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ЗНАХІДКА HYPECOUM PROCUMBENS (HYPECOACEAE) В КРИМУ
К л ю ч о в і    с л о в а : флористичні знахідки, Hypecoum procumbens, Гераклейський півострів, Крим
У вітчизняній ботанічній літературі для Криму
наводиться тільки один вид роду Hypecoum L. —
H. pendulum L. (Аверкиев, 1947; Определитель...,
1972; Голубев, 1996; Цвелев, 2001; Ена, 2012), який,
згідно з сучасними поглядами науковців, входить
до складу секції Pendulae (Dahl, 1990). Вид, за ма
теріалами Гербарію Нікітського ботанічного саду
(YALT), трапляється в різних районах півостро
ва, переважно як бур’ян у агроценозах. У євро
пейських базах даних «The Euro+Med PlantBase —
the information resource for Euro-Mediterranean
plant diversity» (http://www.emplantbase.org/home.
html) та «Flora Europaea» (http://rbg-web2.rbge.org.
uk), окрім цього таксона, для Криму вказуєт ься
також H. torulosum Å. E. Dahl, а в другому виданні
першого тому «Flora Europaea» (Mowat et al., 1993)
чомусь наводиться тільки останній таксон, який
належить до секції Hypecoum (Dahl, 1989, 1990). В
Україн
 і відомі знахідки ще одного виду цієї сек
ції — H. procumbens L., котрий зібрали в 1994—
1996 рр. у околицях Одеси в рудеральних екото
пах приморської зони, але пізніше він, імовірно,
зник, тобто виявився ефемерофітом (Mosyakin,
Fedoronchuk, 1999; Васильєва, 2000).
Саме цей таксон у квітні 2013 р. знайшли
П.Є. Євсєєнков і С.О. Свірін у Криму на Герак
лейському півостр
 ові в околицях Севастополя.
Вони виявили два локалітети H. procumbens на
відстані приблизно 1200 м один від одного — на
півостр
 ові Маячний, біля західного узбережжя Со
лоної бухти та в районі Козачої бухти. В останніх
списках флори регіону такий вид не наводиться
(Бондарева, 2008; Seregin, 2008).
Hypecoum procumbens — середземноморська рос
лина, яка трапляється майже в усіх країнах регіо
ну — від Іспанії, Португалії та Марокко на заході
до Північного Іраку на сході. Найближчі до Криму

райони її поширення — це Румунія, Болгарія та Ту
реччина (Cullen, 1965; http://www.emplantbase.org/
home.html). Цей вид є типовим таксоном роду, але
характеризується значною варіабельністю морфо
логічних ознак. У його складі виділено три підви
ди. Кримські екземпляри віднесені нами до типо
вого підвиду H. procumbens subsp. procumbens, що
підтверджується морфологічним описом, наведе
ним нижче, та ілюстраціями (див. фото на обкла
динці та рисунок).
Рослини яскраво-зеленого або сизувато-зе
леного кольору, від 15 до 30 см заввишки, з 1—10
прямостоячими або висхідними стеблами. Листя
зібране в розетку, двічі пірчасто-розсічене, кін
цеві сегменти ланцетно-оберненояйцеподібні,
загострені, іноді з 1—2 боковими зубчиками. Су
цвіття прямостоячі, з 1—4 квітками. Чашолистки
4—6 × 1,2—2,0 мм, цілокраї, із загостреним кін
цем. Пелюстки лимонно-жовті або яскраво-жовті.
Зовнішні пелюстки 7,5—10,0 × 4—8 мм, ромбічні,
іноді зі слабо вираженими боковими лопатями,
звичайно загорненими всередину. Внутрішні пе
люстки не мають чорної плями, їхні бокові лопаті
2,5—3,7 × 1,0—1,5 мм, видовжено-оберненояйце
подібні, тупі, значно коротші за середню лопать,
довжина якої сягає 5,5 мм, її бахромчаста части
на має розмір 3,0—3,5 × 1,0—1,5 мм і «сидить» на
ніжці близько 1 мм завдовжки. Тичинкові нитки
вузькоовальні, пиляки близько 1 мм завдовжки.
Пилок жовтувато-білий. Стиглі плоди стручкопо
дібні, сплощені, 4—8 см завдовжки, 2,5—4,0 мм
завширшки в найширшому сегменті, більшменш дугоподібно вигнуті, після дозрівання кін
цеві сегменти можуть відокремлюватися. Плоди
зав’язуються практично в усіх квіток, що свідчить
про характерне для цього виду переважання само
запилення (Dahl, 1989). Насіння D-подібної фор
ми, 1,5—1,0 мм, темно-коричневе.
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Стиглі плоди
екземплярів
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кримських
Hypecoum

Ripe fruits of the Crimean
specimens of Hypecoum procumbens

Севастопольська популяція H. procumbens скла
дається з декількох мікропопуляцій, кожна з яких
займає площу від 2 до 10 м2 і містить по кілька со
тень особин. Усі мікропопуляції пристосовані до
антропогенно порушених місць: валу нещодавно
засипаної канави, сміттєвої купи, узбіччя дороги
біля автобусної зупинки. Особини H. procumbens
зростають щільно, з проективним покриттям від
40 до 80 %. Вони формують угруповання з росли
нами схожої екології, переважно синантропами:
Hordeum murinum L., Anisantha tectorum (L.) Nevski,
Poa bulbosa L., Euphorbia helioscopia L., Fumaria
officinalis L., F. kralikii Jord., Erodium cyconium (L.)
L'Her., E. cicutarium (L.) L'Her., Papaver hybridum L.,
Muscari neglectum Guss. ex Ten. та ін.
За особливостями своєї морфологічної будови
кримські рослини близькі до представників цьо
го таксона з південно-західного узбережжя Чор
ного моря, що були описані як окремий вид —
H. ponticum Velen. (Cullen, 1965; Кузманов, 1970),
пізніше зведений до синоніма H. procumbens (Mowat
et al., 1993; http://www.emplantbase.org/home.html;
http://rbg-web2.rbge.org.uk). Подібні вони й до ек
земплярів із Егейських островів, опис і малюнки
яких уміщені в статті Å.E. Dahl (1989). Характер
ними ознаками цієї групи, на відміну від популя
цій із інших регіонів, є ромбоподібна, а не трило
патева форма зовнішніх пелюсток і маленькі бо
кові частинки внутрішніх пелюсток, що, як уважає
Å.E. Dahl (1989), може бути пов’язано з тривалим
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інбридингом. Особливості морфології, властиві
саме деяким причорноморським і східносередзем
номорським популяціям, поряд із пристосованістю
севастопольських популяцій до типових для виду
екотопів — берегів Середземного та Чорного мо
рів, не виключають можливості їх природного по
ходження в Криму. Але дуже обмежений регіональ
ний ареал і поширення переважно на антропоген
но порушених ділянках свідчать на користь думки
про занесення цього виду, що могло відбутися як
останніми роками, так і раніше — протягом двох
із половиною тисячоліть активної господарської
діяльності людини в цьому регіоні, починаючи з
часів давньогрецької колонізації. Значне збіль
шення чисельності популяції в 2013 р. могло бути
викликане сприятливими умовами, наприклад,
м’якою зимою. Подальші дослідження дозволять
з’ясувати, чи є H. procumbens у Криму ефемерофі
том, чи його можна вважати стійким компонентом
флори півостр
 ова та України загалом.
Гербарні зразки H. procumbens із околиць Се
вастополя передані до гербаріїв Інституту ботаніки
імені М.Г. Холодного НАН України (KW) і Нікітсь
кого ботанічного саду — Національного наукового
центру (YALT).
Автори висловлюють щиру подяку Денису Да
видову і Андрію Ковальчуку за надані літературні
джерела, а учасникам форуму на сайті «Плантари
ум» (http://forum.plantarium.ru) — за плідну дискусію
щодо систематики роду Hypecoum.
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НАХОДКА HYPECOUM PROCUMBENS (HYPECOACEAE) В
КРЫМУ
Два локалитета Hypecoum procumbens L. обнаружены на
Гераклейском полуострове в окрестностях г. Севастополь.
Это первая находка данного растения на территории Крыма
и вторая — в Украине и Восточной Европе. Приведено
морфологическое описание крымских экземпляров вида.
Обсуждается вопрос о происхождении севастопольской
популяции H. procumbens.
К л ю ч е в ы е  с л о в а: флористические находки, Hypecoum
procumbens, Гераклейский полуостров, Крым.
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THE
FINDING
OF
HYPECOUM
(HYPECOACEAE) IN THE CRIMEA

PROCUMBENS

Two localities of Hypecoum procumbens L. were found on
Heracleisky peninsula, near Sevastopol. This is the first record
of this plant in the Crimea and the second one in Ukraine and
Eastern Europe. Morphological description of the Crimean
specimens of H. procumbens is given. The origin of the Sevastopol
population of the species is discussed.
K e y w o r d s: floristic findings, Hypecoum procumbens,
Heracleisky peninsula, the Crimea.
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