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CТАН ЦЕНОПОПУЛЯЦІЇ SCILLA SIBЕRICA HAW. 
ПОЛТАВСЬКОГО МІСЬКОГО ПАРКУ (УКРАЇНА)

У статті наведено результати досліджень стану ценопопуляції Scilla sibеrica Haw. у 
межах території Полтавського міського парку – парку-пам’ятки садово-паркового ми-
стецтва загальнодержавного значення. Висвітлено дані про щільність, просторову та вікову 
структури ценопопуляції, насінну продуктивність, наведено характеристику фітоцено-
зів, до складу яких входить досліджена ценопопуляція. Встановлено, що ценопуляція Scilla 
sibеrica Haw. у межах території Полтавського міського парку повночленна, відносно еколо-
гічно стійка, має бімодальний спектр вікових станів. Ценопопуляція характеризуються 
контагіозним розміщенням особин. Середні показники щільності Scilla siberica – 62 осо-
бини/м2, що можна пояснити значним антропогенним тиском. Насінна продуктивність 
виду має середні показники: ПНП – 27 шт., ФНП – 10 шт, КНП – 39%. 

З метою збереження ценопопуляції регіонально рідкісного виду Scilla siberica необхідно 
забезпечити охорону їх природних локалітетів із дотриманням діючого режиму заповідно-
сті. Актуальним є проведення екомоніторингових досліджень, на основі яких можна буде 
оцінювати життєвий стан ценопопуляцій, прогнозувати динамічні тенденції та можливі 
наслідки змін. 

Ключові слова: Полтавська область, рідкісний вид, ценопопуляція, віковий спектр, 
чисельність. 

Вступ. Збереження рідкісних та зникаючих видів рослин в умовах природних екосистем 
є одним із пріоритетних завдань заповідної справи. До рідкісних рослин Полтавщини нале-
жить значна кількість видів ефемероїдів, у тому числі Scilla siberica Haw., вид, який є регіо-
нально рідкісним. Популяції виду зазнають фрагментацій під впливом трансформації 
екотопів, зривання на букети та викопування цибулин для оздоблення квітників, що, в свою 
чергу, призводить до поступового скорочення чисельності та щільності; деградації просто-
рової, вікової структур популяцій. Саме тому дослідження структури популяцій весняних 
ефемероїдів та їх динаміки, є надзвичайно важливим та актуальним завданням. 

Метою роботи є дослідження стану ценопопуляції Scilla siberica в Полтавському мі-
ському парку – парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. 

Матеріали та методи. Матеріалом для даної роботи слугували результати польових до-
сліджень проведених у 2017-2019 р. 

Віковий стан і щільність ценопопуляцій визначали за методикою Работнова Т.О.  (1969), 
А.А. Уранова, О.В. Смирнової (1969). Аналіз просторового розміщення видів у фітоценозах 
проведено за Малиновським К.А.  (1986). Насінну продуктивність визначали за методикою 
Злобіна Ю.А. (2009). Вивчали потенційну насінну продуктивність (ПНП) – кількість насінних 
зачатків на плід; фактичну (реальну) насінну продуктивність (ФНП) – кількість насінин, що 
зав’язалися у плоді, процентне співвідношення між цими показниками (ФНП і ПНП) – кое-
фіцієнт НП (КНП). Отримані результати опрацьовувалися статистично на ПК з використан-
ням програм Microsoft Office World та Microsoft Office Excel, 2003, 2007. Назви видів наведено 
згідно з номенклатурним списком (Mosyakin, & Fedoronchuk, 1999). 

Результати та їх обговорення. Scilla siberica – декоративно-квітуючий євро-сибір-
ський неморальний вид. За даними Грицай І.А. (2010), в Україні північна межа поши-
рення виду проходить по лінії Ічня (Чернігівська обл.) – Недригайлів (Сумська обл.) – 
Суми. Відірвані від основного ареалу локалітети наявні у Київському, Чернігівському і 
Новгород-Сіверському Поліссі. Західна межа проходить по лінії Прилуки (Чернігівська 
обл.) – Знам’янка  (Кіровоградська обл.). За межею ареалу, у західному напрямку, від-
далені місцезнаходження відомі зі сходу Вінницької, заходу Черкаської і Кіровоградської 
областей. Південно-західна межа на Правобережжі проходить через м. Жовті Води і на-
ближається до Дніпра, на Лівобережжі – проходить  через південь Дніпропетровської 
та Донецької областей.  

У м. Полтаві, незважаючи на інтенсивні процеси його розбудови та зростаюче рекреа-
ційне навантаження на околиці, на сьогодні збереглися незначні за площею масиви широ-
колистяних лісів – залишки вікових дібров, зональних для Лівобережного Лісостепу, із добре 
збереженим природним біорізноманіттям, які мають вагоме історико-природоохоронне, фі-
тосозологічне, екологічне значення.  

Серед них – масив природної діброви порослевого походження із переважанням у дере-
востані 130–140-річних дубів, так званий Яківчанський ліс. До нашого часу від великого лісо-
вого масиву залишились близько 22 га, що були включені у 1962 р. до складу парку «На полі 
Полтавської битви» (зараз – Полтавський міський парк) (Смоляр, & Халимон, 2017). 
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Scilla siberica тут зростає у дубово-липово-кленовому лісі. У першому ярусі деревостан ут-
ворений Quercus robur L., Tilia cordata Mill., Acer platanoides L., подекуди зустрічається Fraxinus 
excelsior L. Другий ярус представлений Acer campestre L., Pyrus communis L. У підрості виявлено 
Quercus robur, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Acer platanoides віком 2-4 роки. На узлісних ділянках 
зростають Corylus avelana L., Euonymus verrucosa Scop., E. europaea L., Swida sanguinea (L.) Opiz, 
Acer tataricum L. 

Трав’янистий покрив у квітні-травні висотою до 20 см має проективне покриття 70-80%. 
Його утворює Aegopodium podagraria L. У цих угрупованнях співдомінантами виступають Carex 
pilosa Scop., Stellaria holostea L., які на різних ділянках мають проективне покриття від 10 до 
30%. Scilla siberica зростає на площі близько 2 га на ділянках які знаходяться на значній відстані 
від пішохідної дороги, а тому мало відвідуються людьми. Згідно власних спостережень і даних 
Смоляр Н.О. та ін. (Смоляр, & Халимон, 2017) за останні роки відмічено відновлення цено-
популяції Scilla siberica, яка була знищена свого часу в результаті рекреаційного навантаження 
на територію парку та масового зривання квітуючих рослин його відвідувачами. На початку 
квітня Scilla siberica разом із Ficaria verna Huds, Corydalis solida (L.) Clairv., Anemone ranunculoides 
L., Gagea lutea (L.) Ker-Gawl., Gagea minima (L.) Ker-Gawl., Pulmonaria obscura Dumort. утворюють 
ранньовесняні синузії. Серед інших видів, які входять до складу травостою, трапляються такі 
асектатори, як, Galium odoratum (L.) Scop., Milium effusum L., Poa nemoralis L., Brachypodium sylvatica 
(Huds.) P. Beauv., Asarum europeum L., Stachys sylvatica L., Geum urbanum L., Viola mirabilis L. тощо. 

З метою вивчення стану ценопопуляції Scilla  siberica проведено морфометричні виміри, 
досліджено просторову, вікову структури, середню щільність та насінну продуктивність.  

У ході досліджень з’ясовано, що кількість квіткових пагонів на одну особину становить 
від 1 до 3, у середньому на ценопопуляцію – 1,8, кількість квіток на пагоні – від 1 до 3, у серед-
ньому – 1,8, кількість листків на одній генеративній особині – від 2 до 3, у середньому – 2,8. 
Довжина найбільшого листка генеративної особини – від 9 до 21,0 см, у середньому — 16,4 
см, ширина – від 0,5 до 2,1 см, у середньому – 1,5 см. Довжина квіткового пагона – від 12,0 до 
21,5 см, у середньому – 16,3 см. Уцілому, такі дані є подібними до результатів досліджень 
інших авторів (Грицай, 2010; Коваленко, 2009). 

Аналіз вікових спектрів згідно спостережень проведених за період 2017, 2019 рр. засвідчив, 
що вони майже не змінилися за роки спостережень. Ценопопуляція виду повночленна (не 
враховувалися проростки, які важко диференціюються та сенільні особини, що не були за-
фіксовані).  

Співвідношення вікових станів наближене до оптимального вікового спектру, який є бі-
модальним, з переважанням іматурних (33%) та генеративних особин (35%) (табл. 1.).  

Таблиця 1.  
Середня щільність, вікова структура, насінна продуктивність ценопопуляції Scilla 

sibеrica Полтавського міського парку 

 
Вивчаючи просторову структуру ценопопуляції з’ясовано, що особини Scilla siberica  фор-

мують відособлені куртини у центральній частині яких концентруються переважно генера-
тивні рослини, які мають вищу конкурентну здатність, ніж рослини прегенеративного 
періоду. Глибина залягання цибулин квітуючих особин до 10-15 см. Така структура є типовою 
для виду і свідчить про досить сприятливі умови зростання та поступове відновлення цено-
популяції Scilla siberica, що можна пояснити позитивним впливом еколого-просвітницької 
роботи, яку проводять працівники парку та волонтери, розповідаючи відвідувачам про не-
гативний вплив діяльності людини на довкілля.  

Середня щільність ценопопуляції Scilla siberica у Яківчанському лісі – 62 особини/м2, що 
є низьким показником у порівнянні з результатами досліджень інших авторів. Так, наприк-
лад, за даними Бєлан С.С. (2015) у Північному Лівобережному Лісостепу в заплаві р. Псел 
у Сумській області щільність особин у ценопопуляціях Scilla siberica становила від 53 до 
423 особини/м2, причому 53 особини/м2 – це щільність досліджуваного виду в нетипових 
для нього лучних ценозах. Низький показник щільності особин Scilla siberica в Полтав-
ському міському парку може свідчити про негативний антропогенний вплив у вигляді 
зривання виду на букети та викопування рослин з підземними органами.  

Для Scilla sibеrica характерний середній відсоток зав’язування насіння. Кількість повноцін-
ного насіння є цілком достатньою, щоб забезпечити відтворення ценопопуляції, що підтвер-
джує бімодальний віковий спектр. Середні показники насінної продуктивності виду в 
Полтавському міському парку: ПНП – 27 шт., ФНП – 10 шт, КНП – 39%.  

Висновки. Ценопуляція виду повночленна, відносно екологічно стійка, має бімодальний 
спектр вікових станів. Ценопопуляція характеризуються контагіозним розміщенням особин. 
Середні показники щільності Scilla siberica – 62 особини/м2 значно менші за середні показники 
для рівнинної частини України (150-200 особин/м2), що можна пояснити значним антропо-
генним тиском. Насінна продуктивність виду має середні показники: ПНП – 27 шт., ФНП – 
10 шт, КНП – 39 %. 

Роки досліджень
Щільність 

особин/м2

J 

%

Im 

%

V 

%

G 

%

ПНП, 

шт

ФНП, 

шт

КНП, 

%

2017 65 14 31 20 35 30 12 40

2019 60 14 35 16 35 24 9 37,5
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Територія регіону дослідження характеризується значним антропогенним наванта-
женням внаслідок чого відбулися зміни природних біоценозів. Спостерігається деградація 
флорокомплексу за рахунок антропогенного навантаження: вирубування лісу; засмічення 
побутовими відходами;  зривання рослин на букети; використання лісу для рекреації. 

З метою збереження ценопопуляції регіонально рідкісного виду Scilla siberica необхідно 
забезпечити охорону їх природних локалітетів із дотриманням діючого режиму заповід-
ності. Актуальним є проведення екомоніторингових досліджень, на основі яких можна 
буде оцінювати життєвий стан ценопопуляцій, прогнозувати динамічні тенденції та мож-
ливі наслідки змін. 
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T.V. Shkura  
Poltava V.G. Korolenko National Pedagogical University  
STATE OF CENOPOPULATION OF SCILLA SIBЕRICA HAW. IN THE POLTAVA MUNICIPAL PARK 
(UKRAINE) 
To the article the results of researches of the state of cenopopulation of Scilla sibеrica Haw are driven. within 

the limits of territory of the Poltava municipal park – park-sight of park and garden art of national value. Data are 
reflected about a closeness, spatial and age-old structures of cenopopulation, seminal productivity, description 
over of phytocoenos investigational cenopopulation enter in the complement of that is brought. It is set that 
cenopopulation of Scilla sibеrica Haw. within the limits of territory of the Poltava municipal park fullmembership, 
relatively ecologically proof, has a bimodal spectrum of the age-old states. Cenopopulation are characterized the 
contagiosic placing of individuals. Middle indexes of closeness of Scilla siberica are 62 individuals/of m2, that it is 
possible to explain considerable anthropogenic pressure. The seminal productivity of kind has middle indexes: PNP 
are 27things, FNP are 10 things, КNP – 39%. 

Key words: Poltava area, rare kind, cenopopulation, age-old spectrum, quantity. 
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