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У віт чиз ня ній бо та ніч ній лі те ра ту рі для Кри му 
на во дить ся тіль ки один вид роду Hypecoum L. — 
H.  pendulum L. (Авер ки ев, 1947; Оп ре де ли тель..., 
1972; Го лу бев, 1996; Цве лев, 2001; Ена, 2012), який, 
згід но з су час ни ми по гля да ми нау ков ців, вхо дить 
до скла ду сек ції Pendulae (Dahl, 1990). Вид, за ма-
те ріа ла ми Гер ба рію Ні кітсь ко го бо та ніч но го саду 
(YALT), тра п ля є ть ся в різ них ра йо нах пів ос т ро-
ва, пе ре важ но як бур’ян у аг ро це но зах. У єв ро-
пейських ба зах да них «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), ок рім цьо го так со на, для Кри му вка зу є ть ся 
та кож H. torulosum Å. E. Dahl, а в дру го му ви дан ні 
пер шо го тому «Flora Europaea» (Mowat et al., 1993) 
чо мусь на во дить ся тіль ки ос тан ній так сон, який 
на ле жить до сек ції Hypecoum (Dahl, 1989, 1990). В 
Ук ра ї ні ві до мі зна хід ки ще од но го виду цієї сек-
ції — H.  procumbens  L., кот рий зі бра ли в 1994—
1996 рр. у око ли цях Оде си в ру де раль них еко то-
пах при морської зони, але піз ні ше він, імо вір но, 
зник, тоб то вия вив ся ефе ме ро фі том (Mosyakin, 
Fedoronchuk, 1999; Ва силь є ва, 2000). 

Саме цей так сон у квіт ні 2013 р. зна йшли 
П.Є. Єв сє єн ков і С.О. Сві рін у Кри му на Ге рак-
лейсь ко му пів ос т ро ві в око ли цях Се васто по ля. 
Вони вия ви ли два ло ка лі те ти H.  procumbens на 
відста ні при близ но 1200 м один від од но го — на 
пів ос т ро ві Ма яч ний, біля за хід но го уз бе реж жя Со-
ло ної бух ти та в ра йо ні Ко за чої бух ти. В ос тан ніх 
спи сках фло ри ре гіо ну та кий вид не на во дить ся 
(Бон да ре ва, 2008; Seregin, 2008).

Hypecoum procumbens — се ред зем но морська рос-
ли на, яка тра п ля є ть ся май же в усіх кра ї нах ре гіо-
ну — від Іс па нії, Пор ту га лії та Ма рок ко на за хо ді 
до Пів ніч но го Іра ку на схо ді. Най ближ чі до Кри му 

ра йо ни її по ши рен ня — це Ру му нія, Бол га рія та Ту-
реч чи на (Cullen, 1965; http://www.emplantbase.org/
home.html). Цей вид є ти по вим так со ном роду, але 
ха рак те ри зу є ть ся знач ною ва ріа бель ністю мор фо-
ло гіч них оз нак. У його скла ді ви ді ле но три під ви-
ди. Кримські ек зем п ля ри від не се ні нами до ти по-
во го під ви ду H.  procumbens subsp.  procumbens, що 
під твер джу є ть ся мор фо ло гіч ним опи сом, на ве де-
ним ниж че, та ілюстрація ми (див. фото на об кла-
дин ці та ри су нок). 

Рос ли ни яс к ра во-зе ле но го або си зу ва то-зе-
ле но го ко льо ру, від 15 до 30 см зав ви шки, з 1—10 
пря мостоя чи ми або ви схід ни ми стеб ла ми. Лис тя 
зі бра не в ро зет ку, дві чі пір часто-роз сі че не, кін-
це ві сег мен ти лан цет но-обер не но яй це по діб ні, 
за гос тре ні, іно ді з 1—2 бо ко ви ми зуб чи ка ми. Су-
цвіт тя пря мостоя чі, з 1—4 квіт ка ми. Ча шо лист ки 
4—6 × 1,2—2,0 мм, ці ло краї, із за гос тре ним кін-
цем. Пе люст ки ли мон но-жов ті або яс к ра во-жов ті. 
Зов ніш ні пе люст ки 7,5—10,0 × 4—8 мм, ром біч ні, 
іно ді зі сла бо ви ра же ни ми бо ко ви ми ло па тя ми, 
зви чай но за гор не ни ми все ре ди ну. Внут ріш ні пе-
люст ки не ма ють чор ної пля ми, їхні бо ко ві ло па ті 
2,5—3,7 × 1,0—1,5 мм, ви дов же но-обер не но яй це-
по діб ні, тупі, знач но ко рот ші за се ред ню ло пать, 
дов жи на якої ся гає 5,5 мм, її ба хром часта час ти-
на має роз мір 3,0—3,5 × 1,0—1,5 мм і «си дить» на 
ніж ці бли зько 1 мм зав дов жки. Ти чин ко ві нит ки 
ву зько оваль ні, пи ля ки бли зько 1 мм зав дов жки. 
Пи лок жов ту ва то-бі лий. Стиг лі пло ди струч ко по-
діб ні, спло ще ні, 4—8 см зав дов жки, 2,5—4,0 мм 
зав шир шки в най шир шо му сег мен ті, більш-
менш ду го по діб но ви гну ті, пі сля до зрі ван ня кін-
це ві сег мен ти мо жуть ві до крем лю ва ти ся. Пло ди 
зав’язуються прак тич но в усіх кві ток, що свід чить 
про ха рак тер не для цьо го виду пе ре ва жан ня са мо-
за пи лен ня (Dahl, 1989). На сін ня D-по діб ної фор-
ми, 1,5—1,0 мм, тем но-ко рич не ве.
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Се васто польська по пу ля ція H. procumbens скла-
да є ть ся з де кіль кох мік ро по пу ля цій, кож на з яких 
за ймає пло щу від 2 до 10 м2 і міс тить по кіль ка со-
тень осо бин. Усі мік ро по пу ля ції присто со ва ні до 
ан тро по ген но по ру ше них місць: валу не що дав но 
за си па ної ка на ви, сміт тє вої купи, уз біч чя до ро ги 
біля ав то бус ної зу пин ки. Осо би ни H.  procumbens 
зроста ють щіль но, з про ек тив ним по крит тям від 
40 до 80 %. Вони фор му ють уг ру по ван ня з рос ли-
на ми схо жої еко ло гії, пе ре важ но си нан тро па ми: 
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 особ ли востя ми сво єї мор фо ло гіч ної бу до ви 
кримські рос ли ни бли зькі до представ ни ків цьо-
го так со на з пів ден но-за хід но го уз бе реж жя Чор-
но го моря, що були опи са ні як ок ре мий вид — 
H.  ponticum Velen. (Cullen, 1965; Куз ма нов, 1970), 
піз ні ше зве де ний до си но ні ма H. procumbens (Mowat 
et al., 1993; http://www.emplantbase.org/home.html; 
http://rbg-web2.rbge.org.uk). По діб ні вони й до ек-
зем п ля рів із Егейських ост ро вів, опис і ма люн ки 
яких умі ще ні в стат ті Å.E. Dahl (1989). Ха рак тер-
ни ми оз на ка ми цієї гру пи, на від мі ну від по пу ля-
цій із ін ших ре гіо нів, є ром бо по діб на, а не три ло-
па те ва фор ма зов ніш ніх пе люсток і ма лень кі бо-
ко ві час тин ки внут ріш ніх пе люсток, що, як ува жає 
Å.E. Dahl (1989), може бути пов’язано з три ва лим 

ін бри дин гом. Особ ли вості мор фо ло гії, власти ві 
саме дея ким при чор но морським і схід но се ре дзем-
но морським по пу ля ці ям, по ряд із присто со ва ністю 
се васто польських по пу ля цій до ти по вих для виду 
еко то пів — бе ре гів Се ред зем но го та Чор но го мо-
рів, не ви клю ча ють мож ли вості їх при род но го по-
хо джен ня в Кри му. Але дуже об ме же ний ре гіо наль-
ний аре ал і по ши рен ня пе ре важ но на ан тро по ген-
но по ру ше них ді лян ках свід чать на ко ристь дум ки 
про за не сен ня цьо го виду, що мог ло від бу ти ся як 
ос тан ні ми ро ка ми, так і ра ні ше — про тя гом двох 
із по ло ви ною ти ся чо літь ак тив ної гос по дарської 
ді яль ності лю ди ни в цьо му ре гіо ні, по чи наю чи з 
ча сів дав ньо гре цької ко ло ні за ції. Значне збіль-
шен ня чи сель ності по пу ля ції в 2013 р. могло бути 
ви кли ка не спри ят ли ви ми умо ва ми, на прик лад, 
м’якою зи мою. По даль ші до слі джен ня до зво лять 
з’ясувати, чи є H. procumbens у Кри му ефе ме ро фі-
том, чи його мож на вва жа ти стій ким ком по нен том 
фло ри пів ос т ро ва та Ук ра ї ни за га лом.

Гер бар ні зраз ки H.  procumbens із око лиць Се-
васто по ля пе ре да ні до гер ба рі їв Інсти ту ту бо та ні ки 
іме ні М.Г. Хо лод но го НАН Ук ра ї ни (KW) і Ні кітсь-
ко го бо та ніч но го саду — На ціо наль но го нау ко во го 
цен тру (YALT).

Ав то ри  ви слов лю ють  щиру  по дя ку  Де ни су  Да-
ви до ву  і  Ан д рію  Ко валь чу ку  за  на да ні  лі те ра тур ні 
дже ре ла, а учас ни кам фо ру му на сай ті «План та ри-
ум» (http://forum.plantarium.ru) — за плід ну дис ку сію 
щодо сис те ма ти ки роду Hypecoum.

Стиглі плоди кримських 
екземплярів Hypecoum 
procumbens

Ripe fruits of the Crimean 
specimens of Hypecoum  pro-
cumbens
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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  PROCUMBENS 
(HYPECOACEAE) IN THE CRIMEA

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.


