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У статті представлені результати досліджень структурно-функціональних параметрів 
ценопопуляцій ранньовесняних ефемероїдів (Corydalis solida (L.) Clairv., Galanthus 
nivalis L., Scilla bifolia L.) на території національного природного парку “Північне 
Поділля” в урочищі Лиса гора (Золочівський р-н, Львівська обл.). Дослідження прово-
дили на ділянках з різними типами антропогенного втручання (заповідання, ведення лі-
сового господарства, вирубки, нерегульоване рекреаційне навантаження). Досліджені 
такі параметри популяцій, як щільність, демографічна структура, репродуктивна біо-
логія (фактична та потенційна насіннєва продуктивність, коефіцієнт насіннєвої продук-
тивності, урожай насіння). Виявлено значне різноманіття структурно-функціональних 
параметрів ценопопуляцій ранньовесняних ефемероїдів. Для прогнозування майбут-
нього цієї складової лісових фітоценозів необхідно проводити подальше стеження за 
станом і динамікою ценопопуляцій названих видів для організації комплексного при-
родоохоронного моніторингу.
ключові слова: ценопопуляція, ефемероїди, заповідний режим, вікова структура, на-
сіннєва продуктивність, НПП “Північне Поділля”

Основним способом збереження біотичної різноманітності є система приро-
до-заповідного фонду, у межах якого здійснюють фоновий моніторинг, у тому 
числі – фітомоніторинг (Голубець, 1997). Такий моніторинг передбачає збиран-
ня, узагальнення, збереження та передавання інформації про стан фітобіоти за 
стандартними методиками для подальшого аналізу, експертизи й використання 
з метою обґрунтування управлінських рішень і здійснення природоохоронного 
менеджменту (Кагало, 2014). Об’єктом фітомоніторингу є конкретні ценопо-
пуляції рослин, а його інформаційною основою – аналіз динамічних тенден-
цій основних структурно-функціональних параметрів ценопопуляцій рослин 
(Раритетний фітогенофонд…, 2004). 

У статті представлені результати дослідження популяцій ранньовесняних 
ефемероїдів (Scilla bifolia L., Galanthus nivalis L., Corydalis solida (L.) Clairv.) 
на територій НПП “Північне Поділля” (Львівська обл.). Особливо важливим є 
те, що дослідження цих популяцій були розпочаті ще до введення тут приро-
доохоронного режиму та створення парку (Дорошенко 2005, 2006, 2009, 2011, 
2012). Ці дані (демографічна структура, вікові спектри, параметри насіннєвої 
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продуктивності) ляжуть в основу формування бази даних моніторингу цих ви-
дів, а також дадуть можливість провести порівняння з результатами подальших 
спостережень, що дозволить вивчити вплив різних типів природоохоронних 
режимів на стан і динаміку популяцій (Дорошенко, 2016).

матеріали та методика досліджень

Для дослідження обрали види з різним природоохоронним статусом. Так, 
Galanthus nivalis L. – вид Червоної книги України (2009), який не є хорологічно 
рідкісним в регіоні, але його ценопопуляцiї унаслідок інтенсивного викорис-
тання або трансформації його оселищ зазнають різкого зменшення чисельнос-
ті. На перший погляд він не потребує спеціальних заходів охорони, але аналіз 
стану його популяцій протягом останніх років свідчить, що без застосування 
природоохоронних заходів вид може зникнути на значних територіях.

Scilla bifolia L. не включена до Червоної книги України, але зникає не менш 
інтенсивно, як й інші ранньовесняні ефемероїди неморальнолiсового комплек-
су (Anemone ranunculoides L., A. nemorosa L., Dentaria bulbifera L., D. glandulosa 
Waldst. et Kit., Isopyrum thalictroides L., Gagea lutea (L.) Ker.-Gawl., G. minima 
(L.) Ker.-Gawl.). Хоча зараз вони є досить поширеними, однак зменшення чи-
сельності й площ їхніх популяцій іноді досягає катастрофічної інтенсивності. 
Такі темпи зменшення популяцій можуть зумовити втрату їхньої генетичної 
гетерогенності, а також зменшення стійкості до впливу абіотичних та антропо-
генних чинників (Кагало, 1996; Раритетний фітогенофонд…, 2004). 

Corydalis solida (L.) Clairv. – вид з широкою екологічною амплітудою, про-
стим онтогенезом та здатністю залишатися у трав’яному покриві (на відміну 
від Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte та C. marschalliana L.) на різних 
стадіях антропогенного навантаження. Він може адаптуватися навіть до умов 
сильно порушених угруповань (різновікові зруби, рекреаційне навантаження) 
шляхом зменшення життєвості особин і зміни співвідношення вікових груп 
(Ремезова, 1964; Горишина, 1968; Смирнова, 1987; Дорошенко, Андрєєва, 
2006; Дорошенко, 2012). 

Методи досліджень – загальноприйняті методи ценопопуляційних дослі-
джень (Работнов, 1964, 1975; Вайнагій, 1973; Уранов, 1973; Смирнова, 1987).

Дослідні ділянки закладали у букових угрупованнях з різним режимом ви-
користання на території колишньої ботанічної пам’ятки природи “Лиса гора 
та гора Сипуха” (заповідний режим – ділянки № 1-3) та прилеглих до неї ді-
лянках з різним режимом використання (ділянки № 4-13) (Львівська область, 
Золочівський р-н, Золочівське лісництво). Детальні описи угруповань наведені 
в попередніх публікаціях (Дорошенко 2005, 2006, 2009, 2011, 2012). 

Ділянка № 1. Динамічне угруповання Fagetum coryloso-aegopodiosum, де 
намет утворений добре розвиненим підліском з Corylus avellana L. 

Ділянка № 2. На плато, в асоціації Acereto-Fraxineto-Fagetum aegopodiosum. 
Ділянка № 3. Fagetum aegopodiosum.
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Ділянка № 4. Sambucetum (nigrae) hederosum (зруб 1999 р. на місці бучини 

плющевої).
Ділянка № 5. Екотонна ділянка між Fagetum mercurialidosum (ділянка № 6) 

та зрубом 1999 р. (ділянка № 4).
Ділянка № 6. Fagetum mercurialidosum.
Ділянка № 7. Fagetum nudum. 
Ділянка № 8. Corylosum (avellanae) convallariosum (на зрубі 1980 р. на міс-

ці Fagetum aegopodiosum), який перебуває у стані спонтанного формування лі-
сового угруповання формації Fageta sylvaticae.

Ділянка № 9. Післялісове евтрофне рудералізоване угруповання Urticetum 
(dioicae)-aegopodiosum (podagrarie).

Ділянка № 10. Вторинне угруповання на місці зрубу 1950 р. у Fagetum 
aegopodiosum (біля кар’єру видобутку піску).

Ділянка № 11. Corylosetum (avellanae) aegopodiosum (зруб 1960-1965 р. на 
місці Fagetum aegopodiosum).

Ділянка № 12. Sambucetum (nigrae) hederosum (зруб 1970-1972 рр. на місці 
Fagetum nudum). 

Ділянка № 13. Corylosetum (avellanae) carecosum (на місці зрубу 1992 р.).
Варто зауважити, що не всі досліджені види ростуть на всіх вищевказаних 

ділянках. Так S. bifolia не росте на ділянках № 3, 6, 7, 8, G. nivalis відсутній на 
ділянках № 7, 9 та 11, C. solida відсутній на ділянках № 4, 5, 7, 11-13.

У подальшому тексті, для зменшення його обсягу, використовуються скоро-
чені назви ділянок, без згадування назви угруповання, наприклад “зруб 1950 р.”.

результати досліджень та їх обговорення

і. ценопопуляції Scilla bifolia L.
Щільність S. bifolia коливалася у значних межах. Найбільша щільність 

була виявлена у лісових угрупованнях (від 58,3 до 80 ос./м2), найменша – в 
Urticetum (dioicae)-aegopodiosum (podagrarie) – 5,8 ос./м2 (табл. 1). Невелике 
значення цього параметра спостерігали й у складі вторинних угруповань на 
місці деяких зрубів – 1950 р. (ділянка № 10) та 1992 рр. (ділянка № 13) (від 
6,9 до 8,6 ос./м2). Щільність виду в угрупованнях, які не зазнали прямого ан-
тропогенного втручання, набагато більша, ніж у вторинних угрупованнях, які 
формуються на місці зрубів. 

Максимальна частка ювенільних особин у вікових спектрах була виявлена 
у Fagetum coryloso-aegopodiosum (ділянка № 1), мінімальна – в угруповання 
“зрубі 1950 р.” (ділянка № 10). Найменшу кількість іматурних особин спосте-
рігали в Fagetum coryloso-aegopodiosum (ділянка № 1), найбільшу – в Urticetum 
(dioicae)-aegopodiosum (podagrarie) (ділянка № 9). Щодо частки віргінільних 
особин, то найбільше їх було на “зрубі 1950 р.” (ділянка № 10), найменше – 
в Sambucetum (nigrae) hederosum (ділянка № 4). Найважливіша для виживан-
ня популяції генеративна група особин також була максимальною на “зрубі 
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1950 р.” (ділянка № 10), а мінімальною – у сильно зміненому угрупованні 
Urticetum (dioicae)-aegopodiosum (podagrarie) (ділянка № 9).

Таблиця 1.
Демографічні параметри ценопопуляцій Scilla bifolia L. в урочищі лиса гора 

нпп “північне поділля”

Ділянка Тип оселища
Вікові стани, % Щільність 

ос./м² Ів, %j im v g

1 Fagetum coryloso-
aegopodiosum 60,2 7,2 10,6 21,8 80,1 357,7

2 Acereto-Fraxineto-
Fagetum aegopodiosum 42,8 19,9 13,7 23,5 58,3 325,1

4

Sambucetum (nigrae) 
hederosum (зруб 1999 р. 

на місці бучини плю-
щевої)

25,8 27,9 26,5 19,5 14,3 411,3

5
Розріджені чагарники 

(Corylus avellana та 
Sambucus nigra)

46,9 14,7 6,9 31,3 23,0 218,8

9
Urticetum (dioicae)-

aegopodiosum 
(podagrarie)

10,3 36,2 20,6 32,7 5,8 205,2

10

Вторинне угруповання 
на місці зрубу 1950 р. у 
Fagetum aegopodiosum 

(біля кар’єру видобутку 
піску)

4,3 17,4 28,9 49,3 6,9 102,6

11

Corylosetum (avellanae) 
aegopodiosum (зруб 

1960-1965 р. на місці 
Fagetum aegopodiosum)

21,3 22,3 23,1 33,2 27,7 200,9

12

Sambucetum (nigrae) 
hederosum (зруб 1970-

1972 рр. на місці 
Fagetum nudum)

33,4 15,6 26,4 24,6 48,8 306,5

13
Corylosetum (avellanae) 
carecosum (на місці зру-

бу 1992 р.)
19,8 31,4 15,1 33,7 8,6 196,7

Щодо вікової структури S. bifolia, то вона також відзначалася різноманіт-
ністю. В умовно корінних лісових угрупованнях та у вторинних угрупованнях 
на старих зрубах, які за екологічними умовами наближаються до лісових це-
нозів, вікові спектри ценопопуляцій переважно бімодальні, з максимумами на 
ювенільних і генеративних особинах. З них чітко виражені максимуми мали 
вікові спектри з ділянок № 1, 2, 5, 12, приблизно однакове положення максиму-
мів мали вікові спектри з ділянок № 9 та 13 (рис. 1).

Дорошенко К.В.



185

______________________________________________________________

Рис. 1. Вікова структура ценопопуляцій Scilla bifolia L. в урочищі Лиса гора 
НПП “Північне Поділля”.

Одновершинний лівосторонній віковий спектр спостерігали у ценопопу-
ляції з ділянки № 4 (Sambucetum (nigrae) hederosum), правосторонній – на ді-
лянках № 10 (зруб 1950 р.) та 11 (зруб 1960-1965 р.). 

Проте, для всіх досліджених ценопопуляцій було характерне переважання 
генеративних особин над віргінільними, що дає можливість стверджувати, що 
для S. bifolia характерним структурним типом популяцій є старий нормальний. 

Щодо індексу відновлення S. bifolia, то максимальне його значення вияв-
лене в Sambucetum (nigrae) hederosum – 411,3%. Мінімальне значення показни-
ка виявлене в угрупованні на зрубі 1950 р. (ділянка № 10) – 102,6%.

Загалом, виявлено певну тенденцію у зміні значень індексу відновлення та 
щільності S. bifolia – зі зменшенням віку зрубу вони збільшуються, що, можли-
во, свідчить про поступове відновлення чи наближення до попереднього стану 
угруповання.

Якщо провести кластерне порівняння ценопопуляцій S. bifolia (рис. 2), 
то видно, що сильно відрізняються від інших і між собою ценопопуляції в 
угрупованні на місці зрубу 1950 р. (ділянка № 10), зі зрубу 1999 р. на місці 
бучини плющевої (ділянка № 4) та з Fagetum coryloso-aegopodiosum (ділянка 
№ 1). Найбільш подібними за демографічними параметрами виявилися цено-
популяції зі зрубу 1992 р. (ділянка № 13) та Urticetum (dioicae)-aegopodiosum 
(podagrarie) (ділянка № 9), а також зі зрубу 1960-1965 р. (ділянка № 11). Іншу 
групу утворили ценопопуляції зі зруб 1970-1972 р. (ділянка № 12) та з Acereto-
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Fraxineto-Fagetum aegopodiosum (ділянка № 2).

Рис. 2. Кластерний аналіз ценопопуляцій Scilla bifolia L. в урочищі Лиса гора 
НПП “Північне Поділля”.

іі. ценопопуляції Galanthus nivalis L.
ІІ а. Демографічні параметри G. nivalis
Щільність G. nivalis коливалась у значних межах. Найбільша щільність 

популяції була виявлена в угрупованнях на зрубі 1970-1972 р. (ділянка № 12) 
– 33,3 ос./м2 (табл. 2). Невелике значення цього параметра спостерігали на ді-
лянках № 3 (Fagetum aegopodiosum) та 4 (Sambucetum (nigrae) hederosum), мі-
німальне значення – в угрупованні на зрубі 1950 р. (ділянка № 10) – 3,6 ос./м2).

Максимальна частка ювенільних особин у вікових спектрах була виявлена 
у Sambucetum (nigrae) hederosum (ділянка № 4), мінімальна – у розріджених 
чагарниках (ділянка № 5). Найменшу кількість іматурних особин спостерігали 
у Fagetum aegopodiosum (ділянка № 3), найбільшу – на зрубі 1970-1972 р. (ді-
лянка № 12). Щодо частки віргінільних особин, то найбільше їх було у Fagetum 
mercurialidosum (ділянка № 6), найменше – на зрубі 1950 р. (ділянка № 10). 
Найважливіша для виживання популяції генеративна група особин була мак-
симальною в угрупованні на зрубі 1950 р. (ділянка № 10), а мінімальною – на 
зрубі 1970-1972 р. (ділянка № 12). 
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Таблиця 2.
Демографічні параметри ценопопуляцій Galanthus nivalis L. в урочищі лиса гора 

нпп “північне поділля”

Ділянка Тип оселища рік Вікові стани, % Щільність 
ос./м² Ів, %j im v g

1 Fagetum coryloso-
aegopodiosum

2005 5,4 14,2 45,9 34,5 14,8 189,8
2008 12,3 23,0 40,5 24,2 25,2 313,2

2
Acereto-Fraxineto-

Fagetum 
aegopodiosum

2005 3,7 15,7 52,4 28,3 19,1 254,7

3 Fagetum 
aegopodiosum 2005 7,2 8,7 43,5 40,6 6,9 146,3

4

Sambucetum (nigrae) 
hederosum (зруб 

1999 р. на місці бучи-
ни плющевої)

2005 12,4 24,8 40,7 22,1 11,3 352,4
2006 0 24,6 40,1 35,2 14,2 183,8

2008 15,5 15,5 30,9 38,0 7,1 162,8

5
Розріджені чагарники 
(Corylus avellana та 

Sambucus nigra)

2005 2,3 32,3 50,0 17,7 12,4 477,9
2006 0 24,6 40,1 35,2 14,2 183,8
2008 7,0 11,7 40,0 41,2 8,5 142,4

6 Fagetum 
mercurialidosum

2005 7,5 20,6 41,1 30,8 10,7 224,6
2006 0 18,3 54,8 26,9 12,6 271,7

8 Corylosum (avella-
nae) convallariosum

2005 7,3 16,4 40,0 36,4 11,0 175,0
2006 0 18,3 48,2 33,5 21,8 198,5

10

Вторинне угрупо-
вання на місці зрубу 

1950 р. у Fagetum 
aegopodiosum (біля 
кар’єру видобутку 

піску)

2008 0 11,1 27,7 61,1 3,6 63,5

12

Sambucetum (nigrae) 
hederosum (зруб 

1970-1972 рр. на міс-
ці Fagetum nudum)

2007 3,0 31,2 50,2 15,6 33,3 541,0

13

Corylosetum 
(avellanae) carecosum 

(на місці зрубу 
1992 р.)

2007 0 14,4 37,1 48,5 9,7 106,2

Щодо вікової структури G. nivalis, то вона була досить однотипною – це 
переважно одновершинні спектри з максимумами на віргінільних особинах 
(ділянки № 1-6, 8, 12) (рис. 3). Переважання віргінільних особин над генера-
тивними дає можливість стверджувати, що для цього виду характерним струк-
турним типом популяцій є молодий нормальний. Правосторонні вікові спек-
три спостерігали на ділянках № 10 (зруб 1950 р.) та 13 (Corylosum (avellanae) 
carecosum). Бімодальних спектрів не виявлено.
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Рис. 3. Вікова структура ценопопуляцій Galanthus nivalis L. в урочищі Лиса гора 
НПП “Північне Поділля”.

Щодо індексу відновлення G. nivalis, то максимальне його значення виявле-
не в угрупованні на зрубі 1970-1972 р. (ділянка № 12) – 541,0%. Мінімальне зна-
чення показника виявлене в угрупованні на зрубі 1950 р. (ділянка № 10) – 63,5%.

ІІ б. Параметри насіннєвої продуктивності G. nivalis
Максимальне середнє значення потенційної насіннєвої продуктивності 

(ПНП) G. nivalis було виявлене в ценопопуляції зі стабільного угруповання 
Fagetum aegopodiosum (ділянка № 3) – 15,4 нас. зач./пл., мінімальне середнє 
значення – на молодому зрубі (ділянка № 4) (табл. 3). Малі середні значен-
ня ПНП також спостерігали в ценопопуляцій з Fagetum coryloso-aegopodiosum 
(ділянка № 1). Для цього показника характерні малі й середні (22,2-37,1%) зна-
чення коефіцієнта варіації, що свідчить про його відносну стабільність. Від 
року до року середнє значення ПНП збільшувалося в ценопопуляціях з ділянок 
№ 1, 2, 4, 8, зменшилося – на ділянці № 3 і зазнало флуктуацій на ділянках 
№ 5, 6. Абсолютні значення потенційної насіннєвої продуктивності коливалися 
від 1 до 25 шт./пл.

Фактична насіннєва продуктивність ценопопуляцій (ФНП) G. nivalis дуже 
мала, її середні значення не перевищували максимуму – 4,4 нас./пл. на старому 
зрубі (ділянка № 8), тоді як мінімальна кількість насінин на плодолисток ста-
новила 1,4 у розріджених чагарниках (ділянка № 5). Абсолютні значення ФНП 
коливалися в межах 1-18 шт./пл. Коефіцієнт варіації цього показника великий 
– сягає 78,5%, що свідчить про його значну варіабельність. Від року до року 
середнє значення ФНП збільшувалося в ценопопуляціях з ділянок № 1, 6, на 
інших – зазнавало флуктуаційних змін.
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Таблиця 3.

показники репродуктивної біології Galanthus nivalis L. в урочищі лиса гора 
нпп “північне поділля”

Ділянка Тип
оселища Рік Показ-

ники M±m min max Кнп,
%

Щільність 
ген. ос./м2

УН шт./
м2

1
Fagetum 
coryloso-

aegopodiosum

2003 ФНП 2,0±0,2 1 4 24,1 6,7±0,1 40,2ПНП 8,3±0,2 4 12
2004 ФНП 2,1±0,2 1 6 22,8 8,3±0,2 52,3ПНП 9,2±0,3 5 14
2005 ФНП 3,6±0,2 1 8 31,0 5,1±0,1 55,1ПНП 11,6±0,3 6 18

2

Acereto-
Fraxineto-
Fagetum 

aegopodiosum

2003 ФНП 4,1±0,2 1 11 42,3 6,7±0,1 82,4ПНП 9,7±0,3 3 15
2004 ФНП 3,7±0,2 0 9 35,9 5,0±0,1 55,5ПНП 10,3±0,3 4 18
2005 ФНП 3,8±0,2 1 10 31,9 5,4±0,1 61,6ПНП 11,9±0,3 5 24

3 Fagetum 
aegopodiosum

2003 ФНП 3,9±0,4 1 18 27,1 5,7±0,1 66,6ПНП 14,4±0,4 7 20
2004 ФНП 3,6±0,3 1 5 23,4 5,4±0,2 58,2ПНП 15,4±0,3 6 20
2005 ФНП 3,9±0,2 0 9 37,8 2,8±0,1 32,8ПНП 10,3±0,3 0 19

4

Sambucetum 
(nigrae) 

hederosum 
(зруб 1999 р. на 

місці бучини 
плющевої)

2004 ФНП 2,3±0,2 1 9 28,4 1,8±0,1 12,4ПНП 8,1±0,3 1 16
2005 ФНП 1,9±0,2 1 7 23,2 2,5±0,2 14,3ПНП 8,2±0,3 3 19

2006 ФНП 2,4±0,2 1 8 23,5 5,0±0,2 36,0ПНП 10,2±0,4 3 20

5

Розріджені 
чагарни-

ки (Corylus 
avellana та 

Sambucus nigra)

2004 ФНП 3,9±0,3 1 13 40,2 4,0±0,2 46,8ПНП 9,7±0,3 3 19
2005 ФНП 1,4±0,2 1 8 14,3 4,2±0,2 17,6ПНП 9,8±0,3 3 16
2006 ФНП 3,5±0,2 1 15 35,7 2,2±0,1 23,1ПНП 9,8±0,4 4 25

6 Fagetum 
mercurialidosum

2004 ФНП 2,5±0,2 0 9 28,1 4,4±0,2 33,0ПНП 8,9±0,3 0 19
2005 ФНП 2,9±0,2 0 7 29,0 3,3±0,2 28,7ПНП 10,0±0,3 6 20
2006 ФНП 3,3±0,2 1 8 35,8 3,4±0,1 33,6ПНП 9,2±0,3 5 18

8
Corylosum 
(avellanae) 

convallariosum

2004 ФНП 2,9±0,2 1 8 33,3 4,0±0,2 34,8ПНП 8,7±0,3 5 14
2005 ФНП 3,0±0,2 1 8 32,9 4,0±0,2 36,0ПНП 9,1±0,5 1 20

2006 ФНП 4,4±0,2 1 11 40,3 7,3±0,2 96,4
ПНП 10,9±0,3 5 22

Примітка: ФНП – фактична (шт./пл.), ПНП (шт./пл.) – потенційна насіннєва продуктив-
ність, Кнп – коефіцієнт насіннєвої продуктивності, УН – урожай насіння.
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Ефективність насіннєвого розмноження G. nivalis у досліджених ценопо-

пуляціях загалом мала, про що свідчить коефіцієнт насіннєвої продуктивності 
(Кнп) (табл. 3). Його максимальне середнє значення не перевищувало 42,3% 
(ділянка № 2), тобто лише третина насінних зачатків перетворювалася у на-
сіння. Мінімальне значення Кнп – 14,3% виявлено на екотонній ділянці (ділянка 
№ 5). На інших ділянках середнє значення цього коефіцієнту не перевищу-
вало 30,0%, тобто умови для формування насіння несприятливі, незважаючи 
на утворення порівняно великої кількості насінних зачатків. Від року до року 
середнє значення Кнп у ценопопуляціях з ділянок № 1, 3, 6, 8 збільшувалося, а 
на ділянках № 2, 4 – зменшувалося. 

Для відтворювальних процесів у ценопопуляціях велике значення, окрім 
ФНП та ПНП, має кількість генеративних пагонів (особин) на одиницю площі. 
Середнє значення щільності генеративних особин коливалось від 1,8 ген. ос./м2 
(ділянка № 4) до 8,3 ген. ос./м2 (ділянка № 1). Від року до року щільність гене-
ративних особин на більшості ділянок дещо зменшилася.

Урожай насіння, який залежить від ФНП та щільності генеративних осо-
бин, виявився мінімальним на молодому зрубі – 12,4 шт./м2 (ділянка № 4), мак-
симальним – на старому зрубі – 96,4 шт./м2 (ділянка № 8). З року в рік значення 
урожаю насіння збільшилося на ділянках № 1, 4, 8, зменшилося – на ділянках 
№ 2, 3, 5.

ііі. ценопопуляції corydalis solida (L.) Clairv. 
ІІІ а. Демографічні параметри C. solida
Щільність C. solida коливалася в значних межах. Найбільша щільність 

популяції була виявлена в Corylosum (avellanae) convallariosum (ділянка № 8) 
– 52,2 ос./м2 (табл. 4). Мінімальне значення цього параметра спостерігали на 
ділянці № 3 (Fagetum aegopodiosum) – 12,4 ос./м2). 

Найбільша частка проростків у вікових спектрах була виявлена на зру-
бі 1950 р. (ділянка № 10), мінімальна – у Fagetum mercurialidosum (ділянка 
№ 6). Максимальна частка ювенільних особин була виявлена на зрубі 1950 р. 
(ділянка № 10), мінімальна – у Fagetum coryloso-aegopodiosum (ділянка № 1). 
Найменшу кількість іматурних особин спостерігали в Urticetum (dioicae)-
aegopodiosum (podagrarie) (ділянка № 9), найбільшу – на зрубі 1950 р. (ділянка 
№ 10). Щодо частки віргінільних особин, то найбільше їх було у Corylosum 
(avellanae) convallariosum (ділянка № 8), найменше – в Urticetum (dioicae)-
aegopodiosum (podagrarie) (ділянка № 9). Найважливіша для виживання по-
пуляції генеративна група особин була максимальною в Urticetum (dioicae)-
aegopodiosum (podagrarie) (ділянка № 9), а мінімальною – в угрупованні на 
колишньому зрубі 1950 р. (ділянка № 10).
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Таблиця 4.

Демографічні параметри ценопопуляцій corydalis solida (L.) Clairv. в урочищі 
лиса гора нпп “північне поділля”

Ділянка Тип оселища рік
Вікові стани, % Щільність 

ос./м² Ів, %
р j im v g

1 Fagetum coryloso-
aegopodiosum

2005 26,8 14,9 11,9 12,7 33,6 13,4 197,3

2006 3,4 54,2 24,4 9,8 8,3 20,5 1106,0

2
Acereto-Fraxineto-

Fagetum 
aegopodiosum

2005 20,6 37,4 18,7 14,0 9,4 21,4 963,8

3 Fagetum 
aegopodiosum 2005 21,8 16,1 10,5 20,9 30,6 12,4 226,8

6 Fagetum 
mercurialidosum

2005 21,8 25,7 10,4 6,9 35,2 20,2 184,1

2006 36,6 22,5 9,8 6,3 24,6 14,2 306,5

8
Corylosum 
(avellanae) 

convallariosum

2005 18,6 27,4 15,9 22,6 15,4 37,6 549,3

2006 17,6 42,9 17,1 5,4 17,1 52,2 484,8

9

Urticetum 
(dioicae)-

aegopodiosum 
(podagrarie)

2005 19,3 18,3 6,4 6,4 49,5 10,9 102,0

2006 16,6 32,3 11,5 5,1 34,5 23,5 189,8

2008 9,1 29,1 26,5 11,4 23,7 31,6 321,9

10

Вторинне угру-
повання на міс-
ці зрубу 1950 
р. у Fagetum 

aegopodiosum 
(біля кар’єру ви-
добутку піску)

2008 2,5 53,1 27,8 8,5 7,9 31,6 1165,8

Щодо вікової структури C. solida в різних умовах природоохоронного ре-
жиму, то вона була такою: 3 вікових спектри – лівосторонні з максимумами на 
ювенільних особинах (ділянки № 1, 2, 10) та 7 – бімодальних, з максимумами 
на генеративних особинах (ділянки № 3, 6, 9). Правосторонніх спектрів не ви-
явлено (рис. 4).

Щодо індексу відновлення C. solida, то максимальне його значення вияв-
лене в угрупованні на зрубі 1950 р. (ділянка № 10) – 1165,8%. Мінімальне зна-
чення показника виявлене в Urticetum (dioicae)-aegopodiosum (podagrarie) (ді-
лянка № 9) – 102,0%. Велике значення параметру спостерігали також в Acereto-
Fraxineto-Fagetum aegopodiosum (ділянка № 2).
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Рис. 4. Вікова структура Corydalis solida (L.) Clairv. в урочищі Лиса гора 
НПП “Північне Поділля”.

ІІІ б. Параметри насіннєвої продуктивності C. solida
Максимальне середнє значення потенційної насіннєвої продуктивності 

(ПНП) – 9,8 нас. зач./пл. – виявлене в ценопопуляції на галявині (ділянка № 9), 
мінімальне середнє значення – у динамічному угрупованні Fagetum coryloso-
aegopodiosum (ділянка № 1). Для цього показника характерні малі й середні 
значення коефіцієнта варіації, що свідчить про його відносну стабільність. Від 
року до року значення ПНП зростало в ценопопуляціях на ділянках № 1, 3, на 
інших – зазнавало флуктуаційних змін. Абсолютні значення потенційної на-
сіннєвої продуктивності коливались від 1 до 13 шт./пл.

Фактична насіннєва продуктивність ценопопуляцій C. solida мала, її 
середні значення не перевищували максимуму – 6,4 шт./пл. на галявині в 
Urticetum (dioicae)-aegopodiosum (podagrarie) (ділянка № 9), велике значен-
ня ФНП виявлене в ценопопуляції у Fagetum mercurialidosum (ділянка № 6), 
тоді як мінімальна кількість насінин на плодолисток становила 3,1 у Fagetum 
aegopodiosum (ділянка № 3). Абсолютні значення ФНП коливалися в межах 
1-10 шт./пл. Коефіцієнт варіації цього показника великий – сягає 67,6%, що 
свідчить про його значну варіабельність.

Щодо ефективності насіннєвого відтворення, про яку свідчить коефіцієнт 
насіннєвої продуктивності (Кнп), то найкращі умови для формування насіння у 
2003 р. були на ділянці № 1, де показник мав максимальне значення – 77,1%, ве-
лике значення показника було виявлене також на галявині в Urticetum (dioicae)-
aegopodiosum (podagrarie) (ділянка № 9) та в мішаному деревостані (ділянка № 2).
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Таблиця 5.

показники репродуктивної біології corydalis solida (L.) Clairv. в урочищі лиса 
гора нпп “північне поділля”

Ділянка Тип оселища Рік Показники M Кнп,
%

К-ть кві-
ток/ ос.

Щіль-
ність ген. 

ос./м2

УН, 
шт./м2

1
Fagetum
coryloso-

aegopodiosum

2003 ФНП 3,7 77,1 8,2 3,4 103,2ПНП 4,8

2005 ФНП 4,2 56,7 5,8 4,5 109,6ПНП 7,4

2006 ФНП 4,3 58,1 5,6 1,7 40,9ПНП 7,4

2

Acereto-
Fraxineto-
Fagetum

aegopodiosum

2003 ФНП 3,4 69,4 5,9 1,6 32,1ПНП 4,9

2004 ФНП 3,7 49,3 5,5 1,5 30,5ПНП 7,5

2005 ФНП 3,8 62,3 7,2 2,0 54,7ПНП 6,1

3 Fagetum
aegopodiosum

2003 ФНП 3,1 57,4 7,1 3,3 72,6ПНП 5,4

2004 ФНП 3,5 49,3 6,4 3,3 73,9ПНП 7,1

2005 ФНП 3,9 51,3 6,4 3,8 94,8ПНП 7,6

6 Fagetum 
mercurialidosum

2004 ФНП 4,8 54,5 5,4 6,1 158,1ПНП 8,8

2005 ФНП 3,4 60,7 9,0 7,1 217,3ПНП 5,6

2006 ФНП 4,0 50,6 5,8 3,5 81,2ПНП 7,9

8
Corylosum 
(avellanae) 

convallariosum

2004 ФНП 3,3 43,4 7,7 7,7 195,6ПНП 7,6

2005 ФНП 3,6 53,7 7,5 5,8 156,6ПНП 6,7

2006 ФНП 3,4 47,8 6,6 8,9 199,7ПНП 7,1

9

Urticetum 
(dioicae)-

aegopodiosum 
(podagrarie)

2005 ФНП 6,4 65,3 7,2 7,5 345,6ПНП 9,8
2006 ФНП 6,1 65,6 8,6 8,1 424,9ПНП 9,3
2008 ФНП 4,3 47,3 7,4 7,5 238,6ПНП 9,1

10 “зруб 1950 р.” 2008 ФНП 3,8 44,2 4,9 2,7 46,5ПНП 8,6

Примітка: ФНП – фактична (шт./пл.), ПНП (шт./пл.) – потенційна насіннєва продуктив-
ність, Кнп – коефіцієнт насіннєвої продуктивності.
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Найменше значення Кнп – 43,4% – спостерігали на старому зрубі (ділянка № 8). 
Щодо річної динаміки Кнп, то в динамічному угрупованні (ділянка № 1) його 
значення зменшувалося щорічно, а на інших ділянках (№ 2, 3, 6, 9) зазнавало 
флуктуацій. Загалом, для ценопопуляцій виду в цих умовах характерна досить 
велика ефективність насіннєвого відтворення, оскільки Кнп має значення не 
менше 50-60%, тобто половина чи 2/3 насінних зачатків перетворюється в на-
сінини.

Кількість квіток на особину є дуже мінливим показником. Максимальне 
його значення спостерігали в особин з ценопопуляції в Fagetum mercurialidosum 
(ділянка № 6), мінімальне – в угрупованні на колишньому зрубі 1950 р. (ділян-
ка № 10). Абсолютні значення кількості квіток коливалися від 2 до 27.

Середня щільність генеративних особин C. solida, яка є важливою для 
визначення урожаю насінин, загалом, на досліджених ділянках невелика. 
Мінімальна їх щільність виявлена в Acereto-Fraxineto-Fagetum aegopodiosum 
(ділянка № 2) – 1,5 ген. ос./м2, максимальна – в Corylosum (avellanae) 
convallariosum (ділянка № 8), велике – у Fagetum mercurialidosum (ділянка № 6) 
та галявині (ділянка № 9).

Урожай насінин коливався у значних межах, оскільки він залежав як від 
фактичної насіннєвої продуктивності, кількості квіток на особині, так і від 
щільності генеративних особин, які є мінливими параметрами (табл. 5). Так, 
узагальнюючи дані усіх років досліджень, максимальний врожай насінин ви-
явлено в ценопопуляції з Urticetum (dioicae)-aegopodiosum (podagrarie) (ділянка 
№ 9) – 424,9 шт./м2, мінімальний – у ценопопуляції з Acereto-Fraxineto-Fagetum 
aegopodiosum (ділянка № 2) – 30,5 шт./м2.

Підсумовуючи репродуктивні параметри особин C. solida, можна ствер-
джувати, що в умовно стійких фітоценозах їм притаманні низькі значення фак-
тичної насіннєвої продуктивності, середні значення потенційної НП та коефі-
цієнта НП. В угрупованнях, де динамічні процеси відбуваються після впливу 
антропогенних факторів (ділянка № 8), умови для процесів відтворення (мі-
німальні значення ФНП та Кнп) дуже несприятливі. В угрупованні Urticetum 
(dioicae)-aegopodiosum (podagrarie) (ділянка № 9) виявлено максимальне зна-
чення ФНП, ПНП та Кнп ценопопуляції, що свідчить про великий репродуктив-
ний тиск ценопопуляції на середовище, ймовірно, для захоплення та утриман-
ня території.

висновки

Отже, на території НПП “Північне Поділля” спостерігали значне різно-
маніття структурно-функціональних параметрів ценопопуляцій ранньовесня-
них ефемероїдів (Scilla bifolia, Galanthus nivalis, Corydalis solida). Зважаючи 
на аналіз наведених базових результатів оцінки стану структурно-функціо-
нальних параметрів ценопопуляцій досліджених видів і візуально-експертної 
оцінки їх подальшої динаміки впродовж останніх 10 років, проведеної за ра-
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ніше запропонованою методикою (Кагало та ін., 2012), можна стверджувати, 
що досліджені популяції (ценопопуляції) перебувають у стані динамічної рів-
новаги в тих угрупованнях, які зазнали незначного антропогенного впливу. У 
порушених фітоценозах за результатом аналізу значень основних параметрів 
ценопопуляцій спостерігаємо поступове відновлення чи наближення до попе-
реднього (умовно природного) стану. Для прогнозування майбутнього цієї важ-
ливої складової лісових фітоценозів (Горышина, 1968) необхідно проводити 
подальше стеження за станом і динамікою ценопопуляцій названих видів для 
організації комплексного природоохоронного моніторингу.
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некоторые  параметры  популяций  ранневесенних  
эфемероиДов  (Scilla  bifolia  L.,  GalanthuS  nivaliS  L., 
corydaliS  Solida  (L.)  CLairv.)  в  урочище  лыса  гора  
(нпп  “пивничнэ  поДилля”)

е.В. ДорошенКо

В статье представлены результаты исследований структурно-функциональных параметров це-
нопопуляций ранневесенних эфемероидов (Corydalis solida (L.) Clairv., Galanthus nivalis L., 
Scilla bifolia L.) на территории национального природного парка “Пивничнэ Подилля” в урочи-
ще Лыса гора. Исследования проводили на участках с разными типами антропогенного влияния 
(природоохранный режим, ведение лесного хозяйства, вырубки, нерегулированная рекреацион-
ная нагрузка). Исследованы такие параметры ценопопуляций, как плотность, демографическая 
структура, репродуктивная биология (фактическая и потенциальная семенная продуктивность, 
коэффициент семенной продуктивности, урожай семян). Выявлено значительное разнообразие 
структурно-функциональных параметров ценопопуляций этих ранневесенних эфемероидов. 
Для прогнозирования будущего этой важной составляющей лесных фитоценозов необходимо 
проводить дальнейший мониторинг за состоянием и динамикой этих видов.
ключевые слова: ценопопуляция, эфемероиды, природоохранный режим, возрастная структу-
ра, семенная продуктивность, НПП “Пивничнэ Подилля”
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some  parameters  of  the  earLy  spring  ephemeroids 
CenopopuLations  (Scilla  bifolia  L.,  GalanthuS  nivaliS  L., 
corydaliS  Solida  (L.)  CLairv.)  on  the  “Lysa  hora” (nnp 
“pivniChne  podiLLia”)

К.V. Doroshenko

In the article the research results of the structural and functional parameters of the early spring 
ephemeroids cenopopulations (Corydalis solida (L.) Clairv., Galanthus nivalis L., Scilla bifolia L.) in 
the territory of the National Nature Park “Pivnichne Podillia” on the “Lysa Hora” are presented. The 
studies were conducted on the sites with different types of anthropogenic influence (conservation, forest 
management, deforestation, unregulated recreation press). It was proved that early spring ephemeroids 
respond to various interruptions of forest ecosystems related to trampling, the forest canopy thinning 
and other anthropogenic influences. The main parameters of the populations, namely the age structure, 
total density, reproductive biology (actual and potential seed production, seed yield) are investigated. 
A significant variety of the structural and functional parameters of these early spring ephemeroids 
cenopopulations are revealed. 

The density of the S. bifolia fluctuated in considerable limits. The age structure was marked by 
diversity. In forest communities and in old logs, which under environmental conditions, are approaching 
to the forest ecosystems, the age spectra were bimodal with a peak at juvenile and generative individuals. 
All investigated cenopopulations of the S. bifolia were characterized by the predominance of generative 
individuals over the virgin. This makes it possible to assert that old normal cenopopulation’s type is 
typical for this species.

It was established that the reaction of G. nivalis populations to the anthropogenic changes of the 
environment is due to changes in the density of individuals (density increases to a point). In communities 
that have experienced almost no human intervention, the density is small. In areas with a pronounced 
anthropogenic influence the density increases, but to a certain limit. In the conservation conditions in 
the communities with a few interruptions the great value of the actual and potential seed production 
was found.

It was established that the reaction of C. solida populations to the anthropogenic changes is due 
to increasing of the pregenerative individuals density and index of recovery, increasing of the actual 
and potential seed production and seed yield. In communities that have experienced almost no human 
intervention, the density and index of recovery are small, and the age spectra of the C. solida are 
bimodal. In dynamic communities the density and index of recovery are increasing, the age spectra are 
left sided.

To predict the future of this important component of forest phytocoenoses, further monitoring of the 
state and dynamics of these species should be carried out.
Key words: cenopopulation, ephemeroids, conservation, age structure, seed production, NNP 
“Pivnichne Podillia”
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