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The article presents the quantative division of orchids over nature districts in 
Chernivtsi’ region. The data about relations of orchid’s species cjmposition and 
anthropogenic transformation of flat and mountainous districts are resulted. 

 
Зозулинцеві України є великою групою рідкісних і зникаючих видів рос-

лин, всі представники якої включені до Червоної книги [4]. У зв’язку з висо-
кою пристосованістю до певних умов життя, більшості з них властива вузька 
екологічна ніша. Зміна умов середовища, особливо в результаті господарсь-
кої діяльності людини, як правило, спричиняє зникнення орхідей зі складу 
фітоценозів. Тільки деякі форми антропогенного навантаження впливають на 
популяції зозулинцевих позитивно, як наприклад, викошування. 

Протягом понад 150-річного дослідження флори сучасної Чернівеччини 
було виявлено 40 видів орхідей, які нерівномірно поширені у фізико-
геграфічних областях регіону: Прут-Дністровському межиріччі, Буковинсь-
кому Передкарпатті та Буковинських Карпатах. Тільки два види Epipactis 
helleborine (L.) Crantz та Neottia nidus-avis (L.) Rich. порівняно рівномірно 
представлені на всій території Чернівецької області. Досить часто в Буко-
винських Карпатах і Передкарпатті трапляються види Dactylorhiza fuchsii 
(Druce) Soó, Dactylorhiza majalis (Reichenb.) P.F.Hunt et Summerhayes, 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. та Listera ovata (L.) R. Br. 

Слід зауважити, що ландшафти Чернівецької області зазнали різного 
ступеня антропогенного перетворення, а також розрізняються за характером 
природокористування. Так, на території Прут-Дністров’я більшість земель є 
розораними, на відміну від Буковинських Карпат і Передкарпаття, де пере-
важають сіножаті. Питання антропогенної перетвореності ландшафтів Бу-
ковини розглянуто у працях В.П.Коржика [2, 3], де автор наводить показни-
ки ступеня освоєності й ступеня антропогенної перетвореності природно-
географічних районів Чернівеччини [1]. Результати порівняння цих показ-
ників з видовим складом зозулинцевих зведено в табл. 1-3. 
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Таблиця 1. 
Зв’язок ступеня перетвореності території Прут-Дністровського межиріччя та 

видового складу орхідних 

Кількість 
виявлених видів Природно-

географічний 
район 

Ступінь антропоген-
ної перетвореності 

Ступінь 
освоєності загалом за останні 

50 рр. 

% від ви-
явлених  
у регіоні 

видів 

Заставнівський сильно 
перетворений 94% 10 8 29,6% 

Кіцманський сильно 
перетворений 87% 8 6 22,2% 

Хотинський перетворений 44% 26 19 70,4% 

Новоселицький сильно 
перетворений 95% 15 11 55,6% 

Долиняно-
Балковецький 

сильно 
перетворений 94% 5 5 18,5% 

Кельменецький сильно 
перетворений 91% 8 8 29,6% 

Сокирянський середньо 
перетворений 76% 8 8 29,6% 

 
В усіх природно-географічних районах Прут-Дністровського межиріччя, 

окрім вже названих Epipactis helleborine та Neottia nidus-avis, поширена 
Platanthera bifolia (L.) Rich., у більшості районів трапляються - Cephalanthera 
damasonium (Mill.) Druce та Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch. Не підтвер-
джена наявність протягом останніх 50 років Dactylorhiza fuchsii, Corallorhiza 
trifida Chatel., Liparis loeselii (L.) Rich., Orchis coriophora L., O. militaris L., O. 
signifera Vest., O. ustulata L. Тільки в Хотинському природному районі знай-
дені Cypripedium calceolus L., Epipogium aphyllum (F.W.Schmidt) Sw. та 
Gymnadenia conopsea. 

Найбільша видова різноманітність орхідних у Прут-Дністровському 
межиріччі спостерігається в Хотинському природному районі, для якого 
властива найменша антропогенна перетвореність. Це пов’язано з тим, що 
ландшафти цього регіону малопридатні для ведення сільського господарс-
тва. 

У межах Буковинського Передкарпаття досить рівномірно представлені 
Dactylorhiza maculata (L.) Soó, Epipactis purpurata Smith, Orchis morio L. та 
Platanthera bifolia (L.) Rich. У більшості районів виявлені місцезнаходження 
Cephalanthera damasonium, C. longifolia, Cypripedium calceolus (крім Багнен-
ського). Проте, частина знахідок зозулинцевих датовані кін. ХІХ – поч. ХХ 
ст. і досі не підтверджені сучасними дослідженнями. Це стосується таких 
видів, як Epipogium aphyllum, Dactylorhiza cordigera (Fries) Soó та Orchis 
purpurea Huds. з Чернівецького природного району та Corallorhiza trifida, 
Orchis coriophora L., O. militaris L. з Серетського й Красноїльського райо-
нів. 
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Таблиця 2. 

Зв’язок ступеня перетвореності території Буковинського Передкарпаття та ви-
дового складу орхідних 

Кількість 
виявлених видів Природно-

географічний 
район 

Ступінь антропоген-
ної перетвореності 

Ступінь 
освоєності загалом за останні 

50 рр. 

% від ви-
явлених  
у регіоні 

видів 

Багненський середньо 
перетворений 78% 12 12 40% 

Брусницький середньо 
перетворений 74% 20 18 60% 

Чернівецький середньо 
перетворений 68% 29 26 86,7% 

Герцаївський середньо 
перетворений 87% 20 20 66,7% 

Тарашанський середньо 
перетворений 73% 21 19 63,3% 

Серетський середньо 
перетворений 77% 22 17 56,7% 

Красноїльський перетворений 69% 21 16 53,3% 

 
Таблиця 3.  

Зв’язок ступеня перетвореності території Буковинських Карпат і видового 
складу орхідних 

Кількість 
виявлених видів Природно- 

географічний 
район 

Ступінь антропо-
генної перетворе-

ності 

Ступінь 
освоєності загалом за останні 

50 рр. 

% від ви-
явлених  
у регіоні 

видів 

Берегометський слабо 
перетворений 23% 31 26 74,3% 

Шурдинський слабо 
перетворений 29% 25 25 71,4% 

Путильський перетворений 56% 23 21 60% 

Максимецький слабо 
перетворений 25% 17 16 45,7% 

Яровицький слабо 
перетворений 28% 18 18 51,4% 

Чорнодільський слабо 
перетворений 21% 18 17 48,6% 

 
На території Карпат в усіх природних районах були виявлені місцезна-

ходження Leucorchis albida (L.) E.Mey., Orchis ustulata L. і Traunsteinera 
globosa (L.) Reichenb. Досі не підтверджені карпатські місцезнаходження 
Epipogium aphyllum, Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., Ophrys insectifera L. 
та Orchis militaris L., наведені ще австрійськими та румунськими природодо-



 

 121 

слідниками. Тільки в Берегометському районі трапляються види роду 
Cephalanthera Rich. та Epipactis purpurata, які далі в гори не заходять. Тому 
Берегометський район характеризується найбільшою кількістю виявлених 
видів орхідей, порівняно з іншими природними районами Буковинських Кар-
пат, оскільки він знаходиться на стику передгір’я та гірської частини області, 
і тому поєднує місцезростання, де селяться як власне монтанні види рослин, 
так і характерні для Передкарпаття. У межах слабо перетворених Чорноділь-
ського та Яровицького природних районів виявлено місцезнаходження енде-
міка Східних Карпат Nigritella carpatica (Zapałowicz) Teppner, Klein et 
Zagulskij. 

Наведені дані свідчать про наявність залежності між ступенем антропо-
генної трансформації середовища та кількістю виявлених видів орхідей. Так, 
наприклад, пересічно, на сильно перетворені природні райони Чернівецької 
області припадає 31,1% видового різноманіття орхідей, на середньо перетво-
рені - 57,6%, перетворені - 61,2%, слабо перетворені - 58,2%. 

Таким чином видове різноманіття зозулинцевих може бути одним із по-
казників ступеня впливу людини на довкілля. 
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