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У ФІТОЦЕНОЗАХ ЗАХОДУ УКРАЇНИ 
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Науковий керівник – д.с.-г.н., проф. В. П. Рябчук 
 
Досліджено фактичні та потенційні показники насіннєвої продуктивності Primula veris L. у фі-

тоценозах заходу України. Встановлено масу 1000 насінин та виявлено деякі відмінності при порів-
няльному аналізі характеристик насінного матеріалу досліджуваного виду сформованого у різних 
лісорослинних умовах.  
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продуктивність, коефіцієнт продуктивності, маса насіння. 

Вступ. Насіннєва продуктивність є одним з 
найважливіших показників життєвості виду в кон-
кретних умовах існування. Вона визначена кількі-
стю насіння, що утворюється на особині чи гене-
ративному пагоні, та залежить від комплексу зов-
нішніх чи внутрішніх чинників. Із зовнішніх чинни-
ків на кількість насіння найбільше впливають 
погодні умови, що збігаються з фенофазами цві-
тіння, формування плодів і насіння, причому цей 
вплив може бути як безпосереднім так і опосере-
дкованим. Комплекс інших абіотичних та біотич-
них чинників не суттєво впливають на процес 
запилення та перетворення насінних зачатків у 
насіння [1-4, 6, 7]. 

Для характеристики біологічних особливос-
тей рослинного організму насіннєва продуктив-
ність має велике значення для відтворення виду, 
є завершальним етапом репродуктивного проце-
су та відображає усі періоди онтогенезу. Одним із 
механізмів саморегулювання цього процесу є так 
званий опір середовища приростові популяції, що 
визначений складним комплексом біогенетичних 
особливостей [8, 9]. 

Насіннєва продуктивність - один з найважли-
віших показників, що характеризує роль виду у 
фітоценозі. Потенційні та реальні параметри на-
сіннєвої продуктивності є важливими базовими 
характеристиками у відтворенні популяції і, част-
ково, відображають ступінь її адаптованості та 
стійкість до дії зовнішніх чинників у конкретних 
умовах існування [6, 11]. 

Мета досліджень. Проаналізувати показни-
ки насіннєвої продуктивності та масу 1000 насі-
нин у властивих для досліджуваного виду умовах 
зростання в межах заходу України. 

Матеріали та методика досліджень. Мате-
ріалом для визначення насіннєвої продуктивності 
послужили рослинні організми досліджуваного 
виду, участь якого доповнює видовий склад 
трав’яного вкриття на пробних площах. Для реа-
лізації поставленої мети нами використано літе-
ратурні методики, що послужили основою для 
проведення досліджень [2, 3, 10-12]. Збирання 
матеріалу проводили в період перебування осо-
бин у фазі плодоношення (масове дозрівання 
плодів та обнасінення). Оцінку репродуктивної 
сфери рослин проводили з використанням таких 

показників: кількість генеративних пагонів та від-
повідно на них квітконіжок (з них розквітлих); кіль-
кість багатонасінних коробочок на генеративному 
пагоні (з них обнасінених); кількість насінин в 
одній коробочці та загальна чисельність насінин 
на 1 квітконосному пагоні (усереднене значення).  

Результати досліджень. Визначення показ-
ників продуктивності стало завершальним етапом 
наших польових та камеральних досліджень в 
період 2007-2012 рр. На основі проведених дос-
ліджень віталітетно-вікової структури популяцій 
первоцвіту весняного нами відмічено, що репро-
дуктивна стадія розвитку рослин спостерігалася 
на 2-3 рік. У фенологічну фазу цвітіння та форму-
вання квіткових бруньок особини Primula veris, що 
перебували в іматурному віковому стані, вступа-
ли на 10-12 діб пізніше від особин, які на момент 
спостережень перебували в генеративному чи 
сенільному стані. І.В. Вайнагій [2] з’ясовує та по-
яснює це явище, як результат спадкових особли-
востей та життєздатності насінного матеріалу, що 
обумовлює та накладає значний відбиток на від-
соток фактичної насіннєвої продуктивності. Роз-
мірні ознаки плодів (багатонасінна розкривна 
коробочка) та насіння первоцвіту весняного нао-
чно відображено на рис 1.  

Насіннєва продуктивність – це кількість на-
сіння, що утворюється в одному плоді, на одному 
пагоні або особині впродовж вегетаційного сезо-
ну. Для трав’янистих квіткових рослин плідність 
відповідає потенційній насіннєвій продуктивності. 
Потенційна насіннєва продуктивність (ПНП) – 
кількість насіннєвих зачатків на особину або ге-
неративний пагін. Під фактичною насіннєвою 
продуктивністю (ФНП) розуміють кількість зрілих 
непошкоджених насінин на пагін чи особину. Від-
ношення фактичної продуктивності до потенціа-
льної, виражене у відсотках називають коефіціє-
нтом продуктивності (КФ). Цей показник є показ-
ником "благополуччя" насінного розмноження в 
певних умовах [6, 13, 14]. 

Нами проведено порівняльний аналіз насін-
нєвої продуктивності рослин у природних місцез-
ростаннях відмінних між собою за лісотипологіч-
ними умовами місцезростання. Результати ви-
вчення насіннєвої продуктивності досліджуваного 
виду наведено в табл. 1. 
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Рис. 1. Насінний матеріал Primula veris  
 

Таблиця 1 
Насіннєва продуктивність первоцвіту весняного 

Тип лісорослинних 
умов 

Пробна 
площа 

Кількість, шт./м2 

Квітконіжок на квітконо-
сних пагонах плодів та насінин Насіннєва продуктивність 

КНП, % 

всього з них розкві-
тлих 

плодів у 
суцвітті 

насінин в 1 
плоді потенційна фактична 

Галявини та деревостани з повнотою до 0,5 
В2 6 110±2 88±2 72±2 41±2 3608±2 2952±2 81,8 
В3 13 96±2 84±2 65±2 44±2 3696±2 2860±2 77,4 
С3 1 120±2 108±2 92±2 48±2 5184±3 4416±3 85,1 
D2 21 90±2 80±2 50±2 43±2 3440±2 2150±3 62,5 
D3 7 132±3 120±2 97±2 45±2 5400±3 4365±2 80,8 

Деревостани повнотою 0,7-0,9 
В2 2 120±2 120±2 102±4 50±1 6000±4 5100±2 85,0 
В3 17 98±3 84±4 71±4 38±4 3192±4 2698±2 84,5 
С2 5 252±1 224±2 194±2 45±2 10080±3 8730±2 86,6 
С3 3 117±2 108±2 92±3 47±1 5076±3 4324±3 85,2 
D2 12 291±1 262±3 231±2 40±2 10480±3 9240±3 88,1 
D3 16 240±3 216±3 176±2 35±3 7560±2 5632±2 81,5 

 

Аналіз отриманих даних табл. 1 дозволяє 
стверджувати про суттєву різницю визначених 
показників у рослин, які зростають в різних при-
родних фітоценозах. Кількість квітконіжок на квіт-
коносних пагонах, які здатні відтворити популяцію 
первоцвіту весняного, коливається в межах 
90±2 шт./м2 (D2 - галявини та деревостани повно-
та до 0,5) - 291±1 шт./м2 (D2 – деревостани з пов-
нотою до 0,7-0,9). В результаті їх перерахунку на 
число генеративних пагонів, в межах облікової 
площадки (1х1 м), нами встановлено, що кіль-
кість квітконіжок у зонтику становить від 80±2 
шт./м2 до 262±3 шт. Слід відмітити, що мінімаль-
ними та максимальними показниками характери-
зуються однакові умови трофності та зволоження 
ґрунту, відмінність полягає в повноті (в свою чер-
гу й освітлення ділянки) деревостану. Максима-
льну кількість генеративних пагонів, що здатні 
утворити багатонасінні коробочки, виявлено у 
високоповнотних деревостанах. Ми припускаємо, 
що на плодоношення та чисельність генеративних 
пагонів значний відбиток накладають кліматичні 
чинники характерні для території проростання 
насіння (середньодобова температура повітря, 

кількість опадів та їх протяжність, характер освіт-
лення території та ін.). Аналіз чисельності насінин 
у насінних коробочках свідчить про несуттєву різ-
ницю між усередненими даними і коливається від 
35±3 до 50±1 шт. з одного генеративного пагона. 
Такий насіннєвий матеріал презентують особини, 
що зростають у високоповнотних деревостанах.  

Потенційна насіннєва продуктивність (ПНП) 
вказує на потенційні можливості виду до насіннє-
вого розмноження, а її максимальна величина 
відбиває генетичну здатність виду до запліднен-
ня За кількістю насінних зачатків показники ПНП 
стверджують про суттєву різницю числових зна-
чень виявлених для досліджуваного виду приу-
роченого до певних лісотипологічних умов місце-
зростання. Мінімального (3440±2 шт./м2) та мак-
симального (10480±3 шт./м2) значення показник 
ПНП набуває в умовах свіжого груду у відмінних 
за повнотою деревостанах. Ми припускаємо, що 
на суттєві відмінності у визначених показниках 
значний відбиток накладає характер освітлення 
території місцезростання. Результати вивчення 
ФНП засвідчили, що максимальні та мінімальні 
показники властиві тим самим лісотипологічним 
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умовам що й для ПНП. Встановлено, що 
ФНПмін=2150±3 шт., ФНПмакс. - 9240±3 шт./м2 Зна-
чення коефіцієнта продуктивності (КП) перебуває 
в межах 62,5-88,1%. Отриманий коефіцієнт де-
монструє високу насіннєву продуктивність, а ви-
значення її параметрів є важливою складовою 
для виявлення основних характеристик морфо-
логічної структури фітоценозу за участю в ньому 

досліджуваного виду. 
Одними з найважливіших показників, який 

характеризує рівень адаптації рослини до конк-
ретних екологічних чи лісівничих умов - це схо-
жість та маса 1000 насінин. Для детальнішої ха-
рактеристики повноцінної частини врожаю визна-
чали масу 1000 шт. насіннєвого потенціалу дос-
ліджуваного виду (табл. 2).  

Таблиця 2 
Маса насіння в різних лісотипологічних умовах 

Тип лісорослинних 
умов 

Пробна 
площа 

Кількість плодів та насінин, шт. Маса насіння, г 
плодів у суцвітті насінин в 1 плоді ФНП 1000 шт. загальна 
Галявини та деревостани з повнотою до 0,5 

В2 6 72±2 41±2 2952±2 0,49 1,45 
В3 13 65±2 44±2 2860±2 0,52 1,49 
С3 1 92±2 48±2 4416±3 0,85 3,75 
D2 21 50±2 43±2 2150±3 0,68 1,47 
D3 7 97±2 45±2 4365±2 0,54 2,35 

Деревостани повнотою 0,7-0,9 
В2 2 102±4 50±1 5100±2 0,64 3,30 
В3 17 71±4 38±4 2698±2 0,60 1,62 
С2 5 194±2 45±2 8730±2 0,60 5,27 
С3 3 92±3 47±1 4324±3 0,71 3,09 
D2 12 231±2 40±2 9240±3 0,65 6,02 
D3 16 176±2 35±3 5632±2 0,52 2,90 

 

Аналіз табл. 2. дає підставу стверджувати, 
що маса 1000 насінин коливається в межах 
0,493-0,851 г. В результаті багатофакторного 
аналізу отриманих результатів нами виявлено що 
в умовах свіжого та вологого субору особини 
первоцвіту весняного презентують насіннєвий 
матеріал вага якого становить 0,493-0,648 г. Це-
нопопуляції приурочені до сугрудових типів лісу 
формують насіння вагою 0,604-0,851 г. В умовах 
свіжого та вологого груду вага насіннєвого по-

томства Primula veris становить 0,516-0,686 г.  
Висновки. Нашими спостереженнями дове-

дено, що особини первоцвіту весняного регуляр-
но формують життєздатне насіння у властивих 
для росту та розвитку лісорослинних умовах, про 
що свідчать показники насіннєвої продуктивності. 
Виявлено, що при збільшенні маси насіння пока-
зник фактичної насіннєвої продуктивності теж 
зростає. 
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СЕМЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ PRIMULA VERIS L. В ФИТОЦЕНОЗАХ ЗАПАДА УКРАИНЫ 

О.Р. Кирничишин 
Исследованы фактические и потенциальные показатели семенной продуктивности Primula 

veris L. в фитоценозах запада Украины. Установлено массу 1000 семян и выявлены некоторые раз-
личия при сравнительном анализе характеристик семенного материала изучаемого вида сформи-
рованного в различных лесорастительных условиях. 

Ключевые слова: первоцвет весенний, лесорастительные условия, потенциальная и факти-
ческая семенная продуктивность, коэффициент производительности, масса семян 

 
SEED PRODUCTIVITY OF PRIMULA VERIS L. IN WESTERN UKRAINE PHYTOCENOSES 

O.R. Kyrnychyshyn 
The actual and potential seed productivity indicators of Primula veris L. in different forest typology habi-

tat conditions as a result of the research have been founded. A significant difference in the determining 
plants parameters (number of peduncles, flowering shoots per unit area) that grow in different phytocenoses 
and able to reproduce the population by seed or vegetative ways has been founded during the analysis of 
the data. The 1000 seeds weight for informing and improving knowledge about species bioecology and 
productivity of common cowslip populations has been determined.  

Keywords: common cowslip, forest-growing conditions, potential and actual seed productivity, productiv-
ity capacity, seeds weight. 
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ОЦІНКА МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ ЗАПЛАВНИХ ЛУК Р. ПСЕЛ  

(СУМСЬКА ОБЛ.) В ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ 
 

Т. О. Коровякова, к.б.н., Сумський національний аграрний університет  
 
У статті представлено список флори заплавних лук р. Псел, який охоплює її центральне ядро. 

Охарактеризована представленість у флорі заплави Псла декоративних видів. Для можливості 
використання лучних трав в озелененні проаналізовані наступні характеристики: декоративність; 
ступінь охорони; життєва форма за Раункієром; тривалість життя; відношення до водного режи-
му ґрунту; відношення до засвоюваних форм азоту в ґрунті. На основі проведеного дослідження 
оцінено можливість використання декоративних лучних видів в ландшафтному дизайні. 

Ключові слова: флора, луки, декоративні види, озеленення. 
Постановка проблеми. Природні лучні угід-

дя є важливим осередком біологічного різнома-
ніття. Лучна рослинність виконує середовищеза-
хисну функцію, перешкоджаючи процесам ерозії 
та видуванню ґрунтів. Луки вносять необхідну 
різноманітність в структуру ландшафту, підви-
щуючи його естетичну цінність, часто слугують 
місцями відпочинку населення. В структурі зага-
льносвітових земельних ресурсів на частку лук 
припадає 3361,7 млн. га, що становить 25,7% 
суші, серед сільськогосподарських угідь їх частка 
складає 69,9% [1]. У рослинному покриві України 
лучна рослинність займає 8,5 – 9,0 млн. га [2]. В 
Сумській області лучні угрупування займають 
площу в 351,7 тис. га, це близько 21% площі Су-
мщини [3]. Місцева лучна флора має велику кіль-
кість декоративних видів рослин, призначених 
для будь-яких різновидів ландшафтного дизайну. 
Дикорослі види, крім того, що володіють цінними 
декоративними показниками, ще й добре присто-
совані до місцевих кліматичних і екологічних 
умов. Однак недолік інформації про їх біологію, 

популяційні характеристики, розвиток та агротех-
ніку затримує широке впровадження даних видів 
в культуру. У зв’язку з цим, перспективним за-
вданням сьогодення є вивчення  популяцій деко-
ративних лучних рослин та оцінка можливості 
використання їх в озелененні. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Значення корисних дикорослих видів широко 
висвітлене в літературі [4, 5, 6, 7], проте не при-
діляється належної уваги використанню природ-
них декоративних видів в озелененні. Мета нашо-
го дослідження полягала у вивченні флори за-
плавних лук р. Псел, проведенні аналізу пред-
ставленості декоративних рослин на  досліджу-
ваних природних кормових угіддях (в межах Сум-
ської області) та можливості застосування їх в 
озелененні.  

Методи та умови проведення досліджень. 
Дослідження проведено у вегетаційний період з 
2010 по 2013 рік на заплавних луках в межах 
верхньої та середньої течії р. Псел (Сумська об-
ласть), яка є типовою для північного сходу Украї-


