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Проблема стійкості природних популяцій трав’яних рослин до техноген-

ного забруднення середовища особливо гострою є в умовах функціонування 
таких галузей промисловості як чорна й кольорова металургії, хімічна проми-
словість та ін. Безумовно, вплив викидів цих підприємств негативно впливає 
на одну з центральних функцій життя – відтворення. Насіннєва продуктив-
ність є одним з найважливіших показників, що характеризують роль виду у 
фітоценозі. Величина насіннєвої продуктивності є вираженням адаптації рос-
лин до умов середовища [10]. Незважаючи на численні дослідження продук-
тивності рослин у зонах промислового забруднення, це питання залишається 
відкритим. У зв’язку з цим, особливого інтересу набувають дослідження ре-
продуктивної сфери в природних популяціях, що ростуть у градієнті хімічно-
го забруднення середовища. 

Метою роботи було вивчення насіннєвої продуктивності кульбаби лікар-
ської, що росте в умовах забруднення ґрунтів важкими металами. 

Об’єктом дослідження були ценопопуляції одного з розповсюджених ви-
дів родини Composіtae – Taraxacum offіcіnale s.l. [6]. T. offіcіnale s.l. – багато-
річна трав’яна рослина. За типом статевого розмноження – факультативний 
апомікт. Для більшості рослин характерний автономний нескорочений парте-
ногенез [3]. Вид поліморфний [9]. У роботах Т.В. Жуйкової і ін. [4] показано, 
що на досліджуваних територіях ростуть дві морфологічні форми кульбаби – 
T. off. f. dahlstedtіі Lіndb. fіl. і T. off. f. pectіnatіforme Lіndb. fіl.  

У польові сезони 2000-2003 рр. проводили дослідження з вивчення реак-
ції репродуктивної сфери T. offіcіnale s.l. на техногенне забруднення. Роботи 
проводили на території м. Нижній Тагіл – одного з великих промислових міст 
Свердловської області, де основним джерелом забруднення є Нижньотагиль-
ський металургійний комбінат. Ділянки, на яких росли досліджувані ценопо-
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пуляції кульбаби лікарської, знаходилися на значній відстані одна від одної і 
відзначалися різним ступенем забруднення ґрунтів важкими металами. Сума-
рне токсичне навантаження досліджуваних територій варіювало від 1 до 33 
відносних одиниць [1; 4]. 

Збирання матеріалу проводили в період масового дозрівання насіння 
(перша половина червня). У досліджуваних ценопопуляціях випадковим чи-
ном було зібрано по 10-25 рослин кожної морфологічної форми. Оцінку ре-
продуктивної сфери рослин проводили з використанням таких показників: 
кількість генеративних пагонів, загальна кількість насіння у кошику, кіль-
кість виповненого й невиповненого насіння, середня насіннєва продуктив-
ність особини, маса 1000 насінин. Останній показник визначали шляхом три-
разового зважування 50 штук виповненого насіння з кожного кошика. 

Статистичне опрацювання результатів проводили з використанням мето-
дів дисперсійного аналізу й множинних порівнянь Шеффе [2]. 

Під час оцінки числа квітконосів у середньовікових особин T. off. f. 
dahlstedtіі і T. off. f. pectіnatіforme методом трьохфакторного дисперсійного 
аналізу встановлений високозначущий вплив токсичного навантаження на 
досліджуваний показник в усі вегетаційні сезони дослідження (Р < 0,001). 
Крім того, застосований нами метод множинних порівнянь Шеффе (S-метод) 
для даних 2000 р. показав, що кількість генеративних пагонів у градієнті ток-
сичного навантаження вірогідно зростає в обох форм (Р < 0,05) [7]. На ділян-
ках із середнім і максимальним рівнем забруднення цей показник у T. off. f. 
pectіnatіforme вищий, ніж у T. off. f. dahlstedtіі. У наступні роки вплив токсич-
ного навантаження на досліджуваний показник менш виражений в обох 
форм, однак відзначена тенденція зберігається. Отримані дані відображають 
характерну для рослин реакцію на песимизацію умов середовища. Наявність 
на забруднених ділянках продуктивніших за кількістю квітконосів рослин 
навряд чи можна пояснити прямим впливом забруднення ґрунтів. Швидше 
відзначений факт свідчить про вихідну гетерогенність ценопопуляцій T. 
offіcіnale s.l., за якої на всіх ділянках присутні особини, яким властива висока 
продуктивність. При цьому на забруднених ділянках зберігається більша їх 
кількість за рахунок підвищеної елімінації інших варіантів [5]. Наявність на 
імпактних територіях високопродуктивних особин варто розглядати як один з 
механізмів популяційної адаптації. Аналогічне збільшення частки рослин з 
великою кількістю генеративних пагонів в умовах техногенного навантажен-
ня показано А.Б.Савіним [7].  

Крім того, виявлені розходження за кількістю генеративних пагонів в 
особин T. off. f. dahlstedtіі й T. off. f. pectіnatіforme. Методом трьохфакторного 
дисперсійного аналізу показано, що кількість квітконосів у T. off. f. 
pectіnatіforme вірогідно вище, ніж у другої форми. Розходження між формами 
кульбаби можуть бути зумовлені частотою трапляння рослин з високою і ни-
зькою кількістю квітконосів. Аналіз частоти трапляння рослин з різним чис-
лом генеративних пагонів показав, що в T. off. f. dahlstedtіі найчастіше трап-
ляються рослини з числом квітконосів від 1 до 7 шт., у T. off. f. pectіnatіforme 
– від 8 до 14 шт. 

Аналіз продуктивності окремих генеративних пагонів у досліджуваних 
форм T. offіcіnale s.l. у різні вегетаційні сезони показав, що незалежно від фо-
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рми рослин і від рівня забруднення ґрунтів достовірних розходжень за серед-
нім значенням кількості насіння у кошику не встановлено. 

Ґрунтуючись на методиці визначення насіннєвої продуктивності, запро-
понованої О.А.Ходачек [10], було проаналізовано отримані дані й оцінена 
умовно-реальна (надалі – середня насіннєва продуктивність) і реальна насін-
нєва продуктивність двох форм T. offіcіnale s.l. У роботі через методичні 
складності не враховували число насіннєвих зачатків, отже, не була визначе-
на потенційна насіннєва продуктивність. 

Середня насіннєва продуктивність рослин прямо залежить від кількості 
генеративних пагонів, сформованих особиною. Залежність середньої насіннє-
вої продуктивності від числа генеративних пагонів виражена в усі вегетаційні 
сезони. В обох форм кульбаби спостерігали закономірне збільшення серед-
ньої насіннєвої продуктивності зі збільшенням кількості квітконосів. Мініма-
льне значення показника в T. off. f. dahlstedtіі і T. off. f. pectіnatіforme виявле-
но за наявності 3-6 квітконосів. У T. off. f. pectіnatіforme максимального зна-
чення цей показник сягає за наявності 25-29 квітконосів. У другої форми мак-
симальні значення показника виявлені за наявності 19-24 квітконосів. 

Аналіз середньої насіннєвої продуктивності показав, що загальне число 
насіння на рослину варіює в обох форм в усі вегетаційні сезони від 207 до 
7770 штук на особину. Загалом, середня насіннєва продуктивність у T. off. f. 
dahlstedtіі на ділянках буферної та імпактної зон вірогідно вище, ніж на ін-
ших (Р<0,05). У другої форми відзначена тенденція виявляється слабо. 

Підвищення середнього значення загальної кількості насіння на рослину 
в градієнті токсичного навантаження може бути забезпечене за рахунок збі-
льшення частки високопродуктивних рослин у ценопопуляціях. Аналіз часто-
ти трапляння рослин з різною насіннєвою продуктивністю на фонових та ім-
пактних ділянках показав, що в умовах максимального хімічного забруднен-
ня в ценопопуляціях обох форм виявлена диференціація вибірки за серед-
ньою насіннєвою продуктивностю. Поряд з низькопродуктивними особинми 
трапляються і високопродуктивні.  

Розходження між формами кульбаби найчіткіше виявляються в умовах 
максимального забруднення, що також може бути зумовлено різною часто-
тою трапляння особин з низкою і високою продуктивністю. 

Можна припустити, що у фоновій ценопопуляції представлений увесь 
спектр рослин, які розрізняються за цим показником. Стресові впливи, 
пов’язані з хімічним забрудненням, імовірно, призвели до елімінації низько-
продуктивних рослин, збільшуючи частку високопродуктивних [5]. 

Число повноцінного насіння на особину у двох морфологічних форм T. 
offіcіnale s.l., що ростуть у градієнті забруднення, варіює від 0 до 4640 штук. 
У цілому, у T. off. f. dahlstedtіі методом множинних порівнянь Шеффе пока-
зано, що число виповненого насіння на рослину на буферній та імпактній ді-
лянках достовірне вище, ніж на інших (Р<0,05). У другої форми відзначена 
тенденція також виявляється слабо. 

Найчіткіше роль токсичного навантаження може бути оцінена в резуль-
таті аналізу частоти трапляння рослин з різною кількістю виповненого насін-
ня на особину. Аналіз кривих розподілу показника реальної насіннєвої про-
дуктивності, побудованих за усередненими даними за всі періоди досліджен-
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ня в обох форм в умовах мінімального й максимального рівня токсичного на-
вантаження показав, що фонові ценопопуляції представлені особинами, котрі 
продукують незначну кількість виповненого насіння (переічно, до 2000 штук 
на рослину). В умовах максимального рівня забруднення трапляються як осо-
бини з низькою кількістю повноцінного насіння на рослину, так і з високою 
(від 600 до 5000 штук насіння на рослину). 

Для докладнішої характеристики повноцінної частини врожаю визначали 
масу 1000 шт. виповненого насіння. Показано, що в 2000 р. цей показник в 
обох форм варіює, діапазон його мінливості для фонової ценопопуляції ста-
новив 0,10-0,51 г, а для імпактної 0,27-0,66 г. За середнім значенням маса 
1000 шт. насіння в обох форм з фонової ценопопуляції була найменшою. У 
2001 р. достовірної різниці за цим показником між вибірками з фонової та 
імпактної ділянок не виявлено, відзначена тільки тенденція підвищення маси 
насіння на буферних ділянках. У сезон 2002 р. методом множинних порів-
нянь Шеффе показано, що маса 1000 шт. повноцінного насіння на фоновій 
ділянці нижче, ніж на інших (Р<0,01). Насіннєве потомство 2003 р. збору ха-
рактеризується низькими значеннями досліджуваного показника за максима-
льного рівня забруднення. 

За усередненими даними за всі вегетаційні сезони пряма залежність цьо-
го показника від градієнта забруднення виявлена тільки в T. off. f. 
pectіnatіforme. В іншої форми відзначена тенденція до збільшення маси випо-
вненого насіння в процесі зростання хімічного забруднення. 

Таким чином, у результаті аналізу показників насіннєвої продуктивності 
досліджуваних морфологічних форм T. offіcіnale s.l. встановлено, що особи-
нам T. off. f. dahlstedtіі й T. off. f. pectіnatіforme, що ростуть в умовах макси-
мального рівня токсичного навантаження, характерна підвищена продуктив-
ність, порівняно з рослинами інших ділянок. Це дозволяє виживати рослинам 
в умовах хронічного забруднення середовища і його можна розглядати як ме-
ханізм адаптації до токсичного стресу. Розходження, виявлені між морфоло-
гічними формами кульбаби за низкою досліджних показників, свідчать про 
вищий рівень стійкості особин T. off. f. pectіnatіforme, порівняно з рослинами 
іншої форми. 
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