two species and one subspecies with narrow areas – 
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S. litwinovii Dobrocz., S.media subsp. polonica (S. polonica), S. pikoviensis Besser. 

According to the ecological-cenotic requirements, the studied Spiraea belong mainly 

to the meadow-steppe and steppe plants, which grow on stony steppe slopes, granite 

openings, edges, mostly forming thickets. 

The ecological-cenotic peculiarities of these species determine their 

distribution features on the territory of Ukraine. The most species are represented in 

the Forest-steppe, especially in the West and Right Bank one (4 species), less in the 

Steppe (2) and in the Carpathian and Subcarpathian forests (2), and are absent in Left 

Bank Polissya and the marginal south of Steppe. In the Mountain Crimea there is 

only one species. 

It was found that the populations of rare taxa S. pikoviensis, was proved which 

is now known only from locus classicus (v. Pykiv, Vinnytsa region) and S. media 

subsp. polonica occupy small areas, represented in the form of dense vegetative 

shoots of root growth and are in a regressive state. The main limiting factors for the 

functioning of these populations are the presence of thick moss cover, which 

complicates seed restoration, as well as shading with a high forest. These 

characteristics can be considered as threats for species existence, the behavior of 

which fits to the theory of relicts supplantation. According to developed estimation 

criteria of risk losses, this risk is extremely high and is over 83%. Biotopes with such 

indicator belong to I st class, a very rare one. According to IUCN classification, these 

types should be referred to the category CR (threatened) that require a complex of 

special protection measures. Therefore, the conservatin of these species localities 

requires in the first turn stopping the overgrowth of areas with trees and shrubs, their 

regular thinning out and further observation of the state of populations. The 

cultivation and reintroduction are important effective factors in the protection of these 

rare species. 

On the basis of introduction studies it was established that the plants are 

characterized both by high decorative qualities and resistance to a complex of 

unfavorable factors. The seed and vegetative reproduction are reliable methods of 

their mass propagation.  
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The introduction of native species of the genus Spiraea in ornamental 

horticulture will promote to their popularization and conservation in natural 

conditions. 

Key words: Spiraea, flora, Ukraine, systematics, anatomical features, 

secondary metabolites, secondary structure of ITS2, distribution, ecological-coenotic 

features, introduction.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Успішне виконання Стратегічного плану Конвенції 

про біорізноманіття неможливе без всебічного вивчення структурно-

функціональної організації біоти, її рослинної компоненти [217]. Важливого 

значення набуває комплексне дослідження критичних таксонів, вивчення стану 

рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення видів, які в умовах 

інтенсивної трансформації природного середовища, найвразливіші до 

негативних зовнішніх впливів і потерпають в першу чергу. До таких таксонів, 

зокрема, належить рід Spiraea L. (Rosaceae). 

Для флори України наводилося сім аборигенних видів роду Spiraea [57], 

серед яких три є ендемічними – S. litwinovii Dobrocz., S. pikoviensis Besser, 

S. polonica Błocki, з них два останніх – дуже рідкісні і критичні, а S. polonica 

охороняється і занесений до списку Червоної книги України (2009) [165]. 

Систематика роду досить складна, існують певні труднощі при 

ідентифікації видів, що пов’язано з високим рівнем поліморфізму, зумовленим 

значним варіюванням морфологічних ознак і здатністю рослин до міжвидової 

гібридизації з подальшим розщепленням ознак. Вимагають уточнення питання 

таксономії, хорології, еколого-географічних та фітоценотичних умов 

виростання видів на території України. Існуючі на сьогодні дані 

морфологічних, біохімічних та молекулярно-генетичних досліджень є 

фрагментарними і стосуються переважно видів з широким ареалом.  

Крім аборигенних видів, в Україні рід Spiraea широко представлений 

також культивованими видами, різновидами та формами. Спектр корисних 

властивостей цих рослин досить широкий. Їх цінують за декоративні якості, 

тому часто використовують в озелененні. Окремим видам притаманні 

лікувальні, фітонцидні та медоносні властивості [35, 59, 72, 97, 102, 164, 224]. 

Тому комплексне дослідження аборигенних видів Spiraea флори України є 

актуальним як в теоретичному, так і в прикладному аспектах. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася у рамках держбюджетних наукових 

тем Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка: 

«Інтродукція, збереження генофонду рослин та адаптивні стратегії в умовах 

техногенного навантаження та змін клімату» (№ 11БП036-01); «Моніторинг, 

охорона та корекція природних, трансформованих і модельних екосистем 

природно-заповідних територій та інтродукційні заходи з метою збереження 

біорізноманіття та підвищення їх стійкості до змін довкілля» (№ 14БП036-01); 

«Збереження, інтродукція, репродукція рідкісних та зникаючих рослин і 

моніторинг біологічного різноманіття модельних екосистем природно-

заповідних територій» (№ 16БП1036-07), а також наукової тематики відділу 

систематики та флористики судинних рослин Інституту ботаніки 

ім. М. Г. Холодного НАН України з критико-систематичного вивчення таксонів 

флори України та суміжних територій: «Таксономічний і морфологічний аналіз 

комеліноїдних однодольних, мальвід і фабід України та створення 

інформаційних ресурсів для флористико-таксономічного зведення «Флора 

України» (№ 0112U000255); «Еколого-ценотичні та популяційні основи 

охорони рідкісних видів» (№ 0112U002279); «Таксономічно-номенклатурне та 

флористичне вивчення судинних рослин України, дигіталізація та узагальнення 

номенклатурно-таксономічної і гербарної інформації» (№ 0117U004024). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було уточнити 

таксономічний склад роду Spiraea природної флори України, узагальнити 

відомості щодо географічного поширення видів, провести аналіз біологічних 

особливостей, визначити можливості репатріації та перспективи використання. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

– проаналізувати історію вивчення, сучасні напрямки таксономічних 

досліджень та місце роду Spiraea в системі родини Rosaceae у світлі 

молекулярно-філогенетичних літературних даних; 
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– провести критичний огляд видового складу роду Spiraea природної флори 

України; 

– визначити амплітуду мінливості морфологічних ознак видів роду Spiraea 

флори України та проаналізувати їхню таксономічну значущість; 

– отримати нуклеотидні послідовності ITS1-5.8S-ITS2 кластеру ядерних 

рибосомальних генів аборигенних  видів роду Spiraea флори України та 

провести порівняльний аналіз вторинних структур ITS2-послідовностей; 

– виділити біологічно активні фенольні сполуки, як хемотаксономічні 

маркери, для залучення додаткових діагностичних ознак;  

– скласти повні описи для характеристики аборигенних видів, дихотомічні 

ключі для їх визначення та конспект роду для флори України; 

– виявити закономірності поширення представників роду Spiraea на 

території України та провести географічний аналіз; 

– з’ясувати еколого-ценотичну приуроченість рідкісних таксонів Spiraea 

media subsp. polonica і S. pikoviensis та запропонувати заходи для 

збереження популяції S. pikoviensis; 

– уточнити біологічні характеристики, екологічні особливості аборигенних 

видів та узагальнити відомості щодо використання. 

Об’єкт дослідження – таксономія, біоекологічні особливості, поширення 

та використання представників роду Spiraea природної флори України.  

Предмет дослідження – аборигенні таксони роду Spiraea у флорі України. 

Методи дослідження – польовий, морфолого-географічний, анатомічний, 

паліноморфологічний, біохімічний, молекулярно-генетичний, статистичний. 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі узагальнення 

існуючих матеріалів з таксономії та проведеного комплексного критико-

систематичного аналізу уточнено таксономічний склад роду Spiraea у 

природній флорі України. 

Вперше, за майже 200 років з часу опису, віднайдено популяцію 

S. pikoviensis Besser, яка вважалася втраченою. Вперше проведено анатомічні, 

паліноморфологічні, біохімічні дослідження дикорослих видів роду Spiraea 
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флори України, що дали можливість виявити додаткові діагностичні ознаки та 

уточнити таксономічний склад роду. Запропоновано нову номенклатурну 

комбінацію в ранзі ряду (Series Mediae (Pojark.) Belemetz, comb.etstat. nov., nom. 

provis.). 

Складено ключі для визначення аборигенних видів роду Spiraea флори 

України, а також здичавілих видів, які вийшли з культури і нерідко 

трапляються в природних ценозах. 

Вперше отримано і задепоновано у GenBank дев’ять маркерних 

послідовностей ITSI-5.8S-ITS2 кластеру ядерних рибосомальних генів шести 

представників роду Spiraea природної флори України – S. hypericifolia L. 

(МН370462), S. crenata L. (МН370463), S. media F. Schmidt (МН370464, 

МН370465), S. litwinowii Dobrocz. (MH370457), S. polonica Błocki (МН370458, 

МН370459), S. ulmifolia Scop. (МН370460, МН370461). Послідовності 

S. litwinowii (MH370457), S. polonica (МН370458, МН370459), S. ulmifolia 

(МН370460, МН370461 ) у GenBank представлені вперше. 

Досліджено та уточнено природні місцезростання та стан популяцій 

рідкісних видів. Складено картосхеми поширення аборигенних видів Spiraea на 

території України та доповнено відомості з хорології. Обґрунтовано 

необхідність охорони S. pikoviensis.  

Проведено оцінку декоративних властивостей аборигенних видів роду 

Spiraea та показано перспективність їх використання в зеленому будівництві з 

урахуванням біоекологічних особливостей.  

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації 

будуть використані при підготовці нового видання «Флора України» та 

чергового тому «Екологічна флора України». Результати дослідження можуть 

бути використані для проведення моніторингу природних популяцій видів 

Spiraea; при формуванні списків видів, які потребують регіональної охорони; 

при викладанні ботанічних дисциплін і проведенні інтродукційних досліджень; 

вузькими спеціалістами – систематиками, геоботаніками, фітосозологами, 

ботаніками, працівниками зеленого господарства. Гербарні зразки рослин 
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передано до Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України (KW); 

посадковий матеріал – до Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним дослідженням автора. Здобувачем спільно з керівником розроблено 

наукову концепцію дослідження, сформульовано мету та визначено задачі. 

Автором особисто опрацьовані літературні джерела, виконані польові та 

експериментальні дослідження, результати яких проаналізовані та відображені 

в дисертаційній роботі та публікаціях. Частину експериментальних досліджень, 

пов’язаних з визначенням вмісту вторинних метаболітів, зокрема флавоноїдів у 

листках рослин, проведено на базі Центру колективного користування 

приладами «ВЕРХ» Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН 

України під керівництвом к.б.н. В. П. Грахова, а молекулярно-генетичні – в 

науково-дослідній лабораторії ботаніки і зоології відділу експериментальної 

біології ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка під керівництвом д.б.н. І. Ю. Костікова і 

к.б.н. Н. І. Карпенко, яким автор висловлює особливу подяку.  

Поповнено колекцію рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна 

аборигенними видами Spiraea природної флори України. За консультації 

куратора колекції к.б.н. З. Г. Бонюк здійснено підбір рослин роду Spiraea для 

проведення експериментальної роботи. Науковий аналіз, статистичну обробку 

даних, узагальнення результатів дослідження, обґрунтування висновків 

виконано безпосередньо автором.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи оприлюднені на наукових конференціях: «Екологія та 

екологічна освіта» (Київ, 2010, 2011); «Відновлення порушених природних 

екосистем» (Донецьк, 2011, 2014); «Дендрологія, квітникарство та садово-

паркове будівництво» (Ялта, 2012); «Роль ботанических садов в сохранении 

разнообразия растений» (Батуми, 2013); «Актуальні проблеми ботаніки та 

екології» (Щолкіне, 2013); «Проблемы и перспективы исследования 

растительного  мира» (Ялта, 2014); «Інтродукція, збереження та моніторинг 
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рослинного різноманіття» (Київ, 2014); «Внесок натуралістів-аматорів у 

вивчення біологічного різноманіття» (Ужгород, 2015); «Інтродукція рослин, 

збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках» 

(Київ, 2015); «Охорона біорізноманіття та історико-культурної спадщини у 

ботанічних садах та дендропарках» (Умань, 2015); «Рідкісні рослини і гриби 

України та прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій» 

(Київ, 2016); «Preserving biodiversity and historic-cultural heritage in botanic 

gardens and dendrological parks» (Умань, 2016); «Сучасні проблеми біології, 

екології та хімії» (Запоріжжя, 2017); «Регіональні проблеми вивчення і 

збереження біорізноманіття» (Чернівці, 2017), а також на ХІІІ (Львів, 2011) та 

XIV (Київ, 2017) з’їздах Українського ботанічного товариства. 

Публікації. Результати дослідження відображено в 30 публікаціях, серед 

яких 11 статей у наукових фахових виданнях, включених до переліку, 

затвердженого МОН України (з них 3 статті у виданнях, які входять до 

наукометричних баз даних), 1 стаття у зарубіжному періодичному науковому 

виданні та 18 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях. Права 

співавторів не порушено. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з анотації, вступу, 

восьми розділів, висновків, списку використаних джерел (296 найменувань, з 

них – 120 іноземними мовами) та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 217 сторінок. Основний текст викладено на 143 сторінках 

комп’ютерного набору. Робота містить 13 таблиць, 38 рисунків та два додатки, 

які займають десять сторінок: Додаток А – «Зображення представників роду 

Spiraea L. природної флори України в експозиції Ботанічного саду ім. акад. 

О. В. Фоміна», Додаток Б – «Список опублікованих праць за темою дисертації».  
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РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІЯ, СУЧАСНІ НАПРЯМКИ ТАКСОНОМІЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МІСЦЕ РОДУ SPIRAEA L. В СИСТЕМІ РОДИНИ 

ROSACEAE У СВІТЛІ МОЛЕКУЛЯРНО-ФІЛОГЕНЕТИЧНИХ 

ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ 

 

Систематика роду Spiraea L. починається з валідного опублікування 

родової назви у праці «Species plantarum» К. Ліннея [242]. Родову назву 

запозичено з грецької σπείρα  «спейрайа» [100, 137] – спіраль, – від спірально-

зігнутих плодів, характерних для рослин виду Filipendula ulmaria (L.) Maxim., 

який раніше К. Ліннеєм розглядався у складі роду Spiraea. Типом роду була 

визначена S. salicifolia L. Систематичне положення роду тривалий час 

залишалося невизначеним. Початок таксономічної невизначеності роду поклав 

сам автор – К. Лінней, який до складу роду, окрім шести видів 

Spiraea (S. salicifolia, S. chamaedryfolia L., S. crenata L., S. hypericifolia L., 

S. tomentosa L., S. trilobata L.) відніс ще ряд таксонів, які нині розглядаються у 

складі родів Aruncus L., Filipendula Mill., Physocarpus (Cambess.) Maxim., 

Sibiraea Maxim., Neillia D. Don (= Stephanandra Siebold & Zucc.), Sorbaria (Sér. 

еx DC.) A. Braun. Таким чином, К. Лінней розглядав рід Spiraea досить широко, 

куди включив як деревні, так і трав’яні рослини [242]. Таке трактування роду 

Spiraea зберігалося тривалий час. В пізніших системах обсяг роду Spiraea був 

значно звужений. Багато видів, які К. Лінней включав до роду Spiraea s. l., 

сучасно вважають досить віддаленими від роду Spiraea і за останні 250 років 

були переведені до складу інших родів, як, зокрема в морфологічній 

класифікації  J. Hutchinson [229], що підтверджується також сучасними даними 

молекулярно-філогенетичного аналізу [246, 254, 260-263]. 

Систематика роду Spiraea неодноразово розглядалася багатьма 

дослідниками, зокрема: J. P. Tournefort [286], J. Сambessedes [193], A. P. De 

Candolle [200], N. C. Seringe [274], C. F. Ledebour [238], K. Koch [235], C. J. 

Maximowicz [251], H. Zabel, [293], C. K. Schneider [269-270], T. Nakai [258], A. І. 
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Поярковою [125], A. Rehder [265], Д. М. Доброчаєвою [57], В. В.  Шульгиною 

[174], T. T. Yü [292], В. Н. Гладковою [47], R. Businský [189] та ін.  

З вітчизняних ботаніків слід відмітити В. Г. Бессера [185] та його учня 

А. Анджейовського [1, 177], Р. Е. Траутфеттера [151, 152], А. С. Роговича [130, 

131], І. Ф. Шмальгаузена [173], Ю. Пачоського [112], П. С. Шестерикова [172] 

та ін. Дослідники здійснювали інвентаризацію природної флори та складали 

перші флористичні списки окремих регіонів України.  

Особливої уваги заслуговує флорографічна праця W. Besser «Enumeratio 

plantarum…» [185]. Дослідник у складі списку судинних рослин з території 

Південного Поділля валідно оприлюднив новий вид S. pikoviensis Besser, 

знахідки якого тривалий час не підтверджувалися новими зборами. Необхідно 

відмітити праці Ю. Пачоського [112], в яких разом із наведеними списками 

судинних рослин Херсонської губернії, подано точні вказівки локалітетів 

S. hypericifolia, S. crenata.  

Пізніше доповнення та нові дані щодо поширення представників роду 

Spiraea  (Таволга) на території України були висвітлені у «Флорах» [56] та 

«Визначниках» [40, 107]. У матеріалах для флори Поділля, сукупно з іншими 

видами рослин, Б. Є. Балковський [8] наводить S. crenata, «яка в умовах 

плакорного гранітного степу, серед лісу, на площі 30-40 га росте у великій 

кількості». Для території Українських Карпат В. І. Чопик [168] наводить 

проблемний з точки зору номенклатури таксон S. ulmifolia Scop. Інформацію 

про поширення та ценотичну приуроченість рідкісного виду S. hypericifolia на 

території проектованого Коростишівського НПП (Житомирська обл.) 

представлено у публікаціях О. О. Орлова [108]. Автор зазначає, що «…вид 

знаходиться тут поблизу південної межі свого суцільного ареалу. 

Місцезростання приурочені до відслонень кристалічних порід на лівому березі 

р. Тетерів, вище за течією від с. Великі Кошарища. Дане угруповання 

надзвичайно рідкісне на цій території і потребує суворої охорони». У свою 

чергу, О. Р. Баранський [9] в одній із робіт розглядає лісостепові рідкісні види 

Волинського Полісся, серед яких представників роду Spiraea не наводить. 
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Грунтовний аналіз фітоценотипної структури видового складу 

автохтонних дендросозофітів природно-заповідного фонду Лісостепу України 

виконав С. Ю. Попович із співавторами [123, 124]. Дослідники встановили, що 

найчисельнішою за кількістю видів є група асектаторів, до якої віднесено і види 

роду Spiraea: S. crenata – асектатор чагарникових фітоценозів та природних 

угруповань трав’яних типів рослинності; S. hypericifolia – асектатор фітоценозів 

кам’янистих та гранітних відслонень; S. litwinowii – асектатор степових 

фітоценозів; S. media – асектатор фітоценозів світлих лісів, чагарників.  

Нові відомості про поширення на Чернівеччині рідкісного виду 

S. polonica подані у роботах І. І. Чорнея зі співавторами [143, 169, 170] і 

О. Д. Волуци [41, 42]. При обстеженні гранітних відслонень Кіровоградщини 

Т. Л. Андрієнко [2] відмічено S. hypericifolia. У конспекті флори Полтавщини 

О. М. Байрак [6] доповнює загальний перелік видами S. crenata, S. hypericifolia, 

S. litwinowii з вказівками на конкретні місцезнаходження. 

Відомі численні спроби внутрішньородової класифікації роду Spiraea. 

Перше монографічне опрацювання роду Spiraea виконав у 1824 р. 

J. Сambessedes [193]. Дослідник розподілив рід Spiraea на п’ять секцій 

невизначеного таксономічного рангу (табл. 1.1). До першої секції увійшли 

рослини із зонтичними, щиткоподібними та волотеподібними суцвіттями (23 

види та 4 форми). У складі другої секції автор виділив два види – Spiraea 

sorbifolia L. (нині Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun) і Spiraea aruncus L. (нині 

Aruncus dioicus (Walter) Fernald (= A. vulgaris Raf., nom. in valid.). Інші три секції 

об’єднали види, які нині розглядаються у складі родів Filipendula Mill. 

(= Ulmaria Mill.), Physocarpus, Gillenia Moench, Kerria DC. 

Більш вдало розібрався у цій таксономічній плутанині французький 

ботанік N. Seringe [274]. Автор виділив рід Spiraea як самостійну таксономічну 

одиницю і вперше запропонував якісно нову консервативну діагностичну 

ознаку для розмежування секцій – тип суцвіття. У своїй системі, беручи до 

уваги цю ознаку, автор валідно оприлюднив дві секції: Chamaedryon Ser. 

(зонтикоподібні суцвіття) і Spiraria Ser. (суцвіття – волоть). Щодо видового 
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складу секцій більш правильними є погляди S. Endlicher [211]. Дослідник до 

складу секції Spiraria включив типовий вид S. salicifolia. 

Інший підхід до виділення секцій у межах роду Spiraea застосував 

C. Ledebour [238]. Взявши до уваги ознаки будови суцвіття, у складі роду 

виділив п’ять секцій. Секція Chamaedryon, загалом, відповідала аналогічній у 

системі Н. Seringe. Секції Aruncus, Erioginia Hooker, Sorbaria, Ulmaria 

об’єднували види близькоспоріднених родів, що на початку XIX століття 

деякими дослідниками розглядалися у складі роду Spiraea. 

Вагомий внесок у систематику роду Spiraea зробив німецький ботанік 

К. Koch [235]. Автор критично опрацював відомі на той час системи роду та у 

1854 р. запропонував у складі роду Spiraea розрізняти сім секцій, зокрема: 

Chamaedryon, Holodiscus, Nellia, Physocarpus, Sorbaria, Spiraria (див. табл. 1.1). 

Із складу останньої виділив види із складними щиткоподібними суцвіттями і 

об’єднав у секцію Calospira К. Koch. 

Така система роду була частково прийнята німецьким дендрологом 

W. Lauche [237], але у його трактуванні рід Spiraea поділено на чотири групи 

невизначеного таксономічного рангу (об’єднали види, які нині розглядаються у 

складі родів Holodiscus, Nellia, Physocarpus, Sorbaria) та три секції 

Chamaedryon, Calospira та Spiraria (прийнятими згідно з поглядами К. Koch).  

Значний внесок у розробку системи підродини Spiraeaceae і роду Spiraea 

здійснив відомий вчений К. Максимович у монографії «Adnotationes de 

Spiraeaceis» [251]. У запропонованій системі автор в межах підродини 

Spiraeaceae виділив чотири триби – Spiraeeae, Neillieae, Gillenieae, Quillajeae, 

до складу яких відніс чотири роди (див. табл. 1.1). Рід Spiraea розподілив на три 

секції: Petrophytum Nutt., Chamaedryon, Spiraria. До секції Petrophytum включив 

північно-американські напівкущики роду Petrophytum. У секції Chamaedryon 

виділив дві серії, що відповідають секціям Glomerati Nakai (сучасно) і 

Chamaedryon, а у секцію Spiraria об’єднав представників секцій Calospira і 

Spiraеa. Обсяги секцій у запропонованих системах Н. Seringe, К. Koch та 

К. Максимовича майже ідентичні, проте К. Максимович склав ключ для 
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визначення 35 видів та розглянув 44 внутрішньовидових таксони на рівні 

підвиду та різновиду.  

Детальні відомості про різноманіття, поширення і нові номенклатурі 

комбінації представників роду Spiraea представлені у монографічній праці 

німецького дендролога H. Zabel [293]. У своєрідній системі автор запропонував 

нові доповнення, а саме чотири секції: Botryiospira Zabel (в цю секцію 

віднесено види, які нині належать до родів Petrophytum і Sibiraea); Chamaedryon 

(Ser.) Zabel; Nothospira Zabel; Spiraria (Ser.) Zabel. Секція Spiraria була поділена 

ще на три підсекції: Calospira K. Koch, Pachystachya Zabel і Euspiraria Zabel 

(див. табл.1.1). У складі роду автор розглядає 30 видів (25 видів в сучасному 

трактуванні) і 40 внутрішньовидових гібридів Spiraea. 

У цьому ж році німецький дендролог L. Dippel [207] критично переглянув 

відоме на той час різноманіття роду Spiraea і навів детальний опис 78 таксонів, 

які за ознаками форми суцвіття розподілив в три секції: Calospira, Chamaedryon 

і Spiraria. Власне, дослідник у системі застосував комплексний підхід з 

урахуванням великої кількості діагностичних ознак та особливостей 

географічного поширення. Погляди L. Dippel стосовно обсягу секцій, загалом, 

не втратили свого значення до сьогодні. 

Система роду, запропонована Р. Ascherson і Р. Craebner [178] на початку 

XX століття не узгоджується з попередніми класифікаціями. Автори навели 36 

видів і форм Spiraea, які розподілити в секції Chamaedryon і Spiraria. До складу 

роду включили вид S. laevigata Maxim., який нині віднесено до роду Sibiraea. 

У роботі міститься інформація стосовно вживання родової назви Spiraea у тій 

чи іншій країні: Spierstaude, vlaem.: Spierstruik; rum.: Taulă; poln.: Tawoła, 

Tawłina; böhm.: Tavolnik; russ.: Taволъга, Волжанка; ung.: Bajnόca. 

У двотомній енциклопедії рослин Центральної Європи німецьким 

ботаніком C. Schneider [269, 270] наведено описи 57 видів і різновидів роду 

Spiraea з ілюстраціями листків, квіток і плодів. Рід поділяється на два підроди: 

Еuspiraea і Homolospiraea (див. табл. 1.1). У типовому підроді Еuspiraea автор 

виділяє три секції, зокрема: Calospira (із зонтикоподібними складними 
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щитками), Chamaedryon (із зонтикоподібними або щиткоподібними суцвіттями) 

і Spiraria (із складними зонтикоподібними розгалуженими суцвіттями у формі 

пірамідальної волоті). Дослідник валідно оприлюднює нову комбінацію subgen. 

Homolospiraea. В межах цього підроду C. Schneider об’єднує види 

мексиканського походження, як, наприклад, S. hartwegiana Rydb. (сучасно 

S. parviflora Benth) з квітками на квітконіжках, що зібрані у видовжені прості 

китиці. Пізніше північно-американські види Spiraea вивчалися L. J. Uttal [287]. 

Дослідник виділив типи усіх таксонів C. Schneider, які зараз зберігаються у 

гербарії арборетума Арнольда (А). 

Дослідження роду Spiraea в першій половині XIX – на початку XX 

століть здебільшого ґрунтувалися на описах нових видів. Запропоновані 

системи, до певної міри, були штучними і не відображали філогенетичних 

зв’язків між окремими таксонами. Тип суцвіття – традиційно найважливіша 

діагностична ознака, за якою класифікували рід Spiraea. К. Максимович у 

запропонованій класифікації роду Spiraea коротко визначає суцвіття як «flores 

haud vere racemose, pedicallis inaeguilongis» і для побудови системи широко 

використовує комплекс діагностичних ознак. Однак його варіант системи, як і 

усі запропоновані, не є довершеним. Розбіжності існували стосовно комбінацій 

секцій та їх об’єму, автори по-різному поділяли рід на внутрішньородові 

категорії (підроди, секції, ряди і цикли), описуючи одні й ті ж самі види, давали 

їм різні назви, багато з яких нині вважаються синонімами, а системи, 

побудовані за типом суцвіття, є досить відмінними і суперечливими. 

Складність класифікації роду пов’язана, головним чином, з міжвидовою 

гібридизацією та досить вираженим поліморфізмом, зумовленим значним 

варіюванням морфологічних ознак.  

Вагомий внесок у систематику роду Spiraea зробив у 1916 р. японський 

вчений T. Nakai [258]. Автор валідно оприлюднив нові номенклатурні 

комбінації – subg. Protospiraea Nakai та subg. Metaspiraea Nakai (див. табл. 1.1). 

У початковому варіанті дослідник у складі роду Spiraea виділив секції Spiraria, 

Calospira, Chamaedryon. У секції Chamaedryon запропонував три підсекції, 
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описані ним вперше: Glomerati Nakai, Euchamaedryon Nakai та 

Metachamaedryon Nakai. Пізніше, на основі еволюційно-морфологічного 

підходу, розділив рід Spiraea на два підроди: Protospiraea Nakai (об’єднує види 

еволюційно примітивні, з пірамідальними суцвіттями волотями або складними 

щитками на кінцях довгих, улиснених цьогорічних пагонів, що виходять від 

основи куща або рідше від старих гілок) і Metaspiraea Nakai (види з простими 

щитковидними або зонтиковидними суцвіттями, розташованими на кінцях 

коротких улиснених гілочок або сидячі, розвиваються з бруньок пагонів 

минулих років). Підрід Metaspiraea автор поділив на три секції: Glomerati, 

Chamaedryon і Metachamaedryon. 

О. І. Пояркова [125] сприйняла запропоновану T. Nakai систему роду 

Spiraea. У свою чергу, в обробці роду Spiraea для «Флора СССР» [125] секції 

розділила на ряди та цикли (див. табл. 1.1), врахувавши такі діагностичні 

ознаки, як: розташування чашолистків і стовпчиків при плодах; відношення 

довжини тичинок до довжини пелюсток квіток; форму та розміри плодів 

(листянок), бруньок, наявність покривних лусочок; ребристість чи опуклість 

поверхні пагонів; величину та форму листків; наявність опушення. В 

подальшому, така система роду розглядалася більшістю систематиками, однак 

автори не завжди розподіляли рід на підроди [57, 182, 236, 265, 292].  

У своїх дослідженнях А. Rehder [265] відмічає, що рід Spiraea нараховує 

80 видів, у роботі більш широко розглядає 49 видів, їх гібридів і форм. Види 

розподіляє у три секції: Spiraria – з волотистими суцвіттями; Сalospira – з 

складними щитками; Chamaedryon – з простими щиткоподібними або 

зонтикоподібними суцвіттями.  

У класифікації китайських дослідників T. T. Yü і K. C. Kuan [292], яка 

поєднує елементи систем T. Nakai і А. І. Пояркової, рід Spiraea розподілено на 

чотири секції та 10 серій, чотири з яких раніше були запропоновані 

А. І. Поярковою (див. табл. 1.1). Автори вказують діагностичні ознаки для 

виділення таксонів у серії: форма листків, наявність лусочок бруньки, 

відношення довжини пелюсток до довжини тичинок, габітус. 
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Таксономічну ревізію північноамериканських видів роду Spiraеa 

детально виконав J. Henrickhson [223]. Автор два мексиканських види роду 

Spiraea (S. hartwegiana і S. northcraftii I. M. Jonston) звів до одного і відніс до 

роду Xerospiraea (як X. hartwegiana (Rydb.) Henrickson). 

Для «Флоры Восточной Европы» рід Spiraea опрацювала В. М. Гладкова 

[47]. Провівши ревізію представників роду, дослідниця за формою та 

розміщенням суцвіть, виділила три секції: Chamaedryon, Calospira, Spiraеa, що 

в основному відповідає системі роду, яку запропонувала А. І. Пояркова [125]. 

Опрацьовуючи рід Spiraea для «Флори УРСР» Д. М. Доброчаєва [57] 

дотримується системи роду, запропонованої А. І. Поярковою [125] – поділяє рід 

на два підроди: Metaspiraea і Protospiraea (див. табл. 1.1). У складі підроду 

Metaspiraea більш широко розглядає секцію Chamaedryon, у якій виділяє 

чотири ряди (series): 1. Hypericifoliae Pojark. (S. hypericifolia L.), 2. Crenatae 

Pojark. (S. crenata L., S. litwinowii Dobrocz., S  pikoviensis Besser), 3. Eumediae 

Dobrocz. (S. media Fr. Schmidt, S. polonica Błocki), 4. Chamaedryfoliae Pojark. 

(S. chamaedrуfolia L., S. ulmifolia Scop.). У складі підроду Protospiraea розглядає 

секцію Spiraria. Види цієї секції (S. salicifolia, S. japonica L., S. douglasii Hook., 

S. alba Du Roi., S. prunifolia Siebold et Zucc.) на території України трапляються 

лише в культурі.  

Таким чином, погляди дослідників є дуже відмінними у трактуванні 

обсягу певних груп надвидових таксонів. Автори по-різному поділяють рід 

Spiraea на внутрішньородові категорії (підроди, секції, ряди (series) і навіть 

цикли), як це, зокрема, зроблено в обробці роду Spiraea для флори СРСР 

О. І. Поярковою [125]. У більшості із цих поділів (внутрішньородових таксонів) 

основною діагностичною ознакою є морфологія суцвіття як, наприклад, у 

системі роду, запропонованій А. Rehder [265] та інших дослідників, у якій 

визнається три секції: sect. Spiraea (Spiraria Sér.) – з волотистим суцвіттям, 

sect. Сalospira K. Koch – з складними щитками і sect. Chamaedryon Sér. – з 

простими щиткоподібними або зонтикоподібними суцвіттями.  
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На сьогодні найбільше протирічь виникає щодо обсягу підроду 

Metaspiraea. Не з’ясованим ще залишається питання доцільності виділення у 

складі підроду Metaspiraea секції Glomerati [174, 258, 292], яка включає види з 

сидячими зонтиками, зокрема й S. hypericifolia, що представлений в Україні. 

Т. І. Славкіна [139] у складі секції Glomerati об’єднує групу видів, які широко 

використовують в інтродукції. 

 Останнім часом для з’ясування систематики й філогенії роду Spiraea, як і 

триби спірейних взагалі, почали використовувати дані молекулярної 

систематики [260-263]. Слід зазначити, що сучасні спірейні (близькі роди до 

Spiraea) визнаються як окрема триба Spiraeeae, раніше описана A. De Candolle 

[200] в ранзі родини Spiraeaceae, що включала значно більше родів, ніж нині 

включає сучасна триба, де крім роду Spiraea були включені й такі роди, як 

Purschia DC., Kerria, Gillenia, Neillia, Kagenackia Ruiz & Pav. та ін., які сучасно 

сюди не відносять.  

G. K. Schulze-Menz [273] включив роди Spiraea, Sibiraea i Aruncus до 

складу триби Spiraeeae та характеризує їх як кущі або багаторічні трави, без 

прилистків, з (2)-5(8) плодолистиками та плодами – багатолистянками, 

листянки яких шкірясті або хрящуваті з фрагментом стилодія. J. Hutchinson 

[229] i А. Л. Тахтаджян [278] до триби Spiraeeae, крім цих трьох родів, 

включили також роди Kelseya Rydb., Luetkea Bong. і Petrophyton. Обидва автори 

рід Pentactina розглядають як синонім роду Spiraea, тоді як інші дослідники до 

складу роду Spiraea включають рід Apopetalum Pax, який нині вважається 

синонімом Brunellia Ruiz & Pav., що входить до складу родини Brunelliaсeae. 

За сучасними даними [197], триба Spiraeeae включає роди Aruncus, 

Kelseya, Luetkea, Pentactina Nakai, Petrophytum, Sibiraea i Spiraea. Дані 

молекулярно-філогенетичного аналізу підтверджують необхідність включення 

до цієї групи також роду Holodiscus (K. Koch) Maxim., який раніше відносили 

до триби Holodisceae, через наявність іншого типу плоду, а також 

підтверджують необхідність включення родів Kelseya, Luetkea i Petrophytum у 

трибу Spiraeeae. Зокрема, у роботі Д. Поттера зі спіавторами [262], що 
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базується на вивченні ядерних і хлоропластних генів, розглядаються питання 

обсягу триби Spiraeeae й роду Spiraea. У своїх дослідженнях автори хотіли 

показати, наскільки монофілетичними є ці таксони і як ці роди філогенетично 

між собою пов’язані, чи підтверджується поділ роду Spiraea на три секції [265], 

а також розглядають питання історичної біогеографії й морфологічної еволюції 

роду Spiraea. Для цього дослідниками був проведений молекулярно-

філогенетичний аналіз цієї групи з використанням хлоропластних trnL-trnF і 

ядерних ITS (ITS1-5.8S rRNA-ITS2) послідовностей для представників восьми 

родів триби, зокрема 24 видів роду Spiraea, по два види з родів Petrophytum i 

Sibiraea і по одному виду із родів Holodiscus, Kelseya, Luetkea i Xerospiraea. До 

аналізу було включено також два інших роди родини Rosaceae, які не є 

представниками триби Spiraeeae, але які необхідні були для кладистичного 

аналізу. Слід зазначити, що серед видів роду Spiraea до аналізу були включені 

також шість видів, що характерні для території України, зокрема це два види 

природної флори: S. crenata і S. hypericifolia та чотири з культури, що нерідко 

дичавіють: S. douglasii, S. japonica, S. prunifolia, S. salicifolia. 

На сьогодні це одне з найбільш повних молекулярно-філогенетичних 

досліджень триби Spiraeeae, яке включає представників восьми родів, що тим 

самим дає можливість оцінити філогенію триби і кожного роду в ній, зокрема, 

з’ясувати взаємовідносини між окремими родами і всередині даної групи. 

Враховуючи результати попередніх аналогічних досліджень [233, 263], 

авторами були отримані дані, що підтвердили монофілію цієї триби, а також 

самостійність таких родів, як Aruncus, Holodiscus, Kelseya, Luetkea, Petrophyton, 

Sibiraea, Spiraea та Xerospiraea. На дендрограмі (рис. 1.1) видно, що найбільш 

тісні зв’язки виявилися між родами Spiraea, Petrophyton i Sibiraea.  

Іншу велику кладу формують такі сестринські групи як Aruncus-Luetkea i 

Holodiscus-Xerospiraea. Найменші зв’язки з названими кладами виявили роди 

Adenostoma Hook. & Arn. i Gillenia, які не є представниками триби Spiraeeae, 

але були взяті для дослідження як додаткові таксони для кладистичного 
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аналізу. Із видів роду Spiraea найменш тісні зв’язки до інших видів виявила 

S. decumbens W. Koch. 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Філогенетичне дерево триби Spiraeea за матеріалами Д. Поттер зі 

співавторами [262].  
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Рід Spiraea, з якого були досліджені 24 види, які представляють всі три 

секції (рис. 1.2), що охоплюють увесь географічний ареал роду, виявився 

настільки монофілетичним, що ні один із усіх інших взятих для аналізу родів не 

був «вклинений» в середину його клади. 

Однорідність роду Spiraea і триби Spiraeeae підтверджується також 

результатами досліджень попередніх авторів [145, 146, 213, 229], в яких ця 

група виділялася в окрему родину. Єдиним виключенням виявився рід 

Holodiscus, що раніше включався до складу типової секції роду Spiraea, проте, 

за отриманими даними та результатами молекулярних досліджень інших 

авторів [254, 260, 263], виявився відокремленим від видів роду Spiraea (інша 

морфологія плода: плід-сімянка, яка легко розкривається по черевному шву), а 

насінини розвиваються із двох насінних зачатків, які містяться у плодолистику 

(стилодії), що свідчить про доцільність розглядати даний таксон у ранзі 

окремого роду триби. Ще раніше на відокремленість роду Holodiscus від видів 

роду Spiraea звернув увагу G. K. Schultze-Menz [273], який рід Holodiscus відніс 

до окремої триби Holodisceae, помістивши її (в системі) недалеко від триби 

Spiraeeae.  

Результати молекулярно-філогенетичних аналізів, починаючи від 

досліджень D. R. Morgan зі співавторами [254] неодноразово свідчили, що тип 

плоду, сам по собі, не є надійним показником філогенетичних взаємовідносин у 

родині Rosaceae. На жаль, автори [262] не включили у свої дослідження рід 

Pentactina, через відсутність матеріалу. J. Hutchinson [229] розглядає цей 

монотипний корейський рід як синонім роду Spiraea, проте G. K. Schultze-Menz 

[273] і А. Л. Тахтаджян [278] визнавали його окремим родом. Однак для 

вирішення цього питання (чи включати рід Pentactina в трибу Spiraeeae (як 

окремий рід)) потрібні подальші дослідження. Тобто, необхідно вирішити 

питання, що потенційно може бути «немолекулярною» синапоморфією [277] 

для триби Spiraeeae. Такими синапоморфними морфологічними ознаками 

триби можуть бути, перш за все, відсутність прилистків та насінний зачаток, 

покритий одним інтегументом (обидві ці ознаки трапляються також у інших 
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представників родини Rosaceae). Інші ознаки, які можуть бути потенційними 

синапоморфіями, запропонували R. C. Evans і T. A. Dickinson [213], зокрема, 

такі, як декілька плодолистиків і анатропний насінний зачаток.  

Таким чином, дані Д. Поттера зі співробітниками [262], які свідчать про 

монофілію роду Spiraea не узгоджуються із результатами досліджень, 

отриманих раніше J. Henrickson [223], який провів кладистичний аналіз 

морфологічних ознак шести родів триби. Аналіз результатів його досліджень 

показав, що рід Spiraea є парафілетичним, у якого типовий підрід Spiraea (з 

секціями Spiraea і Сalospira) є сестринським до роду Sibiraea, а підрід 

Metaspiraea (включає секцію Chamaedryon) є сестринським до клади, куди 

увійшли роди Kelseya, Luetkea, Petrophyton i Xerospiraea. За результатами 

аналізу Д. Поттера зі співробітниками [262], як видно із дендрограми (див. рис. 

1.1), вісім родів, як вже згадувалося, були розділені на дві чіткі клади, до однієї 

з яких попали роди Aruncus, Luetkeya, Holodiscus i Xerospiraea, а інша клада 

включає роди Sibiraea, Petrophyton, Kelseya i Spiraea. Різницю між даними, 

отриманими J. Henrickson [223] і результатами Д. Поттера зі співробітниками 

[262], можна пояснити обмеженою кількістю проаналізованих морфологічних 

ознак, а також їхньою гомоплазією (наприклад, типом суцвіття, характером 

біоморфи), які мають важливе значення для систематики. 

Тому нині основне завдання, яке стоїть перед дослідниками – це 

підкріпити дані молекулярно-філогенетичних досліджень морфологічними 

даними. Це можуть бути не лише морфологічні ознаки, а й анатомічні і 

біохімічні (які ми вже частково започаткували у своїх дослідженнях; див. 

наступні розділи нашої дисертації).  

Результати молекулярних досліджень також можуть свідчити про те, що 

тип суцвіття, який є основною ознакою для виділення трьох секцій у роді 

Spiraea, не може бути надійною діагностичною ознакою, але деякі кореляції з 

даними молекулярно-філогенетичного аналізу, отриманими цитованими 

авторами, все таки мають місце. Так, як видно із дендрограми (див. рис. 1.2), 

для клад, які включають види секцій Chamaedryon (клади виділені зеленим, а 
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секція позначена як “Ch”) характерний переважно зонтикоподібний тип 

суцвіття (тип суцвіття позначено як “umbel”). Саме у цій кладі є також 

представники флори України – S. hypericifolia, S. crenatа, для яких характерні 

суцвіття типу сидячих зонтиків. 

 

 

 

Рис. 1.2. Філогенетичне дерево триби Spiraeea за матеріалами Д. Поттер зі 

співавторами [262]. 
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Для видів секції Calospira (позначено як “Са”), характерне суцвіття типу 

складного щитка (позначено як «compcorymb» і види цієї клади виділені 

чорним кольором). Клада, що включає види секції Spiraria (позначено як “Sp” і 

виділено рожевим) містить види (див. рис. 1.2), характерним типом суцвіття 

яких є волоть (з природних видів флори України – це S. salicifolia, а з 

культурних – S. douglasii). Таким чином, як видно із проаналізованої 

дендрограми, отримані молекулярно-філогенетичні дані  досить таки непогано 

узгоджуються з морфологічними (типом суцвіття), які покладені в основу 

розподілу видів роду Spiraea на три секції. 

Таким чином, отримані молекулярно-філогенетичні дані підтверджують 

монофілію роду Spiraeа, що у свій час було доведено ще A. Rehder [265] на 

основі морфології суцвіття. 

 

Основні результати цього етапу дослідження викладено у таких 

публікаціях автора: 

Федорончук М. М. Огляд філогенії триби Spiraeeae за даними 

молекулярно-філогенетичних досліджень / М. М. Федорончук, Н. М. Белемець 

// Матеріали XIV з’їзду Українського ботанічного товариства (Київ, 25-26 

квітня 2017 р.). – Київ, 2017. – С. 28. [154]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідження видів роду Spiraea природної флори України виконувалися 

упродовж 2012–2018 років. Основу роботи становлять результати власних 

польових досліджень, які були проведені на території України (Київська, 

Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, 

Тернопільська, Хмельницька області). Поширення видів вивчали на підставі 

критичного аналізу гербарних матеріалів та узагальнення літературних даних. 

Автором особисто відвідані та уточнені сучасні місцезростання критичних 

видів Spiraea та видів, для яких у літературних джерелах наводиться незначна 

кількість локалітетів. Попередньо були опрацьовані типові зразки та гербарні 

збори роду Spiraea, що зберігаються в гербаріях KW, KWHA, KWU, KWHU, 

KHER, KRW, CWU, LW, LWS, DNZ, DSU, MCUD, SOF, YALT, BCK. 

Вивчення видів у природних умовах здійснено маршрутним методом 

[117, 199]. Під час польових досліджень визначалися місцезростання з 

використанням GPS-навігатора, описувалися рослинні угруповання з участю 

рідкісних видів роду Spiraea.  

Популяція S. polonica досліджена 7.06.2012 р. в окол. с. Зелений Гай 

Заліщицького р-ну Тернопільської обл., (locus classicus). Оскільки ця ділянка 

розміщена на вершині крутого схилу, займає площу лише декілька десятків 

квадратних метрів, зверху оточена лісом, а знизу – крутий обрив, тому 

картування тут не проводили.  

Детальніше досліджено популяцію S. pikoviensis (окол. с. Пиків, 

Калинівського р-ну, Вінницької обл.), яку ми відвідали двічі (10.05.2015 р. і 

24.06.2015 р.). На галявині, розміром 30 × 50 м, де росте S. pikoviensis, за 

допомогою GPS було зафіксовано крайні точки, виконано проміри між ними та 

оконтурено межі. Складено схему розташування куртин досліджуваного виду 

та скельних (гранітних) плит, на яких формуються розріджені ксерофітні 

угруповання, що візуально добре виділяються. Слід зауважити, що 
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розташування куртин оцінювалося без відповідного інструментарію, тому 

такий розподіл є доволі схематичним.  

У межах галявини, де росте S. pikoviensis, проведено геоботанічні описи 

кожної з п’яти куртин цієї популяції (10 травня та 24 червня 2015 р.), а також 

описи оточуючих трав’яних, лісових і скельних угруповань. Описи здійснені в 

межах самої галявини і поза нею, що дає уявлення про закономірності 

розподілу ценозів. Зроблені геоботанічні описи ідентифіковано стосовно 

існуючої синтаксономічної (флористичної) класифікації [53, 55, 205]. 

Результати описів ділянок з участю S. polonica і S. pikoviensis занесені у 

базу даних ТURBOVEG й оброблені за допомогою програм ТWISPAN [267] і 

Statistica-7. Екологічні фактори оцінено за методикою синфітоіндикації [54, 55, 

205], що відображає розподіл ценозів за 12 основними екофакторами у бальній 

шкалі. Для визначення ліміту бальних меж екофакторів застосовано методику 

непрямої ординації (проведено на основі використання бази даних еколого-

фітоценотичної та флористичної інформації ECODID, що створена у відділі 

екології фітосистем Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного за методикою Я. П. 

Дідуха та П. Г. Плюти) [53], а також побудовано дендрограму, яка відображає 

ступінь подібності ценозів за сукупністю екофакторів. На основі оцінки значень 

ценозів із участю S. polonica і S. pikoviensis побудовано діаграму, що 

характеризує еконішу цих видів [56]. 

Ботаніко-географічний аналіз проведений за А. Л. Тахтаджяном [147], 

географічний аналіз видів здійснений за Ю. Д. Клеоповим [80] – за 

регіональним типом ареалів. Фізико-географічне районування України 

прийнято за О. М. Мариничем [103, 106]. Картосхему поширення видів 

складено за допомогою програми Google Maps з доповненнями [149] і 

умовними позначеннями:    – поширення видів за літературними даними,    – за 

гербарними зборами. Ключ для визначення видів побудований за дихотомічним 

принципом.  
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Географічне поширення інтродукованих в Україні видів роду Spiraea 

вивчали за матеріалами наукових публікацій та каталогами ботанічних садів і 

дендраріїв [29, 37, 66, 73–78, 95, 111, 123, 132, 138].  

Опис морфологічної структури ознак видів Spiraea базується на 

літературних даних, гербарних матеріалах і рослинах, досліджених в 

природних умовах та у колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, де 

культивуються також представники роду Spiraea природної флори України.  

У лабораторних умовах, з метою пошуку додаткових діагностичних 

ознак, проводили порівняльно-морфоло-анатомічні дослідження вегетативних і 

генеративних органів рослин із застосуванням стандартної мікроскопічної 

техніки (бінокуляр МБС-9), лінійки і штангенциркуля.  

Для анатомічних досліджень відбирали черешки листків з живих рослин 

аборигенних видів роду Spiraea, раніше зібраних в природних популяціях і 

інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна. Поперечні зрізи 

робили з середньої частини. Досліджували по 2 черешки з трьох рослин 

кожного виду. Нативні поперечні зрізи товщиною 10–15 мкм виготовляли за 

допомогою заморожувального мікротома. Отримані зрізи забарвлювали 

сафраніном. Виміри проводили за допомогою окуляр-мікрометра (×7-окуляр, 

×4 та ×40-об’єктив) на мікроскопі XSP–146TR та програми Image J. 

Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми Statistica 8. 

Достовірність результатів визначали за t-критерієм Стьюдента. 

Мікрофотографії виконували цифровою камерою Canon Power Shot A630.  

Молекулярно-генетичні дослідження проводили у науково-дослідній 

лабораторії ботаніки і зоології відділу експериментальної біології ННЦ 

«Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Тотальну геномну ДНК виділяли СТАБ-методом [210] з 

модифікаціями для гербарних зразків [144]. Ампліфікацію послідовностей 

ITS1-5.8S-ITS2 проводили на термоциклері Techne з використанням праймерів 

ITS6 та ITS9 [262]. Температурний профіль ПЛР становив: 95ºС –5 хв; 30 

циклів за схемою: 95ºС – 45 с, 55ºС – 45 с, 72ºС – 2 хв. Після проходження всіх 
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циклів реакційну суміш витримували 5 хв при 72ºС. Термінацію ПЛР 

проводили при 4ºС [289]. Сиквенування ампліфікованих послідовностей 

здійснювали з тими ж праймерами на комерційній основі в компанії Macrogen 

[244]. Редагування отриманих послідовностей виконували за допомогою 

програми BioEdit [220]. Скринінг колекції нуклеотидних послідовностей, 

депонованих у GenBank, здійснювали у пошуковій системі BLAST [186]. 

Реконструкцію вторинної структури спіралей послідовності ITS2 проводили за 

допомогою серверної програми Mfold [296] та PseudoViewer 3.0 [191].  

Біохімічні дослідження проводили у Центрі колективного користування 

приладами «ВЕРХ» Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН 

України у липні-серпні 2013 р. Подрібнені свіжозібрані листки (по 3 зразки для 

кожного виду) того ж дня екстрагували метанолом при кімнатній температурі 

протягом доби у захищеному від світла місці у пропорції 1 г на10 мл, 

відповідно. Надалі екстракти зберігали до двох тижнів при 15°C, а перед 

аналізом фільтрували через тефлоновий шприцевий фільтр (0,2 μm). 

Фракціонування та гідроліз екстрактів не проводили, щоб уникнути появи 

артефактів, зокрема деградації проантоціанідинів. 

Профілювання вторинних метаболітів листків Spiraea здійснювали 

методом обернено-фазової високоефективної рідинної хроматографії. 

Розділення зразків робили на хроматографічній системі Agilent 1100 з 4-х 

канальним насосом, вакуумним дегазатором, автосамплером, термостатом 

колонок та діодно-матричним детектором. Використовували двох-елюентну 

схему (елюент A = 0,05 M водний розчин H3PO4; B = метанол) на колонці 

Thermo
 
Scientific Hypersil™ BDS C18, 3µm, 2.1×100 mm з паспортною 

роздільною здатністю понад 12
 
000 т.т. Об’єм зразку 5 μл, температура колонки 

20°С, швидкість елюенту 0,2 мл/хв, час аналізу до 80 хв, профіль елюювання – 

широкосмуговий лінійний градієнт від 10% B в A до 100% B за 30 хв, далі 

ізократа B з прискоренням потоку до 0,5 мл/хв і підвищенням температури 

колонки до 40°C. Детектування – на довжинах хвиль: 206, 254, 300, 350 і 450 нм 

для визначення більшості органічних сполук (в т. ч. терпеноїдів), більшості 
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речовин ароматичної природи, фенілпропаноїдів (оксикоричні кислоти і 

лігнани), флавоноїдів (флавони і флавоноли), каротиноїдів і хлорофілів, 

відповідно. У піків реєстрували спектри в діапазоні 200-800 нм з метою 

з’ясування природи вторинних метаболітів і віднесення до певних груп 

речовин. Це не є точною хімічною ідентифікацією, але припущенням, яке 

базується на хроматографічній поведінці та спектрах розділених компонентів. 

Так, флавоноли характеризуються двома вираженими максимумами при 

260 і 350 нм, а оксикоричні кислоти великим максимумом (часто з плечем) при 

300-320 нм. Сама корична, оксибензойні кислоти і лігнани мають максимум 

поглинання близько 280-300 нм. Відтворюваність роботи та режиму 

хроматографування контролювали, застосовуючи реперну суміш дев’яти 

алкілфенонів (Sigma-Aldrich) від ацетофенону до мірістофенону. При цьому 

похибка введення зразка не перевищувала 2%, а відхилення часу утримування в 

основному діапазоні – 5%. Для серії зразків, щоб досягти максимального 

розділення компонентів, проводили оптимізацію хроматографічного режиму. В 

оптимізованому режимі аналіз корисних зразків повторювали через кілька днів. 

Оскільки при короткохвильовому УФ детектуванні (206 нм) неможливо 

повністю виключити дрейф базової лінії при підвищенні частки метанолу в 

елюенті і артефакти, від хроматограм зразків віднімалася «холоста» 

хроматограма (substraction blank run). У такому вигляді хроматограми 

представлені графічно. Опрацювання і візуалізацію хроматограм і спектрів 

поглинання проводили за допомогою програмного забезпечення Agilent Chem 

Station® і Corel Draw®. 

Дослідження ультраструктури поверхні насіння та пилкових зерен (п. з.) 

здійснювали в лабораторії електронної мікроскопії Інституту ботаніки ім. 

М. Г. Холодного НАН України із застосуванням сканувальної електронної 

(СЕМ, JSМ-35С) мікроскопії. Морфологію п. з. (cкульптуру поверхні) вивчали 

на неацетолізному пилку. Матеріал наносили на спеціальні латунні столики, 

фіксували у 96%-му етанолі та напилювали тонким шаром золота у вакуумній 

установці. Дослідження на світловому мікроскопі «Jenaval» проводили за 
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стандартною методикою [212]. Мікрофотографії зроблені за допомогою 

сканувального електронного мікроскопа при збільшенні ×4000, ×1200, і 

оброблені за допомогою програми Adobe Photoshop 5.5. При складанні описів 

п. з. використовували загальноприйняту схему і термінологію [96, 148]. 

Пилкові зерна вивчали в екваторіальному та полярному положеннях, при описі 

використовували якісні ознаки: форму та обриси п. з., форму структурних і 

скульптурних елементів та їх розташування на поверхні пилкових зерен.  

Дослідження біологічних особливостей розвитку рослин роду Spiraea в 

умовах інтродукції здійснювали упродовж 2008–2018 років на базі 

колекційного фонду деревних рослин Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна (з 

урахуванням багаторічних фенологічних спостережень за 1965–2017 рр.) [35, 

84]. Вік і походження рослин вказували за картотекою деревних рослин 

ботанічного саду. Динаміку сезонного розвитку інтродукованих видів роду 

Spiraea визначали за загальноприйнятими методиками та рекомендаціями [4, 5, 

10, 84, 91, 93, 94, 99, 104, 114, 120, 133, 175]. 

Ступінь зимостійкості визначали за 8-бальною шкалою С. Я. Соколова 

[141]; посухостійкість оцінювали за 6-бальною шкалою С. С. Пятницького 

[127]; декоративність в цвітінні визначали за 7-бальною шкалою Г. Є. Мисник 

[105]. Оцінку рівня адаптації проводили на основі візуальних спостережень із 

застосовуванням методики О. А. Калініченка [70]. Оцінку успішності 

інтродукції визначали за 5-бальною шкалою М. А. Кохно і А. М. Курдюк [94]. 

Вегетативне розмноження здійснювали за розробленими методичними 

вказівками [115, 162]. При визначенні оптимальних строків живцювання рослин 

керувались методиками З. Я. Іванової [64]. При насіннєвому розмноженні 

використовували насіння місцевої репродукції.  

Розмноження рослин Spiraea в умовах культури in vitro проведено у 

лабораторії мікроклонального розмноження рослин Національного 

дендропарку «Софіївка» НАН України під керівництвом к.б.н. М. В. Небикова, 

за апробованими методиками [69] та рекомендаціями Г. П. Кушнір [98]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ВИДІВ РОДУ SPIRAEA L. 

ТА ЇХНЄ ТАКСОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

3.1. Морфологічні особливості вегетативних органів 

Рослини роду Spiraea – багаторічні листопадні кущі заввишки від 20 см 

до 3,5 м. Коренева система мичкувата, з добре розвиненими бічними і 

додатковими коренями різних порядків, які густо галузяться у верхньому шарі 

грунту. Із збільшенням глибини залягання галуження коренів посилюється, 

з’являються корені 3–6 порядків, які утворюють потужний всисний апарат [7, 

139, 171, 174, 265]. 

Для рослин характерний ортотропний ріст та моноподіально – 

симподіальний тип наростання пагонів. Галуження первинного пагона у 

більшості представників роду Spiraea спостерігається на другому році життя, а 

утворення генеративних пагонів, що несуть суцвіття, на третьому році. Головні 

пагони тонкі, ребристі або майже округлі, часто з міцною деревиною, 

пряморослі або дугоподібні зігнуті (рис. 3.1), світло-коричневого, сірого, 

бурого кольору, голі або опушені, у деяких видів кора розтріскується і 

відшаровується. 

 

Рис. 3.1. Загальний вигляд пагонів: a) –  S. media, б) –  S. hypericifolia. 
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Репродуктивні пагони монокарпічні, у видів секцій Glomerati, 

Chamaedryon – вкорочені, у видів секцій Spiraria та Calospira – більш довгі [7]. 

Для генеративно старих рослин характерна велика кількість відмерлих пагонів 

різних порядків і зниження рясності цвітіння (через шесть років зазвичай 

відбувається припинення росту і повільне всихання пагонів).  

Листки черешкові, без прилистків, прості, еліптичні, вузько-ланцетні або 

округлі, у деяких видів 3–5-лопатеві, по краю городчасті або пилчасті, рідше 

цілокраї, опушені або голі, у деяких гладенькі. Різноманітність форми листків 

знайшло відображення у видових назвах Spiraea, зокрема: Таволга березолиста 

(верболиста, звіробоєлиста, сливолиста та ін.). 

Бруньки сидячі, маленькі, завдовжки 0,5–1,0 см, округлі від яйцеподібних 

до видовжених, деякі з гострими шилоподібними верхівками, голі або опушені.  

Багато з цих морфологічних ознак вегетативних органів є діагностичними 

для окремих дикорослих видів України. Так, для S. chamaedrуfolia, S. litwinowii, 

S. pikoviensis характерні завжди голі пагони (навіть молоді), тоді як у 

S. hypericifolia, S. crenata, S. media, S. polonica (у нашому трактуванні – S. media 

F. Schmidt subsp. polonica (Błocki) Dostál) молоді пагони густо опушені.  

Завжди густо опушеними бувають також листки у S. crenata. У S. media 

subsp. polonica густо опушеними знизу є лише молоді листки неплідних 

пагонів. У всіх інших видів листки лише трохи опушені (переважно молоді), 

або майже голі, з війками по краю. У S. hypericifolia листки вегетативних 

пагонів на верхівці лише з трьома, рідше 4–5 зубцями, тоді як у інших видів 

крім зубчиків на верхівці, листочки по краях ще й зарубчасті (від середини або 

навіть від основи – S. crenata,) або зубчасті (рис. 3.2). Цілокраї листочки є лише 

на квітконосних пагонах, частково також на вегетативних.  

Для деяких близьких видів діагностичною ознакою є характер 

жилкування листочків неплідних гонів. Так, у S. pikoviensis лише 2–3 нижніх 

листочків з трьома поздовжніми жилками, решта з однією поздовжньою і 2–3 

парами бокових, тоді як у S. litwinowii і S. crenata всі листки неплідних гонів з 

трьома поздовжніми жилками (див. рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Форма листків серединної формації у представників роду 

Spiraea природної флори України: 1 – S. chamaedrуfolia, 2 – S. crenata, 3 –

S. hypericifolia, 4 – S. litwinowii, 5 – S. media, 6 – S. pikoviensis, 7 – S. media 

subsp. polonica. 

 

3.2. Морфологічні особливості генеративних органів  

Квітки у представників роду Spiraea дрібні, діаметром 0,4–1,0 см, білого, 

рожевого, малинового кольорів, зібрані в багатоквіткові, різні за типом, 

суцвіття – зонтики, щитки або волоті. За часом цвітіння рослини розподіляють 

на дві групи – весняноквітучі і літньоквітучі. Суцвіття у ранньоквітучих видів – 

сидячі або майже сидячі зонтики, щиткоподібні китиці з розеткою листків або 

лусочок при основі; у видів, що цвітуть дещо пізніше, прості або складні щитки 

на кінцях коротких, здебільшого вже улиснених пагонів або на кінцях 

цьогорічних; у рослин літньоквітучої групи – вузькоциліндричні, пірамідальні 

або еліптичні волоті на кінцях довгих цьогорічних пагонів, вже улиснених. 
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У представників секції Chamaedryon суцвіття повністю вкривають увесь 

пагін на кінцях бічних улиснених гілочок приросту поточного року. У видів 

секції Calospira суцвіття розташовані на верхівках однорічних пагонів або на 

коротких бокових минулорічних гілочках. У видів секції Glomerati сидячі 

суцвіття розміщені на кінцях минулорічних пагонів.  

Морфологічні ознаки будови квітки і суцвіття є одними із основних для 

діагностики видів Spiraea, зокрема й природної флори України. Так, для 

S. hypericifolia характерні бокові суцвіття, майже сидячі зонтики з розеткою 

листків при основі, і за цією ознакою вид займає дещо відокремлене місце в 

секції Chamaedryon, тоді як у всіх інших видів суцвіття щиткоподібні, 

розміщені на улиснених верхівках бокових гілочок (рис. 3.3). 

 
 

 

   
                                    а                                                            б                                                 

 

Рис. 3.3. Загальний вигляд суцвіття: а) – S. media subsp. polonica, б) –

S. hypericifolia. 

 

Діагностичну цінність мають також ступінь опушення суцвіття та його 

густота (густі, (12)20–26(45)-квіткові у S. media subsp. media, S. media subsp. 

polonica чи небагато- або малоквіткові (4–12(18)-квіток) – у всіх інших), а 

також розміри квітки (найбільші квітки характерні для S. chamaedryfolia – 1–1,5 

см в діаметрі). Константними діагностичними ознаками є форма чашолистків, 

співвідношення розмірів пелюсток і тичинок, особливості розміщення 

стовпчика (стилодія) на зав’язі (листянці).  
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Переважна більшість представників роду Spiraea у віці 3–4 років починає 

регулярно цвісти та плодоносити. Плід – опушена рідкими волосками, 

продовгувато-яйцеподібна, жовтувато-зелена багатолистянка з ніжкою, яка 

відкриваються по вентральному війчастому шву із черевного боку [49, 67, 68, 

116, 142, 209, 268]. За дослідженнями А. Мелікян [142] насіннєва шкірка 

формується на основі одного інтегументу і складається із 4–8 шарів клітин. 

Екзотеста вкрита помітним шаром кутикули і складена з великих клітин із 

трохи потовщеними стінками та  порожнинами. Мезотеста включає 2–5 шарів 

тонкостінних паренхімних клітин. Клітинні стінки зовнішніх шарів мезотести 

дещо потовщені за рахунок відкладів целюлози. Ендотеста представлена 1–2 

шарами склереїд. Перисперм, як запасаюча тканина, відсутній. Ендосперм 

малошаровий. Зародок великий, диференційований.  

Досліджені нами насінини представників роду Spiraea флори України 

характеризуються як спільними, так і відмінними ознаками. Насінини дрібні 

(середні розміри 1,2–2×0,5 мм), ланцетоподібні, трохи вигнуті, з борозенками і 

крилоподібним виростом (рис. 3.4). Рельєф насінин комірчасто-сітчастий.  

 

 

 

Рис. 3.4. Загальний вигляд насінин: 1 – S. chamaedrуfolia, 2 – S. crenata, 3 –

 S. hypericifolia, 4 – S. litwinowii, 5 – S. media, 6 – S. pikoviensis, 7 – S. media 

subsp. polonica. 
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Лінійні параметри насінин характеризуються незначною мінливістю. 

Найбільша довжина відмічена у S. litwinowii, S. media і S. polonica, найбільша 

ширина у S. chamaedryfolia, S. ulmifolia (табл. 3.1). Середня маса насінин 

варіює, що зумовлено морфометричними параметрами насінини. 

 

Таблиця 3.1 

Морфометричні характеристики насіння 

представників роду Spiraеa флори України 

 

Вид 

 

Довжина, 

мм 

 

Ширина, 

мм 

Середня 

маса 1000 

насінин, г 

 

Колір 

S. crenata 1,40 ±0,02 0,29 ± 0,02 0,062 коричневий 

S. hypericifolia 1,79 ± 0,02 0,27 ± 0,02 0,068 коричневий 

S. litwinowii 2,31 ± 0,02 0,30 ± 0,02 0,074 коричневий 

S. media 2,30 ± 0,02 0,32 ± 0,02 0,068 коричневий 

S. polonica 2,40 ± 0,02 0,25 ± 0,02 0,070 коричневий 

S. ulmifolia 1,91 ± 0,02 0,39 ± 0,02 0,069 коричневий 

S. chamaedryfolia 1,89 ± 0,02 0,38 ± 0,02 0,068 коричневий 

   

Для представників цієї групи спостерігається коливання врожайності у 

залежності від погодних умов, проте, насіння має високу лабораторну схожість 

та не потребує спеціальної передпосівної підготовки. 

  

3.3. Порівняльно-анатомічна характеристика черешків листків 

аборигенних видів роду Spiraea  

Як вже згадувалося, для флори України наводиться сім аборигенних 

видів роду Spiraea, систематичний статус для деяких з них потребує уточнення. 

Зокрема, дискусійним в таксономічному сенсі є S. ulmifolia, який деякими 

систематиками приймається за синонім S. chamaedryfolia [47, 256]. 

Проблемними вважаються також описані з України S. polonica та S. pikoviensis. 

Потребує додаткової таксономічної аргументації видового статусу S. litwinowii, 
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описаний з лівобережної частини України Д. М. Доброчаєвою [57]. Тому для 

спростування чи підтвердження видової приналежності цих таксонів 

необхідним є залучення додаткових діагностичних ознак.  

Відомо, що такими додатковими діагностичними ознаками в систематиці 

судинних рослин є анатомічні особливості генеративних і вегетативних органів 

[38, 214, 216, 275, 282, 294]. Зокрема, для цілей таксономії нерідко 

використовують дані будови вузла і черешка листка [160, 176, 252]. Елементи 

нодальної та петіолярної структури, як консервативні ознаки вегетативних 

органів рослин, знайшли широке застосування також при вирішенні деяких 

філогенетичних проблем систематики [156]. В літературі вже наводяться деякі 

дані про можливість використання петіолярних ознак для таксономічних цілей 

видів роду Spiraea [264]. Зокрема, нещодавно було досліджено анатомічну 

структуру черешків видів Spiraea, поширених і культивованих на Корейському 

півострові [239]. Авторами були відмічені значні відмінності в анатомічних 

особливостях черешків окремих видів, які були використані для діагностики і 

розмежування критичних таксонів. В Україні подібні дослідження для видів 

роду Spiraea ще не проводилися. Тому ми дослідили структурно-анатомічну 

різноманітність черешків автохтонних видів роду Spiraea флори України (табл. 

3.2) і виявили можливість використання цих даних як додаткових 

діагностичних ознак для цілей систематики.  

  Таблиця 3.2 

 

Досліджені види та місця походження вихідного матеріалу 

Вид Місцезростання рослин у природних популяціях 

1 2 

S. crenata Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, басейн 

р. Південний Буг, поблизу с. Голосків, 2005 р. 

S. media Житомирська обл., Житомирський р-н, скеля 

Крашевського на березі р. Гнилоп’ять, 2013 р. 
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Продовження табл. 3.2 

1 2 

S. litwinowii Луганська обл., запов. «Стрілецький степ», 1990 р. 

S. pikoviensis Вінницька обл., Калинівський р-н, околиці с. Пиків,  

2015 р. (locus classicus). 

S. polonica Тернопільська обл., Заліщицький р-н, с. Зелений Гай, 

Жижавський заказник, 2012 р. (locus classicus). 

S. ulmifolia Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Кваси, 2013 р. 

S. chamaedryfolia Іркутська обл., п. Ліственичное, г. Крестовая, 1983 р. 

 

Поперечні зрізи черешків досліджених видів різняться за формою: 

округло-ромбічні, з дуже опуклою абаксіальною та слабо опуклою 

адаксіальною поверхнею (S. hypericifolia, S. crenata), трикутно-округлі, з дуже 

опуклою абаксіальною і майже прямою адаксіальною поверхнею (S. media, 

S. litwinowii, S. pikoviensis, S. polonica) та серпоподібні, з дуже опуклою 

абаксіальною та увігнутою адаксіальною поверхнею (S. ulmifolia, 

S. сhamaedryfolia) (рис. 3.5). В останнього виду чітко виражені також бічні 

відростки. Черешки S. ulmifolia, S. сhamaedryfolia, особливо на абаксіальній 

поверхні, густо вкриті довгими незалозистими трихомами, тоді як у S. media їх 

значно менше. Для черешків S. polonica характерні довгі одноклітинні трихоми 

на обох поверхнях черешка, а черешки S. crenata вкриті чисельними короткими 

та довгими ниткоподібними трихомами. На черешках S. hypericifolia, 

S. litwinowii та S. pikoviensis трихоми відсутні (див. рис. 3.5, а, г, ґ).  

Одношарова епідерма в усіх видів утворена щільно прилеглими 

клітинами округло-овальної форми. Зовнішня стінка епідермальних клітин 

значно потовщена і вкрита тонким шаром кутикули, і лише у S. litwinowii 

товщина кутикули дорівнює товщині клітинної стінки. Внутрішня та бічні 

клітинні стінки епідерми в усіх видів також потовщені. Під епідермою по 

периметру черешка розташована пластинчаста коленхіма, яка в латеральній 
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його частині у більшості видів має 2–3 шари клітин. Під адаксіальною 

епідермою кількість шарів коленхіми може коливатися від 2–3 

(S. сhamaedryfolia) до 8 шарів (S. crenata), тоді як під абаксіальною поверхнею 

товщина коленхіми може коливатися від 3–4 шарів клітин у S. сhamaedryfolia 

до 8–9 шарів у S. crenata. В усіх видів краще розвинена абаксіальна коленхіма. 

За ступенем її розвитку виявилися подібними між собою такі види: S. crenata і 

S. media (7–9 шарів клітин); S. hypericifolia, S. litwinowii, S. pikoviensis, 

S. polonica (4–6 шарів); S. ulmifolia та S. сhamaedryfolia (3–4 шари).  

Провідна система в усіх видів завжди містить один великий пучок 

колатерального типу, який оточують великі клітини обкладки з потовщеними 

стінками. У черешках S. hypericifolia та S. crenata в середній частині, окрім 

великого, є ще два бічних дрібних провідних пучки, тоді як в інших видів вони 

з’являються лише біля основи листкової пластинки.  

Хлоренхіма в черешках досліджених видів розташована під коленхімою, 

переважно в латеральній частині, а також у їх бічних виростах. У напрямку до 

центру з абаксіальної та адаксіальної поверхні насиченість хлоропластами у 

клітинах хлоренхіми зменшується, що пов’язано, зокрема, з потовщенням 

коленхіми в цих місцях. Найрозвиненіша хлоренхіма характерна для черешків 

S. hypericifolia і S. crenata. Дещо менше хлоренхіми спостерігається у 

S. pikoviensis. У видів S. media, S. litwinowii, S. polonica хлоренхіма представлена 

помірно, причому у S. polonica та S. сhamaedryfolia паренхіма, що прилягає до 

ксилеми з адаксіальної поверхні, містить скупчення хлоропластів. Характерною 

особливістю S. сhamaedryfolia є наявність значної кількості хлоропластів у 

клітинах флоемної паренхіми. У черешках S. ulmifolia хлоропласти трапляються 

переважно в паренхімі бічних відростків у незначній кількості. У паренхімі 

навколо провідного пучка наявні поодинокі включення оксалату кальцію у 

вигляді друз або кристалів різноманітної форми, які відмічені у досліджуваних 

рослин, крім S. crenata. Найбільше включень оксалату кальцію спостерігається 

у черешках S. polonica та S. сhamaedryfolia (див. рис. 3.5, д, є). 
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а)   б)   в)  

г)   ґ)  д)  

 

                е)      є)  

 

 

Рис. 3.5. Поперечні зрізи черешків представників роду Spiraea: а) 

S. hypericifolia, б) S. crenata, в) S. media, г) S. litwinowii, ґ) S. pikoviensis, д) 

S. polonica, е) S. ulmifolia, є) S. сhamaedryfolia: 1 – адаксіальна епідерма, 2 – 

коленхіма, 3 – хлоренхіма, 4 – провідний пучок, 5 – абаксіальна епідерма, 6 – 

включення оксалату кальцію, 7 – трихома. 

 

Поперечні зрізи черешків досліджуваних видів за морфометричними 

показниками різняться між собою (табл. 3.3). Найменшу товщину черешка 

мають S. hypericifolia та S. pikoviensis, тоді як найтовстіший черешок відмічений 

у S. ulmifolia та S. chamaedryfolia. У більшості видів адаксіальна епідерма 

черешка та її зовнішня стінка тонша за абаксіальну, за винятком S. hypericifolia, 

S. ulmifolia, у яких тоншою виявилася абаксіальна. Крім того, для черешків 
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S. litwinowii та S. pikoviensis характерним є значне потовщення зовнішньої 

клітинної стінки епідерми (завдяки значно потовщеному шару кутикули), а 

також відсутність трихом та добре розвинена покривна тканина, порівняно з 

іншими досліджуваними видами.  

 

Таблиця 3.3 

 

Морфометричні показники черешків 

досліджуваних представників роду Spiraea 

Вид 

Товщина(M±m), мкм 

Черешок 

 

Адаксіаль-

на епідерма 

 

Зовнішня 

клітинна 

стінка 

адакс. 

епідерми 

Абаксіаль-

на епідерма 

Зовнішня 

клітинна 

стінка 

абакс. 

епідерми 

S.hypericifolia 318,2±14,7 18,5±3,1 4,8±1,2* 15,4±2,8 3,1±1,3 

S.crenata 446,1±35,6 18,8±2,1 7,4±1,6 20,5±0,9 7±1,7 

S.media 613,4±18,7 28±3,2 8±0,8* 30±3,1 9,5±1,2 

S.litwinowii 528,1±15,6 22,6±2,2 9,5±2 25±3,4 10,4±2,4 

S.pikoviensis 393,6±35,4 22,4±3,8* 8,9±1,5* 28,9±1,7 13,5±3,8 

S.polonica 623,2±16,4 18±3,3* 5,6±1,6* 21,5±1,6 10,1±1,9 

S.ulmifolia 691,5±85,8 33,7±3,5* 7,4±2,1 28,8±3,1 7,8±0,9 

S.chamaedryfolia 797,5±201,8 22,6±2,2* 7,1±1,6* 28,1±2,7 9,6±1,4 

 

Примітка: * – статистично значуща розбіжність t-критерію Стьюдента на рівні 

Р ≤ 0,05 показників адаксіальної епідерми порівняно з абаксіальною епідермою. 

 

Черешок S. polonica відрізняється від S. media більшою кількістю трихом, 

їхньою наявністю на адаксіальній поверхні, тоншою епідермою, дещо тоншою 

зовнішньою стінкою клітини епідерми, більшою кількістю включень та 
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меншою кількістю шарів коленхіми. Ці ознаки можуть слугувати додатковим 

свідченням на користь таксономічної відокремленості S. polonica від S. media.  

На основі порівняльного аналізу черешків S. crenata, S. media та 

S. pikoviensis встановлено, що S. crenata чітко відрізняється від двох останніх 

видів за формою черешка на поперечному зрізі, добре розвиненими провідними 

пучками та густими трихомами на епідермі, добре розвиненою хлоренхімою та 

її характером розташування. Черешок S. crenata на поперечному зрізі має 

округло-ромбічну форму, тоді як у S. media й S. pikoviensis вона трикутно-

округла. Вищезазначені таксони також відрізняються між собою за кількістю 

шарів пластинчатої коленхіми (у S. crenata та S. media 7–9 шарів, у S. pikoviensis 

4–6). У клітинах основної безхлорофільної паренхіми черешків S. media та 

S. pikoviensis відмічені кристали оксалату кальцію, тоді як у S. crenata вони 

відсутні. Черешки S. pikoviensis також відрізняються від таких у попередніх 

видів меншою товщиною, відсутністю трихом та товщою покривною тканиною. 

Дещо відокремлене положення займають морфологічно схожі види 

S. ulmifolia та S. chamaedrifolia (див. рис. 3.5, е,є). Зважаючи на подібну будову 

черешків та відсутність статистично достовірної різниці між більшістю 

морфометричних показників (див. табл. 3.3), можна припустити, що S. ulmifolia 

та S. chamaedrifolia за цими ознаками близькі між собою.  

Отже, в результаті проведених досліджень встановлено, що для 

діагностики досліджених видів роду Spiraea додатковими діагностичними 

ознаками можуть бути такі анатомічні особливості черешка листка: форма 

черешка на поперечному зрізі; наявність, локалізація та форма трихом; товщина 

кутикули на зовнішній стінці клітин епідерми черешка; кількість шарів клітин 

пластинчастої коленхіми. Виявлено такі відмінності у провідній системі 

черешків: наявність у середній частині черешка двох бічних провідних малих 

пучків у S. hypericifolia та S. crenata, які в інших видів з’являються лише біля 

основи листкової пластинки, а також включення оксалату кальцію навколо 

основного провідного пучка, найбільша кількість яких відмічена для черешків 

S. polonica та S. сhamaedryfolia.  
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Результати нашого дослідження показали, що морфологічно близькі види, 

S. ulmifolia та S. сhamaedryfolia, за більшістю анатомічних ознак черешка 

(серпоподібна форма поперечного зрізу, товщина черешка, товщина 

абаксіальної епідерми, товщина зовнішньої стінки клітин адаксіальної 

епідерми) майже не відрізняються між собою, що дає підстави сумніватися у 

видовому статусі S. ulmifolia.  

Подібними між собою за анатомічними ознаками (форма черешка на 

поперечному зрізі, кількість включень оксалату кальцію, кількість шарів 

коленхіми, товщина адаксіальної епідерм, товщина зовнішніх стінок клітин 

адаксіальної та абаксіальної епідерм, відсутність трихом) виявилися також 

S. litwinowii та S. pikoviensis. Водночас такий морфологічно добре 

відокремлений вид, як S. hypericifolia значно відрізняється від усіх інших також 

за більшістю анатомічних показників.  

Наявність суттєвих відмінностей в структурі черешків близьких видів 

S. polonica, S. media та S. pikovieinsis є одним з додаткових аргументів 

таксономічної відокремленості S. polonica від S. media.  

 

3.4. Морфологія пилкових зерен  

Даних щодо морфології пилкових зерен (п. з.) для більшості автохтонних 

видів Spiraea немає. Обмежені загальні паліноморфологічні результати 

частково висвітлено лише по окремих видах роду, ареали яких виходять за 

межі території України [3, 118, 150]. Сучасні дослідження вказують на те, що 

представники секції Chamaedryon вирізняються помітно дрібнішими розмірами 

п. з., тоді як найбільші виявлені у видів секції Spiraria. На видовому рівні 

відмінності у розмірах п. з. досить важко розрізнити [150]. Г. Б. Попович 

проводила цитоембріологічні дослідження видів S. salicifolia, S. japonica, що 

культивуються в Україні [122]. Було виявлено поліморфізм морфологічно 

нормальних п. з. за діаметром. Показано, що у S. japonica діаметр п. з. 

змінюється від 6,2 до 31 мкм, у 92 % у середньому – 15,30±0,20 мкм та 

з’ясовано, що фертильність п.з. залежить від їхнього діаметра. 
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 Більш детально зупинимося  на результатах дослідження пилкових зерен 

представників роду Spiraeа флори України (рис. 3.6). 

 

Spiraea chamaedryfolia L. – Таволга дубровколиста. 

Пилкові зерна (п. з.) екваторіально-трьохборозно-орові (див. рис. 3.6, 1). 

Форма п. з. видовжено-сфероїдальна; в проекції з полюсів – округло-

трьохлопатеві. Довжина полярної осі 22,0–26,3 мкм (середня – 24,8 мкм); 

довжина екваторіальної осі 10,6–13,7 мкм (середня – 12,8 мкм). Борозни 

неглибокі, до полюсів звужуються, 18,5–22,4 мкм (середня – 19,7 мкм). 

Ширина мезокольпіума 10,2–15,4 мкм (середня 11,9 мкм). Ори широкі, з 

нерівними краями. Товщина екзини ~ 2,1 мкм. Скульптура екзини струйчасто-

перфорована; струйки різнонаправлені.  

Spiraea ulmifolia Scop. – Таволга в’язолиста. 

П. з. екваторіально-трьохборозно-орові (див. рис. 3.6, 2). Форма п. з. 

видовжено-сфероїдальна; в проекції з полюсів – округло-трьохлопатеві. 

Довжина полярної осі 20,0–26,5 мкм (середня – 24,1 мкм); довжина 

екваторіальної осі 9,8–14,0 мкм (середня – 12,2 мкм). Борозни неглибокі, до 

полюсів звужуються, 16,5–23, 4 мкм (середня – 18,9 мкм). Ширина 

мезокольпіума 11,2–14,4 мкм (середня – 12,7 мкм). Ори широкі, з нерівними 

краями. Товщина екзини ~ 2,2 мкм. Скульптура екзини струйчасто-

перфорована; струйки різнонаправлені.  

Spiraea hypericifolia L. – Таволга звіробоєлиста. 

П. з. екваторіально-трьохборозно-орові (див. рис. 3.6, 3). Форма п.з. 

видовжено-сфероїдальна; в проекції з полюсів – округло-трьохлопатеві. 

Довжина полярної осі 16,9–22,0 мкм (середня – 20,2 мкм); довжина 

екваторіальної осі 12,1–18,9 мкм (середня – 15,0 мкм). Борозни неглибокі, до 

полюсів звужуються, 15,0–19, 1 мкм (середня – 17,3 мкм). Ширина 

мезокольпіума 10,9–14,6 мкм (середня 12,9 мкм). Ори широкі, з нерівними 
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краями. Товщина екзини ~ 2,2 мкм. Скульптура екзини струйчасто-

перфорована; струйки короткі, різнонаправлені.  

Spiraea crenata L. – Таволга зарубчаста. 

П. з. екваторіально-трьохборозно-орові (див. рис. 3.6, 4). Форма п.з. 

видовжено-сфероїдальна; в проекції з полюсів – округло-трьохлопатеві. 

Довжина полярної осі 14,0–17,2 мкм (середня – 16,1 мкм); довжина 

екваторіальної осі 12,5–13,6 мкм (середня – 13,8 мкм). Борозни неглибокі, до 

полюсів звужуються, 10,9–13, 4 мкм (середня – 11,7 мкм). Ширина 

мезокольпіума 8,7–14,1 мкм (середня 11,9 мкм). Ори широкі, з нерівними 

краями. Товщина екзини ~ 2,3 мкм. Скульптура екзини струйчасто-

перфорована; струйки короткі, різнонаправлені.  

Spiraea litwinowii Dobrocz. – Таволга Литвинова. 

П. з. екваторіально-трьохборозно-орові (див. рис. 3.6, 5). Форма п. з. 

видовжено-сфероїдальна; в проекції з полюсів – округло-трьохлопатеві. 

Довжина полярної осі 22,5–24,3 мкм (середня – 23,1 мкм); довжина 

екваторіальної осі 14,8–16,2 мкм (середня – 15,4 мкм). Борозни неглибокі, до 

полюсів звужуються, 17,9–19,4 мкм (середня – 18,3 мкм). Ширина 

мезокольпіума 8,7–12,4 мкм (середня 10,3 мкм). Ори широкі, з нерівними 

краями. Товщина екзини ~ 2,2 мкм. Скульптура екзини струйчасто-

перфорована; струйки короткі, різнонаправлені.  

Spiraea media F. Schmidt. – Таволга середня. 

П. з. екваторіально-трьохборозно-орові (див. рис. 3.6, 6). Форма п. з. 

видовжено-сфероїдальна; в проекції з полюсів – округло-трьохлопатеві. 

Довжина полярної осі 17,0–22,5 мкм (середня – 19,3 мкм); довжина 

екваторіальної осі 8,9–13,8 мкм (середня – 11,5 мкм). Борозни неглибокі, до 

полюсів звужуються, 16,0 –22, 4 мкм (середня – 18,2 мкм). Ширина 

мезокольпіума 9,2–12,4 мкм (середня 11,7 мкм). Ори широкі, з нерівними 

краями. Товщина екзини ~ 2,2 мкм. Скульптура екзини струйчасто-

перфорована; струйки різнонаправлені.  
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Spiraea pikoviensis Besser. – Таволга пиківська. 

П. з. екваторіально-трьохборозно-орові (див. рис. 3.6, 7). Форма п. з. 

видовжено-сфероїдальна; в проекції з полюсів – округло-трьохлопатеві. 

Довжина полярної осі 22,7–25,8 мкм (середня – 23,5мкм); довжина 

екваторіальної осі 10,6–13,5 мкм (середня – 12,5 мкм). Борозни неглибокі, до 

полюсів звужуються, 18,2–20,2 мкм (середня – 19,6 мкм). Ширина 

мезокольпіума 9,8–14,6 мкм (середня 12,0 мкм). Ори широкі, з нерівними 

краями. Товщина екзини ~ 2,1 мкм. Скульптура екзини струйчасто-

перфорована; струйки короткі, різнонаправлені.  

Spiraea polonica Błocki. – Таволга польська. 

П. з. екваторіально-трьохборозно-орові (див. рис. 3.6, 8). Форма п. з. 

видовжено-сфероїдальна; в проекції з полюсів – округло-трьохлопатеві. 

Довжина полярної осі 15,0–23,5 мкм (середня – 18,0 мкм); довжина 

екваторіальної осі 8,2–11,8 мкм (середня – 10,8 мкм). Борозни неглибокі, до 

полюсів звужуються, 15,6–20,4 мкм (середня – 16,4 мкм). Ширина 

мезокольпіума 7,9–12,0 мкм (середня – 10,6 мкм). Ори широкі, з нерівними 

краями. Товщина екзини ~ 2,2 мкм. Скульптура екзини струйчасто-

перфорована; струйки різнонаправлені.  

Отже, для всіх досліджених представників роду Spiraea природної флори 

України характерні екваторіально-трьохборозно-орові пилкові зерна. Форма 

п. з. видовжено-сфероїдальна, з полюса – округло-трьохлопатеві, з екватора – 

видовжено-округлі. Довжина полярної осі від 14,0 до 25,8 мкм, довжини 

екваторіальної осі – 8,9–18,9 мкм. Борозни неглибокі, до полюсів звужуються, 

їх довжина коливається від 10,9 мкм до 22,4 мкм. Ширина мезокольпіума від 

8,7 до 14,6 мкм. Ори чіткі, з нерівними краями, округлі і вузькі. Товщина 

екзини 2,1–2,3 мкм. Скульптура екзини струйчаста, з перфораціями між 

струйками, останні орієнтовані в різні напрямки.  

Таким чином, проведене паліноморфологічне дослідження представників 

роду Spiraea природної флори України показало, що за більшістю ознак 
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морфології пилкових зерен види подібні між собою і лише в окремих випадках 

можуть відрізнятися за кількісними (морфометричними) параметрами. Зокрема, 

для S. crenata характерні п. з. з найкоротшою полярною віссю (середня 

довжина 16,1 мкм) і короткими борознами (~11,7 мкм), а найдовші полярна (і 

екваторіальна) осі (24,8 і 12,8 мкм, відповідно) і борозни (~19,7 мкм) – у 

S. chamaedryfolia.  

                                                                   
1                                 2                                        3 

                                                  
4                                    5                                       6 

  

  7                                            8 

Рис. 3.6. Фото пилкових зерен представників роду Spiraea природної 

флори України: 1 – S. chamaedryfolia, 2 – S. ulmifolia, 3 – S. hypericifolia, 4 – 

S. crenata, 5 – S. litwinowii, 6 – S. media, 7 – S. pikoviensis, 8 – S. polonica. 
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3.5. Таксономічна значущість морфологічних ознак  

Відомо, що для представників різних груп рослин таксономічне значення 

діагностичних ознак відносне, оскільки одні й ті ж ознаки у різних 

таксономічних групах можуть мати відмінну таксономічну цінність (у одних 

таксонів можуть бути діагностичними на рівні роду, у інших – на рівні підродів, 

секцій чи підсекцій та ін.). Кількість діагностичних ознак для таксонів різних 

рангів також різна (у таксонів високого рангу їх менше, і навпаки, у таксонів 

нижчого рангу, їх більше). Кожен ранг таксону характеризується комплексом 

діагностичних ознак і в кожному конкретному випадку необхідно враховувати 

характер варіювання ознаки та її константність [158]. 

На основі проведеного аналізу морфологічних та морфолого-анатомічних 

особливостей вегетативних й генеративних органів рослин наводимо перелік 

діагностичних ознак та їх таксономічну значущість для роду Spiraea (табл. 3.4). 

 

Таблиця 3.4 

Таксономічна значущіть діагностичних ознак представників роду Spiraea 

Діагностичні ознаки Таксон 

Підвид Вид Ряд Секція 

Всі константні ознаки 

вегетативних і генеративних органів 

 

– 

 

+ 

 

– 

 

– 

Кількісні параметри ознак, ареал + – – – 

Морфологія листків, пагонів, тип 

суцвіття, форма чашолистків, 

співвідношення розмірів тичинок і 

пелюсток, особливості розміщення 

стилодія 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

+ 

 

 

– 

Тип суцвіття та характер їх розміщення, 

наявність / відсутність розетки листків 

при основі суцвіття, колір пелюсток 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

– 

 

 

+ 
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Найчисельнішими діагностичними таксономічними ознаками виявилися 

ознаки видового рівня. Для діагностики видів роду Spiraea можуть бути 

використані всі ознаки вегетативних і генеративних органів (рис. 3.7), які є 

константними в межах його ареалу. Кількісні параметри морфологічних ознак 

можуть бути діагностичними для близьких видів та підвидів (з обов’язковим 

врахуванням наявності окресленої частини ареалу). З морфологічних ознак 

вегетативних органів діагностичними на рівні виду є наявність опушення 

пагонів та їхній колір, розміри та форма листків (див. рис. 3.2), характер країв 

листків (зубчасті, пилчасті, наявність та кількість лопатей на верхівці тощо), 

характер жилкування листкових пластинок, особливості опушення, розміри та 

товщина черешків.  

   
                       А                                 Б                                  В        

   
         Г                              Ґ                              Д 

                  
                                   Е                                Є 

Рис. 3.7. Квітка представників роду Spiraea природної флори України: А – 

S.
 
hypericifolia, Б – S.

 
crenata, В – S.

 
litwinowii, Г – S. media, Ґ – S. pikoviensis, Д – 

S.  polonica, Е – S. ulmifolia, Є – S. chamaedryfolia. 
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З морфологічних ознак генеративних органів діагностичними для видів є 

форма чашолистків (див. рис. 3.7), розміри, форма та колір пелюсток квітки, 

співвідношення розмірів пелюсток і тичинок, тип суцвіття (прості, чи складні, 

їх форма: зонтикоподібні, щиткоподібні, волотеподібні) та їх розміщення (на 

верхівках сильно укорочених бокових гілочок, на верхівках довгих улиснених 

пагонів чи сидячі), кількість квіток в суцвітті, характер опушення суцвіття; 

форма стилодіїв та їх розміщення на зав’язі (листянці), форма та розміри 

листянок і їх опушення.  

З петіолярних анатомічних ознак діагностичними для видів природної 

флори України можуть бути такі анатомічні особливості черешка листка, як: 

форма черешка на поперечному розрізі; наявність, локалізація та форма трихом; 

товщина кутикули на зовнішній стінці клітин епідерми черешка; кількість 

шарів клітин пластинчастої коленхіми, особливості провідної системи 

(провідних пучків). 

Діагностичними ознаками на рівні рядів (series) є: морфологія листків та 

пагонів (гладкі чи ребристі), тип та характер розміщення суцвіття, 

співвідношення розмірів тичинок і пелюсток, форма чашолистків (відігнуті при 

плодах чи прямостоячі), особливості розміщення стилодія на зав’язі/листянці. 

Основними діагностичними ознаками для секцій є тип суцвіття та 

характер їх розміщення, наявність чи відсутність розетки листочків при їх 

основі. Діагностичними є також колір пелюсток квіток.  

 

Основні результати цього етапу дослідження викладено у таких 

публікаціях автора:  

Белемець Н. М. Порівняльно-анатомічна характеристика черешків листків 

аборигенних видів роду Spiraea (Rosaceae) флори України / Н. М. Белемець, 

Н. В. Нужина, М. М. Федорончук // Укр. ботан. журн. – 2017. – 74(2). – С. 189–

194. [23]. 
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РОЗДІЛ 4 

АНАЛІЗ МЕТАБОЛІЧНИХ СПОЛУК ЛИСТКІВ ПРЕДСТАВНИКІВ 

РОДУ SPIRAEA ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ – ЯК ДОДАТКОВИЙ 

БІОХІМІЧНИЙ КРИТЕРІЙ ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ВИДІВ 

 

Незважаючи на беззаперечне лідерство геносистематики, 

хемотаксономічні дослідження на сьогодні не втратили своєї актуальності та є 

суттєвим доповненням фундаментального і прикладного характеру. 

Широкий спектр біологічної активності флавоноїдів загально визнаний 

[88, 224, 227, 248, 266], заслуговує на увагу хемотаксономічна значимість 

флавоноїдів та інших фенольних сполук. Класичний підхід в хемотаксономії 

роду Spiraea базується, головним чином, на складі флавоноїдних глікозидів [71, 

89, 90, 295], однак дані, отримані у такий спосіб, не завжди узгоджуються з 

морфолого-анатомічними.  

Фенольні компоненти, що репрезентують значну, якщо не більшу частину 

вторинних метаболітів Spiraea, тривалий час привертають увагу [204, 221, 222, 

231, 240, 295]. Зокрема, номенклатурний тип S.salicifolia виявив базовий набір 

фенольних сполук [192]. Іншим добре дослідженим об’єктом є S. thunbergii 

Sieb. ex Blume, у листках якого виявлено значну кількість кон’югатів цис-

коричної кислоти, відомих фітотоксичністю та сильною алелопатичною 

активністю [226]. Подібний спектр фенілпропаноїдів спостерігається і для 

S. prunifolia [255]. У багатьох представників виявлено високу мінливість в 

якісному та кількісному складі флавоноїдів. Так, у листках S.
 
crenata виявлено 

підвищений вміст похідних коричної кислоти, тоді як у S.
 
hypericifolia ці 

речовини практично відсутні.  

Дослідженнями показано [227, 240, 295], що мінливість складу 

флавоноїдів та додатково й інших фенольних сполук можна використовувати 

не тільки як хемотаксономічні  (таксоноспецифічні), а й інші (еколого-

фізіологічні) маркери.  
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У нашій роботі зроблена спроба оцінити біологічно активні речовини, 

насамперед вторинні метаболіти, екстраговані із фізіологічно сформованих 

листків представників роду Spiraea природної флори України. 

Крім того, ми поставили перед собою завдання, чи можна ці сполуки (чи 

їх відсотковий вміст) використати як додаткові хемотаксономічні маркери для 

ідентифікації видів. Тому у нашому дослідженні в порівнянні охарактеризовано 

склад вторинних метаболітів листків окремих критичних таксонів, зокрема,  

S. media i S. polonica, оскільки в літературі останній нерідко приймається за 

синонім S. media [47]. Також критично проаналізовано склад вторинних 

метаболітів листків близьких видів S.
 
crenata, S.

 
hypericifolia та S.

 
litwinowii. 

Для дослідження S. media були взяті зразки листків з живих рослин, 

висаджених у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна, раніше завезених нами 

із басейну р. Гнилоп’ять, с. Сінгури Житомирської обл. у 2012 р. Зразки 

S. polonica так само завезені у 2012 р. із locus classicus (Тернопільська обл., 

Заліщицький р-н, с. Зелений Гай); S.
 
crenata завезена у ботанічний сад Г. Т. 

Гревцовою із басейну р. Південний Буг, с. Голосків Кривоозерського р-ну 

Миколаївської обл.; S.
 
litwinowii завезена З. Г. Бонюк із заповідника 

«Стрільцівський Степ» Луганської обл., у 1990 р.; S.
 
hypericifolia завезена нами 

у 2013 р. із с. Великі Кошарища Житомирської обл. 

У ході нашого дослідження встановлено, що листки досліджених видів 

роду Spiraea, окрім типових речовин – водорозчинних органічних і амінокислот 

з одного боку та хлорофілів, каротиноїдів, стеринів та фосфоліпідів з іншого – 

містять величезний пул середньополярних вторинних метаболітів, головним 

чином, фенольної, а не терпеноїдної природи [11, 12, 16, 19, 20, 25]. Зокрема, 

S.
 
hypericifolia та S.

 
litwinowii демонструють дуже істотний вміст і різноманіття 

дериватів оксикоричних кислот, значно переважаючий вміст флавоноїдів (табл. 

4.1). Морфологічно близький вид S.
 
crenata демонструє різку розбіжність у 

складі фенольних сполук (див. табл. 4.1), де домінують похідні простих фенолів 

(п-оксибензойна к-та), фенілпропаноїди (корична к-та) та неолігнани (рис. 4.1). 
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Рис. 4.1. Хроматографічні профілі та УФ-спектри екстрактів листків 

S. litwinowiі, S. hypericifolia та S. crenata. Умовні позначення: A – 

неутримуваний пул гідрофільних речовин (вільні органічні кислоти, аміно-

кислоти тощо); B – прості феноли, фенілпропаноїди та неолігнани; C – похідні 

оксикоричних кислот; D – катехіни; F – флавоноли (глікозиди кверцетину та 

кемпферолу: спіреозід тощо); T – терпеноїди; X – хлорофіли та їх катаболіти; Y 

– каротиноїди; S – стерини та їх ефіри /Se/ тощо; PL – фосфоліпіди; TAG – 

тригліцериди.  
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Незважаючи на загальну ксерофітну ознаку, S.
 
hypericifolia і  S.

 
litwinowii 

виявили високу подібність в негідролізованому пулі вторинних, насамперед, 

фенольних метаболітів, в той час як S.
 
crenata продемонструвала істотну 

відмінність (див. рис. 4.1).  

Spiraea crenata містить понад десяток компонентів, які за спектральними 

даними співвідносяться з дериватами коричної кислоти (також простими 

фенолами, оксибензойними кислотами й, імовірно, неолігнанами). Ці речовини 

майже відсутні у складі S.
 
hypericifolia і S.

 
litwinowii. Припускаючи 

хемотаксономічне значення похідних коричної кислоти, можна константувати 

таксономічну віддаленість останніх двох видів. Також, S.
 
crenata містить не 

менше трьох сполук флаванової природи (катехінів та проантоціанідинів), і, 

враховуючи їхню невисоку молярну екстинкцію, з високим вмістом. У двох 

інших видів флавани у складі листків не спостерігаються. Характерною 

особливістю S.
 
hypericifolia і S.

 
litwinowii є великий вміст у листках похідних 

оксикоричних кислот, понад 19 та 10 речовин відповідно. S.
 
crenata містить 

близько чотирьох сполук цієї групи в значно меншій кількості (див. табл. 4.1). 

Флавоноїди досліджених Spiraea не різноманітні, проте, вірогідно 

присутні у суттєвих кількостях ( 1 – 2 % в перерахунку на суху масу), що 

дозволяє вважати ці види флавоноїд-продукуючими рослинами. Вони 

представлені, насамперед, основним флавонол-глікозидом і одним-двома 

мінорними. Основний компонент S.
 
crenata і S.

 
hypericifolia є кверцетин-

моноглікозидом, а S. litwinowii – кемпферол-моноглікозидом. Відносний вміст 

флавонол-глікозидів в останнього дещо менший. Різниця у складі флавонол-

глікозидів також дає підставу розглядати їх як хемотаксономічні маркери і 

констатувати таксономічну віддаленість S.
 
litwinowii. 

Щодо отриманих даних, слід зауважити наступне. Як уже відмічено, ми 

не визначили суттєвої кількості й різноманіття терпеноїдів у листках 

досліджених рослин. Листки всіх трьох видів містять різні біохімічні набори 

флавонолів в значній кількості. S.
 
crenata виділяється, поряд із значним вмістом 

флавонол-глікозидів, великою кількістю та різноманіттям похідних коричної 
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кислоти, катехінів та проантоцианідинів, в той час як два інших види 

відзначаються вагомою кількістю та вмістом похідних оксикоричних кислот 

(див. табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Вторинні метаболіти екстрактів листків  

S. crenata, S. hypericifolia, S. litwinowii 
 

Групи речовин 

Види Познач-

ки на 

хрома-

тограмах 
S. crenata S. hypericifolia S. litwinowiі 

кон’югати коричної,  

оксибензойні кислоти, 

неолігнани 

+++++
>11

 

  B 

похідні оксикоричних 

кислот (кавової, 

п-кумарової та ін.) 

++ 
>4

 +++++ 
>19

 +++++ 
>10

 

  C 

флавани (катехіни та 

проантоцианідини) 
++ 

>3
   

      D 

флавонол-глікозиди +++++ 
>2

 +++++ 
>2

 ++++ 
>3

 F 

терпеноїдні глікозиди ++ + ++ T 

фосфоліпіди + + +   PL 

стерини ++ + ++    S 

хлорофіли + + ++    X 

каротиноїди + + +    Y 

тригліцериди + + + TAG 

 

Примітки. Відносний вміст 
†
 та кількість речовин (верхній індекс) 

‡
. Для 

деяких компонентів остання не вказана. 
† 

– 5-бальна шкала (+++++ є 

приблизною оцінкою вмісту 1000 ррm і вище); 
‡ 

– всього піків, що 

інтегруються з робочими параметрами, інтерпретується як «не менше». 
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Біологічна активність оксикоричних кислот вивчена, головним чином, як 

оксидантна. Встановлено виражену жовчогінну дію ферулової, кавової, 

хлорогенової кислот; п-кумаровій кислоті приписується туберкулум-статична 

дія, сильними антибактеріальними властивостями володіє й кавова кислота [39, 

46]. Власне корична кислота та її кон’югати розглядаються як фітотоксини та 

алелопатичні активні сполуки [204]. Низка неолігнанів, що походять від 

коричних кислот, проявляють цікаві види біоактивності та є діючими 

компонентами традиційних медичних засобів для лікування астми, алергій, 

ревматизму та інших, головним чином, запальних захворювань. Тому 

неолігнани представляють науковий і практичний інтерес як речовини 

гіпотензивної, антиалергічної, протизапальної дії [136, 248]. 

У нашому дослідженні в порівнянні охарактеризовано склад вторинних 

метаболітів листків S. media і S. polonica. Негідролізований метанольний 

екстракт містить типові водорозчинні первинні метаболіти – органічні та 

амінокислоти, з одного боку, і типові для листків неполярні компоненти – 

хлорофіли, каротиноїди, стерини, фосфоліпіди та тригліцериди, з іншого (рис. 

4.2). Разом з тим, листки накопичують рясний пул вторинних метаболітів 

середньої полярності, серед яких незначна кількість терпеноїдів, але, головним 

чином, це фенольні сполуки. Основними фенольними компонентами листків 

S. media і S. polonica є флавоноли – глікозиди кверцетину і кемпферолу. Їхній 

вміст можна оцінити як ½ загальної кількості вторинних метаболітів. Кількість 

зареєстрованих компонентів – до 12, з них домінуючих речовин – 5.  

Слід констатувати ще істотний вміст флаванових компонентів 

(глікозидовані катехін / епікатехін і конденсовані таніни), також простих 

фенолів і кислот, фенілпропаноїдів і неолігнанів. Істотне зауваження слушно 

зробити щодо похідних гемі- і монотерпеноїдів. У листках S. media і S. polonica 

вміст цих компонентів достатньо високий і, ймовірно, в глікозидованому стані 

і/або у вигляді кон’югатів з коричною кислотою. Глікозиди гемітерпеноїдів 

наразі активно досліджуються як біоактивні компоненти [198, 248]. 
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Рис. 4.2. Хроматографічні профілі екстрактів листків: 1 – S. poloniсa, 2 –

 S. media. Умовні позначення (відмітки речовин): (див. рис. 4.1). На спектрах: 

абсциса – довжина хвилі, нм, ордината – нормований сигнал детектора.  

У цілому хроматографічні профілі і склад компонентів листків цих 

таксонів доволі подібний, і це свідчить на користь внутрішньовидової 

таксономічної близькості. Однак порівняння якісного складу флавонолів (див. 

рис. 4.2, 1 А), як значущих хемотаксономічних маркерів [71], виявило, що 

S. media містить глікозиди кверцетину, для S. polonica характерні глікозиди 

кемпферолу, що свідчить про недоцільність об’єднувати таксони в один вид 

(S. media), тому ми розглядаємо їх на рівні підвидів S. media subsp. media і 

S. media subsp. polonica. 
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Таким чином, досліджені таксони S.
 
crenata, S.

 
hypericifolia, S.

 
litwinowii, 

S. media і S. polonica флори України заслуговують на увагу не тільки як 

декоративні рослини, а й такі, що продукують значний пул фенольних сполук 

(дериватів коричної та оксикоричних кислот, флаваніф і флавоноїдів). 

Кількісний та якісний склад пулу фенольних вторинних метаболітів, вірогідно, 

є значущим фізіолого-біохімічним і хемотаксономічним показником, а також 

зумовлює гарні перспективи майбутнього прикладного використання. 

 

Основні результати цього етапу дослідження викладено у таких 

публікаціях автора: 

Белемец Н. М. Биохимическое исследование близких видов таволг 

Spiraea polonica Błocki и S. media Franz Schmidt флоры Украины в связи с 

идентификацией / Н. М. Белемец, В. П. Грахов, З. Г. Бонюк // Современные 

концепции научных исследований. – Москва : Евразийский Союз Ученых, 2014. 

– № 5. – С. 104–107. [11]. 

Белемець Н. М. Дослідження вторинних метаболітів ксерофітних видів 

роду Spiraea L. (Rosaceae) флори України / Н. М. Белемець, В. П. Грахов, 

М. М. Федорончук, З. Г. Бонюк, О. П. Паламарчук // Вісник Харківського нац. 

ун-ту ім. В. Н. Каразіна. Серія «Біологія». – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 

2014. – № 1112. Вип. 21. – С. 154–161. [19]. 

Белемець Н. М. Дослідження фенольних сполук та інших метаболітів у 

листках Spiraea media Franz Schmidt / Н. М. Белемець, В. П. Грахов, 

З. Г. Бонюк, М. М. Федорончук // Таврійський науковий вісник. – Херсон : 

Херсонський держ. університет, 2014. – Вип. 88. – С. 24–29. [20]. 

Белемець Н. М. Хемотаксономічне дослідження інтродукованих видів 

таволг Spiraea media Franz Schmidt та S. polonica Błoski / Н. М. Белемець, 

В. П. Грахов, З. Г. Бонюк, О. М. Бойко // Вісник Київського нац. ун-ту імені 

Тараса Шевченка. Інтродукція та збереження рослинного різноманіття. Вип. 

1 (33). – Київ : ВПЦ «Київський університет», 2015. – C. 31–35. [25]. 
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РОЗДІЛ 5 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВТОРИННИХ СТРУКТУР 

ITS2-ПОСЛІДОВНОСТЕЙ КЛАСТЕРУ ГЕНІВ РИБОСОМАЛЬНОЇ РНК 

ВИДІВ РОДУ SPIRAEA L. ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ 

ТА ЇХНЯ ТАКСОНОМІЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ 

 

Для з’ясування та уточнення дискусійних питань видової приналежності 

деяких представників роду Spiraea природної флори України нами проведено 

молекулярно-генетичні дослідження. У ході роботи проаналізовано дев’ять 

оригінальних нуклеотидних послідовностей ITS1-5.8S-ITS2 кластеру ядерних 

рибосомальних генів шести аборигенних видів Spiraea природної флори 

України (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Список видів та їх походження 

Вид Код доступу  

в NCBI 

Місце походження рослин 

S. hypericifolia МН370462 Житомирська обл., Коростишівський р-н, 

с. Великі Кошарища 

S. crenata МН370463 Миколаївська обл., Кривоозерський р-н, 

басейн р. Південний Буг, поблизу с. Голосків 

S. litwinowii МН370457 Луганська обл., запов. «Стрілецький степ» 

S. media МН370464 Житомирська обл., Житомирський р-н, скеля 

Крашевського на березі р. Гнилоп’ять 

S. media МН370465 Тернопільська обл., м. Кременець, 

г. Страхова 

S. polonica МН370458 

МН370459 

Тернопільська обл., Заліщицький р-н, 

с. Зелений Гай (locus classicus) 

S. ulmifolia МН370460 Закарпатська обл., Рахівський р-н, 

с. Лазещина 

S. ulmifolia МН370461 Закарпатська обл., Рахівський р-н, с. Ясиня 
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Як маркерна послідовність досліджена некодуюча нуклеотидна 

послідовність ITS2 кластеру ядерних рибосомальних генів, у геномі вона 

представлена великою кількістю копій, легко піддається ампліфікації та має 

певний ступінь мінливості між видами. До аналізу також були залучені 

нуклеотидні послідовності близькоспоріднених північно-американських і 

японо-китайських видів із GenBank [284]. Проведена реконструкція вторинних 

структур ITS2-послідовностей включала побудову чотирьох спіралей для всіх 

проаналізованих сиквенсів, а також так званої «ніжки» – вторинної структури 

термінальної ділянки 5.8S та комплементарної до неї стартової ділянки 28S, яка 

свідчить про правильність анотації послідовності. Порівняльний аналіз 

вторинних структур послідовностей ITS2 показав наявність замін, що 

дозволяють розмежовувати таксони.  

Spiraea hypericifolia (код доступу MH370462); S. crenata МН370463, яка в 

дослідженні представлена послідовністю 5.8S (часткова)-ITS2-28S (часткова). 

ITS2-послідовності видів даної вибірки характеризуються наявністю 

нуклеотидних вставок у першій петлі і мають довжину 229–230 пар 

нуклеотидів (п. н.), тоді як ITS2 інших досліджених нами представників роду 

Spiraea налічує 221 п. н. 

За BLAST-пошуком отримана послідовність ITS1(часткова)-5.8S-ITS2-

28S (часткова) S. hypericifolia МН370462 виявилася найбільш подібною (99% 

схожості при 100% перекритті) до таких S. hypericifolia DQ897615 та 

S. nipponica DQ897622 з бази даних NCBI [284]. Порівняльний аналіз 

вторинних структур ITS2-послідовностей цих таксонів, а також морфологічно 

близького виду S. crenata MH370463 показав, що за першою спіраллю ITS2 

S. hypericifolia MH370462 відрізняється від S. hypericifolia DQ897615 та 

S. nipponica DQ897622 одним sst (заміна, що змінює вторинну структуру ITS2) 

в 45-му сайті, одним SNP (поліморфні позиції) в 41-му сайті, а також 

відрізняється від S. crenata MH370463 та S. nipponica DQ897622 одним nst 

(заміна, що не впливає на зміну вторинної структури маркерної послідовності 

ITS2) у 12-му сайті (рис. 5.1). 
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 Рис. 5.1. Вторинна структура ITS2 S. hypericifolia MH370462 з 

позначенням відмін від близьких видів. 

 

Наявність sst в 45-му сайті свідчить про видову відокремленість 

S. hypericifolia MH370462 від S. nipponica DQ897622 та S. hypericifolia 

DQ897615 з GenBank. Українські зразки S. hypericifolia та S. сrenata 

відрізняються між собою лише заміною nst в 12-му сайті одноланцюгової 

ділянки та наявністю інделя у 227-му сайті (див. рис. 5.1), що не призводить до 

зміни вторинної структури ITS2, тобто, ці ознаки не є видоспецифічними.  

Отримана послідовність ITS2 S. сrenata MH370463 (український зразок) 

відрізняється від ITS2 S. crenata DQ897610 з Genbank [284] 15-ма відмінами 

(11-ма замінами, двома SNP та двома інсерціями), що вказує на належність цих 

таксонів до різних видів. Такі розбіжності в результатах мають місце, можна 

припустити, що зразок S. crenata DQ897610 був невірно ідентифікований, 

оскільки вихідним матеріалом слугували рослини з арборетуму [262].  
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Spiraea litwinowii. Отримана послідовність ITS1 (часткова)-5.8S-ITS2-28S 

(часткова) S. litwinowii MH370457 за BLAST-пошуком виявилася найбільш 

подібною (99% при 100% перекритті) до S. miyabei JQ041776 [284] і 

відрізняється від неї лише трьома замінами, та S. fritschiana DQ897614 (99% 

при перекритті 99%), від якої відрізняється шістьма замінами (рис. 5.2).  

 

Рис. 5.2. Вторинна структура ITS2 S. litwinowii MH370457 з позначенням 

відмін від близьких видів.  

 

За вторинною структурою ITS2 ці таксони відрізняються лише 

однонуклеотидними поліморфними позиціями (SNP) у 15-му та 26-му сайтах 

першої петлі та однією заміною (nst), що не змінює вторинної структури ITS2-

послідовності, у 184-му сайті одноланцюгової спіралі (див. рис. 5.2).  

Аналогічна послідовність морфологічно близького виду S. crenata 

DQ897610 схожа на таку S. litwinowii MH370457 лише на 93% при перекритті 

97%. Вторинні структури послідовності ITS2 зразків роду Spiraea української 

флори S. litwinowii MH370457 та S. crenata MH370463 суттєво відрізняються 

між собою 8-ма замінами та 11-ма інделями. Основні відміни знаходяться у 

першій спіралі (H1) ITS2 (рис. 5.3). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/117414334?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=DWJ038NN01R
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/117414330?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=71&RID=DWJ038NN01R
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Рис. 5.3. Вторинні структури першої спіралі ITS2 українських зразків 

S. litwinowii MH370457 (1) та S. crenata MH370463 (2). 

 

Spiraea polonica. Отримані нами два сиквенси ITS1(частковий)-5.8S-ITS2-

28S (частковий) S. polonica MH370458 та MH370459 були ідентичними і 

виявилися найбільш подібними (99% при 100% перекритті, 2 відміни) до таких 

видів з GenBank: S. media JQ041775, KU321588, S. dahurica KU321587 та 

S. trichocarpa DQ897627.  

У 23-му сайті ITS2-послідовності S. polonica MH370459, MH370459 

відрізняються від S. trichocarpa DQ897627 наявністю hCBC (заміни, що 

змінюють вторинну структуру  ITS2-послідовності), у 26-му – від S. dahurica 

KU321587 nst, а у 89-му та 167-му –  від усіх видів – SNP (рис. 5.4). Російський 

зразок S. media KU321588 відрізняється від решти видів hCBC замінами в 167 

сайті третьої спіралі ITS2. 
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Рис. 5.4. Вторинна структура ITS2 S. polonica MH370458, MH370459 з 

позначенням відмін від близьких видів. 

 

Spiraea media. Дві отримані послідовності 18S (часткова)-ITS1-5.8S-ITS2-

28S (часткова) S. media МН370464 (Кременецькі гори), МН370465 

(Житомирська обл.) відрізнялися однією неоднозначною позицією в 

консервативній ділянці 5,8S. За BLAST-ідентифікацією сиквенси українських 

S. media виявилися на 99% подібними до російських зразків S. media KU321588 

і S. dahurica KU321587 [119, 284] (при перекритті 99%), а також корейського 

S. media JQ041775 (при перекритті 96%).  

Вторинні структури ITS2 S. media MH370464 та MH370465 відрізняються 

на видовому рівні від російського зразка S. media KU321588 одним hCBC та 
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двома nst між спіралями (рис. 5.5). S. media JQ041775 та S. dahurica KU321587, 

а також український зразок S. polonica MH370458, MH370459 відрізняються від 

українських S. media MH370464 та MH370465 лише SNP або nst замінами. 

 

 

Рис. 5.5. Вторинна структура ITS2 S. media MH370464, MH370465 з 

позначенням відмін від близьких видів. 

 

Spiraea ulmifoliа. Отримано два ідентичних сиквенси ITS2 (частковий)-

28S (частковий) українських зразків S. ulmifolia MH370460, MH370461.  

BLAST-пошук показав, що дані сиквенси мали 99% схожість (при 

перекритті 100%) до таких S. chamaedryfolia KU321586, GU217795, GU217796, 

GU217797, S. flexuosa KU321585 та S. elegans KU321584, задепонованих у 

GenBank.  
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Нуклеотидна послідовність ITS2 S.elegans KU321584 відрізняється від 

решти досліджених видів вибірки заміною у 38-му сайті (sst), що змінює 

вторинну структуру ITS2 (рис. 5.6), і тим самим підтверджує відокремленість 

даного таксону від інших видів вибірки.  

 

 

 

Рис. 5.6. Вторинна структура ITS2 S. chamaedryfolia GU217795, 

GU217796, GU217797, KU321586 та S. flexuosa KU321585 з позначенням відмін. 

 

За вторинною структурою ITS2 S. ulmifolia відрізнялася від S. elegans 

KU321584 sst у 38-му сайті, тоді як від близького виду S. chamaedryfolia – лише 

двома SNP у 1-му і 17-му сайтах (рис. 4, б), що не дозволяє розмежувати дані 

таксони на рівні виду і не підтверджує видового статусу S. ulmifolia. 
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Підводячи підсумок вищенаведеного, можна зробити наступні висновки. 

Вперше отримано дев’ять повних або часткових маркерних послідовностей 

ITSI-5.8S-ITS2 кластеру ядерних рибосомальних генів аборигенних видів флори 

України – S. litwinowii MH370457, S. polonica MH370458 та MH370459, 

S. crenata MH370463, S. ulmifolia MH370460 та MH370461, S. media MH370464 

та MH370465 та S. hypericifolia MH370462. Послідовності S. litwinowii 

MH370457, S. polonica MH370458, MH370459, S. ulmifolia MH370460, 

MH370461 у GenBank представлені вперше. 

Вторинні структури послідовності ITS2 морфологічно близьких видів 

S. litwinowii та S. crenata флори України відрізнялися вісьмома замінами та 11-

ма інделями, що є одним із додаткових аргументів на користь видової 

самостійності S. litwinowii. Натомість S. сrenata виявився близьким до 

S. hypericifolia. Ендемічний вид S. litwinowii є близьким до S. miyabei JQ041776 

та S. fritschiana DQ897614, від яких відрізняється лише наявністю SNP та nst, 

що не дозволяє розрізняти ці таксони на рівні виду. 

Порівняльний аналіз вторинних структур ITS2 S. media MH370464, 

MH370465 (українські зразки), S. polonica, S. media JQ041775 та S. dahurica 

KU321587 не дозволив розрізнити ці таксони на видовому рівні. 

Отримані послідовності ITSI-5.8S-ITS2 S. ulmifolia відрізняється від 

S. chamaedryfolia KU321586, GU217795, GU217796, GU217797 однією 

поліморфною позицією, що не дозволяє розмежувати таксони на рівні виду і 

розглядати S. ulmifolia у ранзі виду. 

 

Основні результати цього етапу дослідження викладено у таких 

публікаціях автора:  

Белемець Н. М. Молекулярно-генетичні дослідження популяції Spiraea 

pikoviensis Besser (Rosaceae) з Кременцьких гір (Тернопільська обл.) 

Н. М. Белемець, М. М. Федорончук, Н. І. Карпенко, І. Ю. Костіков // 

Інтродукція, збереження та моніторинг рослинного різноманіття: матеріали 

Міжнар. наук. конференції до 175-річчя Ботанічного саду імені акад. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/117414334?report=genbank&log$=nuclalign&blast_rank=2&RID=DWJ038NN01R
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О. В. Фоміна Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка (20-24 травня 2014 

р., м. Київ, Україна). – Київ : Павливода А. В., 2014. – С. 126–127. [22]. 

Белемець Н. М. Морфологічні, анатомічні та молекулярно-генетичні 

дослідження критичного таксону Spiraea ulmifolia Scop. еx Cambess. (Rosaceae) 

флори України / Н. М. Белемець, М. М. Федорончук, Н. І. Карпенко, 

І. Ю. Костіков // Сучасні проблеми біології, екології та хімії: матеріали V 

Міжнар. наук.-практ. конференції, присвяченої 30-річчю біологічного 

факультету Запорізького нац. ун-ту, 26–28 квітня 2017 року. – Запоріжжя : 

Тандем, 2017. – С. 17–18. [13]. 

Белемець Н. М. Таксономічний статус Spiraea polonica (Rosaceae) за 

результатами морфологічних і молекулярно-генетичних досліджень / 

Н. М. Белемець, М. М. Федорончук, Н. І. Карпенко, І. Ю. Костіков // 

Регіональні проблеми вивчення і збереження біорізноманіття:  міжнар. наук. 

конф., присвяч. 140-річчю Ботанічного саду і каф. ботаніки, лісового і сад.-

парк. госп. Чернівецького нац. ун-ту імені Юрія Федьковича (5-6 жовтня 2017 

р., м. Чернівці). – Чернівці, 2017. – С. 9–10. [24]. 
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РОЗДІЛ 6 

ТАКСОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ РОДУ SPIRAEA L. 

ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ 

 

Spiraеa L. (Rosaceae Juss.) – поліморфний рід, який налічує від 100 до 120 

видів, що поширені в помірній та субтропічній зонах Північної півкулі, 

включаючи Північну Америку та Євразію [243]. Для флори Європи наводиться  

12 дикорослих видів та підвидів [179, 180]. Центр видового різноманіття роду 

знаходиться в Південно-Східній Азії, де зосереджена найбільша кількість видів 

[140, 241],  і з якого вони, імовірно, розселилися в Європу та Північну Америку.  

Для флори України наводилося сім природних видів секції 

Chamaedryon Sér.: S. crenata L., S. hypericifolia L., S. litwinowii Dobrocz., S. media 

Fr. Schmidt, S. pikoviensis Besser, S. poloniсa Błoсki, S. ulmifolia Scop. [57], серед 

яких S. pikoviensis і S. poloniсa – рідкісні ендемічні, а останній охороняється і 

занесений в списки Червоної книги України (2009) [165]. 

Представники роду характеризуються значним варіюванням 

морфологічних ознак, поліморфізмом, легкою здатністю до схрещування з 

подальшим розщепленням ознак, що спричиняє значні труднощі при 

ідентифікації видів. Тому видовий статус деяких таксонів потребує уточнення. 

Зокрема, дискусійним у таксономічному сенсі є S. ulmifolia, який іноді 

систематиками синонімізується із S. chamaedryfolia. У «Флорі України» [57] 

S. ulmifolia наводиться як самостійний вид, поширений в Карпатах, а також у 

Середній Європі, на Балканах, і який, за Д. М. Доброчаєвою відрізняється від 

S. chamaedryfolia, описаного з Сибіру, завжди спрямованими догори гонами, 

формою листків та більшими їх розмірами. В пізніших дослідженнях [47] 

зазначається, що вказані ознаки не пов’язані корелятивно і спостерігаються у 

рослин із різних точок ареалу. Деяка своєрідність зовнішнього вигляду 

карпатських рослин, можливо, пов’язана з тим, що вони ростуть у тінистих 

ялинових лісах. Ці види, за нашими уточненнями, близькі між собою також за 

фенологією, у яких раніше інших аборигенних представників Spiraеa 
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спостерігається фаза розпускання листків, вони пізніше інших зацвітають і 

пізніше наступає фаза плодоношення. Проте, за даними З. Г. Бонюк [35] мають 

місце деякі відмінності між цими таксонами за фенотипом: у S. chamaedryfolia 

осіннє забарвлення листків та листопад спостерігається раніше, а бруньки 

кошлато-опушені, тоді як у S. ulmifolia вони майже голі, лише лусочки війчасті 

по краю. Тому для уточнення видової приналежності S. ulmifolia нами були 

проведені морфологічні, анатомічні та молекулярно-генетичні дослідження 

рослин з території України і порівняння їх із сибірськими, які ідентифікують як 

S. chamaedryfolia. Проведені дослідження показали, що для обох видів 

характерна висока варіабельність макроморфологічних ознак вегетативних та 

генеративних органів і суттєвих відмінностей між рослинами цих видів нами не 

виявлено. Це підтверджується також результатами досліджень анатомічної 

структури черешків листків рослин цих видів [23], де показано, що суттєвих 

відмін в їхній анатомічній структурі також немає (див. рис. 3.5). Подібна будова 

черешків S. ulmifolia i S. chamaedrifolia та відсутність статистично достовірної 

різниці між більшістю морфометричними показниками підтверджує близькість 

цих таксонів.  

У результаті проведених молекулярно-генетичних досліджень [13] були 

отримані нуклеотидні послідовності ITS2 кластеру генів рибосомальної ДНК 

S. ulmifolia (див. рис. 5.6), які виявилися ідентичними до ITS2 S. chamaedryfolia, 

задепонованих у GenBank.   

Таким чином, у результаті проведеного нами аналізу морфологічних 

ознак рослин, досліджень анатомічної будови черешків листків, порівняння 

нуклеотидних послідовностей ITS2 S. ulmifolia з аналогічними послідовностями 

S. chamaedryfolia, а також фенологічними спостереження за рослинами цих 

видів [35] (фази розпускання листків, цвітіння та плодоношення) суттєвих 

відмінностей між цими таксонами не виявлено, що не підтверджує 

самостійного видового статусу S. ulmifolia.  

Таксономічне трактування S. poloniсa, як самостійної видової одиниці, 

ботаніками сприймається по-різному. Як вже згадувалося, вид описаний 
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Б. Блоцьким у 1892 р. [187] з Поділля, з Тернопільської обл. – околиць села 

Жежава (нині с. Зелений Гай) Заліщицького району та з берегів р. Серет в 

околицях с. Лісичники. Як вузький ендемік S. polonica відома сьогодні лише із 

Середнього Придністров’я [41, 42, 157, 169],  де росте на крутих схилах 

Дністровського каньйону (рис. 6.1). 

 
 

 

 

 

Рис. 6.1. Біотоп S. polonica. 

 

Сучасно систематики визнають S. polonica в ранзі виду або підвиду. На 

думку Д. М. Доброчаєвої [57],  S. рolonica морфологічно цілком відмінна від 

близького виду S. media, але за характером опушення нагадує далекосхідний 

вид S. sericea Turcz. Досліджуючи флору Волино-Поділля, Б. В. Заверуха [62] 

вказує на присутність значної диз’юнкції між цими видами, що може свідчити 

про архаїчність і реліктовість S. poloniсa. Проте, В. М. Гладкова [47] не 

рекомендує виділяти S. рolonica в самостійний вид чи підвид, а пропонує 

віднести його до різновиду S. media var. mollis (C. Koch & Bouche) Schneid.  

У колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна є зразки рослин 

S. media var. mollis, що були отримані у 1998 році із Сараєва. За 
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спостереженнями [35], основні фази сезонного розвитку цих рослин 

співпадають з фенологічними фазами таких S. media, але за морфологічними 

ознаками S. media var. mollis відрізняється сизуватим забарвленням листків з 

обох сторін та повстистим опушенням, тоді як у S. рolonica листки дещо 

відмінні від S. media var. mollis (зверху яснозелені, вкриті рідкими короткими 

волосками і лише знизу з густим сріблястим опушенням). Від євразійського 

виду S. media подільська ендемічна раса S. рolonica відрізняється значно 

густішим опушенням рослин, особливо верхніх листків неплідних гонів, а 

також жовтуватими пелюстками квіток. 

На відміну від S. рolonica близький вид S. media має широкий ареал: 

Середня Європа, Західний і Східний Сибір, Середня Азія, Далекий Схід, 

Монголія, Китай, Північна Корея. Європейска частина ареалу S. media на 

території України обмежена лише Карпатами та Волино-Подільською 

височиною. Зберігшись під час четвертинного періоду зледеніння, як і багато 

інших видів в Карпатах, S. media розселилася із цього рефугіума лише в межах 

Волино-Подільської височини, доходячи до прип’ятських боліт на півночі, 

долини Дніпра на сході і лучних степів на півдні [57, 134, 135, 140]. 

Явна морфологічна відокремленість рослин S. polonica від таких S. media 

(забарвлення листків та їх опушення), а також часткова відокремленість ареалу 

свідчить про таксономічну самостійність цих таксонів. Це підтверджується 

також анатомічними особливостями структури черешків (див. рис. 3.5) 

S. polonica, які відрізняються від таких S. media більшою кількістю трихом, 

їхньою наявністю на адаксіальній поверхні, тоншою епідермою, дещо тоншою 

зовнішньою стінкою клітини епідерми, більшою кількістю включень оксалату 

кальція та меншою кількістю шарів коленхіми [23]. Ці ознаки також можуть 

слугувати додатковим свідченням на користь таксономічної відокремленості 

S. polonica від S. media. В той же час, проведені нами біохімічні дослідження 

цих близьких видів показали [11, 25], що склад вторинних метаболітів листків 

обох таксонів доволі подібний, що може свідчити на користь 

внутрішньовидової таксономічної близькості. Однак порівняння складу 
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флавонолів як значущих хемотаксономічних маркерів все ж говорить про 

достатню систематичну віддаленість S. polonica від S. media, оскільки за 

хроматографічними даними S. media містить головним чином глікозиди 

кверцетину, а S. polonica – здебільшого глікозиди кемпферолу (див. рис. 4.2). 

Беручи до уваги також певну географічну окресленість ареалу S. polonica, ми 

вважаємо за доцільне розглядати цей таксон на рівні підвиду S. media F. 

Schmidt subsp. polonica (Błocki) Dostál. Нагадаємо, що за характером опушення 

цей таксон нагадує далекосхідний вид S. sericea Turcz. Таку мегадиз’юнкцію 

між європейським і далекосхідним таксонами Б. В. Заверуха [62] пояснював 

архаїчністю і реліктовістю S. polonica. 

З південної частини Поділля за зразками, зібраними А. Анджейовським у 

1816 р. з околиці с. Пиків Вінницької обл. В. Г. Бессер [185] описав 

S. pikoviensis Besser. Тривалий час вважалося, що цей вид існує лише в п’яти 

автентичних зразках, які зберігаються в гербаріях KW (м. Київ) та LE (м. С.-

Петербург), оскільки неодноразові спроби зібрати його у природі були 

безуспішними. Тому при розгляді переліку видів, що потребують включення до 

Червоної книги України (2009), S. pikoviensis не був занесений до списку 

рідкісних видів, оскільки вважався втраченим.  

Д. М. Доброчаєва [57], наводячи S. pikoviensis для «Флори УРСР» за лише 

одним типовим зразком, який вона виявила в гербарії KW, висунула 

припущення щодо його приналежності до ряду Сrenatae A. Pojark. (секція 

Chamaedryon), види якого мають широкий ареал (Східна Європа, Кавказ, Сибір, 

Середня та Центральна Азія (Монголія), Західний Тибет), а значна диз’юнкція 

S. pikoviensis з близькими видами цього ряду може свідчити про давній тип і 

реліктовість цього виду. Д. М. Доброчаєва, як і пізніше Б. В. Заверуха [62], 

заперечували гібридогенне походження S. pikoviensis, в утворенні якого могли 

брати участь S. media і S. crenata. Обидва дослідники вважали, що описаний 

В. Г. Бессером таксон є самостійною видовою одиницею, оскільки ознак, 

властивих S. media, у S. pikoviensis не спостерігається.  
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Видовий статус S. pikoviensis визнала також В. М. Гладкова [47]. 

Дослідниця підтверджує близькість цього виду до S. crenata, від якого 

S. pikoviensis відрізняється відсутністю опушення і більшими пелюстками. У 

«Flora Europea» (1968) [208] S. pikoviensis взагалі не згадується. За нашими 

даними, за зразками, вперше зібраними нами з locus classicus, S. pikoviensis 

відрізняється від S. media і S. crenata також формою чашолистків (ланцетні, 

довгозагострені, тоді як у двох останніх видів чашолистки широкотрикутні, 

короткозагострені) (див. рис. 3.7, Б, Г, Ґ). 

Нині це доволі рідкісний вид – вузький подільський ендемік, який, на 

думку Б. В. Заверухи [62], міг вичленитися з архаїчного типу praecrenata s. l., 

що в минулому мав широкий східноєвропейсько-середньоазійсько-

монгольський ареал, пов’язаний, переважно, з північним крилом Давнього 

Середземномор’я. 

Spiraea pikoviensis (рис. 6.2) також близька до описаної 

Д. М. Доброчаєвою [56] з північно-східних лісостепових районів східної 

частини України (Луганська обл.) S. litwinowii, ареал якої обмежується 

вододілом між Дніпром і Волгою, яка також не згадується у «Flora Europea» 

[208]. 

 

   

 

Рис. 6.2. Рідкісний вид S.  pikoviensis. 
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Вид із групи спорідненості S. crenata, що підтверджується також даними 

ферментного (ізопероксидазного) аналізу, проведеного З. Г. Бонюк зі 

співавторами [32], де не було виявлено суттєвих відмінностей між обома 

видами. S. litwinowii, як близький вид до S. crenata (рослини обох видів 

відрізняються лише наявністю чи відсутністю опушення, довжиною 

квітконосних пагонів, розмірами пелюсток), без сумніву, має такі ж генетичні 

корені, як і S. pikoviensis, і відрізняється від останнього наявністю трьох 

поздовжніх жилок на всіх листках неплідних пагонів (див. рис. 3.2) і 

трикутними, тупими на верхівці чашолистками (див. pис. 3.7), тоді як у 

S. pikoviensis лише 2–3 нижніх листочки неплідних гонів із трьома поздовжніми 

жилками, а решта – з однією середньою жилкою і 2–3 парами бокових, які 

відходять від медіанної; листянки з черевного боку розсіяно опушені, а 

чашолистки ланцетні, на верхівці довго загострені (див. рис. 3.7). Крім того, для 

черешків S. litwinowii та S. pikoviensis характерним є значне потовщення 

зовнішньої клітинної стінки епідерми (завдяки значно потовщеному шару 

кутикули), а також відсутність трихом та добре розвинена покривна тканина 

(див. рис. 3.5), порівняно з іншими досліджуваними видами [23]. 

Таким чином, у результаті проведеного комплексного таксономічного 

аналізу нами встановлено, що рід Spiraea у флорі України представлений 

шістьма природніми видами і одним підвидом, з них чотири види з широкими 

ареалами: S. сhamaedryfolia (= S. ulmifolia), S. media (S. media subsp. media), 

S. crenata, S. hypericifolia та два види і один підвид з вузькими ареалами – 

ендеміки: S. pikoviensis, S. litwinovii, S. media subsp. polonіca (S. polonica). Всі 

представники входять до складу однієї секції Chamaedryon Sér. еx DC. 

Слід відзначити, що крім дикорослих видів у природних ценозах нерідко 

трапляються також культивовані, що дичавіють, зокрема: S. alba, S. douglasii, 

S. salicifolia, а в населених пунктах, в озелененні – S. betulifolia Pall., 

S. cantoniensis Lour., S. japonica L. f., S. latifolia (Ait.) Borkh., S. prunifolia, 

S. thunbergii, S. tomentosa, S. trilobata. Багато видів, різновидів та форм 

культивуються [49, 101]. 
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Нижче, згідно з форматом, за яким готується нове видання «Флора 

України», наводимо морфологічну характеристику роду Spiraea, фрагмент 

системи роду (за А. І. Поярковою [125], з нашими доповненнями), 

номенклатуру та морфологічні описи видів, їх еколого-ценотичну та 

географічну характеристику, місце опису (за протологом), типові зразки, а 

також ключі для визначення аборигенних видів природної флори України і 

здичавілих, оскільки останні нерідко трапляються в природних ценозах. 

 

Gen. Spiraea L. 1753, Sp. Pl.: 489; id. 1954, Gen. Pl., ed. 5: 216. – Таволга. 

Листопадні кущі з простими, зубчастими, рідше цілокраїми або на 

верхівці лопатевими листками без прилистків. Квітки білі або рожеві чи червоні 

(культивовані види), п’ятичленні, з чашечкою і віночком. Чашечка неопадна, з 

п’ятьма трикутними листочками (чашолистками). Пелюсток 5, які чергуються з 

чашолистками й прикріплені до краю квітколожа. Тичинок 15–60. 

Плодолистиків 5 (іноді 3 або 8), вільні. Плід – багатолистянка; листянки 

шкірясті або хрящуваті, з залишком стилодія, що зберігається і декількома 

лінійними або видовженими насінинами. 

Лектотип: S. salicifolia L. 

Від 100 до 120 видів, поширених в помірній і субтропічних зонах 

Північної півкулі. 

1. Квітки зібрані в бокові, майже сидячі зонтики з розеткою дрібних 

цілокраїх листочків при основі …………………..……………...6. S. hypericifolia. 

–– Квітки зібрані в щиткоподібні суцвіття на верхівках улиснених 

бокових гілочок.…………………………………………………………………….2. 

2. Квітки 1–1,5 мм в діаметрі; стилодій відходить від черевного боку 

зав’язі (листянки) ……………………………………………..1. S. chamaedryfolia. 

–– Квітки менші 1 см в діаметрі; стилодій відходить від спинного боку 

зав’язі (листянки)……………………………………………………………………3. 

3. Листки дрібнозубчасті, зарубчасті, 3–5-лопатеві або цілокраї, з трьома, 

рідше однією поздовжньою жилкою. Квітки на коротких, 2–10(12) мм 
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завдовжки квітконіжках; чашолистки при плодах прямостоячі; тичинки довші 

або коротші пелюсток………………………………………………………………4. 

–– Листки з не багатьма нерівними зубцями на верхівці або цілокраї, з 

однією поздовжньою жилкою. Квітки на довших, 5–18(25) мм завдовжки 

квітконіжках; чашолистки при плодах відігнуті; тичинки довші пелюсток 

….…………………………………………………………………………………….6. 

4. Листки переважно з однією поздовжньою жилкою, на верхівці 

дрібнозубчасті; чашолистки ланцетні, довгозагострені…………5. S. pikoviensis. 

–– Листки переважно з трьома поздовжніми жилками, цілокраї або 

дрібнозубчасті від середини пластинки; чашолистки широко трикутні, коротко 

загострені ………………..…………………………………………………………..5.  

5. Листки частіше від середини (іноді й від основи) до верхівки зарубчасті 

або дрібнозубчасті. Листки, гілочки, осі суцвіття та чашечки густо опушені. 

Суцвіття 10–18-квіткові ………….……………………………………3. S. crenata. 

–– Листки на верхівці або від середини до верхівки дрібнозубчасті. 

Листки, гілочки, осі суцвіття та чашечки голі. Суцвіття рідші, 5–14-квіткові 

……………………………………………….….…………………….4. S. litwinowii.  

6 (3). Рослина слабо опушена; пластинки листків голі, лише по краях 

війчасті. Квітки білі... ..…………………………...………2. S. media subsp. media. 

–– Вся рослина, особливо листки неплідних гонів, густо шовковисто 

опушена. Квітки жовтуваті .………………………...2b. S. media. subsp. polonica. 

 

Sect. Сhamaedryon Sér. Ex DC. 1825, Prodr. 2: 542; Schneid. 1905, Ill. 

Handb. Laubholzk. 1: 449; Поярк. 1939, Фл. СССР, 9: 290; Доброч. 1954, Фл. 

УРСР, 6: 10; Гладкова, 2001, Фл. Вост. Европы, 321.  

Квітки білі, в простих, щиткоподібних або зонтикоподібних суцвіттях на 

верхівках коротких бокових, улиснених гілочок або рідше в сидячих зонтиках з 

розеткою дрібних листочків при основі. 

Тип: S. chamaedryfolia L. 
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Ser. 1. Сhamaedryfoliae Pojark. 1939, Фл. СССР, 9: 291; Доброч. 1954, Фл. 

УРСР, 6: 19. 

Листки здебільшого довгастояйцеподібні, майже до основи нерівно-

гострозубчасті. Пагони ребристі. Квітки в щиткоподібних суцвіттях, 

розміщених на верхівках улиснених гілочок. Чашолистки при плодах відігнуті 

донизу. Тичинки удвічі довші за пелюстки. Стилодій відходить з черевного 

боку листянки.  

Тип: тип секції. 

1. S. chamaedryfolia L. 1753, Sp. Pl.: 489; Ledeb. 1844, Fl. Ross. 2: 4, p. p.; 

Jacq. 1873, Hort. Vind., 2: 66, tab. 140; Поярк. 1939, Фл. СССР, 9: 291, табл. 17, 

рис. 9; Доброч. 1954, Фл. УРСР, 6: 20, p. p., рис. 5; Гладкова, 2001, Фл. Вост. 

Европы, 321. – Т. дубровколиста. 

Описано з Сибіру (за протологом: «… in Sibiria. D. Gmelin»). – Лектотип: 

«Herb. Linn., No 651.6 (LINN)». 

Видані зразки: Fl. Austro-hung. exicc., N 442 (sub. nom. S. ulmifolia Scop.); 

Fl. hung. exicc., N 242 (sub. nom. S. ulmifolia Scop.); Fl. polon. exicc., N 337 (sub. 

nom. S. ulmifolia Scop.). 

– S. ulmifolia Scop. 1772, Fl. Carn., ed. 2, 1: 349, tab. 22; Knapp, 1872, Pflanz. 

Galiz. Bukow.: 390; Доброч. 1954, Фл. УРСР, 6: 19, рис. 4; Зиман, 1987, Опред. 

высш. раст. Укр.: 158. – Описано зі Словенії (за протологом: «… circa Idriam, 

auf den Kobauischen Almen …»). 

– S. chamaedryfolia L. var. ulmifolia (Scop.) Maxim. 1879, in A.H.P. 6: 189.  

Кущ 1,5–2 м заввишки, з голими (в молодому стані більш-менш 

опушеними), прямостоячими або дугоподібно зігнутими гілками від блідо-

жовтого до світло-коричневого кольору. Листки з короткими черешками, голі, 

або зісподу, особливо по жилках, як і черешки, трохи опушені; пластинки 

листків широко або видовжено-яйцеподібні, на верхівці загострені, з округлою 

або клиноподібною основою, часто нерівнобокі, по краях від середини або 

майже від основи до верхівки подвійно загострено-пилчасті; листки неплідних 

пагонів 3–6,5 см завдовжки і 2,5–3,5 см завширшки; листки квітконосних 
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гілочок часто коротші і вужчі (1,5–2,5 см завдовжки і 1–1,5 см завширшки). 

Квітконосні гілочки, разом із щиткоподібним суцвіттям, 4–19 см завдовжки; 

суцвіття 6–20-квіткові; квітконіжки 13–20 мм завдовжки, голі. Чашолистки 

трикутні і при плодах відігнуті назовні. Пелюстки широко-

оберненояйцеподібні, 4,5–5 мм завдовжки, жовтуватобілі. Тичинки значно 

довші за пелюстки. Стилодій відходить від черевного боку зав’язі. Листянки 

голі або притиснуто-опушені, 3–4 мм завдовжки. – Кв. V–VI; пл. VI–VII. – 2n = 

18, 36. 

– По скелях, серед чагарників, на вирубках, у світлих лісах, а також в 

культурі в садах і парках, на вулицях в населених пунктах, іноді дичавіє. – 

Поширення в Україні: Карпати (як дикоросла рослина) – в Закарпатській та 

Івано-Франківській обл. – Загальне поширення: Середня Європа (південь), 

Середземномор’я, Західний і Східний Сибір (південь), Середня Азія (Саур, 

Джунгарський Алатау, Тянь-шань).  

 

Ser. 2. Mediae (Pojark.) Belemetz, comb. etstat. nov., nom. provis.  

– Spiraea L. subgen. Metaspiraea Nakai sect. Chamaedryon Sér. ser. 

Chamaedryfoliae Pojark. cycl. Mediae Pojark. 1939, Фл. СССР, 9: 293. 

– Spiraea ser. Eumediae Dobrocz. 1954, Фл. УРСР, 6: 15, nom. illeg. (descr. 

ukr.). 

Листки здебільшого довгастоеліптичні, цілокраї (на квітконосних 

пагонах) і з 3(5) зубцями на верхівці вегетативних пагонів. Пагони не ребристі. 

Квітки в рідких щиткоподібних суцвіттях, розміщених на верхівках улиснених 

гілочок. Чашолистки при плодах відігнуті. Тичинки довші за пелюстки. 

Стилодій відходить зі спинки листянки.  

Тип: S. media F. Schmidt 

2. S. media F. Schmidt, 1792, Oesterr. Baumz. 1: 53, tab. 54; Waldst. et Kit. 

1812, Icon. Pl. Rar. Hung., 3: 261; Шмальг. 1895, Фл. Ср. и Юж. России, 1: 315; 

Поярк. 1939, Фл. СССР, 9: 294, p. p., excl. syn. S. polonica Błocki; Доброч. 1954, 
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Фл. УРСР, 6: 15; Dostál, 1968, Fl. Europ. 2: 5; Зиман, 1987, Опред. высш. раст. 

Укр.: 158; Гладкова, 2001, Фл. Вост. Европы, 322, p. p. – Т. середня. 

Описано з Сибіру (за протологом: «Diese Strauch fand Gmelin in Sibirien 

am Irtis»).  

Видані зразки: Герб. русск. фл., № 1215а, № 1215в; Fl. exicc. reipubl. 

Bohem-Sloven., N 125. 

– S. chamaedryfolia auct. Non L.: Ledeb. 1844, Fl. Ross. 2: 14.  

a. Subsp. media. 

Кущ 1–2 м заввишки, з пухнасто опушеними в молодому стані і голими 

старими пагонами, вкритими сірувато коричневою корою, яка пізніше 

лущиться, оголюючи перидерму червонуватокоричневого кольору. Листки з 

короткими черешками; пластинки листків довгасто еліптичні, на верхівці 

загострені, до основи звужені, з країв війчасті; листки неплідних пагонів 2,5–5 

см завдовжки і 0,8–2 см завширшки, на верхівці з (3)5–7(9) загостреними 

зубцями, з яких середній більший за бокові (нижні листки цих пагонів іноді 

цілокраї); листки квітконосних гілочок часто коротші і вужчі (1–1,2 см 

завдовжки і 0,4–1 см завширшки), цілокраї. Квітконосні гілочки, разом із 

розсунутим щиткоподібним суцвіттям, 2–10(12) см завдовжки; суцвіття 12–26-

квіткові; квітконіжки 5–25 мм завдовжки. Чашолистки трикутні і при плодах 

відігнуті назовні. Пелюстки округлі, 4–4,5 мм завдовжки і завширшки, білі. 

Тичинки значно довші за пелюстки. Стилодій відходить від спинки зав’язі і 

відхилений назовні. Листянки голі або трохи опушені (іноді лише з 

внутрішнього боку. – Кв. V–VI; пл. VI–VII. – 2n = 10, 18. 

– По скелястих місцях, серед чагарників, на узліссях, у світлих лісах, а 

також широко культивується як декоративна рослина. – Поширення в Україні 

(як дикоросла рослина): Закарпаття, Карпати, Прикарпаття, Правобережний 

(Хм) та Західний (Тр, Вн) лісостеп. – Загальне поширення: Середня Європа, 

Західний і Східний Сибір, Середня Азія, Далекий Схід, Японія, Китай, 

Манчжурія, Північна Корея.  

b. Subsp. polonica (Błocki) Dostál, 1968, Feddes Repert. 79: 34.  
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Описано з Поділля (на Дністрі) – за протологом: «Auf büschigen 

Kalkabhangen des steilen Dnisterufers in Zezawa bei Zaleszczyki und des Seretufers 

in Lesieczniki …». – ? Лектотип: «Spiraea polonica mihi. Zezawa k. Zaleszczyk – 

na Scianci Dniester …Błocki» (N 057238, LW) (Belemets, 09.10.2017, provis.).  

– S. polonica Błocki, 1892, Dent. Bot. Monatschr. 10: 110; Доброч. 1954, Фл. 

УРСР, 6: 15, рис. 3; Зиман, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 158. 

– S. media F. Schmidt, 1792, Oesterr. Baumz. 1: 53, p. p.; Поярк. 1939, Фл. 

СССР, 9: 294, p. p.; Гладкова, 2001, Фл. Вост. Европы, 322.  

– S. media F. Schmidt subsp. polonica (Błocki) Pawł. 1955, Fl. Polska Rośl. 

Nacz. 7: 88, nom. inval. 

Кущ 1–2 м заввишки, з густо опушеними неплідними пагонами, вкритими 

сірою, а на старих гілках чорною корою. Листки з короткими черешками, які 

сягають 5–8(10) мм у неплідних пагонів і 2–3 мм у квітконосних; пластинки 

листків еліптичні, до верхівки трохи загострені, до основи звужені, зі споду 

листки густо вкриті (особливо молоді неплідних пагонів) сріблясто-білими, 

притисненими волосками, зверху листки яснозелені, вкриті рідкими волосками, 

з країв війчасті; середні листки неплідних пагонів 3,5–6 см завдовжки і 1–2,5 см 

завширшки, на верхівці з 3–5(7) загостреними зубцями; нижні та молоді верхні 

листки цих пагонів трохи менші, цілокраї; листки квітконосних гілочок коротші 

і вужчі (2–2,5 см завдовжки і 5–6(7) мм завширшки), цілокраї. Квітконосні 

гілочки, разом із щиткоподібним суцвіттям, 5–8 см завдовжки; суцвіття 2,5–4 

см завдовжки, 25–45-квіткові; квітконіжки 10–20 мм завдовжки. Чашолистки 

трикутні, при плодах відігнуті назовні. Пелюстки обернено-широкояйцеподібні, 

3,5–4 мм завдовжки, блідожовті. Тичинки значно довші за пелюстки. Стилодій 

відходить від верхівки спинки зав’язі. Листянки опушені, близько 3 мм 

завдовжки. – Кв. V–VI; пл. VI–VII. – 2n = ? 

– По скелястих місцях. – Поширення в Україні: відомо лише із Західного 

Лісостепу (по берегах середньої течії Дністра). – Загальне поширення: вузький 

подільський ендемік. 
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Ser. 3. Crenatae Pojark. 1939, Фл. СССР, 9: 300; Доброч. 1954, Фл. УРСР, 

6: 12. 

Листки оберненоовальні, цілокраї або на неплідних пагонах більш-менш 

зубчасті. Квітки в густих щиткоподібних суцвіттях, розміщених на верхівках 

коротких улиснених гілочок. Чашолистки при плодах прямостоячі. Тичинки 

трохи довші за пелюстки. Стилодій відходить від спинного боку листянки, 

трохи нижче її верхівки.  

Тип: S. crenata L. 

3. S. crenata L.1753, Sp. Pl.: 489 (excl. syn.); M. Bieb. 1808, Fl. Taur.-Cauc. 

1: 392; Ledeb. 1844, Fl. Ross. 2: 11; Поярк. 1939, Фл. СССР, 9: 301; Доброч. 1954, 

Фл. УРСР, 6: 12; Dostál, 1968, Fl. Europ. 2: 5; Зиман, 1987, Опред. высш. раст. 

Укр.: 157; Гладкова, 2001, Фл. Вост. Европы, 322. – Т. зарубчаста. 

Описано з Сибіру та Іспанії (за протологом: «… in Sibiria, Hispania»). – 

Лектотип: «Herb. Linn. N 651.8, upper middle specimen (LINN)». 

Видані зразки: Герб. русск. фл., № 873; Fl. hung. exicc., N 240; Fl. austro-

hung. exicc. N 441. 

– S. besseriana Sér. 1825, in DC., Prodr. 2: 543. 

– S. crenifolia C. A. Mey. 1844, Beitr. Pflanzenk. Russ. Reich., 6: 43; Шмальг. 

1895, Фл. Ср. и Юж. Росс., 1: 315. 

– S. oblongifolia auct. non Waldst. et Kit.: Ledeb. 1844, Fl. Ross., 2: 13. 

– S. sawranica Besser ex DC. 1825, Prodr. 2: 543. 

Кущ до 1 м заввишки, з чорними або червонуватокоричневими старими 

гілками та яснокоричневими, густо опушеними, тонкоребристими молодими 

пагонами. Листки з короткими черешками, густо опушені, у неплідних пагонів 

з трьома поздовжніми жилками; пластинки листків обернено-яйцеподібні або 

ромбічні, на верхівці загострені, з клиноподібною основою, цілокраї або 

частіше від середини (іноді і від основи) до верхівки дрібнозубчасті або 

зарубчасті (іноді зубчаста лише верхівка листочка); листки квітконосних 

гілочок часто коротші і вужчі (0,5–1,8 см завдовжки і 0,3–0,5 см завширшки), 

довгасто-оберненояйцеподібні або ланцетні, цілокраї, дуже рідко при верхівці 
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зубчасті, до основи звужені й майже сидячі, з однією середньою поздовжньою 

жилкою  і 2–3 парами бокових. Квітконосні гілочки, разом із щиткоподібним 

суцвіттям, 1,5–0,9 см завдовжки; суцвіття 10–18-квіткові; квітконіжки 3–10 мм 

завдовжки. Чашолистки трикутні і при плодах прямостоячі. Пелюстки широко-

оберненояйцеподібні, 3–4 мм завдовжки, білі. Тичинки довші за пелюстки. 

Стилодій відходить від верхівки зав’язі із зовнішнього її боку. Листянки трохи 

опушені, блискучі, 2,5–3 мм завдовжки. – Кв. V–VI; пл. VI–VII. – 2n = ? 

– По узліссях, серед чагарників, по степових схилах та на пісках. – 

Поширення в Україні: переважно в лісостеповій (південно-східна частина 

Правобережного лісостепу, Лівобережного лісостепу, Донецького лісостепу) та 

степовій (Правобережний та Лівобережний Злаково-Лучний степ, 

Правобережний та Лівобережний Злаковий степ) зонах, а також зрідка на 

Поліссі (Кв) і в Закарпатті (Зк). – Загальне поширення: Середня Європа 

(Румунія), Південно-Східна Європа, Кавказ (Закавказзя).  

 

4. S. litwinowii Dobrocz. 1954, Фл. УРСР, 6: 574, 13, рис. 1; Зиман, 1987, 

Опред. высш. раст. Укр.: 158; Гладкова, 2001, Фл. Вост. Европы, 322. – 

Т. Литвинова. 

Описано з північно-східних лісостепових районів східної частини 

України (Луганська обл.), (за протологом: «RSS Ucr., ditio Voroshilovgradensis, 

distr. Jevsugensis, prope pag. Novo-Alexandrovka, in decliviis steppaceis…»). – 

Голотип: «Ново-Олександрівський кін.[ний] завод Євсузького р-ну 

Ворошиловградської обл. УРСР. Схили байрачного лісу. 11.06.1939. Барбарич 

А. І. і Денчик В. П.» (KW). 

– S. сrenata auct. Non L.: Dostál, 1968, Fl. Europ. 2: 5, p. p. 

– S. crenifolia C. A. Mey. f. Glaberrima Korsh. 1898, Mém. Acad. Sci. Pétersb. 

(Sci. Phys. Math.), 7: 149. 

– S. crenifolia C. A. Mey. var. Pallasii Maxim. f. Glabrata Litw. 1901, Список 

раст. Герб. русск. фл. 3: 74, № 874. 
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Кущ 0,5–1 м заввишки, з голими коричневими або яснокоричневими 

гілками. Листки з короткими (1–5 мм) черешками, розсіяно опушені або майже 

голі; пластинки листків обернено-яйцеподібні або довгасто ланцетні; листки 

неплідних гілочок 1,2–2,5 см завдовжки і 0,5–1,2 см завширшки, з трьома 

поздовжніми жилками, на верхівці або від середини і до верхівки 

дрібнозубчасті. Листки квітконосних пагонів дрібніші, 0,5–1,2 см завдовжки і 

0,3–0,6 см завширшки, цілокраї, з однією поздовжньою жилкою і 1–2 парами 

бокових. Квітконосні гілочки, разом із щиткоподібним суцвіттям, 1,5–5 см 

завдовжки; суцвіття 0,8–1,2 см завдовжки, 5–14-квіткові; квітконіжки 2–10 мм 

завдовжки. Чашолистки трикутні, при плодах прямостоячі. Пелюстки 

оберненояйцеподібні, 2,5–3 мм завдовжки, білі. Тичинки трохи довші за 

пелюстки. Стилодій відходить від зовнішнього боку зав’язі трохи нижче її 

верхівки. Листянки голі, 2,5–3 мм завдовжки. – Кв. V–VI; пл. VI–VII. – 2n = ? 

– По степових схилах та схилах балок і ярів, на узліссях і галявинах. – 

Поширення в Україні: переважно в північно-східних лісостепових 

(Лівобережний лісостеп, Донецький лісостеп), степових (Лівобережний 

Злаково-Лучний степ) районах, рідше в Правобережному лісостепу. – Загальне 

поширення: Середня Європа (Румунія), Південно-Східна Європа, Кавказ 

(Закавказзя). 

 

5. S. pikoviensis Besser, 1822, Enum. Pl. Volhyn.: 46; Поярк. 1939, Фл. 

СССР, 9: 297 (inobs.); Доброч. 1954, Фл. УРСР, 6: 13, рис. 2; Зиман, 1987, 

Опред. высш. раст. Укр.: 157; Гладкова, 2001, Фл. Вост. Европы, 323. –

Т. пиківська. 

Описано з Південного Поділля (окол. с. Пиків, Вінницька обл.) (за 

протологом: «Circa Pikow in Pod.[olia], legi A.[ndrzejowski] 1816»). – Лектотип: 

«e Podol. Herb. W. Besser» (KW). 

Кущ 0,5–1 м заввишки, з тонко ребристими, голими, 

червонуватокоричневими розлогими гілками (в молодому стані сірими). Листки 

з короткими (1–5 мм завдовжки) черешками, голі, лише по краю розсіяно-
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коротковійчасті; пластинки листків на неплідних пагонах довгасто-

оберненоовальні, 1,5–3 см завдовжки і 0,5–1 см завширшки; нижні листки 

цілокраї, з трьома поздовжніми жилками; середні та верхні – з однією 

поздовжньою жилкою і двома, рідше трьома парами бокових; листки на 

верхівці пагонів з 4–6 зубцями. Листки квітконосних пагонів дрібніші, 0,6–1,5 

см завдовжки і 2,5–4 см завширшки, довгасто-оберненояйцеподібні, до основи 

звужені, з короткими черешками 1–2 мм завдовжки або сидячі, цілокраї, з 

однією поздовжньою жилкою і 2–3 парами бокових. Квітконосні гілочки, разом 

із щиткоподібним суцвіттям, 1–4,5 см завдовжки, улиснені до самого суцвіття; 

суцвіття 10–16-квіткові; квітконіжки 5–12 мм завдовжки, голі. Чашолистки 

трикутно-ланцетні, близько 1,5 мм завдовжки, загострені, при плодах 

прямостоячі, голі. Пелюстки довгасто-яйцеподібні, 3–3,2 мм завдовжки, білі. 

Тичинки значно довші за пелюстки. Стилодій відходить трохи нижче верхівки 

спинного боку зав’язі. Листянки з черевного боку розсіяно опушені, 2,5–3 мм 

завдовжки. – Кв. V–VI; пл. VI–VII. – 2n = ? 

– На освітлених галявинах. – Поширення в Україні: на сьогодні вид 

відомий лише з locus classicus «Віницька обл., Калинівський р-н, окол. 

с. Пиків». – Загальне поширення: вузький південноподільський ендемік.  

Примітка. У «Flora Europaea» (1968) [208] S. pikoviensis не згадується. У 

«Флора СССР» [125] та в Атласі флори Європи [179] вважається видом 

гібридогенного походження (S. media × S.сrenata), у «Флора Восточной 

Европы» [47] наводиться як окремий вид, морфологічно близький до S. сrenata, 

тоді як за «Флора УРСР» [57] є самостійним видом, «cтародавнім типом 

S. crenata s. l.», близьким до S. litwinowii. Д. М. Доброчаєва, як і пізніше 

Б. В. Заверуха [62], заперечували гібридогенне походження S. pikoviensis, в 

утворенні якого могли брати участь S. media і S. crenata. Дослідники вважали, 

що S. pikoviensis є самостійною видовою одиницею, оскільки ознак, властивих 

S. media, у S. pikoviensis не спостерігається. Д. М. Доброчаєва висунула 

припущення щодо його приналежності до ряду Сrenatae A. Pojark. (секція 

Chamaedryon Sér.), види якого мають широкий ареал (Східна Європа, Кавказ, 
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Сибір, Середня та Центральна Азія (Монголія), Західний Тибет), а значна 

диз’юнкція S. pikoviensis з близькими видами цього ряду може свідчити про 

давній тип і реліктовість даного виду. Це вузький подільський ендемік, який на 

думку Б. В. Заверухи [62], міг вичленитися з архаїчного типу praecrenata s. l., 

що в минулому мав широкий східноєвропейсько-середньоазійсько-

монгольський ареал, пов’язаний, переважно, з північним крилом Давнього 

Середземномор’я.  

Spiraea pikoviensis відрізняється від S. crenata відсутністю опушення, 

більшими пелюстками, характером жилкування листочків неплідних гонів (у 

S. pikoviensis лише 2–3 нижніх листочків з трьома поздовжніми жилками, решта 

з однією поздовжньою і 2–3 парами бокових, тоді як у S. crenata всі листки 

неплідних гонів з трьома поздовжніми жилками). 

За зразками, вперше зібраними нами з locus classicus, S. pikoviensis 

відрізняється від S. crenata формою чашолистків (ланцетні, довгозагострені, 

тоді як у S. media і S. crenata чашолистки широкотрикутні, короткозагострені) 

(див. рис. 3.7), а також анатомічною будовою черешків листків: формою 

черешка на поперечному розрізі, відсутністю трихом на поверхні черешка, 

слабше розвиненим провідним пучком, тоншою коленхімою під абаксіальною 

епідермою черешка листка (4–6 шарів клітин у S. pikoviensisі 7–9 шарів клітин у 

S. crenataіS. media), слабше розвиненою хлоренхімою і її характером 

розташування (див. рис. 3.5); крім того, у S. pikoviensis відмічені кристали 

оксалату кальцію, тоді як у S. crenata такі включення відсутні [23].  

Spiraea pikoviensis – рідкісний ендемічний вид. Крім п’яти автентичних 

зразків з locus classicus (окол. с. Пиків Вінницької обл.), що зберігаються в 

гербаріях м. Києва (KW) та м. Санкт-Петербурга (LE), вид помилково наводився 

також для Хмельницької, Тернопільської та Житомирської обл.  

У 2015 р. нам вдалося віднайти місцезростання S. pikoviensis. В результаті 

порівняння зразків з locus classicus із зразками, які зберігаються в гербарії KW, 

зібраними в Тернопільській, Хмельницькій та Житомирській областях і які 

ідентифіковані як S. pikoviensis виявилося, що вони не ідентичні і останні слід 
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віднести до S. media. Це підтверджує також порівняльний аналіз нуклеотидної 

послідовності ITS1-5,8S-ITS2 кластера ядерних рибосомальних генів рослин, 

зібраних у Кременецьких горах Тернопільської обл. з послідовностями ITS2 

інших видів роду Spiraea, що містяться в базі даних NCBI, де було показано, що 

рослини з Кременецьких гір, які в літературі помилково наводилися під назвою 

S. pikoviensis, виявилися найближчими до S. media [22].  

Отже, на сьогодні достовірно відомо лише одне місцезростання 

S. pikoviensis (Вінницька обл., окол. с. Пиків). Ймовірно, що ще донедавна 

рослини цього виду також росли в лісовому масиві окол. м. Біла Церква. При 

опрацюванні гербарних матеріалів, що зберігаються в ВСК дендропарку 

«Олександрія» (м. Біла Церква) серед зборів Б. Є. Балковського ми звернули 

увагу на рослини, що дуже нагадують такі S. pikoviensis з locus classicus 

(с. Пиків, Вінницька обл.). На жаль, віднайти їх у природі ми не змогли, 

оскільки вже пройшло багато часу з моменту збору і за цей час відбулися значні 

зміни в лісовому масиві, звідки було зібрано рослини. Не виключено, що 

популяція там зникла. Тому ми констатуємо, що на сьогодні S. pikoviensis 

достовірно відома лише з locus classicus, а всі інші вказівки на зростання виду 

поза межами місця опису є помилковими. 

 

Ser. 4. Hypericifolia Pojark. 1939, Фл. СССР, 9: 303; Доброч. 1954, Фл. 

УРСР, 6: 10. 

Листки неплідних пагонів на верхівці з 3(5) зубцями, на плодових – 

цілокраї. Квітки в сидячих зонтиках, з розеткою листочків при основі. 

Чашолистки при плодах прямостоячі. Стилодій відходить з верхівки зі 

спинного боку листянки.  

Тип: S. hypericifolia L. 

6. S. hypericifolia L. 1753, Sp. Pl.: 489; M. Bieb. 1808, Fl. Taur-Cauc. 1: 392; 

Ledeb. 1844, Fl. Ross. 2: 12; Шмальг. 1895, Фл. Ср. и Юж. России, 1: 315; Поярк. 

1939, Фл. СССР, 9: 303; Доброч. 1954, Фл. УРСР, 6: 10; Dostál, 1968, Fl. Europ. 
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2: 5; Зиман, 1987, Опред. высш. раст. Укр.: 157, рис. 197; Гладкова, 2001, Фл. 

Вост. Европы, 323. – Т. звіробоєлиста. 

Описано з Канади (за протологом: «… in Canada»). – Лектотип: «Herb. 

Linn. N 651.5 (LINN)». 

Видані зразки: Герб. русск. фл. № 872 (sub. nom. S. hypericifolia L. var. 

typica Maxim.). 

– S. ambigua Pall. 1784, Fl. Ross. 1: 36. 

– S. acutifolia Willd. 1809, Enum. Pl. Hort. Berol. 1: 540. 

– S. hypericicifolia L. α. typica Maxim. 1879, in A.H.P. 6: 178 (excl. syn.). 

– S. hypericicifolia L. var. acutifolia (Willd.) Dipp. 1893, Handb. D. Laubh. 3: 

464. 

Кущ 0,5–1,5 м заввишки, з коричневими, нерідко довгими 

прутоподібними, голими або в молодому стані іноді павутинисто опушеними 

пагонами. Листки голі, або в молодому стані трохи опушені, з короткими, 1–4 

мм завдовжки черешками; пластинки листків обернено-довгастоеліптичні або 

ланцетні, 1–3 см завдовжки і 0,2–1 см завширшки, при верхівці тупі або 

коротко загострені, цілокраї, на неплідних пагонах часто з трьома зубцями 

(більшим середнім), дуже рідко зубців 4–5, з однією поздовжньою жилкою та 

1–2(3) парами бокових. Суцвіття пазушні, сидячі зонтики, з розеткою дрібних 

листочків при основі, 4–12 (18)-квіткові; квітконіжки 5–12 мм завдовжки, як і 

чашечки, голі або трохи опушені. Чашолистки трикутні, близько 1,5 мм 

завдовжки, загострені, при плодах прямостоячі. Пелюстки обернено-

яйцеподібні або овальні, 3–3,5 мм завдовжки. Стилодій відходить від спинки 

зав’язі. Листянки в 2–3 рази довші за чашечку, що залишається при них. – Кв. 

V–VI; пл. VI–VII. – 2n = 18. 

– По степових кам’янистих схилах, гранітних відслоненнях, по пісках 

надзаплавних терас. – Поширення в Україні: часто в південних і південно-

східних лісостепових і степових районах (Західний, Правобережний, 

Лівобережний та Донецький лісостеп, Правобережно-Злаковий та Лівобережно-

Злаковий степ), а також в Гірському Криму (рідко, але іноді утворює густі 
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зарості). – Загальне поширення: Середземномор’я, Південно-Східна Європа, 

Кавказ, Західний та Східний (півд.-сх.) Сибір, Середня Азія, Центральна Азія 

(Монголія). 

Примітка. На сьогодні ще остаточно не з’ясовано питання щодо місця 

виду в системі роду, куди його включають до складу секції Chamaedryon або до 

секції Glomerati, яка об’єднує види з сидячими зонтиками. За результатами 

молекулярних досліджень [261, 262] S. hypericifolia, разом із S. crenatа, для 

якого характерні іноді також укорочені зонтики, складають окрему кладу.  

За нашими даними [23] виявлено певні відмінності також у провідній 

системі черешків: наявність двох бічних провідних малих пучків у 

S. hypericifolia та S. crenata, які у інших видів з’являються вже біля основи 

листкової пластинки. Для рослин виду S. hypericifolia характерна також значна 

мінливість за формою листків, що дало підставу J. Dostál [208] у межах 

європейської частини ареалу виділити два підвиди – типовий, характерний для 

Східної Європи – S. hypericifolia subsp. hypericifolia, з гострими, вузько 

еліптичними, цілокраїми листками, яйцеподібними пелюстками і 

чашолистками, коротшими гіпантія та підвид S. hypericifolia subsp. obovata 

(Waldst. et Kit.) Dostál, характерний для Західної Європи, з вузько-

оберненояйцеподібними, притупленими, цілокраїми або 3–5-зубчастими на 

верхівці листками, чашолистками, рівними з гіпантіями та 

оберненояйцеподібними пелюстками, до 3 мм завдовжки. 

Зважаючи на те, що у природних умовах нерідко можна побачити 

здичавілі рослини Spiraea, які вийшли з культури, рослини які культивують в 

населених пунктах України або які залишилися на місці колишніх садиб 

(S. japonica, S. betulifolia, S. douglasii, S. salicifolia, S. alba, S. latifolia), вважаємо 

за доцільне навести ще один ключ для визначення природних і здичавілих 

видів.  

1. Квітки білі, рідше жовтуваті, зібрані в прості, зонтикоподібні або 

щиткоподібні суцвіття, розміщені на верхівках дуже вкорочених улиснених 

бокових гілочок, або суцвіття сидячі ………………….…………………………..2. 
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–– Квітки рожеві, червонувато-бузкові або білі, зібрані в складні, 

волотисті, щиткоподібні або в щільні гроноподібні суцвіття, розміщені на 

верхівках довгих, улиснених молодих (цьогорічних) пагонів, що виходять від 

старих гілок або безпосередньо від основи куща………………………………... 8. 

2. Квітки зібрані в бокові, майже сидячі зонтики з розеткою дрібних 

цілокраїх листочків при основі …………………..……………….. S. hypericifolia. 

–– Квітки зібрані в щиткоподібні суцвіття на верхівках улиснених 

бокових гілочок …………………………………………………………………… 3. 

3. Квітки 1–1,5 мм в діаметрі; стилодій відходить від черевного боку 

зав’язі (листянки)………………………………………………...S. chamaedryfolia. 

–– Квітки менші 1 см в діаметрі; стилодій відходить від спинного боку 

зав’язі (листянки) …….………………….………………..………………………. 4. 

4. Листки дрібнозубчасті, зарубчасті, 3–5-лопатеві або цілокраї, з трьома, 

рідше однією поздовжньою жилкою. Квітки на коротких, 2–10(12) мм 

завдовжки квітконіжках; чашолистки при плодах прямостоячі; тичинки довші 

або коротші пелюсток…………………………………………………………….. 5. 

–– Листки з не багатьма нерівними зубцями на верхівці або цілокраї, з 

однією поздовжньою жилкою. Квітки на довших, 5–18(25) мм завдовжки 

квітконіжках; чашолистки при плодах відігнуті; тичинки довші пелюсток 

………………………………………………………………………………………. 7. 

5. Листки переважно з однією поздовжньою жилкою, на верхівці 

дрібнозубчасті; чашолистки ланцетні, довгозагострені ………….. S. pikoviensis. 

–– Листки переважно з трьома поздовжніми жилками, цілокраї або 

дрібнозубчасті від середини пластинки; чашолистки широко трикутні, коротко 

загострені ……………..……………………………………………………………..6.  

6. Листки частіше від середини (іноді й від основи) до верхівки зарубчасті 

або дрібнозубчасті. Листки, гілочки, осі суцвіття та чашечки густо опушені. 

Суцвіття 10–18-квіткові ………….………………………………………S. crenata. 
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–– Листки на верхівці або від середини до верхівки дрібнозубчасті. 

Листки, гілочки, осі суцвіття та чашечки голі. Суцвіття рідші, 5–14-квіткові 

……………………………………………..….…………………………S. litwinowii.  

7 (4). Рослина слабо опушена; пластинки листків голі, лише по краях 

війчасті. Квітки білі …………………………………………S. media subsp. media. 

–– Вся рослина, особливо листки неплідних гонів, густо шовковисто 

опушена. Квітки жовтуваті ………………………………S. media subsp. polonica. 

8. Суцвіття розгалужено-щиткоподібні або широкояйцеподібно-

волотисті, ширина яких перевищує довжину……………………………………..9. 

–– Суцвіття – пірамідальна або циліндрична волоть, довжина якого  

в декілька разів перевищує ширину…...………………………………………….10. 

9. Листки до 8 см завдовжки, на верхівці тонкозагострені, зісподу 

сірувато-зелені. Квітки рожеві або червонувато-бузкові, зібрані в рідкі, дуже 

розгалужені суцвіття, густо опушені кучерявими волосками.  Чашечка густо 

волосиста; чашолистки широко трикутні. Листянки розходяться 

…………………………………………………………………………….S. japonica.  

–– Листки коротші, 2–4,5 см завдовжки, на верхівці тупі, зісподу світло-

зелені. Квітки білі, зібрані в компактні, напівкулясті, рідко притиснуто-опушені 

суцвіття. Чашечка розсіяно опушена або майже гола; чашолистки вузько-

трикутні. Листянки прямостоячі .…………………………………….S. betulifolia.  

10(8). Квітки від яскраво- до світло-рожевих. Тичинки удвічі довші за 

пелюстки. Чашолистки при плодах відігнуті. Волоті вузькопірамідальні або 

овально-циліндричні (щільноколосоподібно-гроноподібні) .…………………. 11. 

–– Квітки білі або світло-рожеві. Тичинки не набагато перевищують 

пелюстки. Чашолистки при плодах прямостоячі. Волоті широко пірамідальні 

....……………………………………………………………………………………12. 

11. Листки довгасто-еліптичні або еліптично-ланцетні, до верхівки 

загострені, по краю майже від основи дрібнопилчасті, зісподу голі або лише 

трохи опушені по жилках. Листянки розходяться своїми верхівками. 

……………………………………………………………………………S. salicifolia. 
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–– Листки від довгасто-яйцеподібних до яйцеподібно-ланцетних, на 

верхівці тупі або гострі, нерівно-гостропилчасті від середини або у верхній 

третині, зісподу білоповстисті. Листянки зближені своїми 

верхівками………..……………………….……………………………...S. douglasii. 

12(10). Листки від видовжено- до вузько-обернено-ланцетних, гостро 

пилчасті, зісподу по жилках опушені. Волоті опушені ……………………S. alba. 

–– Листки широко еліптичні або обернено-яйцеподібні, рідше видовжені, 

тупо- або двічі пилчасті. Волоті голі .…………………………………...S. latifolia. 
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РОЗДІЛ 7 

ОСОБЛИВОСТІ ПОШИРЕННЯ ВИДІВ РОДУ SPIRAEA L. 

 

7.1. Значення палеонтологічних даних для реконструкції історії 

розвитку роду Spiraea (літературний огляд) 

Для з’ясування часу виникнення, філогенії, історії розвитку та шляхів 

розселення (міграції) рослин важливе значення мають палеонтологічні дані. 

Особливо цінні такі дані для родини Rosaceae, зокрема й роду Spiraea, завдяки 

особливостям морфології органів рослин (характерні форми плода, морфологія 

квітки). Палеонтологічним матеріалом тут є не самі рослини, як такі, а лише 

їхні фрагменти (скам’янілі рештки рослин, їхні відбитки). Однак цих даних у 

багатьох випадках достатньо, щоб можна було легко за такими фрагментами 

ідентифікувати ті чи інші таксони. За традиційною класифікацією А. Rehder 

[265], тип плоду є характерним для кожної із чотирьох підродин Rosaceae. 

Характерними для деяких розових є також форма листків та морфологія 

пилкових зерен, і наявність таких палеонтологічних даних частково допомагає 

з’ясовувати питання еволюції родини. Але їх не достатньо, особливо для 

побудови філогенетичної класифікації. Тому сьогодні, для пояснення питань 

еволюції, крім традиційних морфологічних ознак робляться спроби 

використовувати дані молекулярно-філогенетичних досліджень. Особливо 

важко визначити споріднені зв’язки (філогенетичні взаємовідносини) викопних 

і нині існуючих форм (родів), показати їхнє походження. Одна і та ж 

морфологічна ознака може фігурувати як у вимерлого таксона, так і у декількох 

нині існуючих, між якими зараз важко показати справжні еволюційні зв’язки. 

Деякі ознаки, характерні для викопних форм Rosaceae, зокрема й Spiraeoideae, 

у сучасних родів можуть не проявлятися (бути не діагностичними), а інші 

ознаки у викопних форм бувають з набагато ширшим діапазоном мінливості, 

ніж у сучасних родів. Усі ці проблеми часто викликають певні труднощі в 

ідентифікації викопних решток [184].  
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Проте, на сьогодні вже зібрано чимало фактів, які допомагають з’ясувати 

питання історії розвитку родини Rosaceae. Судячи з палеонтогічних даних, 

збільшення видового різноманіття і поява нових, сучасних таксонів відбувалася 

протягом пізнього палеогену, як у Європі, так і в Північній Америці. 

Представники Rosaceae стають все важливішими компонентами викопних флор 

у неогені, таксони пристосовуються до різноманітних місць існування. Вони 

ростуть в ксерофільних угрупованнях, є елементами бореальних і тундрових 

екосистем. Без сумніву, однією із рушійних сил широкого розповсюдження цієї 

родини була наявність агамоспермії, гібридизації, поліплоїдії та вегетативне 

розмноження. Всі ці мікроеволюційні процеси сприяли створенню нової 

генетичної комбінації, що допомогло освоєню нових, відкритих місцезростань. 

На думку G. L. Stebbins [276], Maloideae, для яких характерна аллополіплоїдія, 

виникли від древніх груп Prunioideae, а ті – із Spiraeoideae. Це дало можливість 

добре пристосовуватися до нових умов місцезростання, які виникли в середині і 

в пізньому третинному періоді. Однак для підтвердження цієї гіпотези потрібні 

палеонтологічні дані, яких, на жаль, небагато.  

Зокрема, у викопній флорі еоцену (нагір’я Оканоган на пів.-сх. м. 

Вашінгтон (США) і в Британській Колумбії (Канада) були знайдені фрагменти 

близько десяти, як вимерлих, так і нині існуючих родів родини Rosaceae, серед 

яких є і представники Spiraeoideae, зокрема, роду Spiraea [201, 247, 250]. Ці 

викопні фрагменти рослин (квітки, плоди, деревина, пилкові зерна і, особливо, 

листки (відбитки)), представляють усі чотири відомі на сьогодні підродини 

Rosaceeae, за системою G. K. Schulze-Menz [273]. 

Із знайдених фрагментів [201] можна створити певне уявлення про флору 

родини Rosaceae в еоцені (рис. 7.1). Автори розділили їх на три категорії: 1) 

фрагменти родів, які дійшли до нашого часу (нині існуючі); 2) еоценові форми, 

які могли бути близькими до сучасних, але вони погано збереглися (фрагментні 

рештки); 3) фрагменти, які представляють вимерлі роди (їх спорідненість з 

сучасними таксонами простежується вже на високому таксономічному рівні). 
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Рис. 7.1. Викопні рештки представників родини Rosaceae за матеріалами 

M. L. De Vore, K. B. Pigg [201]. 
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Цікавим (судячи також за цими фрагментами) є те, що нині існуючі і 

вимерлі представники родів розових в еоценовій флорі регіону знаходяться 

поруч (в одних і тих же розрізах) [202, 203]. Серед цих рештків було 

ідентифіковано низку родів родини Rosaceae, зокрема: Prunus L., Rubus L., 

Crataegus L., Sorbus L., Potentilla L., Cercocarpus та ін., що нагадують деяких 

сучасних представників із Північної Америки, Східної Азії та Європи, а також 

скам’янілі рештки представників роду Spiraea, фрагменти їх плодів та відбитки 

листків (див. рис. 7.1, фрагменти 5–6, 8–10).  

Для доказу ідентичності роду Spiraea автори [202, 203] поряд з викопним 

фрагментом гілки з плодами (див. рис. 7.1, фрагмент 6) показали також 

фотографію такої ж плодової гілки (див. рис. 7.1, фрагмент 7), але вже з 

гербарного матеріалу. Цікавим є те, що на відбитках листків (див. рис. 7.1, 

фрагменти 8–10), у приналежності яких до роду Spiraea немає жодного сумніву, 

чітко видно великі прилистки (див. рис. 7.1, фрагмент 8). Це може свідчити про 

те, що у предкових форм роду листки були з прилистками, які в процесі 

еволюції були втрачені і вже у сучасних представників вони відсутні.  

Скам’янілі фрагменти представників Spiraeoideae пізнього олігоцену 

були знайдені також у штаті Колорадо [181, 290, 291]. Фрагменти 

окам’янілостей представників родини на сьогодні відомі й з інших регіонів 

Північної Америки, Європи та Азії [183, 188, 194, 206, 218, 219, 271, 272, 288].  

Ще більше палеонтологічних даних (скам’янілих решток, відбитків 

листків) представників родини Rosaceae нині зафіксовано в неогенових 

(новіших за геологічним часом) відкладах європейських флор – Чехії, 

Німеччини, Франції, Нідерландів [58, 195, 196, 245, 249]. Є документальні дані 

щодо розових неогену для Африки, а також Східної Азії (Японія) [253, 280, 

281]. Є також палеонтологічні дані щодо флори розових від початку міоцену до 

раннього четвертинного періоду Арктики і субарктичного поясу Північної 

Америки, що свідчить про існування в той час в цих широтах теплого клімату. 

Цінним палеонтологічним матеріалом є наявність пилкових зерен у відкладах 

[225, 257]. Такі палеонтологічні дані можуть частково допомогти у вирішенні 
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не лише еволюційних, а й біогеографічних проблем родини Rosaceae, у 

з’ясуванні диз’юнкції близьких таксонів (видів, родів), зокрема й Spiraeoideae.  

На сьогодні представники роду Spiraea поширені в помірному та 

субтропічному поясах Північної півкулі з найбільшим різноманіттям у 

Південно-Східній Азії, у лісостеповій і напівпустельній зонах, а також у 

субальпійському поясі гір [241, 243]. Основним центром різноманіття роду є 

Південно-Східна Азія, де знаходиться більшість видів трьох секцій роду 

(Chamaedryon, Calospira, Glomerati), звідки види в минулому (неогені) 

розселилися поза її межами (Азію, Північну Америку, Європу). Центром 

видового різноманіття типової секції Spiraea вважається Північна Америка. 

Проте, існує й альтернативна точка зору, згідно з якою центром виникнення 

багатьох видів роду є Центральна Азія, звідки вони пізніше розселилися по 

території Сибіру та Європи [121].  

Найдавнішими вважаються види типової секції Spiraea, яка найбільш 

представлена в Північній Америці, з видів якої в Бореальній області поширена 

лише S. salicifolia (рослини нерідко також культивуються в Україні, включно з 

Кримом і часто дичавіють) та S. humilis Pojark. Види секції займають найбільш 

північний ареал роду. 

Ширший ареал займають види секції Calospira – Південно-Східна Азія, 

Північна Америка, Аляска, Далекий Схід РФ, Сибір, частково Південно-Східна 

Європа.  

Секція Chamaedryon вважається наймолодшою і за кількістю видів є 

найчисельнішою. Ареал секції охоплює південну частину Європи, Західну й 

Південно-Східну Азію. В екологічному відношенні секція включає види, що 

поширені в лісовій, лісостеповій та степовій зонах. Саме до цієї секції належать 

всі дикорослі види роду Spiraea флори України, з яких до ксерофітних можна 

віднести S. hypericifolia та S. crenata, які відомі лише з антропогену. 

Давнішими, судячи з розірваного ареалу, є S. media та S. chamaedryfolia, які є 

більш мезофільними [35]. 
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7.2. Поширення та географічний аналіз аборигенних видів роду 

Spiraea 

Як уже згадувалося, в результаті проведеного нами всебічного 

таксономічного аналізу встановлено, що у флорі України рід Spiraea 

представлений шістьма дикорослими видами та одним підвидом: з них чотири 

види з широкими ареалами (S. сhamaedryfolia, S. hypericifolia, S. crenata, 

S. media subsp. media) та два види (S. litwinowii, S. pikoviensis) і один підвид 

(S. media subsp. рolonіca) – з вузькими ареалами. 

Spiraeа сhamaedryfolia має широкий, розірваний ареал (південь Середньої 

Європи, Середземномор’я, і далі, з розривом – Західний та Східний Сибір 

(південна частина), Середня Азія (Саур, Джунгарський Алатау, Тянь-Шань) 

[47]. Тобто, його можна вважати південносередньоєвропейсько-сибірсько-

середньоазійським геоелементом [80]. Такий характер поширення, з широкою 

диз’юнцією, може свідчити про давність виду. В Україні цей вид у дикому стані 

відомий лише з Карпат (рис. 7.3), де його раніше наводили під назвою 

S. ulmifolia Scop., і росте на кам’янистих схилах, скелях, серед чагарників, у 

світлих лісах. За дослідженнями О. О. Орлова, відомі випадки здичавіння 

рослин на місці колишніх садиб (рис. 7.2). 

 

 
 

Рис. 7.2. Натуралізована популяція S. сhamaedryfolia у Житомирській обл., 

с. Лугини. 
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Spiraea media, як і S. сhamaedryfolia, також має розірваний ареал, і 

поширена на заході в Альпах, Карпатах, доходячи майже до Дніпра, після 

диз’юнкції з’являється вже в північно-східній частині Європи (в басейнах 

р. Двіна і Печора), у Волзько-Камському флористичному районі, на Уралі, у 

Західному та Східному Сибіру і далі на схід – до Тихого океану [134, 135, 140]. 

Ми відносимо цей вид до середньоєвропейсько-північносхідноєвропейсько-

сибірського геоелементу [80]. За еколого-ценотичними особливостями (скелясті 

місця, зарості чагарників, узлісся, світлі ліси) вид подібний до попереднього 

S. сhamaedryfolia, і в Україні росте в дикому стані в Карпатах, Прикарпатті та в 

Правобережному Лісостепу (рис. 7.4). 

 

 

 

Рис. 7.4. Картосхема поширення Spiraea media F. Schmadt на території 

України. 

 

З. Г. Бонюк вважає [35], що до Карпат обидва ці види могли потрапити не 

із Сибіру (зі Сходу на Захід) а, ймовірно, зі Скандинавії, з північних районів у 

період максимального зледеніння, через що відносить їх до тайгового елементу, 

як вологолюбні види, давні за походженням, свідченням чого є широка 

диз’юнкція та екологія (приуроченість до лісів), що може бути правдоподібним. 
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Вид включений до регіональних списків рідкісних рослин Житомирської, 

Рівненської та Хмельницької областей [109]. 

Широкий ареал (західні, південні і частково центральні райони Європи; 

частина Середнього і Південного Уралу; Кавказ; Західний та Східний Сибір, 

Північний і Центральний Казахстан; Туреччина, Іран) має S. crenata [47, 135, 

140] – центральноєвропейсько-сибірсько-малоазійський геоелемент [80], за 

характером поширення є південнішим вікаріантом, ніж попередні види.  

В Україні S. crenata поширена в лісостеповій та степовій зонах, зрідка на 

Поліссі та в Закарпатті (рис. 7.5), де росте по узліссях, у чагарниках, по 

степових схилах та пісках. Вид включений до регіональних списків рідкісних 

рослин Київської, Одеської та Харківської областей [109].  

Широкий, південніший характер ареалу має також S. hypericifolia [47, 125, 

134, 140]: Середземномор’я, південна частина Східної Європи, Кавказ, Західний 

та Східний Сибір (південно-західна частина), Середня Азія, Центральна Азія 

(Північно-Західна Монголія) – середземноморсько-південносхідноєвропейсько-

південносибірсько-центральноазійський геоелемент [80]. 

Як і попередній вид (S. crenata), З. Г. Бонюк [35] відносить S. hypericifolia 

до ксерофітних видів, відомих лише з антропогену. В Україні росте переважно 

у південних і південно-східних лісостепових та степових районах по 

кам’янистих степових схилах, гранітних відслоненнях (рис. 7.6). У Криму вид 

трапляється в горах Парагильмен, Чатир-Даг, Великий Агармиш. Включений до 

регіональних списків рідкісних рослин Житомирської, Запорізької, Одеської, 

Полтавської, Сумської областей [109].  

Spiraea litwinowii поширена переважно у північно-східних лісостепових 

районах, росте по схилах балок та ярів, узліссях, у степах (рис. 7.7). Ареал 

S. litwinowii знаходится в межах ареалу S. crenata, але значно вужчий і 

обмежується вододілом між Дніпром і Волгою [57] (рис. 7.8). Включений до 

регіональних списків рідкісних рослин Дніпропетровської, Донецької, 

Луганської й Харківської областей [109].  
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До недавнього часу S. media F. Schmidt subsp. рolonica (Błocki) Dostál 

достовірно наводився (як S. polonica Błocki) лише для locus classicus, звідки був 

описаний. Але аналіз нещодавно опублікованих літературних даних [41, 42, 

143, 157, 169, 170] та зібраних зразків, які нині зберігаються в гербарії 

Чернівецького національного університету (CНER) показав, що цей таксон 

виходить за межі locus classicus. Окрім трьох зразків з місця першоопису 

(«Zezawa, 22.07.1932, Gajewsky»), інші зібрані вже на правому березі р. Дністер 

у Чернівецькій обл. Заставнівського р-ну (околиці с. Баламутівка: 

«Balamutowka, 28.05.1936, E. Tora»; околиці с. Хрещатик: «Cresceatec, 

22.05.1932, колектор невідомий») та Кельменецького р-ну (околиці с. Бабин: 

«… известковые склоны над Днестром, 13.06.1952, И.В. Артемчук»; околиці 

с. Бернове: «… крута стінка північної експозиції над Дністром, 12.06.2008, 

О. Волуца») (рис. 7.8). Охороняється і занесений до списку Червоної книги 

України (2009) [165]. 

Отже, базуючись на літературних даних, гербарних матеріалах та 

проведених нами польових дослідженнях можна констатувати, що S. media 

subsp. polonica є вузьким ендеміком, достовірно відомим лише із Середнього 

Придністров’я (рис. 7.9), де росте на відслоненнях сарматських вапняків і 

девонських карбонатних сланцях.  

 
 

Рис.7.8. Природні місцезростання S. media subsp. polonica.  
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За геоботанічним районуванням, ця територія відноситься до Лісової зони 

Покутсько-Медоборського геоботанічного округу букових, грабово-дубових та 

дубових лісів, справжніх та остепнених лук та лучних степів [52].  

 

 

 

Рис. 7.9. Картосхема поширення Spiraea media subsp. polonica на території 

України. 

 

Інший вузький ендемік – S. pikoviensis достовірно відомий лише із locus 

classicus, але cтарі гербарні матеріали, зібрані майже 200 років тому і не 

підтверджені донедавна новими зборами заставляли сумніватися в існуванні 

цього таксону. Як уже повідомлялося [157], з території Південного Поділля за 

зразками, зібраними А. Анджейовським у 1816 р. з околиці с. Пиків 

Калинівського р-ну Вінницької обл., В. Бессер у 1822 р. описав рідкісний вид 

флори України – Spiraea pikoviensis Besser (за протологом: «Circa Pikow in 

Pod[olia], legi A. 1816»). Нині він міститься у переліку рідкісних і таких, що 

перебувають під загрозою зникнення, видів рослинного світу на території 

Вінницької, Житомирської, Тернопільської областей. Неодноразові спроби 
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ботаніків, зокрема й наші, віднайти у природі місце першоопису (locus 

classicus) S. pikoviensis виявлялися марними. Припускали, що, ймовірно, вид з 

місця опису зник. Однією з причин безплідних пошуків було те, що ботаніки 

орієнтувалися на інформацію з «Флори УРСР» (т. 6, 1954) [57], де Д. М. 

Доброчаєва замість с. Пиків («сirca Pikow», як зазначено у протолозі) 

помилково вказала інше місце опису («... Пиківська Слобідка»), яке 

знаходиться за 18 км на південний захід від с. Пиків. Оскільки на час написання 

«Флори УРСР» зборів цього виду з інших місцезростань не було, 

Д. М. Доброчаєва зробила морфологічний опис S. pikoviensis лише на основі 

одного автентичного екземпляра, що зберігається в гербарії KW. На сьогодні 

вже відомо п’ять автентичних зразків з гербаріїв KW і LE. Виділений свого часу 

Д. М. Доброчаєвою (1954, in herb.) і оприлюднений М. М. Федорончуком [159] 

лектотип, на основі якого описано вид («e Podol. Herb. W. Besser»), що раніше 

зберігався в колекції М. С. Турчанінова, нині міститься в загальній колекції 

типів гербарію KW. Окрім лектотипу, в гербарії KW, в колекції В. Бессера, 

М. М. Федорончуком [159] знайдено ще два автентичних екземпляри, гербарні 

аркуші яких містять етикетки: «Spiraeа pikoviensis mihi» та «Spiraea pikoviensis 

Bess.». Після виходу «Флори УРСР» (т. 6) [57] у літературі з’явилися вказівки 

на ймовірне знаходження S. pikoviensis в інших помежів’ях щодо місця опису 

виду. За літературними даними [62] та гербарними зборами S. pikoviensis, окрім 

locus classicus, наводиться також для Тернопільської (Кременецькі гори: г. 

Божа, г. Страхова, г. Свята), Хмельницької (окол. м. Кам’янця-Подільського, 

ур. «Чотири кавалери») та Житомирської (Великошумські скелі, над р. 

Гнилоп’ять) областей. У 2012 р. нами підтверджено наявність рослин, подібних 

до S. pikoviensis на Кременецьких горах (г. Страхова, г. Дівочі скелі) та на 

Великошумських скелях над р. Гнилоп’ять, але лаконічний першоопис і брак 

типових гербарних матеріалів не давали впевненості в правильній ідентифікації 

цих зразків. В результаті порівняння зразків з locus classicus із зразками, які 

зберігаються в гербарії KW, зібраними в Тернопільській, Хмельницькій та 
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Житомирській областях і які ідентифіковані як S. pikoviensis виявилося, що 

вони не ідентичні і останні слід віднести до S. media.  

Тому було вкрай важливо віднайти місце locus classicus у природі. У 

2012 р. ми провели детальні пошуки S. pikoviensis в околицях с. Пиківська 

Слобідка, звідки, за Д. М. Доброчаєвою [57], описано вид, але характерних для 

видів роду Spiraea місцезростань (виходів гранітів або вапнякових скель) там 

не виявили. У 2015 р. відновили пошук виду, врахувавши наші та попередніх 

дослідників помилки, і всі зусилля зосередили на віднайденні типових екотопів 

(гранітних виходів або крейдяних відслонень) в околицях с. Пиків.  

У 2015 р., вперше після 200-річної давнини, коли було описано вид, нам 

вдалося віднайти це місцезростання [153]. Знаходиться воно на північному 

заході від с. Пиків (звідки й описано вид), на надзаплав ній терасі р. Снивода, 

на невисокому освітленому гребені (плато), покритому степовою рослинністю, 

з виступами плескатих гранітних валунів. Місцезростання (locus classicus) 

S. pikoviensis займає невелику ділянку  з мікрохвилястим рельєфом, на галявині 

хвойно-широколистяного лісового масиву (рис. 7.10). 

 

 

 

Рис. 7.10. Віднайдена популяція S. pikoviensis. 
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Отже, на сьогодні достовірно відомо лише одне місцезростання 

S. pikoviensis (Вінницька обл., окол. с. Пиків) (рис. 7.11) звідки вид, як уже 

згадувалося, був описаний В. Бессером [185] за зразками, зібраними 

А. Анджейовським у 1816 р. Ймовірно, що ще донедавна рослини цього виду 

також росли в лісовому масиві окол. м. Біла Церква, але, як ми вже про це 

писали, нині популяція зникла. 

 

 

 

Рис. 7.11. Картосхема поширення Spiraea pikoviensis на території України. 

 

Таким чином, аналіз розподілу видів за регіональним поширенням [80],  

виявив, що представники роду Spiraea флори України належать до двох типів 

геоелементів: євразійського (S. chamaedryfolia (= S. ulmifolia), S. media subsp. 

media) та євразійсько-степового (номадійського) (S. crenata, S. hypericifolia, 

S. litwinowii, S. рikoviensis, S. media subsp. polonica).  

За результатами географічного аналізу [80, 155] встановлено, що, 

S. сhamaedryfoliа є південносередньоєвропейсько-сибірсько-середньоазійським 

геоелементом; S. hypericifolia – середземноморсько-південносхідноєвропейсько-
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південносибірсько-центральноазійським, S. media – середньоєвропейсько-

північносхідноєвропейсько-сибірським, S. litwinowii – понтичним 

геоелементами, S. crenata – європейсько-сибірсько-малоазійським, а S. media 

subsp. рolonіca та S. pikoviensis є вузькими подільськими ендеміками. 

За еколого-ценотичними вимогами аборигенні представники роду Spiraea 

належать переважно до лучно-степових та степових рослин, що ростуть по 

кам’янистих степових схилах, гранітних відслоненнях, схилах балок і річок, 

здебільшого утворюючи зарості (S. hypericifolia, S. crenata, S. litwinowii, 

S. pikoviensis, S. media subsp. polonica) і лише S. media (subsp. media) та 

S. chamaedrypholia (= S. ulmifolia) – у світлих лісах, на порубах, де, проте, також 

надають перевагу скелястим місцям.  

Еколого-ценотичні особливості зумовлюють також характер їхнього 

поширення по території України. Найбільше видів представлено в Лісостепу, 

особливо в Західному та Правобережному (4 види), менше в Степу (2) та в 

Карпатських і Прикарпатських ліса (2), і зовсім відсутні на Лівобережному 

Поліссі та крайньому півдні Степу. В Гірському Криму трапляється один вид 

(табл. 7.1).  

 

Таблиця 7.1 

 

Розподіл видів роду Spiraea у природних зонах України 

 

Природна зона Види 

Карпати 

 

S. crenata (за літ-ми даними), S. сhamaedryfolia 

 

Лівобережне 

Полісся 

 

відсутні 

 

Лісостеп S. hypericifolia, S. crenata, S. litwinovii, S. media (subsp. 

media), S. pikoviensis, S. media subsp. рolonіca 

 

Степ 

 

S. hypericifolia, S. crenata, S. litwinowii 

 

Гірський Крим S. hypericifolia 
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7.3. Еколого-ценотична характеристика популяцій рідкісних 

ендемічних таксонів Spiraea media subsp. polonica і S. pikoviensis та їхня 

охорона 

Для таксономічної оцінки видів важливим є не лише аналіз 

морфологічних ознак, а й характер їх поширення та з’ясування еколого-

ценотичних умов оселищ популяцій.  

Опис місцезростань, що займають локуси S. media subsp. polonica і 

S. pikoviensis, вивчення їх біологічних спроможностей (розмноження, 

продуктивності), дослідження еконіш та визначення умов, у яких вони ростуть, 

дає можливість оцінити лімітуючі значення та екологічну межу поширення цих 

рослин.  

У 2012 р. під час польових досліджень ми підтвердили місцезростання 

S. media subsp. polonica в locus classicus (N: 48º41'226'';  E: 25º38'101'', висота 233 

м н.р.м.) на лівому березі Дністра в околиці с. Зелений Гай Заліщицького р-ну 

Тернопільської обл., в урочищі «Жижава» [157], на базі якого в 1974 р. було 

створено ботанічний заказник «Жижавський» [45, 60, 163]. Це лісовий масив 

площею 155 га, верхня східна частина якого представлена звичайнограбово-

звичайнодубовим лісом (all. Сarpinion betuli), здебільшого порослевого 

походження – Quercus robur L. (0,4), Carpinus betulus L. (0,6), з домішками Acer 

platanoides L., Fraxinus excelsior L., Ulmus laevis Pall., Sorbus aucuparia L., Acer 

tataricum L. та чагарниками – Corylus avellana L., Sambucus nigra L., Berberis 

vulgaris L., Rosa canina L., Prunus spinose L., Crataegus rhipidophylla Gand. 

(= C. curvisepala Lindm.), Cornus mas L. У нижній частині, ближче до Дністра, 

над стрімкими кам’янистими схилами серед чагарників трапляються невеличкі 

галявини зі степовою рослинністю. З деревних видів тут ростуть (на краю 

ділянки з боку лісу) Quercus petraea Liebl., Tilia cordata Mill., Acer tataricum L.; 

з кущів, окрім S. polonica, яка має близько 70% проективного покриття, також 

Cotoneaster laxiflorus Jacq. ex Lindl. (= C. melanocarpus Fisch. ex Blytt) (2%), 

поодиноко Berberis vulgaris L., Cornus mas L., Euonymus verrucosus Scop., 

Lembotropis nigricans (L.) Griseb, Prunus spinosa L., Rosa сanina L., 
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R. spinosissima L. (= R. pimpinellifolia L.), Rhamnus cathartica L.,  Swida sanguinea 

(L.) Opiz, Viburnum lantana L. В основі трав’яного покриву із флористичного 

ядра відзначені Poa verrsicolor Besser (10%), Stellaria holostea L. (3%), Potentilla 

alba L. (2%), Anthericum ramosum L. (1%), Campanula bononiensis L. (1%), 

Euphorbia cyparissias L. (1%), Hylotelephium maximum (L.) Holub. (1%), 

Vincetoxicum hirundinaria Medik. (1%), поодиноко Betonica officinalis L., 

Dictamnus albus, Filipendula vulgaris Moench, Galium mollugo L., Geranium 

sanguineum L., Hypericum perforatum L., Inulahirta L., Lathyrus pannonicus (Jacq.) 

Garcke (= Orobus pannonicus Jacq.), Melica nutans L., Peucedanumcervaria (L.) 

Lapeyr., Primulaveris L., Pulmonaria obscura Dumort., Pyrethrum clusii Fisch. ex 

Rchb., Seseli libanotis (L.) W.D.J. Koch (= Libanotis intermedia Rupr.), Viscaria 

vulgaris Bernh. (= V. viscosa (Gilib.) Asch.; = Steris viscaria (L.) Raf.), із 

папоротей – Polypodium vulgare L. Добре виражений моховий покрив, 

представлений Hypnum cupressiforme Hedw. та Dicranum scoparium Hedw., які 

утворюють товсту подушку. Місця, де росте S. media subsp. polonica, являють 

собою екотонні угруповання чагарникової (all. Berberidion, Сorno-Prunetum 

spinosae (R. Tx. 1952) Wittig 1975) та (cl. Trifolio-Geranietea, all. Geranion 

sanguinei Tx. in Th. Műller 1962) рослинності. 

Популяція S. media subsp. polonica знаходиться на відкритій сонячній 

ділянці південно-західної експозиції (10–15º), над самим краєм стрімкого 

скелястого берегового обриву, крутизною 85–90º, і займає невеличку галявину, 

розміром 2,5 × 3,5 м. Представлена вона щільним «плетивом» вегетативних 

пагонів кореневої порослі, без помітного насіннєвого підросту. Із численних 

пагонів (72 ос. на 1 м²) лише два з них виявилися генеративними, які на час 

дослідження (03.06.2012 р.) вже відцвіли і почали плодоносити.  

Популяція перебуває в регресивному стані, про що свідчить, окрім повної 

відсутності насіннєвого відновлення, невелика площа, яку вона займає та 

пригнічення її оточуючими деревами і кущами. І хоча це місце нині досить 

захищене від впливу антропогенних чинників, однак формування лісу, 
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затінення навколишніми деревами в майбутньому можуть спричинити 

зникнення популяції цього рідкісного виду. 

Детальніше досліджено популяцію S. pikoviensis у locus classicus (окол. с. 

Пиків Калинівського р-ну Вінницької обл.), яка існує у вигляді п’яти локальних 

куртин, діаметром до 10 метрів кожна (рис. 7.12). У межах галявини, де росте 

S. pikoviensis, на скельних (гранітних) плитах, формуються розріджені 

ксерофітні угруповання, що візуально добре виділяються.  

Слід зауважити, що розташування куртин оцінювалося без відповідного 

інструментарію (окомірно), тому такий розподіл є доволі схематичним. 

 

 

Рис. 7.12. Схема розміщення локусів S. pikoviensis на лісовій галявині. 

Умовні позначення: 1 – виходи гранітів; 2 – трав’яні угруповання з 

домінуванням Arrhenatherum elatius; 3 – зарості S. pikoviensis. 

 

Виявлене нами місцезростання (locus classicus) S. pikoviensis ми відвідали 

двічі впродовж вегетаційного періоду (10.05. і 24.06. 2015 р.). Це невеличка 

популяція (площею 0,5 га), яка знаходиться на північному заході від с. Пиків, 

на надзаплавній терасі р. Снивода, в урочищі «Пиківська дача» (квартал 46; 
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координати: N: 49º33'593''; E: 28º19'043'', висота 243 м н.р.м.) Хмільниківського 

лісгоспу Козятинського лісництва Вінницької області [153].  

За геоботанічним районуваннями ця територія відноситься до 

Лісостепової зони Північно-Правобережнопридніпровського геоботанічного 

округу грабово-дубових, дубових лісів, остепнених лук і лучних степів [52], а за 

фізико-географічним районуванням – до Північно-Західної Придніпровської 

височинної області [103]. Місцевість дещо припіднята (200–250 м над р.м.), із 

злегка хвилястим рельєфом, має вигляд невисокого освітленого гребеня з 

виступами плескатих гранітних валунів (рис. 7.13). Природний покрив дуже 

змінений, порушений і фрагментований. Від річкових заплав р. Снивода та її 

приток надзаплавна тераса, складена піщаними легкими акумулятивно-

еоловими відкладами, поступово підвищується. Тут спостерігаються виходи 

Українського кристалічного щита у вигляді невисоких (до кількох метрів) 

плескатих підвищень, що добре фіксуються у зміні рослинного покриву.  

 

 

 

Рис. 7.13. Spiraea pikoviensis на лісовій галявині. 
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На акумулятивних піщаних відкладах формуються угруповання союзу 

(all.) Agrostion vinealis Sipailova, Mirkin, Shelyag et V. Solomakha 1985, асоціації 

(ass.) Festuco valesiacae-Agrostidetum vinealis Shelyag, Sipailova, V. Solomakha et 

Mirkin 1985, а на виходах кристалічних порід – угрупування класу (cl.) Sedo-

Scleranthetea (Festuco-Sedetalia R. Tx. 1950, all. Thymo pulegioides-Sedion 

sexangulare Didukh, Kontar, 1998; ass. Artemisio austriaci-Teucrietum 

chamaedrycis Didukh, Kontar, 1998).  

Наступна тераса складена суглинистими малопотужними лесами, в які 

вклинюються кристалічні породи. На лесах акумулюються змиті сірі чи 

опідзолені чорноземні ґрунти, де формуються лучні та лучно-степові 

угруповання all. Arrhenateretalia (Trifolion montani Naumova 1986 ass. Poetum 

angustifoliae (Domin 1943) Shelyag-Sosonko et al. 1986 subass. Arrhenatherosum 

elatioris Kuzemko 2009) та all. Festucetalia (Fragario viridis-Trifolion montani 

Korotchenko, Didukh, 1997, ass. Medicago romanicae-Poetum angustifoliae 

Tkachenko, Movchan et V. Solomakha 1987), а на кристалічних плитах, вкритих 

дрібним щебенем, – cl. Sedo-Scleranthetea (Artemisio austriaci-Teucrietum 

chamaedrycis Didukh, Kontar, 1998), що переходять у щільні кристалічні плити.  

Аналогічний характер змін спостерігається і для лісової рослинності, яка 

тут досить трансформована і представлена штучними насадженнями. На 

піщаних відкладах ростуть Pinus sylvestris L., Betula pendula Roth (= B. verrucosa 

Ehrh.), Populus tremula L., а на сірих лісових ґрунтах серед штучних посадок 

сосни другий ярус формує Carpinus betulus L. з участю Fraxinus excelsior L., 

Acer platanoides L., Cerasus avium (L.) Moench, під наметом яких ростуть Pyrus 

communis L., Malus sylvestris (L.) Mill. З кущів відзначено Crataegus × kyrtostyla 

Fingerh. [= C. fallacina Klokov], а на галявинах – зарості Prunus spinosa L., 

поодиноко – Rosa dimorpha Besser. 

Трав’яний покрив у таких лісах немає характерних видів, він 

представлений нетиповими нітрофілами (Chelidonium majus L., Impatiens 

parviflora DC., Geranium robertianum L.). Хоча раніше тут і росли 

звичайнограбові ліси, але значні площі були відкритими. У таких умовах, у 
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минулому могла рости S. pikoviensis, тоді як нині ці місця заросли густим 

мішаним лісом і досліджувана популяція збереглася лише, як уже згадувалося, 

на невеликій галявині.  

Розподіл рослинних угруповань досліджуваної території стосовно зміни 

показників екофакторів показано на еколого-ценотичному профілі (рис. 7.14). 

Профіль відображає розподіл угруповань від надзаплавної тераси до плакору і, 

відповідно, коливання показників основних екофакторів.   

 

 

 

Рис. 7.14. Еколого-ценотичний профіль катени лівого берега р. Снивода за 

участю Spiraea pikoviensis. Умовні позначення; види рослин: 1. Sedum acre; 2. 

Galium verum; 3. Agrostis vinealis; 4. Festuca valesiaca; 5. Arrhenatherum elatius; 

6. Spiraea pikoviensis; 7. Prunus spinosa; 8. Pinus sylvestris; 9. Cаrpinus betulus; 

фактори: 10 – вологість грунту (Hd), 11 – змінність зволоження (Fh), 12 – 
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кислотність груету (Rc), 13 – сольовий режим (Sl), 14 – вміст карбонатів (Ca), 

15 – мінеральні форми азоту (Nt), 16 – термоклімат (Tm), 17 – омброклімат 

(Om), 18 – континентальність клімату (Kn), 19 – кріоклімат (Cr); грунти: 20 –

акумуляти лучні піщані, 21 – опідзолені сірі лісові, 22 – виходи кристалічних 

порід; рослинні угруповання: 1 – Festuco valesiacae-Agrostidetum vinealis 

(домінуючі Festuca rubra, F. valesiaca, Agrostis vinealis), II – Festuco valesiacae-

Agrostidetum vinealis (dom. Galium verum, Agrostis vinealis), III – угруповання з 

домінуванням Racomitrium canescens, Sedum acre, IV – Thymo pulegioides-Sedion 

sexangulare (dom. Festuca valesiaca, Sedum acre); V – Trifolion montani, 

ass. Poetum angustifoliae в комплексі з Fragario viridis-Trifolion montani, 

ass. Medicago romanicae-Poetum angustifoliae (домінуючий Arrhenatherum 

elatius), VI – угруповання з домінуванням Spiraea pikoviensis, Arrhenatherum 

elatius, VII – угруповання з домінуванням Prunus spinosa, Spiraea pikoviensis, 

VIII – угруповання Prunion spinosae, IX – насадження Pinus sylvestris з участю 

Carpinus betulus і нітрофільного різнотрав’я; другий ярус формує Carpinus 

betulus L. з участю Fraxinus excelsior L., Acer platanoides L., Cerasus avium (L.) 

Moench, Pyrus communis L., Malus sylvestris (L.) Mill., з кущів відзначено 

Crataegus x kyrtostyla Fingerh. (= C. fallacina Klokov), а на полянах – зарості 

Prunus spinosa L., поодиноко – Rosa dimorpha Besser.  

 

На цій галявині близько до поверхні підходять кристалічні породи, тому 

вона не була заліснена. Тут проявляється «ефект вікна», коли оточена лісом 

поляна заростає чагарниками (S. рikoviensis, Prunus spinosa, Chamaecytisus 

ruthenicus Fisch. ex Woł.) Klásková). Трав’яний покрив розріджений: домінують 

Arrhenatherum elatius (10–25%),Galium verum L. (3–4) з участю Poa angustifolia 

L. (3), Fragaria viridis Duchesne (3), Euphorbia cyparissias L. (5), Filipendula 

vulgaris Moench (3–5), Veronica incana L. [= Pseudolysimachion incanum (L.) 

Holub] (1), V. сhamaedrys L. (2–4), Asperu lacynanchica L., Thymus pannonicus 

All. (= Th. Marschallianus Willd.), поодиноко трапляються Trifolium montanum 

L., T. alpestre L., тому їх можна розглядати як екотонні між аss. Carici praecocis 
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– Thymetum marschalliani та all. Arrhenatheretion elatii, місцями формується 

моховий покрив із Abietinella abietina (Hedw.) M. Fleisch. Ці угруповання 

належать до союзу Prunion fruticosae R. Tx. 1952. У заростях накопичується 

потужна підстилка (понад 10 см). Останнє свідчить про те, що тут відсутні 

випалювання, до яких S. pikoviensis є доволі чутливою. Чагарникові зарості 

змінюються трав’яними угрупованнями, де хоч і домінує Arrhenatherum elatius, 

але флору формують лучно-степові види: Festuca valesiaca Gaudin (5–10), 

F. rubra L. (1), Elytrigia repens (L.) Nevski (5–7), Poa angustifolia (3), Agrostis 

vinealis Schreb. (1), Dactylis glomerata L. (1); Chamaecytisus ruthenicus (5), 

Trifolium alpestre та T. montanum (поодиноко); з осок – Carex praecox Schreb. (5); 

з різнотрав’я: Fragaria vesca L. (5), Potentilla argentea L. (5), P. arenaria Borkh. 

(4–7), Filipendula vulgaris (3–5), Cerastium arvense L. (5), Galium verum (3–4), 

Euphorbia cyparissias (5), E. sequieriana Neck. (поодиноко), Veronica chamaedrys 

(2–4), V. dillenii Crantz (1–3), V. incana [= Pseudolysimachion incanum ] (1), Viola 

tricolor L. (= V. matutina Klokov) (2–3), Achillea millefolium L. (1–3), Oreoselinum 

nigrum Delarb. (= Peucedanum oreoselinum (L.) Moench (1), Galeopsis tetrahit L. 

(1), Hylotelephium maximum (L.) Holub. (= Sedum telephium (L.) (1 – по окраїнах 

гранітних валунів), Viscaria vulgaris (1); зрідка трапляються також Iris hungarica 

Waldst. & Kit., Thalictrum minus L., Strophiostoma sparsiflora (J.C. Mikan ex Pohl) 

Turcz. [= Myosotis sparsiflora J.C. Mikan ex Pohl], Ranunculus auricomus L., 

Geum, представлений Racomitrium canescens (Hedw.) Brid. (тут він домінує), 

Taraxacum officinale Webb. ex Wigg. aggr., Viola hirta L., Ajuga reptans L., 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Добре виражений моховий покрив (особливо на 

виходах гранітів), Brachythecium albicans (Hedw.) Schimp., Pladiomnium 

cuspidatum (Hedw.) T.J. Kop., Abietinella abietina, Polytrichum juniperinum Hedw., 

P. piliferum Hedw. По периферії кам’яних плит травостій розріджується, 

домінує Festuca valesiaca, Sedum acre L., а в центрі формуються плями з мохів – 

Racomitrium canascens, Polytrichum juniperinum, P. piliferum, Ceratodon 

purpureus (Hedw.) Brid.  
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Оцінка кількісних показників екофакторів ( див. рис. 7.14) та еколого-

ценотичних характеритик  (табл 7.2) свідчить про те, що S. рikoviensis росте в 

екотонних умовах узлісь й характеризується вузькою еколого-ценотичною 

амплітудою, але дуже близькою до такого іншого рідкісного таксону S. media 

subsp. polonica [157]. 

 

 Таблиця 7.2 

 

Значення (у %) та характеристики популяції S. pikoviensis 

в locus classicus стосовно до шкали провідних екофакторів 

Фактори 

 Hd fH Ae Nt Rc Sl Ca Tm Om Kn Cr Lc 

min 9,5 6,2 5,7 5,1 8,0 7,2 7,3 8,5 11,9 8,5 7,8 7,0 

x 10,0 6,3 5,9 5,4 8,2 7,5 7,7 8,5 12,2 8,8 8,3 7,2 

max 10,4 6,4 6,1 5,8 8,5 7,8 7,9 8,6 12,7 9,2 8,5 7,5 

ma

min 

0,8 0,3 0,3 0,7 0,4 0,6 0,6 0,1 0,9 0,7 

0,8 0,5 
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Як і в попереднього виду (S. polonica), у популяції S. pikoviensis рослини 

також представлені щільним плетивом вегетативних пагонів кореневої порослі, 

густота яких іноді досягає 80–85 %, з товстим моховим покривом та підстилкою 

з відмерлих решток різнотрав’я, що перешкоджає насіннєвому відновленню. На 

час першого відвідування місцезростання S. pikoviensis (10.05.2015 р.) 

спостерігалося масове цвітіння рослин. Узяті для аналізу плоди (сім’янки), що 

залишилися з минулого року та висіяні в ґрунт у Ботанічному саду ім. акад. 
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О.В. Фоміна, дали високий відсоток схожості. Проте, за природних умов 

насіннєве поновлення відсутнє, цьому перешкоджають щільний моховий 

покрив і товста підстилка з різнотрав’я. Однак, популяція S. pikoviensis тут 

перебуває в кращому стані і лише на її окраїнах спостерігається пригнічення 

рослин досліджуваного виду навколишніми деревами і кущами, що наступають 

на неї, тоді як популяція S. polonica набагато менша за площею, представлена 

вона лише невеличким фрагментом в декілька квадратних метрів і зазнає 

відчутнішого пригнічення оточуючими деревами і кущами.  

Для порівняння еколого-ценотичних особливостей рідкісних видів роду 

Spiraea, ми зробили також геоботанічні описи популяцій з інших місцезростань, 

які в літературі помилково відносили до S. pikoviensis, а насправді, як вже 

згадувалося, виявилися зовсім іншим видом – S. media (S. media subsp. media). 

Однак вони характеризуються подібними еколого-ценотичними умовами. 

Так, на Великошумських скелях та в окол. м. Житомир (ур. Городище) 

популяції невеликі за розмірами, кожна з яких займає близько 0,8 га, де типові 

рослини S. media ростуть в проміжках між гранітними плитами, які виходять на 

поверхню. Крім S. media, яка займає близько 75–85 % покриття та мохового 

покриву й лишайників на гранітних плитах, тут відмічені з дерев: Pyrus 

communis L., Sorbus aucuparia L., із злаків – Poa nemoralis L., з різнотрав’я: 

Campanula persicifolia L., Artemisia marschalliana Spreng., A. аbsintium L., 

Сonvallaria majalis L., Betonica officinalis L., Viscasria vulgaris, Achillea 

millefolium, Verbascum lychnitis L., Hylotelephium maximum, Potentilla anserine L., 

Vincetoxicum hirundinaria.  

В незадовільному стані знаходиться також невеличка популяція (близько 

декількох десятків квадратних метрів) S. media (subsp. media), описана з 

г. Страхової (окол. м. Кременець). Представлена вона поодинокими кущами 

типового виду, які зростають на вершині гори (10 пагонів на 1 кв. м) і густо 

затінені навколишніми деревами і кущами інших видів. З деревних порід тут 

ростуть Betula klokovii Zaverucha (= B. рubescens Ehrh. s. l.), Acer platanoides, 

Fraxinus excelsior, Carpinus betulus, Frangula alnus Mill., з кущів – Euonymus 
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verrucosus Scop., Coryllus avellana, з трав’яних видів – Agrostis capillaris L. (= A. 

тenuis Sibth.), Festuca pallens Host, Koeleria cristata (L.) Pers (= K. gracilis Pers.), 

Melica nutans L., Veronica chamaedrys, Asarun europaem L., Euphorbia 

cyparissias, Stellaria holostea L., Lamium galeobdolon (L.) L. (= Galeobdolon 

luteum Huds.), Dentaria bulbifera L., Galium odoratum (L.) Scop., Geranium 

robertianum, Polygonatum odoratum (Mill.) Druce, Mycelis muralis (L.) Dumort., 

Vincetoxicum hirundinaria, Thesium linophyllon L., Tragopogon podolicum (DC.) 

Artemcz., Pulmonaria obscura Dumort., Melampyrum nemorosum L., Cerastium 

arvense L., Silene nutans L., Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth., Mercurialis 

perennis L., Geum urbanum, Epilobium montanum L., Clematis recta L., Ranunculus 

auricomus L., Alyssum gmelinii Jord., Chaerophyllum temulum L., Oreoselinum 

nigrum, Pulsatilla patens (L.) Mill. (= P. latifolia Rupr.), Helianthenum canum (L.) 

Baumg., Minuartia aucta Klokov (= M. setacea (Thuill.) Hayek aggr.), в переважній 

бiльшості неморальні види.  

 

 

 

 

Рис. 7.15. Популяція S. media (subsp. media) з Кременецьких гір 

 

Характеристика еконіш S. media subsp. polonica і S. pikoviensis  

Для таксономічної оцінки цих таксонів важливим є не лише аналіз 

морфологічних ознак, а й характер їх поширення та з’ясування еколого-
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ценотичних умов оселищ популяцій, тобто оцінка їх екологічних ніш. Рідкісні 

види визначаються специфічністю екологічних ніш, які вони займають. 

Виникнення та існування цих ніш обумовлено комплексом фізико-географічних 

і історичних факторів. Причини рідкісності рослин можуть бути різними, тому 

потрібно досліджувати динаміку розвитку угруповань, у яких вони ростуть 

[167]. Оцінка еконіші передбачає характеристику її біоморфологічних та 

еколого-ценотичних властивостей, що дає змогу виду адаптуватися в 

екопросторі відповідного біотопу та конкурувати з іншими видами [56]. Такі 

адаптивні властивості можна розглядати у двох аспектах: біоморфо-

ценотичному, що відображає місце виду в ценозах і не має кількісних одиниць 

виміру, тому описується словесно (що, по суті, зроблено нами вище) та 

екологічному, що відображається у характері «споживання ресурсів» [153]. 

Останнє знайшло відображення у кількісній оцінці екофакторів, де росте вид 

(рис. 7.16). 

 

 

Рис. 7.16. Графічне зображення еконіші Spiraea pikoviensis (- -) і S. media 

subsp. polonica (–) за провідними екофакторами (у % до відповідних бальних 

шкал): умовні позначення (див. рис. 7.14). 
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На основі отриманих даних встановлено, що в цілому екологічні ніші цих 

таксонів досить подібні, проте S. polonica росте в умовах дещо нижчих 

показників зволоження (Fh) і оброклімату (Om) та підвищеного термоклімату 

(Tm) і вмісту карбонатів (Ca).  

 

  Охорона популяцій раритетних ендемічних таксонів S. media subsp. 

polonica та S. pikoviensis 

За біоморфою досліджувані S. media subsp. polonica та S. pikoviensis – 

кущі, нанофанерофіти, заввишки 60–80 см. У ценотичному плані це досить 

потужні едифікатори, що формують щільні зарості, з високим відсотком 

проективного покриття. Загалом, рослини добре вегетують, квітнуть і 

плодоносять, але в природних умовах насіннєвого відновлення не 

спостерігається. Водночас умови, де таке відновлення могло б бути можливим, 

обмежене через затінення дерев, з іншого боку – виходами на поверхню 

кристалічних порід, де грунт відсутній, що унеможливлює як проростання 

насіння, так і укорінення рослин. 

Як показали наші дослідження, S. media subsp. polonica та S. pikoviensis 

нині представлені невеликими популяціями (у випадку S. pikoviensis – лише 

однією), які знаходяться під загрозою зникнення. Рослини цих таксонів 

характеризуються вузькою еколого-ценотичною амплітудою – ростуть лише в 

екотонних умовах узлісь, рослини перестають відновлюватися насіннєвим 

шляхом, що засвідчує погіршення умов для їх активного розвитку, а площа 

їхніх локальних популяцій невпинно скорочується. Тому популяції нині 

перебувають у критичному стані. 

І хоча формально нині є відповідні умови для їхнього збереження 

(S. media subsp. polonica знаходиться на території об’єкту природно-заповідного 

фонду, в заказнику загальнодержавного значення «Жижавський», що нині 

входить до складу РЛП «Дністровський каньйон», а S. pikoviensis – у відносно 

антропогенно обмежених місцях – на гранітних відслоненнях, оточених лісом), 

проте їхні популяції перебувають в регресивному стані.  
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Основними лімітаційними факторами функціонування цих популяцій є 

наявність товстого мохового покриву, опаду та підстилки з відмерлих решток 

рослин, що утруднює насіннєве відновлення, затінення високим деревостаном, 

який оточує поляни, витіснення рослин деревами та кущами, які проникають у 

зарості, а також повна відкритість місцевості, де проводиться випасання або 

випалювання. Ці характеристики можуть розглядатися як загрози існуванню 

видів, поведінка яких вписується в теорію відтіснення реліктів [51]. 

Антропогенне порушення місцезростання S. pikoviensis зумовлене також 

залишками окопів, бліндажів, які тягнуться через увесь лісовий масив. Раніше 

тут функціонували кар’єри з видобутку кристалічних порід (граніту). Тому 

значні площі цієї території були відкритими, пізніше їх заліснили сосною. Усе 

це свідчить про те, що майже за 200 років від часу відкриття А. Анджейовським 

й описання В. Бессером S. pikoviensis тут суттєво скоротилися площі біотопів, 

можливі для існування цього виду (рис. 7.17). Ми позначили лише кілька місць, 

кожне з декілька десятків квадратних метрів, де розглядуваний вид можливо 

було б репатріювати. Нині в зоні надзаплавної тераси виходи кристалічних 

порід спостерігаються й на відкритих ділянках поза межами лісового масиву, 

однак такі умови вже несприятливі для росту S. pikoviensis. 

У зв’язку з практичною відсутністю місць для репатріації (обмеженість 

місць через затінення дерев, з іншого боку – виходами на поверхню 

кристалічних порід, де грунт відсутній, що унеможливлює як проростання 

насіння, так і укорінення рослин, а також обмеженість агентів переносу насіння 

(через лісове оточення)) існує велика імовірність втрати цих популяцій.  

За розробленими критеріями оцінки ризиків втрат [54], такий ризик є 

неймовірно високий і становить понад 83 %. Біотопи з таким показником 

відносяться до І класу – дуже рідкісні. За класифікацією IUCN [283] ці види ми 

відносимо до категорії СR (загрожувані), які потребують особливих 

комплексних заходів охорони.  

Тому для збереження цих локалітетів, як залишків колись процвітаючих 

популяцій, які нині перебувають на межі зникнення, потрібно вжити низку 
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відповідних заходів. Насамперед, слід запобігти заростанню цих оселищ 

деревами та кущами, регулярно здійснювати прорідження від навколишніх 

дерев та кущів та проводити подальші спостереження за станом популяцій 

S. media subsp. polonica і S. pikoviensis. Адже біологічного вимирання видів у 

природі немає. Основна причина їхнього зникнення – це зміна біотопу. 

Яскравим прикладом є Armeria pocutica Pawł., Heliosperma Arcanum Zapał., 

Primula farinosa L., які зникли внаслідок докорінних змін біотопів.  

Отримана інформація буде врахована під час підготовки наступного 

видання «Червоної книги України».  

 

Основні результати цього етапу дослідження викладено у таких 

публікаціях автора:  

Федорончук М. М. Рідкісні види роду Spiraea L. (Rosaceae) флори 

України та стан їхньої охорони / М. М. Федорончук, Н. М. Белемець, 

О. Д. Волуца // Укр. бот. журн. – 2013. – 70(2). – С. 164–167. [157]. 

Белемець Н. М. Охорона та збереження рідкісного виду Spiraea 

pikoviensis Besser (Rosaceae) в Україні / Н. М. Белемець, З. Г. Бонюк, 

Я. П. Дідух, М. М.  Федорончук // Рідкісні рослини і гриби України та 

прилеглих територій: реалізація природоохоронних стратегій: IV міжнар. конф. 

(Київ, 16–20 травня 2016 р.). – Київ : Паливода А. В., 2016. – C. 54–57. [14]. 

Федорончук М. М. Знайдена популяція (locus classicus) рідкісного виду 

Spiraea pikoviensis (Rosaceae) та його еколого-ценотична характеристика / 

М. М. Федорончук, Я. П. Дідух, Н. М. Белемець // Укр. бот. журн. – 2015. – 

72(5).  – С. 454–461. [153]. 

Федорончук М. М. Особливості зонального поширення аборигенних 

видів роду роду Spiraea (Rosaceae) в Україні / М. М. Федорончук, Н. М. 

Белемець // Флористичне і ценотичне різноманіття у відновленні, охороні та 

збереженні рослинного світу. – Київ, 2018. – С. 44–50. [155]. 
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РОЗДІЛ 8 

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ 

ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ SPIRAEA L. ПРИРОДНОЇ ФЛОРИ УКРАЇНИ 

 

8.1. Фенологія 

Дослідження проводили у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, розташованому 

в центрі м. Києва з координатами 57º27' північної широти і 30º30' східної 

довготи. Територія саду починається на водорозділі басейнів р. Дніпро та його 

притоки р. Либідь і має загальний ухил на південний захід до р. Либідь [37, 66, 

84]. Рельєф Ботанічного саду неоднорідний, у верхній частині розчленований 

ярами на схилі різної крутизни і експозиції. Перепад висот складових рельєфу 

знаходиться у межах від 139 до 178 м над рівнем моря. Ґрунтовий покрив 

території саду мозаїчний, що характерно для перехідної зони від Полісся до 

Лісостепу. Материнські породи тут різні: алювіальні піски, лесовидні суглинки 

та глей [113]. Залежно від рельєфу потужність гумусового горизонту становить 

від 5 до 25 см. Реакція ґрунтової витяжки слабокисла або нейтральна. Рівень 

ґрунтових вод для кореневої системи рослин майже на всій території 

Ботанічного саду недосяжний. За даними Держкомгідромету (1881–1995 рр.) 

клімат Києва визначений як помірно континентальний [81, 82]. Середня річна 

температура приземного повітря становить +7,3º з віковими коливаннями від 

+5,1º до 9,7º. Середній мінімум температури повітря сягає −3,6º, абсолютний 

−32,2º; середній мінімум +11,6º, абсолютний +39,4º. Сума середніх добових 

температур повітря вище +5º дорівнює 3020º, вище +10º – 2695º. Середньорічна 

відносна вологість повітря 78%. У середньому в Києві буває близько 100 днів із 

сніговим покривом висотою від 19 до 30 см (максимум 75). Середня дата 

утворення снігового покриву припадає на 22 грудня, сходження – 30 березня. 

Характерною особливістю зимового періоду є чергування морозів з відлигами, 

під час яких сніговий покрив зникає. У середньому за зиму спостерігається 8–

10 відлиг тривалістю від 5 до 30 днів кожна. В окремі роки такі погодні 
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перепади провокують передчасну вегетацію рослин і спричиняють 

пошкодження наступними, навіть незначними морозами [84]. Середня 

тривалість безморозного періоду 182 дні. Метеорологічний період вегетації 

становить в середньому 207 днів. В цілому природно-кліматичні умови 

досліджень сприятливі для інтродукції деревних рослин із різних флористичних 

областей Голарктики [84].  

Вивчення представників роду Spiraea в Україні тісно пов’язано з 

дослідженням їхніх біологічних особливостей в умовах інтродукції [35, 37, 49, 

66, 84, 101, 161]. В умовах Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна фенологічні 

спостереження упродовж багатьох років дозволили встановити [35, 84], що 

настання фенологічних фаз у рослин роду Spiraea пов’язане з накопиченням 

суми ефективних температур. Спостереження за ростом і розвитком 

аборигенних таксонів роду Spiraea показали [35], що початком вегетації слід 

вважати набубнявіння генеративних бруньок, а її закінченням – фазу 

відмирання листків. За термінами початку і кінця вегетації представники роду 

Spiraea природної флори України характеризується раннім початком і середнім 

закінченням вегетаційного періоду. Вегетаційний період розпочинається в 

першій декаді березня, продовжується до кінця жовтня, і становить до 225 днів 

залежно від температурних показників. Набрякання бруньок у досліджених 

видів відбувається з третьої декади лютого до другої декади квітня. 

Відмічалися випадки раннього набрякання бруньок після відлиги, у першій 

декаді лютого. Із поверненням низьких температур вегетативний розвиток 

призупинявся, від таких температурних перепадів рослини не зазнавали 

пошкоджень, надалі добре цвіли і плодоносили.  

Розпускання бруньок настає через 2–3 (7) днів, а в окремі роки через два – 

три тижні після фази набрякання, відбувається не одночасно, і певним чином 

визначається спадковими особливостями і різним ступенем пластичності видів. 

Раніше інших у цю фазу вступають види із широким ареалом (S. media subsp. 

media, S. сhamaedryfolia), дещо пізніше S. litwinowii, S. pikoviensis, S. media 

subsp. polonica. 
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Ріст пагонів у досліджених таксонів розпочинається у квітні до 

розпускання квіткових бруньок, інтенсивний розвиток спостерігається у 

середині травня і закінчується у більшості видів у першій-другій декаді червня. 

У S. hypericifolia і S. media subsp. media ріст пагонів закінчується в другій 

половині травня. Тривалість росту пагонів до початку цвітіння становить 25–27 

днів, а закінчення росту вегетативних пагонів припиняється в середньому через 

30–48 днів від початку відростання. На тривалість і ритм розвитку пагонів 

впливають не тільки біологічні особливості виду, а і такі умови оточуючого 

середовища, як температура і кількість опадів.  

Листки починають формуватися з третьої декади березня до третьої 

декади квітня. У цей період збільшується кількість листків та їхні лінійні 

параметри, які в травні набувають характерних для дорослих рослин розмірів. 

Фаза розпускання листків за даними З. Г. Бонюк [35], спостерігається з 

середини квітня – на початку травня. У S. сhamaedryfolia (= S. ulmifolia) фаза 

розпускання листків відбувається раніше інших, у березні, а найпізніше 

розпускання листків відмічено у S. media subsp. polonica (кінець березня). 

Фаза бутонізації у всіх досліджених видів розпочинається у першій декаді 

квітня і триває до кінця травня, за більш низьких температур ця фаза буває 

коротшою. Більшість видів роду Spiraea починають цвісти, коли температура 

повітря піднімається вище +10˚C. При несприятливих умовах цвітіння у 

рослин може призупинитися або скоротитися його термін, за низьких 

температурах бутони і квітки замерзають.  

Фаза цвітіння розпочинається у другій – третій декаді квітня і 

закінчується у третій декаді травня [35]. Першими у фазу цвітіння, ще до 

розпускання листків, вступає S. hypericifolia, потім S. media subsp. media, з 

першої декади травня починають цвісти S. crenata, S. litwinowii, S. pikoviensis, 

S. media subsp. polonica, пізніше інших, з другої декади травня зацвітає S. 

сhamaedryfolia (= S. ulmifolia). Тривалість цвітіння залежить від погодних умов 

і становить 14 ± 5 днів. Декоративність досліджених видів у період цвітіння 

становить 5–6 балів. 
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Відповідно до термінів цвітіння, фаза плодоношення починається у 

першій декаді червня і триває до третьої декади серпня [35]. У видів з раннім 

періодом цвітіння (S. hypericifolia) насіння починає розсіюватися у першій 

декаді червня, у S. media subsp. media – у першій-другій декаді липня, у 

S. сhamaedryfolia (= S. ulmifolia) ця фаза настає у другій-третій декаді серпня. 

Плоди – багатолистянки після дозрівання ще тривалий час тримаються на 

пагонах і повністю опадають за появи нових у наступному році.  

Такими чином, за узагальненими даними фенологічних досліджень 

встановлено, що в кліматичних умовах Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна 

інтродуковані види роду Spiraea природної флори України успішно проходять 

всі етапи індивідуального розвитку. В цілому вегетація видів з широким 

ареалом (S. сhamaedryfolia)  починається на 7–10 днів раніше, ніж аборигенних, 

вони раніше виходять із стану спокою. Тут має місце своєрідна фізіологічна 

інерція, коли інтродукований у нові природно-кліматичні умови таксон зберігає 

притаманний йому на батьківщині ритм розвитку.  

 

8.2. Біологічна характеристика та екологічні особливості  

Всі види роду Spiraea – світлолюбні рослини, найкращого розвитку в 

природних умовах досягають у відкритих ценозах, на сонячних місцях, добре 

розвиваються, рясно цвітуть і плодоносять на дренованих родючих супісках, 

легких, нейтральних або слабо кислих суглинках (рh = 6,0–7,0). Одним із 

лімітаційних факторів у поширенні видів Spiraea є нестача світла під густим 

покривом дерев. У таких умовах рослини зазнають пригнічення, відстають у 

рості та лише вегетують.  

Зимостійкість рослин залежить від багатьох екзогенних та ендогенних 

чинників і визначається сукупністю пристосувань [114]. За багаторічними 

спостереження З. Г. Бонюк [35] і О. М. Колісніченка [84] за колекційними 

рослинами Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна, де, як вже згадувалося, 

також культивуються види роду Spiraea природної флори України, відмічено, 

що від низьких зимових температур, особливо в дуже суворі зими, у деяких 
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видів Spiraea можуть постраждати однорічні пагони, а іноді навіть 2–3-річні 

гілки та квіткові бруньки. У видів секцій Calospira і Spiraria ці бруньки 

закладаються на пагонах поточного року, тому підмерзання пагонів не впливає 

на подальше їхнє цвітіння і плодоношення. Відмічено випадки, коли пагони не 

встигали здерев’яніти до початку зими і сильно пошкоджувалися низькими 

температурами – обмерзали до рівня снігового покриву або до кореневої 

шийки. Однак навесні із сплячих бруньок відростали молоді пагони, які 

швидко відновлювали форму росту, наступного року вже цвіли і плодоносили, 

а ще через рік їх крона сягала попередніх (до вимерзання) розмірів. Найбільш 

зимостійкими є такі, що раніше починають та припиняють вегетацію, а 

найменш зимостійкі – з пізнім початком і припиненням морфогенезу. Рослини, 

які завершують приріст у червні, мають найвищий показник зимостійкості. 

Ступінь зимостійкості визначали за 8-бальною шкалою С. Я. Соколова 

[141]: I – рослина цілком зимостійка; II – обмерзають кінці пагонів минулої 

вегетації; III – обмерзають кінці пагонів минулої вегетації на всю довжину; IV – 

обмерзають 2-річні гілки; V – обмерзають 3-річні і старші гілки; VI – рослина 

обмерзає до рівня снігового покриву; VII – рослина обмерзає до кореневої 

шийки, але відростає; VIII – рослина гине під час перезимівлі. За результатами 

візуальних спостережень встановлено, що всі представники роду Spiraea 

природної флори України відзначаються високою зимостійкість (табл. 8.1). 

Для успішної інтродукції важливим є здатність рослин зберігати 

фізіологічну активність в умовах високої температури та обмеженої вологості 

[93, 94]. Погодні умови в літній період року обумовлюють такий важливий 

показник екологічної стійкості рослин, як посухостійкість – здатність 

витримувати зневоднення та перегрів. Переважна більшість видів роду Spiraea 

здатна короткотривалий час витримувати досить сильну посуху. Високі літні 

температури повітря можуть викликати крайовий некроз листків і призводити 

до часткового їх відмирання в липні-серпні та передчасного опаду. 

Посухостійкість зумовлюється анатомічними, морфологічними, фізіолого-

біологічними особливостями рослини, а також залежить від вологоємності 
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грунту, характеру та глибини залягання кореневої системи [79]. За 

дослідженнями О. А. Панас [110], у представників роду Spiraea при тривалих 

посушливих періодах змінюється тургор, осмотичний тиск і водний потенціал 

листків, провідність продихів і рівень транспірації. Продихи закриваються 

одночасно із збільшенням водного потенціалу листків. За таких умов 

зменшується надходження вуглекислого газу до хлоропластів, що призводить 

до падіння асиміляційної здатності.  

За потребою до вологи та ступенем стійкості до посушливих умов 

середовища види секцій Calospira і Chamaedryon, в противагу видам секції 

Spiraea, відзначаються більшою ксероморфністю. Деякі північно-американські 

види (секція Spiraea) в природних умовах проявляють мезофітні властивості, а 

види японського і західно-китайського походження – мезоксерофітні [35]. 

Посухостійкість у нашому дослідження визначали на підставі візуальних 

польових  спостережень і оцінювали за 6-бальною шкалою С. С. Пятницького 

[127]: 0 – рослина гине від посухи; 1 – листки відпали, всихають цілі пагони; 2 

– всихає більша половина листків і частина пагонів; 3 – вражено менше 

половини листків; 4 – в денні години листки втрачають тургор, в’януть, але за 

ніч його відновлюють; 5 – рослина не страждає від посухи.  

За нашими спостереженнями встановлено, що представники роду Spiraea 

природної флори України добре витримують грунтову і атмосферну посуху, 

рівень посухостійкості у рослин високий та добрий. Зокрема, S. hypericifolia, 

S. crenata, S. litwinowii майже не реагували на посуху і оцінені як досить 

посухостійкі види (5 балів). У S. pikoviensis, S. media subsp. polonica і 

S. сhamaedryfolia (= S. ulmifolia) у посушливий період протягом дня 

спостерігалося незначне падіння тургору, у S. mediа subsp. media і S. media 

subsp. polonica було відмічено часткове всихання і опадання листків з нижньої 

частини пагонів, проте рослини не втрачали декоративності. 

При візуальній оцінці генеративного розвитку відмічено, що 

S. hypericifolia, S. media subsp. media, S. media subsp. polonica, S. сhamaedryfolia 

(= S. ulmifolia) регулярно плодоносять і здатні розмножуватися самосівом 
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(5 балів). Нерегулярне плодоношення відмічено у S. crenata, S. litwinowii, 

низька насіннєва продуктивність відмічена у S. pikoviensis (див. табл. 8.1). 

Декоративність в цвітінні визначали за шкалою Г. Є. Мисник [105]: 7 – 

декоративність винятково висока; 6 – висока; 5 – середня; 4 – посередня; 3 – 

доволі посередня; 2 – нульова; 1 – декоративність негативна (див. табл. 8.1). 

Для оцінки успішності та перспективності інтродукції представників 

роду Spiraea природної флори України в умовах м. Києва на підставі 

візуальних спостережень проводили оцінку рівня адаптації  (див. табл. 8.1): 1 – 

високий рівень адаптації (IV): найбільш зимостійкі та посухостійкі рослини з 

високим рівнем репродуктивної здатності (утворюють самосів і схоже насіння); 

2 – добрий рівень адаптації (III): менш адаптовані види, менш зимостійкі 

(пошкоджується менша половина однорічного приросту), менш посухостійкі (в 

денні години листки втрачають тургор, в’януть, але за ніч його відновлюють), 

інколи утворюють самосів або не утворюють його зовсім; 3 – середній рівень 

адаптації (II): у зимовий період пошкоджується більша половина річного 

приросту, у посушливий період вражаються листки, насіння може бути 

несхожим або не утворитися, цвітіння інколи не спостерігається; 4 – слабко 

адаптовані (I): рослини зазнають серйозних пошкоджень влітку або під час 

перезимівлі (обмерзають усі гілки або надземна частина), майже ніколи не 

цвітуть; 5 – рослини не адаптувалися (0): загинули під час випробування [70]. 

Оцінку успішності інтродукції визначали за 5-бальною шкалою М. А. 

Кохно і А. М. Курдюк [94]. Числові значення показника успішності інтродукції 

(акліматизаційне число) вираховували за формулою:  

А = Р·в + Гз·в + Зм·в + Зс·в                                 (8.1) 

де: А – акліматизаційне число; Р – показник росту; Гз – показник 

генеративного розвитку; Зм показник зимостійкості; Зс – показник 

посухостійкості; в – коефіцієнт вагомості ознаки, який для зимостійкості 

становить 10, для розвитку – 5, для посухостійкості – 3, для росту – 2. 

Найбільше значення акліматизаційного числа (100) відповідає найвищому 

показнику успішності інтродукції (табл. 8.2). 
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Таблиця 8.1 

Оцінка рівня адаптації представників роду Spiraea 

природної флори України 

Вид Декоратив-

ність в цвітінні 

Зимо- 

стійкість 

Посухо- 

стійкість 

Рівень 

адаптації 

S. hypericifolia 5 1 5 IV 

S. crenata 6 1 5 IV 

S. litwinowii 5 1 5 IV 

S. media 6 1 4 III 

S. pikoviensis 5 1 4 III 

S. media subsp. polonica 6 1 4 III 

S. сhamaedryfolia 

(= S. ulmifolia) 

6 1 4 III 

 

 

Таблиця 8.2 

 

Оцінка успішності інтродукції представників  

роду Spiraea природної флори України 

Вид Ріст 

(Р) 

в* = 2 

Генератив- 

ний розвиток

(Гз) в = 5 

Зимостій- 

кість (Зм)

 в = 10 

Посухо-

стійкість 

(Зс) в = 3 

Аклімати- 

заційне 

число 

S. hypericifolia 4 4 5 5 92 

S. crenata 3 4 5 5 91 

S. litwinowii 3 4 5 5 91 

S. media  4 5 5 4 92 

S. pikoviensis 3 3 5 4 87 

S. media 

subsp. polonica 

4 5 5 4 92 

S.сhamaedryfolia 

(= S. ulmifolia) 

4 5 5 4 92 
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Усі досліджувані представники роду Spiraea природної флори України 

мають високий потенціал адаптаційних можливостей (IVта III рівень адаптації). 

У виду S. pikoviensis акліматизаційне число нижче (див. табл. 8.2), що 

пояснюється недостатньою з’ясовністю показників життєздатності рослини в 

умовах культури. 

 

8.3. Особливості розмноження аборигенних видів роду Spiraea 

У природних умовах дикорослі види Spiraea розмножуються, переважно, 

вегетативно – кореневими пагонами і відгілками (рис. 8.1), а проростанню 

насіння допомагає його потрапляння у заглиблення і щілини, де накопичується 

і краще утримується волога. Схожість таких самосівів висока, однак у 

подальшому більшість сіянців гине від пересихання або витіснення іншими 

рослинами, і тільки зовсім невеликий відсоток виживає і укорінюється.  

 

Рис. 8.1. Молоді рослини S. pikoviensis у природних умовах. 

В умовах культури представників роду Spiraea можливо розмножувати 

різними способами: насінням, стебловим живцюванням, діленням куща, 

кореневою порослю, відгілками. Насіннєвий спосіб є найпродуктивнішим для  

багатьох дикорослих видів і різновидів, але інколи буває не досить ефективним 
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через низьку якість насіння. Для сортів і гібридних форм такий спосіб 

розмноження непридатний, тому що не гарантує повного збереження сортових 

ознак, окрім того, гібриди не утворюють повноцінного насіння. 

Сприятливішим періодом насіннєвого розмноження, за нашими 

результатами, є третя декада березня – перша декада травня. Перші сходи були 

відмічені через 8–10 діб після посіву, масові сходи спостерігали пізніше. Через 

два місяці після проростання, добре сформовані молоді сіянці з 1–2 парами 

справжніх листочків, пікірували у контейнери. За належного агротехнічного 

догляду, що сприяв розвитку верхівкових бічних пагонів і кореневої системи, 

уже в вересні – жовтні отримали розвинені рослини висотою до10 см. Нами 

відмічено, що сходи та сіянці в перший рік розвитку повільно ростуть, 

утворюють слабку кореневу систему з одного або двох коренів першого 

порядку, потребують регулярного поливу. У другий – третій вегетаційний сезон 

ріст рослин прискорюється, відбувається активне галуження пагонів, висота 

трирічних саджанців становить від 40 см (S. crenata) до 60 см S. chamaedryfolia 

(= S. ulmifolia), рослини досягають генеративного стану. Найбільш рясні сходи 

та підріст відмічали у видів S. hypericifolia, S. media subsp. media, S. media subsp. 

polonica, S. chamaedryfolia (= S. ulmifolia). 

Для розмноження цінних таксонів, які з певних причин не утворюють 

якісного для проростання насіння, застосовують найдоступніший метод 

вегетативного розмноження – живцювання, за якого можливо досить швидко 

отримати якісний посадковий матеріал у великій кількості. Особливості 

ризогенезу живців культиварів і видів роду Spiraea в зв’язку з ритмами росту 

пагонів і фазами розвитку вивчалися Л. В. Хархотою [161]. Експериментально 

підтверджено, що культивари успадковують біоекологічні особливості видів: 

показники регенераційної здатності у типового виду та культивару подібні. 

Нами встановлено, що живцювання краще проводити в період активного 

росту пагонів: третя декада травня – третя декада червня [17, 18]. Через 10–12 

днів після висажування у зволожений субстрат на живцях спостерігали слабке 

калюсоутворення у базальній частині, а вкорінення живців відмічали через 2–3 
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місяці після їхньої посадки. У третій декаді жовтня – другій декаді листопада 

укорінені у теплиці живці висаджували у відкритий грунт. Найвищий показник 

укорінення живців відмічено у S. chamaedryfolia (= S. ulmifolia) (93-95 %), 

S. media subsp. polonica (90 %); дещо нижчий у S. media (82 %), S. ріkоviensis 

(80 %), S. crenata (63 %); низький у S. litwinowii (50 %) та S. hypericifolia (18 %). 

Упродовж останніх десятиріч розроблено ефективні методи розмноження 

різних видів і форм рослин in vitro на штучних живильних середовищах в 

асептичних умовах [65, 83, 85, 166]. Суть методу полягає у збільшенні 

коефіцієнту розмноження, мініатюризації процесу, оздоровленні та одержанні 

морфологічно вирівняного матеріалу. Л. А. Колдар [83] досліджувався метод 

мікроклонального розмноження S. hypericifolia, проводився підбір живильного 

середовища для культивування експлантів та одержання рослин-регенерантів. 

У співпраці з науковцями дендропарку «Софіївка» цей метод нами 

апробований на рослинах виду Spiraea сana Waldst. & Kit. [34, 259], який 

ціниться високою декоративність і в той же час є рідкісним. Природний ареал 

S. сana знаходиться у Європейській Середземноморській флористичній області 

– в горах південно-східної частини Західної Європи до Італії та на Балканах. 

Світова популяція S. cana невелика і цьому виду нині загрожує небезпека 

зникнення, вид був занесений до Європейського Червоного списку (1992). 

Spiraea сana описаний у 1812 р. з Угорщини [265]. У колекції Ботанічного 

саду ім. акад. О. В. Фоміна з 1983 р. Насіння отримане з ботанічних садів м. 

Росток (Німеччина) у 1983 р. і м. Познані (Польща) у 1986 р. Висота кущів в 30-

річному віці 0,8–1,0 м. Цвітуть рослини з 5-річного віку, не рясно, окремими 

суцвіттями, насіння зав’язують мало. За дослідженнями З. Г. Бонюк [35] 

життєздатність пилку S. cana низька, в межах 23–30%. Цвітіння настає у другій-

третій декаді травня, ріст пагонів закінчується у першій половині червня, 

плодоносить з серпня, вегетація триває 221±12 добу. Живці S. cana мають 

низький відсоток укорінювання, від 0,8 до 13%, залежно від фази розвитку 

рослини. Рослини, що були вирощені з насіння репродукції ботанічного саду 

відрізнялися від материнських за морфологічними ознаками і фенотипом. 
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В Україні S. cana зрідка є в колекціях ботанічних установ, а в озелененні 

майже відсутня. Однією з причин недостатнього використання цієї рослини у 

декоративному садівництві є відсутність садивного матеріалу, вихід саджанців 

за доступних методів розмноження досить низький. Тому, для збереження та 

широкого впровадження S. cana в озеленення необхідно використовувати такі 

методи розмноження, завдяки яким можна було б за короткий час отримати 

велику кількість генетично однорідного рослинного матеріалу. 

Даних із розмноження рослин S. cana в умовах in vitro нам не траплялося, 

тому розроблення ефективних прийомів культивуванняв та підбір 

оптимального складу живильного середовища для індукції морфогенезу, яке 

дозволило б збільшити коефіцієнт розмноження рослин є актуальним. 

Процес мікроклонального розмноження рослин S. cana умовно було 

розділено на декілька послідовних етапів: стерилізація рослинного матеріалу, 

введення його у культуру in vitro, морфогенез. Результати випробування 

стерилізаторів при різних експозиціях показали, що найбільший вихід 

життєздатних експлантів (92,5%) одержано при використанні водного розчину 

0,1% дихлориду ртуті при експозиції 1,5  хв (табл.8.3). 

 

Таблиця 8.3 

Ефективність стерилізації експлантів рослин залежно від 

стерилізаторів та експозиції 

Стерилізатор 

та концентрація 

Експозиція, 

хв 

Ефективність стерилізації експлантів 

інфіковані некротичні життєздатні 

шт. % шт. % шт. % 

Гіпохлорид 

натрію – 3,5% 

1,0 18,8 94,0 0 0 1,2 6,0 

1,5 14,9 74,5 0 0 5,1 25,5 

2,0 12,2 61,0 0,6 3,0 7,2 36,0 

2,5 11,4 57,0 1,1 5,5 7,5 37,5 
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Продовження таблиці 8.3 

Дихлорид ртуті 

– 0,1% 

1,0 1,4 7,0 0,9 4,5 17,7 88,5 

1,5 0,4 2,0 1,1 55 18,5 92,5 

2,0 0,3 1,5 2,2 11,1 17,5 87,5 

2,5 0,1 0,5 7,0 35,0 12,9 64,5 

Азотнокисле 

срібло – 0,8% 

1,0 4,4 22,0 4,5 22,5 11,1 55,5 

1,5 3,3 16,5 2,9 14,5 13,8 69,0 

2,0 1,8 9,0 8,0 40,0 10,2 51,0 

2,5 1,1 5,5 12,6 63,0 6,3 31,5 

 

Після стерилізації експланти переносили для культивування на живильне 

середовище МС модифіковане різним вмістом регуляторів росту: 6-

бензиламінопуріну (БАП), β-індолилмасляної кислоти (ІМК). 

Впродовж 15–20 діб від моменту перенесення експлантів на живильні 

середовища, спостерігали розростання з різною інтенсивністю базальної 

частини експлантів та формування впродовж наступних 5–10 діб зачатків 

адвентивних бруньок. За результатами вивчення здатності експлантів S. сana до 

морфогенезу у різних варіантах живильних середовищ виявлено істотну 

різницю між варіантами дослідів (табл. 8.4).  

Використання середовищ з 2,22 µМ БАП сприяло утворенню мінімальної 

кількості пагонів (1,98–2,97 шт.), середня довжина яких становила 3,75 см. 

Додавання до живильного середовища БАП у концентрації 13,32 µМ 

збільшувало коефіцієнт розмноження, але така концентрація негативно 

впливала на анатомічну структуру експлантів через високий відсоток утворення 

калюсу на базальній частини пагонів. Культивування експлантів на середовищі 

з додаванням БАП –2,22 µМ та ІМК – 0–0,98 µМ спричиняло розвиток 

незначної кількості пагонів та придаткових бруньок, що характеризувались 

уповільненим ростом. Використання середовища з додаванням БАП – 4,40 µМ 
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та ІМК – 0–0,98 µМ сприяло утворенню максимальної кількості пагонів 6,65–

11,27 шт., середня довжина яких становила 4,62 см. 

Таблиця 8.4 

 

Залежність пагоноутворення від регуляторів росту та їх концентрацій 

Регулятори росту, 

µМ 
Довжина 

пагонів, см 

Кількість 

пагонів, шт. 

Коефіцієнт 

розмноження 
БАП ІМК 

2,22 

0 2,23±0,11 1,98±0,07 2,21±0,06 

0,25 2,61±0,10 2,33±0,08 3,04±0,15 

0,49 4,80±0,24 2,97±0,15 7,13±0,36 

0,98 5,27±0,26 2,74±0,14 7,22±0,36 

4,40 

0 3,02±0,15 11,27±0,56 17,02±0,25 

0,25 4,47±0,22 6,94±0,35 15,51±0,76 

0,49 5,59±0,28 7,05±0, 35 19,70±0,34 

0,98 6,22±0,24 6,65±0,33 20,68±0,31 

8,90 

0 6,55±0,33 6,84±0,34 22,40±0,41 

0,25 6,41±0,17 7,17±0,36 22,98±0,42 

0,49 6,91±0,18 7,21±0,36 24,91±1,26 

0,98 6,58±0,33 6,94±0,35 22,83±1,14 

13,32 

0 2,29±0,11 6,30±0,32 7,21±0,36 

0,25 3,08±0,15 7,29±0,25 11,23±0,27 

0,49 3,84±0,19 8,65±0,43 16,61±0,83 

0,98 4,15±0,21 8,68±0,43 18,01±0,90 

 

На живильному середовищі з додаванням 8,90 µМ БАП та 0,49 µМ ІМК 

спостерігали максимальний приріст мікропагонів, високу морфогенну 

здатність, збільшення кількості міжвузлів, коефіцієнт розмноження складав 

24,91. Культивування експлантів на цьому середовищі забезпечило активний 
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ріст як центрального, так і формування додаткових адвентивних пагонів на 18–

24 добу (рис.8.2). 

У процесі розмноження отримані пагони мікроклонували кожних 35–50 

діб. Для цього експланти завдовжки 3–6 см відокремлювали від материнської 

рослини та розділяли на частини близько 2–3 см завдовжки. 

 

 

 

Рис.8.2. Пагоноутворення S. сana in vitro 

 

Таким чином, у результаті дослідженння особливостей мікроклонального 

розмноження рослин S. cana в умовах in vitro виявлено залежність морфогенезу 

експлантів від гормонального складу живильних середовищ. 

Найбільший відсоток стерильних експлантів (92,5%) одержано при 

використанні ступінчастого процесу поверхневої стерилізації: спочатку 0,5% 

водним розчином комерційного препарату ВТС 885 впродовж 30 сек, а потім 

0,1% водним розчином дихлориду ртуті при експозиції 1,5 хв.  

При мікророзмноженні рослин S. cana найбільш ефективною було 

живильне середовище з додаванням 8,90 µМ БАП та 0,49 µМ ІМК, де 

коефіцієнт розмноження складав 24,91. 
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Дослідження органогенезу S. cana в умовах in vitro та методів укорінення 

одержаних пагонів для подальшої адаптації рослин в умовах ex vitro та їх 

вирощування у відкритому ґрунті тривають. 

З вищенаведеного можна зробити такі висновки.  

При розмноженні рідкісних і зникаючих видів роду Spiraea особливого 

значення набуває вегетативний спосіб розмноження, завдяки якому є 

можливість отримувати рослини з цілком ідентичними ознаками материнської 

особини. Це досить важливо, тому що серед представників роду поширене 

явище апоміксису, поліплоїдії і гібридизації. Також, розроблений метод 

мікроклонального розмноження в умовах in vitro є достатньо надійним 

способом отримання ідентичного, оздоровленого садивного матеріалу і є 

перспективним для масового отримання саджанців ex situ.  

 

8.4. Практичне значення (інтродукція та озеленення)  

Перші описи видів роду Spiraea від самого початку пов’язані із введенням 

їх у культуру як квітучих декоративних кущів. З давніх часів у садах 

Стародавнього Китаю і Японії вирощували місцеві природні види S. prunifolia, 

S. thunbergii, S  cantoniensis, S. japonica, S. blumei G. Don, S. nipponica Maxim. 

Інтродукція видів роду Spiraea розпочалася у XVI ст., коли була введена 

в культуру S. salicifolia (1586 р.). Пізніше були інтродуковані S. hypericifolia 

(1640 р.), S. media, S. chamaedryfolia (1789 р.) і S. crenata (1800 р.) [135]. 

У Європі перші іноземні культивовані види Spiraea походили із Північної 

Америки – S. alba (1759 р.), S. latifolia (1789 р.), із Сибіру – S. salicifolia, 

S. media, а деякі азійські види спочатку були введені в культуру та вже пізніше 

описані (S. mollifolia Rehd., S. veitchii Hemsl., S. wilsonii Duthie) [265]. Відомо, 

що К. Лінней запропонував використовувати S. salicifolia та інші види Spiraea з 

красивими білими суцвіттями в озелененні міських вулиць, для створення 

бордюрів та живих огорож [100].  

Починаючи з XIX ст. культивований асортимент видів Spiraea значно 

збільшився завдяки природним видам, які завозили з різних ботаніко-
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географічних районів світу та за рахунок створення нових сортів і гібридів, які 

масово почали вирощувати у розсадниках і висаджувати у парках і ботанічних 

садах, особливо в Англії, Франції, Німеччині.  

Упродовж століть інтерес до цих рослин ніколи не втрачався, наразі у 

багатьох ботанічних садах світу, зокрема в США, Канаді, в країнах Західної 

Європи, в Японії, Китаї, в Білорусі, Росії, Молдові, Казахстані, Киргизстані, 

Узбекистані та ін. зібрані чисельні колекції роду Spiraea [7, 110, 129, 133, 139, 

164, 171, 182, 190].  

У природній флорі Литви види роду Spiraea відсутні, однак в другій 

половині XIX ст. в культурі нараховувалося 11 видів Spiraea. Перший 

литовський натураліст Ю. Юндзилл (1830 р.), а згодом і С. Горскі (1830) [129] 

відмічають про культивування в Литві S. crenata, S. hypericifolia, S. obovata, 

S. chamaedryfolia, S. pikoviensis, S. sawranica, S. carpinifolia, S. alba, які 

вирощують у литовських парках, проте автори не наводять конкретних місць їх 

знаходження. У середині XX ст. число культиварів збільшилося до 41 таксону, і 

наразі в Литві успішно культивується понад 60 видових і внутрішньовидових 

таксонів роду Spiraea [129]. 

У Молдові в культурі випробувано понад 40 видів Spiraea, але для 

масового використання рекомендовано трохи більше 20 декоративних 

культиварів: S. media, S. chamaedryfolia, S. betulifolia, S. japonica та ін. [110]. 

У зв’язку з розширенням асортименту інтродукованих рослин 

відбувалися неминучі процеси натуралізації окремих таксонів у природні 

рослинні угруповання, особливо поблизу населених пунктів або недалеко від 

ботанічних садів. Така ситуація склалася з натуралізацією окремих видів 

Spiraea на околицях м. Мінська. У підліску розповсюдилися S. alba, 

S. chamaedrifolia, S. × pseudosalicifolia Silverside, S. × rosalba Dipp., S. douglasii, 

які вперше були відмічені як здичавілі рослини у 80-х р. XX ст. і вже 

наприкінці століття почали зустрічатися  практично повсюди в лісопарковій 

зоні, місцями утворюють значні по площі зарості [65]. 
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У Росії інтродуковано 83 види роду Spiraea, з яких 26 гібридного 

походження. Найчисельніші колекції представлені у ботанічних садах міст 

Москви (59 видів), С.-Петербургу (34), Ростову (37), Єкатеринбургу (19), 

Архангельську (21) [75]. У Якутському ботанічному саду інтродуковано 23 

види та 5 форм роду Spiraea. У Полярно-альпійському ботанічному саду 

колекція нараховує 32 таксони. Із них п’ять видів – S. media, S. salicifolia, 

S. chamaedryfolia, S. betulifolia, S. trilobata, S. rosthornii Pritz. – щорічно цвітуть і 

плодоносять, деякі північно-американські види сильно пошкоджуються в 

зимовий період, південно-східно-азійські види цвітуть, проте насіння не встигає 

визрівати. В озелененні територій Крайньої Півночі використовують види, які 

не потребують щорічної обрізки крони: S. media, S. salicifolia, S. chamaedryfolia, 

S. betulifolia, S. douglasii. 

В Україні інтродукція видів роду Spiraea тісно пов’язана з виникненням у 

XVIII – XIX ст. перших аптекарських і декоративних садів, із заснуванням 

університетських ботанічних садів та приватних дендрологічних парків [92, 

101]. У цей період розгорнулася дослідницька робота з інтродукції багатьох 

декоративних деревних та інших корисних рослин, які завозили з різних 

областей природного поширення, вирощували із насіння, яке збирали під час 

мандрівок або виписували із ботанічних садів Європи, Північної Америки і Азії 

[92, 93]. Культурна дендрофлора України отримувала нові рослини, зокрема й 

види Spiraea. Розпочалися ботаніко-систематичні, фізіологічні, лісознавчі 

дослідження, головним чином, декоративних деревних рослин із Криму, 

Кавказу, Північної Азії, Гімалаїв, Малої Азії, Середземномор’я, Північної 

Америки.  

З архівного списку деревних рослин Ботанічного саду Київського 

університету Святого Володимира (тепер Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна) 

від «Марта 31 дня 1884 года» відомо про інтродукцію 16 видів Spiraea (за 

тогочасною систематикою), зокрема: S. hypericifolia, S. crenata, S. oblongifolia 

Waldst. &Kit. (сучасно S. media (S. media subsp. media), S. pikoviensis, S. ulmifolia 

(рис. 8.3). Тобто, на той час у колекції числилися майже всі види Spiraea 
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природної флори України, окрім S. media subsp. polonica та S. litwinowii, що 

були описані пізніше [27, 30]. 

 

 
 

 

Рис. 8.3. Фрагмент списку деревних рослин Ботанічного саду 

Університету Святого Володимира від 1884 р. 

 

На початку XIX ст. важливим інтродукційним осередком на 

Правобережжі України був Кременецький ботанічний сад. З першого каталогу 

рослин (1810 р.), над створенням якого працював В. Г. Бессер, відомо про 

випробування дев’яти видів Spiraea. На сьогодні колекція роду Spiraea 

становить понад 27 таксонів [95]. 



164 

 

Значний внесок в історію інтродукції деревних рослин на Лівобережній 

Україні залишив найстаріший акліматизаційний сад І. Н. Каразіна (нині 

дендропарк «Краснокутський»). І. Н. Каразін особисто зібрав і привіз із Європи, 

США і Канади на Краснокутчину насіння, живці та саджанці рідкісних рослин. 

На початку XIX ст. у саду вперше в Україні було інтродуковано велику 

кількість декоративних кущів, серед яких S. tomentosa, S. salicifolia [35, 92, 101]. 

У 1837 р. був заснований приватний ботанічний сад Миколи Зарудного в 

с. Софіївка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії. Посадковий 

матеріал до саду привозили із Краснокутська, Яготина, Москви, Санк-

Петербургу, і незабаром вже було зібрано багато рідкісних видів деревних 

рослин. За результатами спостережень упродовж 1837–1848 рр. встановлено, 

що цілком акліматизувалися S. hypericifolia, S. crenata, S. chamaedryfolia, 

S. salicifolia, S. prunifolia, S. trilobata [35]. 

В акліматизаційних і ботанічних садах проводилися регулярні 

фенологічні спостереження, випробовувалися нові методи вирощування 

рослин, аналізувалися причини невдач та допущені помилки. Однак, ці роботи 

не отримали належної оцінки, як і не знайшла повного висвітлення історія 

інтродукції деревних рослин в Україні в цілому. Є відомості про результати 

інтродукції лише деяких систематичних груп рослин та про окремі парки [101]. 

Наразі інтродукційна робота з видами роду Spiraea досить успішно 

здійснюється в багатьох ботанічних садах та дендропарках України, помітно 

зріс інтерес до цієї групи рослин, колекції роду Spiraea регулярно 

поновлюються та поповнюються новими видами, сортами і формами.  

У Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна створена найбільша у Східній 

Європі колекція роду Spiraea, яка включає 135 таксонів, з них  66  видів  і  69  

гібридів,  форм,  культиварів [31].  Значна  частина колекції представлена 

новими або рідкісними для Лісостепу і Полісся України видами, наприклад, 

S. tianschanica Pojark. За дослідженнями З. Г. Бонюк [33, 35] упродовж останніх 

десятиліть цей вид не доводилося зустрічати в ботанічних садах країн Західної 

Європи, а S. ferganensis Pojark. представлена досить рідко. Представники роду 
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Spiraea розміщені в експозиції дендрарію Ботанічного  саду  як  солітери,  у 

вигляді куртин  по 5-7, 20-30 екз.  і більше,  а  також  у бордюрах,  на  клумбах,  

кам’янистих  гірках,  як грунтопокривні, в поєднанні з багаторічниками тощо. 

Загальна кількість представників Spiraea в  експозиціях  дендрарію,  згідно  

останньої  інвентаризації  у  2008 р., складала  понад  2000 екзеплярів [31]. 

 У ботанічному саду Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича зібрано велику колекцію роду Spiraea, понад 65 таксонів, які 

представляють різні регіони природного ареалу. В колекції є рідкісний вид 

флори України – S. pikoviensis [63]. 

В арборетумі ботанічного саду Дніпропетровського національного 

університету імені Олеся Гончара – найстарішому інтродукційному центрі 

Придніпровського регіону, створена значна колекція Spiraea: 44 види, 1 

різновид, 17 сортів і форм (61 таксон). Серед них особливо привабливі 

S. cantoniensis, S.× pumilionum Zabel, сорти S. japonica. Увага приділяється тим 

таксонам, які можуть існувати в умовах техногенного Правобережного 

степового Придніпров’я, бути дійовим чинником поліпшення стану довкілля і 

слугувати його прикрасою [111]. 

У Криворізькому ботанічному саду НАН України колекційний фонд 

дендрарію налічує більше 30 видових та внутрішньовидових таксонів Spiraea. 

Вивчаються еколого-біологічні особливості інтродуцентів, розробляються 

практичні рекомендації зі створення захисно-декоративних насаджень на 

відвалах і бортах кар’єрів гірничозбагачувальних комбінатів Криворіжжя [63]. 

У ботанічному саду Хмельницького національного університету  

випробовується 19 таксонів роду Spiraea, серед яких успішно культивуються 

види далекосхідної флори. В умовах саду рослини зимостійкі, швидко ростуть, 

відзначаються високою декоративністю [138]. 

У Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України 

формування колекції роду Spiraea розпочалося у 50-х роках XX ст. завдяки 

обміну насінням та живими рослинами з вітчизняними та зарубіжними 
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ботанічними установами, де інтродуковано понад 30 видових та 

внутрішньовидових таксонів [78]. 

У державному дендрологічному парку «Асканія–Нова» випробовується 

23 таксони роду Spiraea. Вивчаються особливості репродуктивної біології та 

вплив світлового режиму на лабораторну схожість насіння рідкісного виду 

S. polonica (у нашому трактуванні S. media subsp. polonica) [43, 132]. 

У державному дендрологічному парку «Олександрія» НАН України 

колекція роду Spiraea нараховує 16 таксонів, серед яких є S. media subsp. 

polonica. У державному дендрологічному парку «Устимівський» колекція 

нараховує 13 видів. Проводяться дослідження феноритміки, виявляються 

найбільш перспективні для широкого спектру використання в зеленому 

будівництві [63, 76].  

У Ботанічному саду Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (м. Київ) проводиться комплекс досліджень з 

інтродукційного вивчення, загалом 23 видів і культиварів роду Spiraea, з них 

чотири аборигенні види флори України [74]. 

За даними М. А. Кохно [49] широкого поширення в озелененні Лісостепу 

та на Поліссі України набула  S. media і «досить рідко» трапляються S. crenata, 

S. hypericifolia, S. pikoviensis, S. ulmifolia.  

Рослини роду Spiraea довговічні, в культурі живуть у середньому 15–20 

років, а деякі види при належному догляді – до 40 років. Їх вважають одними із 

найкращих листяних рослин, що знижують шумовий фон у місті, деяким видам 

притаманна висока антимікробна активність, яка посилюється в період вегетації 

і досягає максимуму в період цвітіння [59, 102, 126, 164]. Рослини добре 

приживаються в міських насадженнях, володіють низкою корисних 

властивостей,  стійкі в умовах забруднення екотопів важкими металами [15, 26, 

28, 36, 87]. Але при використанні в озелененні необхідно враховувати, що на 

рослини впливає комплекс абіотичних і біотичних факторів. Серед останніх 

важливу роль мають патогенні міксоміцети. За даними В. П. Гелюти [44] 

виявлено збудника борошнистої роси Sphaerotheca ferruginea (Schlecht.: Fr.) 
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Junell., що паразитує на рослинах родів Filipendula, Poterium, Sanguisorba та 

Spiraea. Автор не навів жодного випадку виявлення цього паразита на рослинах 

роду Spiraea в Україні. Окрім цих, поширеними є інші види борошнистої роси. 

В Італії Oidiumsp. відмічено на S. japonica [215], в Норвегії на S. japonica 

трапляється Podosphaerasp., а на S. betulifolia виявлено Podosphaera spiraeae 

(Sawada) U. Braun & S. Takam. [279]. Іншими дослідженнями  виявлено 11 видів 

збудників хвороб [86 ].  

Про широке використання та корисні властивості багатьох видів Spiraea 

відомо з давнього часу. У словнику В. І. Даля відмічено, що в степовій частині 

Русі у XIX столітті рослини Spiraea широко використовувалися у господарстві. 

Із тонких і міцних пагонів S. crenata та S. hyperіcifolia виготовляли шомпола, 

рукоятки для нагайок, держаки та батоги. Варто згадати, що із екстрактів верби 

Salix alba L. та Spiraea salicifolia у XIX ст. вперше виділили саліцил та 

саліцилову кислоту, а етимологічний зв’язок «аспірин» і «спірея» – 

безсумнівний. У традиційній східній медицині корені, кору та листки місцевих 

видів використовують здавна як сечогінні, детоксикантні та знеболюючі засоби, 

а також для лікування запалень, кашлю, головного й зубного болю [128, 222]. У 

Південній Азії олія з деревини Spiraea, отримана в результаті термічної 

обробки, використовується при дерматозах, а квітки – в гінекології [232]. 

Експериментальними дослідженнями показано [71, 72, 89, 90, 226, 228, 234, 

266], що представники роду Spiraea, зокрема і флори України, про що свідчать 

результати наших досліджень [12, 16, 19, 20], містять біологічно активні 

речовини, декотрі з них становлять науковий і практичний інтерес як речовини 

гіпотензивної, антиалергічної, протизапальної дії  [39, 46, 136, 285, 295].  

Рослинам притаманні медоносні властивості [48, 97, 128], у переважної 

більшості видів квітки в період активного цвітіння мають приємний медовий 

запах. У нектарі однієї квітки S. chamaedryfolia, S. × billiardii (Dipp.) Hering, 

S. × bumalda Burvenich, S. humilis, S. × semperflorens Zabel, S. × rubella Dipp., 

S. salicifolia міститься найбільша кількість цукрів (0,10–0,18 мг). Дещо менший 

вміст цукрів відмічено у квітках S. × argute Zabel, S. media, S. nipponica, 
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S. trichocarpa (ранньовесняний період цвітіння) та у білоквіткових літнього 

періоду цвітіння – S. frischiana Schneid., S. lucida Dougl. еx Greene. Найбільшим 

вмістом цукрів (20,7 %) відзначаються види секції Chamaedryon [35]. 

Представники роду Spiraea досить популярні у світовій практиці 

озеленення завдяки високим декоративним властивостям, невибагливості, 

стійкості і довговічності в насадженнях. В Україні (в усіх районах від Одеси до 

Києва, у жорстких умовах степового клімату) найбільш поширеними в садах і 

парках є S. van-houttei (Briot.) Zabel [15, 26, 28, 36], S. тedia, S. hypericifolia, 

S. japonica, S. bumalda, S. crenata, S. chamaedryfolia. В менш засушливих умовах 

Лісостепу і Полісся, окрім зазначених видів, частіше інших трапляється 

S. salicifolia, яка інколи дичавіє, та спорадично S. tomentosa, і S. douglasii [35, 

50]. Особливо в озелененні ціняться Spiraea з тривалим декоративним ефектом, 

які придатні для створення усіх типів паркових ландшафтів та добре 

виглядають у змішаних групах з вічнозеленими і листопадними рослинами 

[230], у вигляді ординарів, в алейних посадках, для створення живоплотів, 

підліску та у протиерозійних насадженнях.  

Особливої уваги заслуговують види Spiraea місцевої флори, які 

проходять у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна первинні інтродукційні 

випробування та ще досить обмежено використовуються у зеленому 

будівництві [21, 29]. Однак, ці види є потенційно перспективними у 

різноманітних насадженнях: при створенні групових посадок (S. media subsp. 

polonica, S. chamaedryfolia, S. polonica), у вигляді ординарів (S. hypericifolia, S. 

litwinowii), для алейних посадок (S. media subsp. media, S. chamaedryfolia), у 

фітомеліорації (S. hypericifolia, S. crenata) (рис. А. 5). Зважаючи на особливості 

росту і розвитку пагонів, які притаманні кожному з цих видів, ці рослини 

небажано використовувати при створенні фігурних композицій та живоплотів, 

які потрібно регулярно формувати стрижкою, рекомендовано проводити лише 

легку обрізку відразу після закінчення цвітіння. 

Таким чином, результати спостережень за представниками роду Spiraea 

природної флори України виявили можливість різнобічного використання цих 
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рослин у ландшафтному озелененні: при створенні довговічних насаджень, для 

підвищення декоративності та естетичної привабливості вже існуючих зелених 

насаджень, у фітомеліоративних заходах. 

Нижче наводимо короткі відомості щодо історії інтродукції аборигенних 

видів Spiraea [30, 35] та їх можливостей використання в озелененні.  

Spiraea hypericifolia – таволга звіробоєлиста. 

В культурі була випробувана у приватному ботанічному саду Миколи 

Зарудного в с. Софіївка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії, де 

за даними фенологічних спостережень упродовж 1837–1848 років було 

установлено, що S. hypericifolia цілком акліматизувалася [50, 101].  

Сучасні зразки рослин у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна завезені 

із Дніпропетровської обл., околиць с. Демурино-Варварівка (2005 р.); із 

Житомирської обл., с. Великі Кошарища (2013 р.). Є зразки, вирощені з 

насіння, що отримали з Новосибірська в 1984 р.; репродукції рослин 

ботанічного саду (1990 р.).  

Кущі 1,7–2,2 м заввишки, проекція крони 2,9–3,5 м. Розпускання бруньок 

в ІІІ–ІV, квітує до розпускання листків в ІV–V, тривалість цвітіння 10–12 днів. 

Квітки білі 5–8 мм в діаметрі; насіння розсіюється у V–VI; розміри насінин 1,6–

1,8 мм завдовжки і 0,3 мм завширшки, маса 1000 шт – 0,068 г, схожість 90%. 

Листопад починається з ІХ, листки, що залишилися, забарвлюються у жовтий 

колір в Х–ХІ. Зимостійка, посухостійка рослина.  

Кущ ранньовесняного цвітіння (рис. А. 4). В культурі на півдні України 

цей вид добре переносить посуху та засоленість грунтів. Для застосування у 

декоративному садівництві S. hypericifolia не досить цінна, незважаючи на 

раннє цвітіння, рано втрачає листки, має не дуже привабливий габітус, квітки 

швидко опадають. Тому частіше рекомендується для фітомеліорації, і як 

добрий медонос [18]. Культурні гібриди, які є в колекції Ботанічного саду 

ім. акад. О. В. Фоміна, декоративніші за батьківський вид і користуються 

попитом в озелененні: S.× argute Zabel (S. crenata × S. hypericifolia × S. 

thunbergii); S.× cinerea Zabel (S. hypericifolia × S. cana); S. × multiflora Zabel.  
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Spiraea crenata – таволга зарубчаста. 

У культурі відома з періоду заснування аптекарських городів в Лубнах 

(1721 р.) і в Києві (1770 р). У приватному ботанічному саду Миколи Зарудного, 

за даними фенологічних спостережень упродовж 1837–1848 років, було 

установлено, що S. crenata цілком акліматизувалaся [50, 101].  

У Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна зразки рослин завезені із 

басейну р. Південний Буг, поблизу с. Голосків Кривоозерського району 

Миколаївської обл. [61]. Кущі 1,3–1,6 м заввишки, проекція крони 1,0×1,3 м, з 

тонкими пряморослими серединними пагонами і дугоподібнозігнутими 

крайовими. Пагони тонко ребристі, опушені, коричневі до червоно-бурих, 

потім сірі. Кора відшаровується. Бруньки широко-плоско-яйцеподібні, опушені. 

Цвіте рясно в другій-третій декаді травня,тривалість цвітіння 10–14 діб. 

Насіння розсівається у липні – серпні; розміри насінин 1,4–1,6мм завдовжки і 

0,27–0,35 мм завширшки, маса 1000 шт – 0,062 г, схожість 95%, зберігається до 

двох років. Посухостійка, зимостійка. Придатна для декоративного садівництва, 

фітомеліорації, медонос. 

Spiraea litwinowii – таволга Литвинова. 

У Ботанічний сад ім. акад. О. В. Фоміна рослини завезено із заповідника 

«Стрільцівський Степ» Луганської обл. (1990 р.). Кущі 1,7 м заввишки, 

проекція крони 1,5×1,7 м, з голими коричневими або світло-коричневими 

пагонами. Бруньки дрібні, округлі, вкриті кількома парами лусочок, не 

опушені. Цвіте рясно у травні (рис. А. 3), тривалість цвітіння 10–12 діб. Насіння 

розсіюється в серпні, розміри насінин 2–2,3 мм завдовжки і 0,3 мм завширшки, 

маса 1000 шт – 0,074 г, схожість 91%. Зимостійка, посухостійка. 

Рекомендується для створення куртин, облямування галявин, закріплення 

схилів, фітомеліорації. 

Spiraea media F. Schmidt subsp. media – таволга середня підвид 

типовий. 

Зразки рослин у Ботанічному саду з Іркутської обл. та Якутії, а також 

завезені нами з природних місцезростань території України: Житомирської 
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обл., с. Сінгури (урочище Шумське, скеля Крашевського), Тернопільської обл., 

Кременецькі гори (г. Страхова, г. Дівочі скелі),  

Кущі від 1,6–2,0м заввишки з пряморослими міцними пагонами. Цвіте 

щорічно, ряснов першій декаді травня, плодоносить в кінці липня – серпні. 

Квітки з приємним медовим ароматом, 6–7 мм в діаметрі, в суцвіттях до 3×4 см. 

Насінини 1,9–2,3 мм завдовжки і 0,3–0,34 мм завширшки; маса І000 шт – 0,068 

г, схожість 97%. Зимостійка, посухостійка. Широко використовується в 

озелененні [49, 101]. Переваги цього виду в тому, що раніше за інші у березні-

квітні, рослини розпускають листки і рясно цвітуть. Рекомендується для 

озеленення, фітомеліорації. 

S. media F. Schmidt subsp. polonica (Błocki) Dostál – таволга середня 

підвид польська. 

У Ботанічний сад зразки рослин завезено із природних місць походження 

– Тернопільської обл., с. Зелений гай (locus clasicus) у 2002 р. та 2012 р. 

Рослини висаджено на двох ділянках (рис. А. 2). На ділянці природної флори, 

на сонячному місці, кущ росте повільно, має висоту 0,7 м, проекцію крони 

0,5×0,6 м; рослини квітують, але насіння не визріває. На ділянці декоративних 

деревних рослин, у напівтіні, кущ розрісся кореневою поростю, нині куртина 

має 1,7×1,7 м, висота рослин 1,2–1,5 м. Квітує рясно, у травні, впродовж 10 діб. 

Насінини 2,3–2,7 мм завдовжки і 0,2 мм завширшки; маса І000 шт – 0,070 г, 

схожість 97%. Насіння розсіюється в кінці липня – серпні. Зимостійка, 

посухостійка, краще росте в напівтіні. Рекомендується для озеленення, 

фітомеліорації [21, 30]. 

Spiraea pikoviensis – таволга пиківська. 

Зразки рослин нами завезені у Ботанічний сад ім акад. О. В. Фоміна з 

Вінницької обл., Калинівського р-ну, околиць с. Пиків (locus clasicus) у 2015 р. 

Квітує рясно у першій половині травня, плодоносить у серпні. Зимостійка, 

посухостійка. Рекомендується для озеленення і фітомеліорації. Цінний для 

колекції вид.  
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Spiraea chamaedryfolia – таволга дубровколиста.  

Введена у культуру в 1789 р. (на рік пізніше «S. ulmifolia») [265]. Кущі з 

густою кроною, рано навесні розпускають листки і відзначаються рясним 

цвітінням. Поновлюються з насіння і вегетативно. Вид цінний для озеленення.  

У колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна на декількох 

куртинних ділянках також культивуються рослини під назвою S. ulmifolia Scop., 

які відомі в колекції ще з 1884 р. Сучасно деякі рослини були отримані з 

ботанічних садів Європи та Росії, завезені із Івано-Франківської (окол. м. 

Яремча) та Закарпатської (Рахівський р-н, с. Кваси) областей у 2013 р., частина 

– вирощені із насіння місцевої репродукції, є рослини невідомого походження.  

На ділянці «Природної флори» куртина з такими рослинами займає 

площу розміром 3,5×5 м, висота рослин 1,8 м, їхнє походження невідоме, 

насадження близько 1968 р. На ділянці «Карпати» куртина розміром 4,5×5 м, 

висота 2,0 м, можливо висаджено рослини під час формування ділянки флори 

Карпат (приблизно 1960 р.). На ділянці «Декоративних деревних рослин» 

рослини завезено з дендропарку «Олександрія» у 1966 р., куртина 2,6×3 м, 

висота 1,8 м. На ділянці «Долина» зразки рослин (5 екз.) завезені із Рогова 

(Польща), сходи 1983 р., висота 1,9 м, проекція крони 2,5×3 м.  

Представлені ці рослини у вигляді кущів 1–1,5 м заввишки з голими 

пагонами (молоді трохи опушені), досить довгими, прямими, блідо-

коричневого відтінку (рис. А. 1). Старі пагони з сірою перидермою, що легко 

лущиться, оголюючи червонувато-коричневий шар нової перидерми. Рослини 

квітують рясно в травні-червні, плодоносять з серпня. Насіння 1,9–2,3 мм 

завдовжки і 0,39–0,41 мм завширшки, маса 1000 шт. – 0,069 г, схожість 90%, 

зберігається протягом 2–3 років. Поновлюються з насіння і вегетативно[30]. 

Таксономічний статус цього виду дискусійний. Вид близький до 

S. chamaedryfolia і деякі систематики вважають його синонімом останнього. Як 

ми вже згадували, суттєвих відмінностей в морфології рослин цих видів нами 

не виявлено, проте за фенотипом ці рослини (S. ulmifolia) дещо відрізняються 

від S. chamaedryfolia: цвітіння настає на п’ять-шість днів пізніше, осіннє 
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забарвлення листків та листопад розпочинається в кінці жовтня-першій декаді 

листопада, тоді як у S. chamaedrifolia листопад настає у вересні-жовтні. Однак 

істотної різниці в тривалості періоду глибокого спокою між S. ulmifolia і 

S. chamaedrifolia немає, як і не виявлено суттєвих відмінностей за даними 

морфологічного, анатомічного та біохімічного аналізу. Тому ми дотримуємося 

думки про недоцільність розглядати таксон S. ulmifolia у ранзі виду.  

 

Основні результати цього етапу дослідження викладено у таких 

публікаціях автора:  

Белемець Н. М. Таволга Вангутта в умовах техногенного навантаження /  

Н. М. Белемець, О. М. Царенко // Екологія та екологічна освіта: матеріали I 

Всеукраїнської наук. конф. (12–13 квітня 2011 р., м. Київ). –  Київ : НПУ 

ім. М. П. Драгоманова, 2011. – С. 14–15. [15]. 

Белемець Н. М. Вегетативне розмноження інтродукованих видів 

Spiraea L. та дорощування їх в контейнерах / Н. М. Белемець // Дендрологія, 

квітникарство та садово-паркове будівництво: матеріали Міжнар. наук. конф., 

присвяченої 200-річчю Нікітського ботанічного саду (5-8 червня 2012 р., 

м. Ялта). – Ялта, 2012. – С. 13. [17]. 

Белемець Н. М. Дослідження Spiraea hypericifolia L. (Rosaceae) в умовах 

інтродукції / Н. М. Белемець // Проблемы и перспективы исследований 

растительного мира: материалы Междунар. науч.-практ. конф. мол. ученых (13-

16 мая 2014 г., Ялта). – Ялта, 2014. – С. 161. [18]. 

Белемець Н. М. Інтродукція роду Spiraea L. у Ботанічному саду ім. акад. 

О. В. Фоміна / Н. М. Белемець, О. М. Царенко, О. М. Лазебна // Екологія та 

екологічна освіта: зб. матеріалів студ. наук. конф. – Київ : НПУ імені 

М. П. Драгоманова, 2010. – С. 4–5. [21]. 

Бонюк З. Г. Інтродукція видів роду Spiraea L. флори України у 

Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна / З. Г. Бонюк , Н. М.   Белемець // Вісті 

біосферного заповідника «Асканія-Нова». – Херсон, 2012. – Спец. випуск 14. – 

С. 43–47. [30]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведені результати комплексного аналізу таксономічного 

складу роду Spiraea L. природної флори України. Уточнено біологічні 

характеристики, екологічні особливості аборигенних видів, їхнє поширення, 

проаналізовано результати інтродукції та перспективи використання. 

1. На підставі комплексного критико-таксономічного дослідження 

встановлено, що рід Spiraea у природній флорі України представлений шістьма 

природними видами і одним підвидом, які належать до складу секції 

Chamaedryon Sér. еx DC. 

2. У результаті проведеної таксономічної оцінки морфологічних ознак 

з’ясовано, що для діагностики видів роду Spiraea можуть бути використані всі 

ознаки вегетативних і генеративних органів, які є константними в межах його 

ареалу. Кількісні параметри морфологічних ознак можуть бути діагностичними 

для близьких видів і підвидів. Діагностичними ознаками на рівні рядів (series) є 

особливості морфології листків та пагонів, тип та характер розміщення 

суцвіття, співвідношення розмірів пелюсток і тичинок, форма чашолистків, 

особливості розміщення стилодія на зав’язі/листянці. На рівні секцій: тип 

суцвіття та характер його розміщення, наявність/відсутність розетки листочків 

при основі суцвіття, колір пелюсток квіток. Запропоновано нову номенклатурну 

комбінацію в ранзі ряду (Series Mediae (Pojark.) Belemetz, comb. etstat. nov., 

nom. provis.). 

3. Вперше отримано дев’ять маркерних послідовностей ITSI-5.8S-ITS2 

кластеру ядерних рибосомальних генів представників роду Spiraea природної 

флори України. Задепоновані нами послідовності S. litwinowii (МН370457), 

S. polonica (МН370458, МН370459), S. ulmifolia (МН370460, МН370461) у 

GenBank представлені вперше.  

4.  На підставі порівняльного аналізу вторинних структур нуклеотидних 

послідовностей ITS2 підтверджено видовий статус S. litwinowii, тоді як 

S. polonica потрібно розглядати на рівні підвиду S. media F. Schmidt subsp. 
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polonica (Błocki) Pawł. ITS2 послідовності критичного таксону S. ulmifolia 

відрізняється від S. chamaedryfolia лише двома поліморфними позиціями, що не 

дозволяє розмежувати таксони на видовому рівні та розглядати S. ulmifolia у 

ранзі виду. 

 5. Встановлено, що фізіологічно сформовані листки досліджуваних 

представників роду Spiraea, окрім типових речовин – водорозчинних 

органічних і амінокислот з одного боку, та хлорофілів, каротиноїдів та 

фосфоліпідів з іншого, – містять великий пул середньополярних вторинних 

метаболітів фенольної природи (похідні коричної та оксикоричних кислот, 

катехіни й проантоцианіди, флавонол-глікозиди). 

6. Результати порівняння якісного складу флавонолів виявили, що 

S. media містить глікозиди кверцетину, для S. polonica характерні глікозиди 

кемпферолу, що свідчить про недоцільність об’єднувати таксони в один вид 

(S. media), тому ми розглядаємо їх на рівні підвидів S. media subsp. media і 

S. media subsp. polonica. 

7. Встановлено, що ареали аборигенних представників роду Spiraea 

належать до євразійського (S. chamaedryfolia (= S. ulmifolia), S. media (subsp. 

media)) та євразійсько-степового (номадійського) (S. crenata, S. hypericifolia, 

S. litwinowii, S. рikoviensis, S. media subsp. polonica) типів. Еколого-ценотичні 

вимоги зумовлюють характер поширення видів на території України. 

Найбільше видів представлено в Лісостепу, зокрема в Західному та 

Правобережному (S. hypericifolia, S. crenata, S. litwinovii, S. media (subsp. media), 

S. pikoviensis, S. media subsp. рolonіca), в Степу (S. hypericifolia, S. crenata, S. 

litwinowii) та в Карпатських і Прикарпатських лісах (S. crenata, 

S. сhamaedryfolia), відсутні на Лівобережному Поліссі та крайньому півдні 

Степу. В Гірському Криму трапляється лише S. hypericifolia. 

8. Оцінка кількісних показників екофакторів та еколого-ценотичних 

характеристик свідчить про те, що рідкісні ендемічні таксони S. рikoviensis та 

S. media subsp. polonica ростуть в екотонних умовах узлісь та характеризуються 

вузькою еколого-ценотичною амплітудою. Екологічні ніші цих таксонів досить 
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подібні, проте S. media subsp. polonica росте в умовах дещо нижчих показників 

зволоження і оброклімату та підвищеного термоклімату і вмісту карбонатів.  

9. З’ясовано, що S. media subsp. polonica і S. pikoviensis представлені 

невеликими популяціями (S. pikoviensis – лише однією), які знаходяться під 

загрозою зникнення та потребують комплексних заходів охорони. 

Культивування і реінтродукція є важливими дієвими чинниками в системі 

охорони цих раритетних видів. 

10. Встановлено, що представники роду Spiraea природної флори України 

у Ботанічному саду ім. акад. О. В. Фоміна успішно проходять інтродукційні 

випробування, мають високий потенціал адаптаційних можливостей (IV та III 

рівень адаптації), добре акліматизувалися в умовах Правобережного Лісостепу 

України (акліматизаційне число = 87–92).  

11. Доведено, що при розмноженні рідкісних і зникаючих видів роду 

Spiraea особливого значення набуває вегетативний спосіб розмноження, 

завдяки якому є можливість масово отримувати посадковий матеріал з 

успадкованими ознаками материнської особини. 

12. Представники роду Spiraea природної флори України відзначаються 

декоративними властивостями, придатні для широкого впровадження і 

використання в зеленому будівництві: при створенні групових посадок 

(S. media subsp. polonica, S. chamaedryfolia), у вигляді ординарів (S. litwinowii, 

S. media, S. hypericifolia), у фітомеліорації (S. hypericifolia, S. crenata).  
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           Рис. А. 1. S. chamaedryfolia L. (= S. ulmifolia Scop.) 
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          Рис. А. 2. S. media F. Schmidt subsp. рolonica (Błocki) Dostál 
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             Рис. А. 3. S.litwinowii Dobrocz.  
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            Рис. А. 4. S. hypericifolia L. 

 

 Рис. А. 5. Експозиція представників роду Spiraea L. у Ботанічному саду 

ім. акад. О. В. Фоміна  
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