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Оцiнка властивостей особин рослин як основа
прогнозування стану популяцiй рiдкiсних та зникаючих
видiв
Оцiнка властивостей особин рослин є основою дослiджень ценопопуляцiй i дає можливiсть прогнозування стану популяцiй, що особливо актуально при вивченнi рiдкiсних
та зникаючих видiв. Кiлькiсну оцiнку репродукцiї особин рослин корисно доповнювати дослiдженням морфометричних показникiв генеративних та вегетативних органiв, оскiльки розмiр особини, який визначається кiлькiстю, лiнiйними розмiрами вегетативних та генеративних структур, обумовлює всi репродуктивнi показники. При
дослiдженнi семи морфометричних показникiв у деяких дикорослих видiв родини Orchidaceae Juss. виявлено широку варiабельнiсть кiлькiсних i лiнiйних параметрiв генеративних органiв. Лiнiйнi показники вегетативних органiв бiльш консервативнi. Це,
можливо, обумовлено стабiльнiстю, яка склалася на генетичному рiвнi в процесi еволюцiї.

Родина Orchidaceae Juss. — орхiднi, або зозулинцевi, належить до класу Liliopsida, пiдкласу
Liliidae, порядку Orchidales Lindl. i є однiєю з найбiльших родин покритонасiнних рослин,
що нараховує близько 750 родiв i вiд 17000 до 35000 видiв. Орхiднi — космополiти, вони поширенi майже в усiх регiонах земної кулi. Найчисленнiшi епiфiтнi орхiднi в тропiчних
i субтропiчних областях. Центром родової i видової рiзноманiтностi орхiдей є тропiчна Америка, де налiчується до 306 родiв, якi об’єднують 8266 видiв. Видiляють наземнi, епiфiтнi,
лiтофiтнi життєвi форми орхiдних та тi, що ростуть пiд землею [1].
Флора України нараховує 70 видiв орхiдних iз 28 родiв. Рiдкiснiсть орхiдей i їх чисельнiсть, що скорочується, обумовленi як впливом природних чинникiв (вiдсутнiстю в бiотопi
грибiв — мiкоризоутворювачiв i специфiчних комах — запилювачiв), так i антропогенною
дiєю [2–5].
На даний час орхiдеї знаходяться на стадiї активної еволюцiї, що пiдтверджується будовою генеративної сфери в особин одного виду i значною кiлькiстю мiжвидових та мiжродових гiбридiв [6]. Вегетативнi органи консервативнiшi, їх будова характеризує пристосованiсть рослин до клiматичних, едафiчних i фiтоценотичних умов iснування, що сформувалася в процесi еволюцiї.
У природних умовах орхiднi здатнi до вегетативного та насiннєвого розмноження, проте
для вiдновлення популяцiй природного вiдтворення недостатньо у зв’язку з їх бiоекологiчними особливостями. Бiльшiсть видiв належить до рiдкiсних та тих, що зникають. Тому
актуальною є розробка методiв прискореного розмноження, введення в культуру, репатрiацiя цих видiв у природу, а також створення генетичних банкiв i колекцiй для збереження
i розширення генофонду. Незважаючи на те, що вже накопичений великий досвiд розмноження орхiдей i проведенi численнi теоретичнi i практичнi дослiдження, поки що не всi
види пiддаються успiшному розмноженню штучним шляхом. Тому будь-якi дослiдження,
пов’язанi з вивченням репродуктивних особливостей орхiдних помiрної зони, становлять
значний практичний та теоретичний iнтерес. Оцiнка властивостей особин рослин є основою
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дослiджень ценопопуляцiй i дає можливiсть прогнозування стану популяцiй, що особливо
актуально при вивченнi рiдкiсних та зникаючих видiв. Кiлькiсну оцiнку репродукцiї особин
рослин корисно доповнювати дослiдженням морфометричних показникiв генеративних та
вегетативних органiв, оскiльки розмiр особини, який визначається кiлькiстю, лiнiйними розмiрами вегетативних та генеративних структур, обумовлює всi репродуктивнi показники.
Матерiали та методи. Матерiалом для проведення дослiджень були сiм дикорослих
видiв орхiдних (Orchidaceae) флори Криму: палеоендемiчний кримсько-кавказький вид Himantoglossum caprinum (Bieb.) C. Koch., 1837 — ремнепелюстник козячий, релiктовий середземноморсько-передньоазiйський вид Ophrys oestrifera Bieb., 1808 — офрис оводоносний, якi
належать до першої категорiї рiдкiсностi, релiктовий європейсько-середземноморський вид
Cephalanthera damasonium (Mill) Druce, 1906 — булатка великоквiткова, монотипний середземноморсько-захiдноазiйський вид Anacamptis pyramidalis (L.) Rich., 1817 — анакамптис
пiрамiдальний, євромалоазiйський вид Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb., 1828 — любка зеленоквiткова, вид з диз’юнктивним ареалом Epipactis helleborine (L.) Crantz., 1769 —
коручка чемерниковидна, а також євросибiрський вид Neottia nidus-avis (L.) Rich., 1817 —
гнiздiвка звичайна. E. helleborine, C. damasonium та N. nidus-avis — кореневищнi, всi iншi
належать до бульбових видiв орхiдей [7]. Вiдзначимо, що N. nidus-avis — сапрофiтна рослина, але у спецiальних дослiдженнях було виявлено наявнiсть хлорофiлiв, якi знаходяться
у неактивнiй формi [8].
Дослiджуванi орхiдеї належать до двох пiдродин Orchidaceae i вiдрiзняються за ареальним типом, бiоморфою, здатнiстю переходити до стану вторинного спокою, iнтенсивнiстю мiкоризної iнфекцiї, системою схрещування та ступенем рiдкiсностi. Усi види значно
вiдрiзняються мiж собою за розмiром генеративних, вегетативних органiв та насiннєвою
продуктивнiстю. Збiр матерiалу проводився протягом 2008–2010 рокiв у фазах цвiтiння та
плодоношення.
При аналiзi визначали такi морфометричнi показники, як кiлькiсть запилених та незапилених квiток у суцвiттi, довжина та ширина зав’язi, довжина квiтконоса та вiночка,
коефiцiєнт зав’язування плодiв. Отриманi данi були статистично обробленi [9]. Для бiльшостi ценопопуляцiй дослiдження носили монiторинговий характер.
Результати та їх обговорення. У результатi дослiдження морфометричних показникiв 11 видiв орхiдних виявлена їх широка варiабельнiсть (табл. 1). Спостерiгається вiдносна
консервативнiсть лiнiйних показникiв генеративних органiв: довжини та ширини зав’язi,
довжини вiночка. Невисоким значенням коефiцiєнта варiацiї характеризується i довжина
квiтконоса (V = 22,1%). Можна припустити, що довжина рослини стабiлiзувалась на ге-

Таблиця 1. Кiлькiснi та лiнiйнi показники орхiдних
Вид рослини

Довжина
вiночка,
мм

Довжина
зав’язi,
мм

Ширина
зав’язi,
мм

Довжина
квiтконоса,
см

Коефiцiєнт
зав’язування
плодiв, %

Anacamptis pyramidalis
Platanthera chlorantha
Himantoglossum caprinum
Ophrys oestrifera
Cephalanthera damasonium
Epipactis helleborine
Neottia nidus-avis

8,2 ± 0,3
12,3 ± 1,1
18,7 ± 0,9
11,6 ± 0,9
17,8 ± 1,2
14,1 ± 0,4
7,8 ± 0,9

12,6 ± 0,5
19,1 ± 1,0
16,9 ± 0,6
15,8 ± 0,8
19,2 ± 0,7
11,2 ± 0,9
3,8 ± 0,3

3,1 ± 0,1
2,3 ± 0,3
3,1 ± 0,2
4,1 ± 0,4
5,3 ± 0,6
3,6 ± 0,3
2,9 ± 0,7

51,8 ± 2,0
40,2 ± 3,7
60,5 ± 1,9
20,3 ± 0,8
28,9 ± 5,8
52,3 ± 4,5
23,6 ± 1,6

66,0 ± 1,7
83,5 ± 1,0
93,0 ± 2,1
15,9 ± 0,4
84,0 ± 0,9
74,8 ± 1,1
87,3 ± 1,3
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нетичному рiвнi, про що свiдчить вiдсутнiсть або низька кореляцiя довжини квiтконоса
з iншими морфометричними показниками. Низький коефiцiєнт кореляцiї довжини квiтконоса можна пояснити також тим, що її вимiрювання здiйснювали здебiльшого на стадiї
плодоношення, коли розмiр рослини досяг свого максимуму i останьої стадiї рiчного циклу.
Частка плодоутворення у всiх видiв орхiдних достатньо велика. Особливо це спостерiгається у видiв, якi здатнi до самозапилення, а також у високоспецiалiзованих ентомофiлiв [10]. Алогамна система схрещування та обманна атракцiя запилювачiв визначають тiсну
залежнiсть успiху репродукцiї вiд багатьох факторiв, якi впливають на активнiсть запилювачiв (погоднi умови, наявнiсть кормової рослини поблизу популяцiї орхiдеї та iн.), а також
вiд ступеня морфологiчної вiдповiдностi запилювачiв до квiтки. Iнтенсивнiше вiдвiдуються
орхiдеї, якi сформували суцвiття до моменту появи досвiдчених запилювачiв. Про це свiдчить наявнiсть бiльшої кiлькостi плодiв у нижнiй частинi суцвiття. Рослини з пiзнiшими
термiнами цвiтiння вiдвiдуються рiдше. Тому коефiцiєнт плодоутворення (вiдношення кiлькостi плодiв до кiлькостi квiток особини) в популяцiях широко варiює: вiд 15,9% у O. oestrifera до 93,0% у H. caprinum, отже, варiює i кiлькiсть плодiв: вiд 4,7 до 27,7 шт. вiдповiдно
у O. oestrifera та A. pyramidalis.
Аналiзуючи рiзноманiття варiантiв атракцiї запилювачiв орхiдеями помiрних широт,
А. Дафнi подiлив рослини за наявнiстю нектару на двi групи: винагороджуючi та невинагороджуючi [11]. Види першої групи найчастiше винагороджують запилювачiв нектаром,
оскiльки пилок орхiдей не споживається комахами. Iснують й iншi способи винагороди:
ароматом, воском та iн. До нектарних видiв належать види роду Epipactis Zinn, 1757, якi
вiдвiдуються осами, бджолами, джмелями, метеликами, мурахами, павуками, та Platanthera
Rich., 1817, яка запилюється довгохоботковими метеликами та жуками. Винагороджуючi
орхiдеї активно вiдвiдуються комахами i вiдзначаються високим коефiцiєнтом зав’язування
плодiв (E. helleborine — 74,8%, P. сhlorantha — 83,5%) [12].
Приваблювання запилювачiв орхiдеями другої групи базується на зоровому i нюховому
обманi. Такi рослини вiдвiдуються вузьким видовим спектром запилювачiв i мають низький
коефiцiєнт зав’язування плодiв (O. oestrifera — 15,9%). Серед способiв обманної атракцiї
видiляють приваблювання запилювачiв, якi щойно з’явилися з гнiзда, великими яскравими
суцвiттями, iмiтацiєю квiтiв кормових рослин та статевою атракцiєю. Iмiтацiя кормових
рослин притаманна i частинi видiв роду Cephalanthera Rich.,1817 [13].
Самозапилення — не рiдкiсне явище в багатьох родах орхiдних (Cephalanthera, Epipactis,
Neottia Guett., 1754). Саме цим, можливо, обумовленi великi коефiцiєнти плодоутворення
у дослiджуваних представникiв цих родiв (E. helleborine — 74,8%, C. damasonium — 84,0%
та N. nidus-avis — 87,3%).
Стосовно особливостей сезонного розвитку орхiдних зазначимо швидку змiну фенологiчних фаз у одних видiв (N. nidus-avis) та сповiльнену — в iнших (P. chlorantha), що
може обумовлюватись їх генетичною природою, яка була сформована в процесi еволюцiї
в певних природно-клiматичних умовах. Це також може впливати на величину коефiцiєнта
плодоутворювання у цих видiв орхiдей.
У всiх популяцiях орхiдних виявлено високий ступiнь варiювання морфометричних показникiв репродуктивних органiв та рослин (рис. 1). Наприклад, у A. pyramidalis суцвiття
складається з (42,4±1,3) квiток. Такi види, як C. damasonium, E. helleborine мають суцвiття
з (7,5±0,7) та (13,1±2,2) квiтками вiдповiдно. Найбiльшi коефiцiєнти варiацiї характернi для
показникiв кiлькостi запилених та незапилених квiток у суцвiттi (117,9 i 140,7% вiдповiдно)
у всiх дослiджуваних популяцiях орхiдей, що вказує на високий ступiнь мiнливостi даного
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Рис. 1. Кiлькiсть запилених (а) та незапилених (б ) квiток у суцвiттi, %

показника. Найбiльша частка незапиленних квiток у суцвiттi спостерiгалася у O. oestrifera
(84%), найменша — у H. caprinum (7%). Це обумовлено особливостями бiоекологiї цих видiв
орхiдних, зокрема їх ценотичними вiдносинами.
Таким чином, можна констатувати, що орхiднi характеризуються значною варiабельнiстю морфометричних показникiв вегетативних та генеративних органiв, яка, безумовно,
впливає на репродукцiю популяцiй в цiлому. Iнтенсивнiсть зав’язування плодiв дослiджуваних видiв орхiдей неоднакова i залежить вiд погодних умов пiд час цвiтiння, кiлькостi
комах-запилювачiв тощо. Рiзка змiна екологiчних умов кожного року значно впливає на
тривалiсть окремих перiодiв розвитку. Сезонна ритмiчнiсть розвитку орхiдних у рiзних
видiв неоднакова i вiдображає довгий шлях їх еволюцiї в певних природно-клiматичних
умовах.
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The assessment of plants individuals characteristics as a basis of the
prediction of populations states of rare and disappearing species
The assessment of plants individuals characteristics is a basis of the cenopopulations research and
allows one to predict a population state, which is especially actual at studing the rare and disappearing species. The quantitative assessment of plants individuals reproduction eﬀectively completes
the research of morphometric indices of generative and vegetative organs because the individual
dimension which is determined by the number and linear dimensions of generative and vegetative
organs stipulates all reproduction indices. As a result of the research of 7 morphometric indices
of some wild species of family Orchidaceae Juss., a wide variability of quantitative and linear
parameters of generative organs is detected. The linear parameters of vegetative organs are more
conservative. This fact is possibly conditioned by the stability which was formed on the genetic level
in the evolutionary process.
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