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ASPLENIUM LEPIDUM C. PRESL SUBSP. HAUSSKNECHTII (GODET ET REUT.)
BROWNSEY (ASPLENIACEAE) — НОВИЙ ДЛЯ ФЛОРИ СХІДНОЇ ЄВРОПИ
ТАКСОН ПАПОРОТЕПОДІБНИХ
К л ю ч о в і с л о в а: флористична знахідка, Asplenium lepidum subsp. haussknechtii, папороті,
Кримський природний заповідник, Крим, флора України
За сучасними відомостями (Безсмертна та ін.,
2012; Цвелев, 2012), для флори України наводяться
14 таксонів видового рангу, які належать до роду
Asplenium L. (incl. Ceterah Willd., Phyllitis Hill). Це
A. adiantum-nigrum L., A. x alternifolium Wulfen ex
Jacq., A. ceterach L. (Ceterah officinarum DC.), A. cu
neifolium Viv., A. fontanum (L.) Bernh., A. x heufleri
Reichardt, A. obovatum Viv. subsp. lanceolatum (Fiori)
P. Silva (syn. A. billotii F. W. Schultz), A. x protoadulterinum
Lovis et Reichstein, A. ruta-muraria L., A. scolopendrium
L. (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.), A. septentrionale
(L.) Hoffm., A. x souchei Litard., A. trichomanes L.,
A. viride Huds. Дванадцять із них зростають у Криму
(Сазонов, 1997; Безсмертна та ін., 2012; Ена, 2012).
У вересні 2011 р. ми виявили на території Кримського природного заповідника в Гірському Криму
ще один таксон цього роду, який раніше для флори
країни та Східної Європи взагалі не наводився, —
A. lepidum C.  Presl subsp. haussknechtii (Godet et
Reut.) Brownsey (syn. A. haussknechtii Godet et Reut.).
Невелика популяція цієї рослини (не більше 10
особин) зростає на старому мурі Козьмо-Дем’я
нівського монастиря на висоті близько 700 м над
р.м. (фото на 4 с. обкладинки).
Asplenium lepidum C. Presl — вид, дуже близький
до широко розповсюдженого A. ruta-muraria L. За
літературними відомостями (Henderson, 1965; Viane
et al., 1993), він відрізняється від останнього низкою морфологічних ознак, головні з яких наведені в таблиці.
Такі морфологічні відмінності характерні й для
кримських екземплярів цих видів (рисунок).
За сучасними поглядами (Brownsey, 1976a; Strid,
1986; Viane et al., 1993), на основі деяких морфологічних відмінностей та особливостей поширення
вид поділяється на два підвиди — A. lepidum subsp.
lepidum і A. lepidum subsp. haussknechtii. Перший ха© Л.Е. РИФФ, 2013
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рактеризується залозистим опушенням пластинки
та черешка вай (особливо по краю), сизуватим відтінком забарвлення пластинки, спорангіями, що
не розкриваються у стиглому стані, жовто-корич
невим кольором спор. У другого підвиду пластинки голі (крім деяких зовсім молодих вай), яскравозеленого забарвлення, спорангії розкриваються,
спори темніші, червоно-коричневі (Brownsey, 1976a,
1977; Strid, 1986; Viane et al., 1993). Asplenium lepidum
subsp. lepidum поширений у південній частині Цент ральної та в Південно-Східній Європі, здебільшого
в горах Північної Італії, Балканського півострова та
Румунії, окремі ізольовані локалітети відомі з Південної Франції та північно-східної Іспанії (Brownsey, 1976a; Viane et al., 1993). Asplenium lepidum
subsp. haussknechtii — переважно західноазійський
таксон, поширений від південно-східної Туреччини до Ірану. В Європі відомий тільки з острова Крит,
Румунії й анклаву в північно-східній Іспанії (Viane
et al., 1993; Ciocârlan, 2009). Найближче до Криму
місцезнаходження — північно-західний Кавказ, звід
ки він був описаний як ендемік Абхазії A. hermannichristi Fomin, згодом зведений до синонімів A. lepi
dum subsp. haussknechtii (Фомин, 1934; Колаковский,
1980; Черепанов, 1995). Окремий різновид A. lepidum
subsp. haussknechtii var. samarkandense (Kossinsky) Brow
nsey поширений у Центральній Азії (Фомин, 1934;
Brownsey, 1976).
Морфологія кримських рослин збігається з такою A. lepidum subsp. haussknechtii, яка описана в
літературних джерелах (Brownsey, 1976a: с.  261;
1976b: с.  524), за винятком того, що на поверхні
(але не по краю) навіть старих вай розташовані нечисленні (в середньому від 5 до 10 на мм2) залозисті
волоски. Хоча наявність залозистого опушення є
однією з головних ознак, за якою виділяється
A. lepidum subsp. lepidum, ми вважаємо за доцільне
віднести кримські екземпляри до A. lepidum subsp.
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Абаксіальний бік ваї Asplenium lepidum C.  Presl subsp.
haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey (ліворуч) і A. ruta-mu
raria L. (праворуч) зі спорангіями
Abaxial side of a frond of Asplenium lepidum C.  Presl subsp.
haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey (left) and A. ruta-mura
ria L. (right) with sporangia

haussknechtii, оскільки комплекс інших ознак (розмір, форма і колір вай, відсутність залозистих волосків по краях пластинки, морфологія та механізм
розкриття спорангіїв, забарвлення спор) відповідає
саме цьому підвиду. На користь такої пропозиції
свідчать й ареалогічні міркування. Адже в найближ
чих до Криму локалітетах A. lepidum subsp. lepidum,
які розташовані в західних районах Болгарії та в
Румунії, як зазначає P. J. Brownsey (1976a : p. 261),
трапляється тільки різновид A. lepidum subsp. lepidum
var. fissoides Ritter et Schumacher, що вирізняється
сильно розсіченими ваями і густим залозистим
опушенням пластинки та рахісу, а це не характерно
для кримських рослин. До речі, залозисте опушен-

ня притаманне й екземплярам A. ruta-muraria, які
зростають на тому самому мурі Козьмо-Дем’янів
ського монастиря. Для A. ruta-muraria відсутність
опушення також раніше наводилася як одна з
діагностичних ознак (Crabbe et al., 1964; Strid,
1986), але через несталість і ненадійність тепер ця
ознака вилучена з діагностичних ключів (Viane et
al., 1993).
За літературними відомостями, популяції, які за
своєю морфологією займають проміжну позицію
між двома підвидами A. lepidum, відомі на острові
Крит. Але там зростають і типові форми обох підвидів, тому популяція рослин із проміжними ознаками трактується як гібридна (Brownsey, 1976a).
Щодо кримських рослин, то розглядати їх як гібриди поки що немає жодних підстав. Найімовірніше,
наявність залозистого опушення свідчить про їхню
приналежність до окремого морфотипу, який сформувався в ізольованому анклаві на межі ареалу виду.
На наш погляд, знахідка кримської популяції надає новий матеріал для вдосконалення діагностики
та подальшого вивчення проблеми походження
таксонів комплексу A. lepidum, яке обговорюється в
ботанічній літературі вже кілька десятиліть (Brownsey, 1976a, b).
Той факт, що популяція A. lepidum subsp. haussknechtii виявлена в антропогенному оселищі, може
підкріплювати припущення про адвентивне походження цього таксона в Криму. Однак морфологічні відмінності кримських екземплярів від рослин із
інших регіонів та характер поширення виду скоріше
підтверджують версію, що Гірський Крим є частиною природного ареалу A. lepidum. Цей таксон досі
не знайдено у природних умовах, напевно, тому, що
він схожий із досить тривіальним, але дуже варіабельним A. ruta-muraria, та й кримський ареал досліджень обмежений важкодоступною гірською
місцевістю, що може пояснюватися екологічними
вимогами виду і збігається з особливостями його

Морфологічні ознаки A. lepidum і A. ruta-muraria
Морфологічні ознаки

A. lepidum

A. ruta-muraria

Пластинка

тендітна, перетинчаста

шкіряста

Колір вай

світло-зелений

темно-зелений

Край сегментів

городчастий

цілісний або зубчастий

Розташування сорусів

у нижніх двох третинах сегмента II порядку

рівномірно по сегменту II порядку або ближче
до його верхнього краю
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висотного поширення в інших гірських регіонах.
Недавня знахідка в цьому ж районі, на Бабуганяйлі, нового для флори України виду Dryopteris villa
rii (Bellardi) Woynar ex Schinz et Thell. (Безсмертна,
2011) теж засвідчує перспективність ретельнішого
вивчення папоротеподібних Гірського Криму*.
Автор висловлює подяку керівництву Кримського
природного заповідника й колективу туристичної фір
ми ПП Канакі за надану можливість проведення польових досліджень, а співробітникам наукової бібліотеки Нікітського ботанічного саду — за допомогу в
пошуку необхідної літератури.
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Asplenium lepidum C.Presl subsp.
haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey
(Aspleniaceae) — новый для флоры ВОСТОЧНОЙ
ЕВРОПЫ таксон папоротникообразных
Редкий таксон папоротников — Asplenium lepidum C.  Presl
subsp. haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey — был обнаружен в Крымском природном заповеднике. Это первая находка данного растения для территории Крыма, Украины и
Восточной Европы. Обсуждаются вопросы морфологии,
систематического положения и происхождения крымской
популяции Asplenium lepidum.
К л ю ч е в ы е с л о в а: флористическая находка, Asplenium
lepidum subsp. haussknechtii, папоротники, Крымский природ
ный заповедник, Крым, флора Украины.
L.E. Ryff
Nikita Botanical Garden — National Scientific Centre, Yalta
Asplenium lepidum C.Presl subsp.
haussknechtii (Godet et Reut.) Brownsey
(Aspleniaceae), A new taxon of ferns
IN the flora of EASTERN EUROPE
A rare fern, Asplenium lepidum C. Presl subsp. haussknechtii (Go
det et Reut.) Brownsey, was found in the Crimean Nature Reser
ve. This is the first report of this taxon for the flora of Crimea,
Ukraine, and Eastern Europe. The issues on morphology, taxonomy and origin of the Crimean population of Asplenium lepidum
are discussed.
K e y w o r d s: floristic record Asplenium lepidum subsp.
haussknechtii, ferns, Crimean Nature Reserve, Crimea, flora of
Ukraine.

______________________________
*
Гербарні зразки Asplenium lepidum ssp. haussknechtii з Криму
передані в березні 2013 р. до Гербарію Інституту ботаніки
імені М.Г. Холодного НАН України (KW).
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