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пуляцій рослин. Представлено систему методів досліджень й опрацювання польових 
матеріалів у популяціях різностатевих видів рослин. Приведено класифікацію статевої 
диференціації видів, сформульовано й уточнено деякі поняття й терміни. В організації 
досліджень виділено два основні напрями: структурно-морфологічний і функціональ-
ний та обґрунтовано застосування комплексного підходу у вивченні статевої диферен-
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Важливим критерієм статевої диференціації видів є індивідуальна спеціаліза-
ція генеративної сфери особин та особливості поділу їх статевих функцій як 
на структурному (індивідуальному), так і функціональному рівнях. У процесі 
еволюції квіткових рослин виробилися характерні структурно-морфологічні 
та генетичні ознаки, які сприяють їх перехресному запиленню й розширенню 
ареалів виду (Меликян, 2000). Основною функцією у відновленні популяцій є 
їх здатність до генеративного розмноження та поповнення особинами насін-
нєвого походження. Зважаючи на це, характерною ознакою популяцій є їх 
статева структура, як показник реалізації репродуктивних потенцій виду та 
ефективності існування в різних умовах середовища. 

Механізм прояву статі квіткових рослин в основному вивчали на індиві-
дуальному (організмовому) рівні (Розанова, 1935; Монюшко, 1937; Lewis, 
1942; Джапаридзе, 1963; Kugler, 1970; Heslop-Harrison, 1972; Кордюм, Глущенко, 
1976; Френкель, Галун, 1982 та ін.). Функціональний критерій зараз перебуває 
лише на стадії встановлення. Відбувається первинне накопичення фактичного 
матеріалу щодо функціонального підходу в організації цих досліджень. Окрім 
програми індивідуального розвитку, функціональний показник популяцій 
відображає їх залежність від екологічної ситуації, що потребує застосування 
нових методичних підходів до вивчення статевої диференціації видів. 

На загал, у розвитку антекології можна виділити два етапи досліджень: 
класичний – структурно-морфологічний і функціональний – динамічно-
екологічний. На структурно-морфологічному рівні прояв статі розглядається 
лише з позицій квітки та представляє монофільну концепцію розвитку. Функ-
ціональний критерій визначає специфіку репродуктивної сфери виду на кож-
ному з етапів її організації: індивідуальному (квітка, суцвіття, генеративний 
пагін, особина) та популяційному (між особинами). Відтак, функціональне 
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визначення статі оцінюється як вклад особин різної статі в процеси запилен-
ня, формування насіння та передавання генетичної інформації наступному 
поколінню. Відповідно, статева диференціація в популяціях досліджуваних 
видів розглядається як сукупність функціонально неоднорідних за статтю 
структур на різних рівнях організації їх репродуктивної сфери. Структурно-
морфологічний рівень відображає морфологічні особливості, розміщення та 
групування статево різних елементів, функціональний – динаміку їх взаємо-
відношення та синхронізації. Актуальним є підхід, який потребує врахування 
комплексного характеру вивчення статевої диференціації видів. Цілісність 
такого підходу на сьогодні є особливо важливою у вивченні внутрішньоста-
тевої організації популяцій та пізнання екологічних механізмів їх диферен-
ціації в процесі адаптації видів до мінливих умов середовища. 

 
Методи виявлення статевої диференціації видів 

Різностатевість є достатньо характерною ознакою популяцій багатьох 
трав’яних видів, серед яких представники родин гречкових (Polygonaceae: 
Rumex L.), гвоздичних (Caryophyllaceae: Dianthus L., Melandrium Roehl.), ва-
лер’янових (Valerianaceae: монтанні види роду Valeriana L.), товстолистих 
(Crassulaceae: Rhodiola L.), губоцвітих (Lamiaceae: Thymus L., Mentha L., 
Origanum L.), зонтичних (Apiaceae: Astrantia L., Laserpitium Waldst. et Kit., 
Chaerophyllum L., Antriscus Pers., Ligusticum (L.) Crantz, Heracleum L., Ar-
changelica N.M. Wolf), осокових (Cyperaceae: Carex L.), молочайних (Eu-
phorbiaceae: Euphorbia L., Mercurialis L.), (Urticaceae: Urtica L., Parietaria L.), 
айстрових (Asteraceae: Antennaria Gaerth., Petasites Mill., Arnica L., Centaurea L., 
Leontopodium R. Br. ex Cass., Achillea L., Doronicum L., Senecio L., Solidago L., 
Leucanthemum Mill.), черсакових (Dipsacaceae: Knautia L., Scabiosa L.) та інших. 

Відомо, що популяціям виду властиві різні статеві форми особин, осно-
вою яких є генетично неоднорідні структури: андроецичні (тичинкові) й гіно-
ецичні (маточкові). За умови різного їх поєднання формуються як двостатеві 
(гермафродитні) в межах однієї квітки, так і роздільностатеві структури з 
андроецичними або гіноецичними квітками в межах однієї або кількох осо-
бин. Через присутність різних рівнів організації в репродуктивній сфері видів 
(квітка, суцвіття, генеративний пагін, особина, популяція) та їх поєднання 
виникають різні статеві типи популяцій з властивими для них різними особ-
ливостями функціонування. 

У вивченні статевої диференціації видів важливо розмежовувати такі по-
няття як “роздільностатевість” і “різностатевість”. Враховуючи популяційний 
рівень досліджень, термін “роздільностатевість” може застосовуватися лише 
у випадках, коли йдеться про чіткий розподіл між окремими статевими стру-
ктурами – чоловічими й жіночими, як, наприклад, у випадку статевого роз-
межування особин у популяціях дводомних видів. Відповідно, застосування 
цього терміну є недоречним для популяцій однодомних видів з нерозмежова-
ними статевими структурами на рівні особин, а також для дводомних гіно- й 
андродіецичних видів, у яких окрім одностатевих особин є й двостатеві. Термін 
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“різностатевість” має значно ширше застосування й визначає присутність у 
популяціях особин різних статевих форм на всіх рівнях їх організації, 
об’єднуючи популяції як однодомних, так і дводомних видів. 

За кількісною участю статевих форм визначається тип статевої організації 
популяцій. Структурно-морфологічний статус особин характеризує сукупність 
морфологічних структур, які детермінують типові для них особливості стате-
вих ознак і найкраще проявляються в генеративній фазі. Функціональний 
критерій статевої диференціації видів є однією з основних характеристик, яка 
накладає свій відбиток практично на всі їх біологічні особливості (Геодакян, 
1974; Сидорский, 1979). Установлено, що стать, починаючи від фази пророст-
ків і молодого потомства зберігається незмінною й успадковується протягом 
усього подальшого життєвого циклу особини, охоплюючи й вегетативне по-
томство (Яблоков, 1987). 

Відповідно до розподілу особин за статевими формами виділяють мо-
номорфні та гетероморфні популяції (Lloyd, 1972, 1975). До мономорфних 
належать популяції, особини яких мають лише двостатеві квітки, до гетеро-
морфних – особини з різностатевими квітками. Спроба класифікації різно-
статевості квіткових рослин зроблена різними авторами (Jampolsky C., Jam-
polsky Y., 1922; Розанова, 1935; Монюшко, 1937; Кожин, 1941; Джапаридзе, 
1963; Кордюм, Глущенко, 1976; Сидорский, 1979; Левина, 1981; Френкель, 
Галун 1982; Демьянова, 1990). Однак, на сучасному етапі досліджень вона 
потребує відповідної уніфікації та уточнення. 

Модифікована класифікація статевих типів і форм представлена за такою 
схемою: 

1. Гермафродитні (hermaphroditе) – особини тільки з двостатевими квітками; 
2. Однодомні (monoесia) – у межах одної особини різні статеві типи квіток: 
– андрогіномоноецичні (androginomonoecy) – тичинкові й маточкові 

квітки на одній особині (представники Cyperaceae, Alismataceae, Typhaceae); 
– андромоноецичні (andromonoecy) – тичинкові й двостатеві квітки на 

одній особині (Apiaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Poaceae); 
– гіномоноецичні (gynomonoecy) – маточкові й двостатеві квітки на одній 

особині (Asteraceae); 
– полімоноецичні (polymonoecy) – тичинкові, маточкові й двостатеві 

квітки на одній особині в різних комбінаціях (Polygonaceae); 
3. Дводомні (dioесіа) – у межах різних особин різні статеві типи квіток: 
– андрогінодіецичні (androginodiоecy) – тичинкові й маточкові квітки на 

різних особинах (Antennaria, Aruncus L., Empetrum L., Urtica, Melandrium, 
Rumex, Rhodiola, Valeriana); 

– андродіецичні (androdiоecy) – тичинкові й двостатеві квітки на різних 
особинах (Polygonum L., Veratrum L.); 

– гінодіецичні (gynodiоecy) – маточкові й двостатеві квітки на різних 
особинах (Caryophyllaceae (рід Dianthus), Valerianaceae, Lamiaceae, Dipsacaceaе, 
Campanulaceae, Plantaginaceae, Boraginaceae); 

– поліецичні (polyecia) – полігамні (poligama) або поліморфні (polymorpha), 
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тичинкові, маточкові й двостатеві квітки на різних особинах в різних поєд-
наннях і комбінаціях (Polygonaceae (рід Rumex), Asteraceae, Dipsacaceae). 

За співвідношенням різних статевих форм визначається статева структура 
популяцій – одна з базових ознак різностатевих видів. Цей показник є важли-
вим для оцінки внутрішньопопуляційної й міжпопуляційної мінливості та 
ефективності генеративного розмноження в різних системах статевої диферен-
ціації видів. Одночасно, статева структура є важливим показником у вивченні 
процесів детермінації статі на еволюційному, таксономічному та екологічно-
му рівнях (Старшова, 2000). Відповідно до основного генетичного закону 
співвідношення статей має становити 1 : 1, але це співвідношення може змі-
нюватися, що засвідчує про неоднакову ймовірність їх внеску в процеси роз-
множення. Оскільки екологічна ситуація є різною, то існують різні шанси для 
пилкових зерен і насіннєвих зачатків у процесі запилення, а також формування 
насіння та його проростання. Статева структура в популяціях видів є показ-
ником індивідуальним і характеризує різну специфіку співвідношення між 
особинами за статтю (Дмитрах, 2003). Так, наприклад, у популяціях діецич-
них видів Antennaria dioica (L.) Gaerth, A. carpatica (Wahlenb.) Bluff. еt Fingerh, 
Rhodiola rosea L., Valeriana simplicifolia (Reichenb.) Kabath переважають 
андроецичні особини (60-70%), а в Melandrium dioicum (L.) Cass. et Germ., 
Rumex carpaticus Zapał. – навпаки, гіноецичні (70-80%). Серед частково 
дводомних видів, яким властива гінодіеція, у співідношеннях між герма-
фродитними й гіноецичними особинами деяку перевагу (60%) мають гер-
мафродитні особини. 

 
Методи закладання пробних площ і методи обліку особин 

З метою отримання даних щодо обліку різностатевих особин у популяціях 
і змін їх чисельності в різних умовах середовища закладають дослідні ділянки. 
Традиційно застосовують як стаціонарні, так і маршрутні методи (Корчагин, 
1964; Грейг-Смит, 1967; Harper, 1977; Работнов, 1987). Стаціонарні методи 
реалізовують шляхом щорічного обліку особин у генеративному стані на 
постійних пробних площах протягом кожного вегетаційного сезону в період 
масового цвітіння досліджуваних видів. Під час вибору дослідних ділянок і 
закладання пробних площ слід ураховувати фітоценотичну й екотопічну при-
уроченість популяцій. У системі розміщення пробних площ основна увага 
звертається на неоднорідність у популяціях виду еколого-ценотичних, едафіч-
них і мікрокліматичних умов. З метою вивчення статевого співвідношення 
особин у популяціях достатнім є розгляд кількох варіантів закладання проб-
них площ у різних умовах їх існування. Розмір дослідних ділянок визначають 
з огляду на зайняту популяцією площу та рівень чисельності в ній особин. 
Найчастіше використовують облікові квадрати площею 0,25-1 м2 із загаль-
ною протяжністю на трансекті до 20-25 шт. Числові співвідношення особин з 
різними статевими формами можуть бути представлені як в абсолютних ве-
личинах (за чисельністю особин кожної статі на одиницю площі), так і за 
кількісною участю особин в процентах від загальної їх кількості. 
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З метою уніфікації отриманих результатів важливо визначити обсяг об-
лікової одиниці (генеративний пагін, генеративна особина, клон, тощо). За-
звичай, це пов’язано з різними життєвими формами видів та їх просторовою 
організацією. Облікові одиниці можуть бути морфологічними або фітоцено-
тичними (Смирнова, 1976). У видів з відсутнім вегетативним розмноженням 
морфологічна й фітоценотична одиниці збігаються. Обліковою одиницею є 
генеративна особина або компактний клон. У довгокореневищних видів з 
вегетативним розростанням і невиразно виділеними особинами в просторі, 
підрахунок статевих форм доцільно проводити за чисельністю генеративних 
пагонів. 

Внутрішньостатеву мінливість визначають шляхом морфометричних до-
сліджень репрезентативного відбору в кожній популяції (25) 50 генеративних 
особин (Корчагин, 1964; Harper, 1977). Загальний огляд та аналіз морфологіч-
них структур на всіх рівнях організації доцільно проводити на основі схем 
А. А. Федорова та З. Т. Артюшенко (1975) з використанням як лабораторних, 
так і польових методів досліджень у фазі цвітіння. За кількісною участю ста-
тевих форм встановлюють тип статевої структури популяцій виду. Показники 
статевого співвідношення особин у популяціях, зокрема частоту трапляння 
особин тої чи іншої статі та їх типізацію за статтю, зводять у табличну форму 
або представляють у вигляді гістограм за допомогою графічних редакторів 
програми MS-Exel. Отримані дані опрацьовують стандартними методами 
статистики (Зайцев, 1984; Лакин, 1990).  

Прояв різних ознак статі в популяціях контролюється не тільки генотипом, 
але й факторами зовнішнього середовища. Відповідно, це потребує проведення 
багаторічних досліджень щодо статевого складу популяцій, їх структури та 
екологічної зумовленості. Різний рівень співвідношення статей впливає на 
функціональні особливості популяцій, а тому, будь-які зміни статевого скла-
ду – важливий показник їх стійкості, самопідтримання та адаптацій. З метою 
оцінки динаміки статевого співвідношення особин та особливостей їх поведін-
ки в різних умовах середовища, дослідження слід проводити на одних і тих 
самих постійних пробних площах у типових для популяцій виду умовах, що 
забезпечує отримання об’єктивного матеріалу, потрібного для порівняння. Як 
зазначає В. М. Голубев (1968), достовірний результат щодо встановлення 
статевого складу популяцій видів і вияву їх статевих форм можна отримати 
лише через три роки. Для вивчення природної динаміки статевих співвідно-
шень у популяціях та зміні їх репродуктивної стратегії рекомендується про-
ведення багаторічних стаціонарних досліджень – до 10 і більше років. 

Одночасно, важливим є використання даних щодо метеорологічної си-
туації та особливостей кліматичних умов у досліджуваному регіоні. При 
цьому основним завданням є аналіз і встановлення закономірних співвід-
ношень між особинами й середовищем їх існування, оскільки останні віді-
грають особливу роль у статевій диференціації популяцій видів (Дмитрах, 
2013). Проведення таких моніторингових досліджень дозволяє виявити й уза-
гальнити закономірності не тільки природної, але й антропогенної динаміки 
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статевого співвідношення в популяціях і специфіки їх розмноження в різних 
умовах середовища. 

Зважаючи на значну різноманітність статевої диференціації видів, їх фун-
кціональні особливості потребують кількісної оцінки характеру прояву статі. 
Експресія статі в рослин може коливатися як серед квіток однієї особини, так 
і між різними особинами в популяціях протягом кожного наступного вегета-
ційного сезону. Це призвело до появи кількісного поняття статі (Lloyd, 1980; 
Lloyd, Bawa, 1984). Функціональний внесок жіночої й чоловічої статі оці-
нюється за співвідношенням їх часток у популяціях та ефективністю фор-
мування плодів. На цій основі, фактор еквівалентності між різною статтю та 
ймовірність її внеску може бути розрахований як: 

E=∑dі / ∑lі, 
де: dі – кількість квіток або плодів, сформованих на особині і; lі – кіль-

кість чоловічих структур.  
Якщо значення прямує до нуля, то особина передає свою генетичну ін-

формацію через тичинкові структури і, навпаки, якщо значення прямує до 1, 
тоді особина передає свою генетичну інформацію через жіночі структури. 
Функціональний критерій – це репродуктивний успіх різностатевих особин, 
який визначає реальний їх вклад у процеси формування насіння та відтворен-
ня молодого покоління. Одночасно, він вказує на те, що окремі за статтю 
особини в популяціях є нерівнозначними, що має вплив і на загальну динаміку 
їх чисельності. 

Загалом, статева структура популяцій оцінюється як комплекс структурно-
функціональних ознак, завдяки яким забезпечується здатність популяцій до 
самовідновлення й виживання в різних умовах середовища. Відповідно, в 
динаміці статевого розподілу особин необхідно фіксувати зміщення їх спів-
відношень з урахуванням основних факторів впливу, які зумовлюють ці зміни. 
Виявлені відмінності у співвідношенні статей демонструють реакцію популяцій 
на конкретну ситуацію та дають можливість розкрити й узагальнити основні 
тенденції змін. Вивчення показників їх статевої диференціації має важливе 
значення для виявлення механізмів реалізації репродуктивного потенціалу 
різностатевих особин і прогнозу змін стану їх популяцій у різних умовах 
існування. 
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ЗАДАЧИ  И  МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПОЛОВОЙ  ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ  
ПОПУЛЯЦИЙ  ТРАВЯНИСТЫХ  ВИДОВ  РАСТЕНИЙ 

Р. И. ДМИТРАХ 

Описаны основные принципы современных подходов к изучению половой дифференциации 
видов. Представлена система методов исследований и обработки полевых данных в популяци-
ях разнополых видов растений. Приведена классификация половой дифференциации видов, 
сформулированы и уточнены некоторые понятия и термины. В организации исследований 
выделено два основных направления: структурно-морфологический и функциональный, а 
также обосновано применение комплексного подхода в изучении половой дифференциации 
видов. 
Ключевые слова: половая дифференциация видов, методы исследования, структурно-
функциональные принципы 

TASKS  AND  METHODS  OF  INVESTIGATION  OF  SEXUAL  
DIFFERENTIATION  OF  POPULATIONS  OF  HERBAL  PLANT  SPECIES 

R. I. DMYTRAKH 

The basic principles of modern approaches for the investigation of sexual differentiation of the 
species are described. The system of research methods and study of field materials in the populations 
of heterosexual plant species are presented. The classification of sexual differentiation of species is 
given, as well as some concepts and terms are formulated and specified. According to the research 
two basic directions are determined: structure-morphological and functional ones; application of the 
complex (integrated) approach for the study of sexual differentiation of species is substantiated.  
Key words: sexual differentiation of species, methods of research, structure-functional principles 
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