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НОВІ ДАНІ ПРО ПОШИРЕННЯ
DIPHELYPAEA COCCINEA (M. BIEB.)
NICOLSON (OROBANCHACEAE) У КРИМУ
К л ю ч о в і с л о в а: Diphelypaea coccinea, Опукський природний запо
відник, рідкісний вид

Паразитичний безхлорофільний трав'яний багаторічник Diphelypaea coccinea
(M. Bieb.) Nicolson (Phelypaea coccinea (M. Bieb.) Poir.) (Orobanchaceae) поши
рений у північному Ірані, Малій Азії, на Кавказі і в Криму [2, 10]. У Криму ця
рослина трапляється дуже рідко. У «Червоній книзі України» [10] віднесена до
категорії рідкісних видів (III). Думки авторів проекту «Червоної книги Кри
му» щодо охоронного статусу D. coccinea різняться. Так, Ан.В. Єна відносить
цей вид до категорії I (відповідає «Data Deficient» і «Not Evaluated» Червоних
списків МСОП), А.В. Сазонов — до категорії III (відповідає категорії МСОП
«Vulnerable Species») [4].
Вважають, що географічне поширення D. coccinea на Кримському півостро
ві обмежується винятково західною частиною Гірського Криму, причому здебі
льшого його знаходили у середньому і верхньому поясах рослинності північно
го і південного макросхилів Головного пасма в межах Ялтинського гірськолісо
вого та Кримського природних заповідників [2, 6].
Останніми роками отримані дані про більше поширення D. coccinea на
Кримському півострові (рис. 1). Нижче конкретизуються відомості про ці зна
хідки.
У Карадазькому природному заповіднику зберігається виконана А.І. Діду
ленко 18.05.2000 р. фотографія D. coccinea з північнозахідного схилу невисокого
степового хр. ТатарХабурга, розташованого північніше від смт Коктебель. Зага
лом на хр. ТатарХабурга було знайдено 7 особин (150 м над р. м.). Більш ранніх
вказівок на виявлення виду в південносхідному Криму ми не знайшли.
М.М. Бескаравайний (Карадазький природний заповідник) у другій декаді
червня 2003 р. знайшов D. coccinea на південносхідних відрогах нагір'я Деме
рджи поблизу с. Генеральське (г. ШанКая, 929 м над р. м.), що належить до яйл
східної групи. Таким чином, з вищенаведених даних можна дійти висновку, що
ця рослина трапляється на Південносхідному узбережжі Криму, ймовірно,
повсюдно — від східних околиць Алушти до Карадага.
08.05.2008 р. на г. Опук (Опукський природний заповідник НАНУ, Керчен
ський півострів) у різнотравнозлаковому степу з виходами вапняку меотичного
періоду, на приморському схилі південно—південнозахідної експозиції (~40 м
над р. м.) автор виявила 3 особини D. сocсinea (включаючи одну загиблу рос
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Рис. 1. Географічне поширення D. coccinea (M. Bieb.) Nicolson у Криму: 1* — схил до долини
р. Альма у Кримському заповіднику; 2* — г. Чорна; 3* — поблизу Козьмодем'янівського монасти
ря; 4* — хр. ІнжерСирт; 5* — Нікітська яйла; 6* — Штангеєвська тропа перед г. СтавріКая; 7 —
г. ШанКая, східні відроги Демерджияйли; 8 — хр. ТатарХабурга поблизу Коктебейля; 9 —
г. Опук. (* — дані за [2])
Fig. 1. Distribution of D. coccinea (M. Bieb.) Nicolson in the Crimea: 1* — slope to the valley of the Alma
river in Crimean Reserve; 2* — Mt. Chernaya; 3* — near the Kosmodemyanovskyi Monastery; 4* — Inzher
Syrt Ridge; 5* — Nikitskaya Yaila Ridge; 6* — Shtangeevskaya path in front of Mt. StavriKaya; 7* — Mt.
ShanKaya, eastern spures of DemerdzhiYaila; 8 — TatarKhaburga Ridge near Koktebel'; 9 — Opuk Mt.
(* — according to [2])

а
Рис. 2. D. coccinea (M. Bieb.) Nicolson на при
морських схилах г. Опук: а — місцезнаходження
(на задньому плані — піщаний пересип лагунно
го Кояського озера); б — загальний вигляд рос
лини (фото автора)
Fig. 2. D. coccinea (M. Bieb.) Nicolson on the mariti
me slopes of Mt. Opuk: a — the locality (a sandy spit
of the Koyashskoje salt Lake on the background); б —
general view of the plant. Photo by S.M. Vasilenko

б

лину з пошкодженим стеблом)1 (рис. 2, а). D. coccinea росла в угрупованні з
участю Ephedra distachya L., Artemisia sp., Centaurea sp. (рис. 2, б). З високим сту
пенем вірогідності можна припустити, що D. coccinea паразитує тут на одному
з видів роду Centaurea L., які повсюдно є її традиційними господарями [2]. На
1

Екземпляр переданий до гербарію Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАНУ.
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сьогодні ця знахідка — не лише найбільш східна, а й найпівнічніша на Крим
ському півострові (~45°03' п. ш., 36°20' с. д.). Слід зазначити також, що предс
тавники родини Orobanchaceae раніше в Опукському заповіднику взагалі не
реєструвалися [5].
Diphelypaea coccinea не вказана і для сусіднього Таманського півострова [8].
Таким чином, D. coccinea в Криму росте не тільки в прохолодних гумідних
гірських районах, зокрема з середземноморським режимом опадів, а й в арид
них остепнених низькогірних місцевостях. Так, у Коктебелі річна сума опадів
становить 333 мм [7], в Опукському заповіднику — зазвичай не перевищує 300
мм [1, 8], причому в окремі роки в обох пунктах кількість опадів не досягає
навіть 200 мм [3, 9].
Знахідка D. coccinea на Керченському півострові, де цей вид раніше не ви
являли, становить значний науковий інтерес і потребує подальшого вивчення.
Авторка щиро вдячна О.В. Кукушкіну (Карадазький природний заповідник НАНУ,
м. Феодосія) за цінні консультації і сприяння під час польових досліджень, а також ін
шим співробітникам Карадазького заповідника: Л.П. Мироновій і В.Ю. Летуховій —
за допомогу у пошуку літератури, М.М. Бескаравайному та А.І. Дідуленко — за
надання інформації про знахідки виду на південносхідному узбережжі Гірського
Криму.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ DIPHELYPAEA COCCINEA
(M. BIEB.) NICOLSON (OROBANCHACEAE) В КРЫМУ
Сообщается о новых местонахождениях Diphelypaea coccinea (M. Bieb.) Nicolson — вида,
внесенного в «Красную книгу Украины», на ЮгоВосточном побережье Горного Крыма и
в Керченском холмогорье.
К л ю ч е в ы е с л о в а: Diphelypaea coccinea, Опукский заповедник, редкий вид.
S.M. Vasylenko
National University of «KyivMohyla Academy», Kyiv
NEW DATA ON DISTRIBUTION OF DIPHELYPAEA COCCINEA
(M. BIEB.) NICOLSON (OROBANCHACEAE) IN THE CRIMEA
New localities of the Diphelypaea coccinea (M. Bieb.) Nicolson, a species listed in the Red Data Book
of Ukraine, were found in the eastern part of the southern macroslope of the Crimean Mountains
and in Kerch Peninsula.
K e y w o r d s: Diphelypaea coccinea, Opuk Reserve, rare species.
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