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НОВІ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
DAPHNE SOPHIA KALEN., (THYMELEACEAE)
В УКРАЇНІ
К л ю ч о в і с л о в а : Daphne sophia, зникаючий вид, Харківська область

Daphne sophia Kalen. — один з найрідкісніших видів флори України, внесений до
вітчизняного, європейського і світового Червоних списків. Його ареал займає не$
величку територію на південних відрогах Середньоросійської височини в
Харківській обл. України та Білгородській обл. Росії. Вид є ендеміком басейну
р. Сіверського Дінця і реліктом третинного періоду, а його прогресуюче зникнен$
ня пов'язують зі знищенням лісів із Pinus sylvestris var. cretacea Kalen. Соснові ліси
колись зростали на крейдяних відслоненнях по схилах корінних берегів річок на
півдні Середньоросійської височини, однак майже повністю вирубані ще до по$
чатку XX сторіччя. D. sophia, ймовірно, траплявся у підліску, а також уздовж узлісь
цих лісів [2, 5]. З 14$ти відомих на початку минулого століття невеличких попу$
ляцій виду [4, 7] до 1960$х рр. збереглося лише 6 [6].
У літературі є відомості про чотири місцезнаходження D. sophia в Україні (ри$
сунок). Усі знахідки зроблено на правобережжі р. Вовчої у Вовчанському р$ні
Харківської обл. Два місцезнаходження виявив видатний вітчизняний ботанік
В.І. Талієв під час експедиції 1910 р. [7]: перше — на високому схилі корінного бе$
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Поширення Daphne sophia Kalen. в Україні:  — відомі місцезнаходження, в яких вид зник
в XX ст.;  — відомі місцезнаходження, де вид повторно знайдений у 2004 р.; S — нові
місцезнаходження, де вид уперше виявлено у 2004 р.; 1 — 20 кв. Чайківського лісництва
Вовчанського держлісгоспу; 2 — поблизу с. Охримівка; 3 — 21 кв. Чайківського лісництва
Вовчанського держлісгоспу; 4 — поблизу с. Мала Вовча; 5 — поблизу с. Друге Жовтневе; 6 —
поблизу с. Колодязне
The distribution of Daphne sophia Kalen. in Ukraine:  — Known localities in which the species
disappeared in XX century;  — Known localities in which the species was rediscovered in 2004
year; S — New localities in which the species was found for the first time in 2004 year; 1 — 20 for$
est compartment, Chaikivka forest management unit, Vovchansk forestry enterprise; 2 — near
Okhrimivka village; 3 — 21 forest compartment, Chaikivka forest management unit, Vovchansk
forestry enterprise; 4 — Mala Vovcha village; 5 — Druhe Zhovtneve village; 6 — Kolodyazne village

рега р. Вовчої в заростях чагарників біля с. Мала Вовча, друге — в нижній частині
схилу корінного берега у заростях чагарників на узліссі листяного лісу, нижче ко$
лишнього панського маєтку у с. Охримівка. С.С. Смолко знайшла третє місцезна$
ходження у 20 кв. Охримівського (нині — Чайківського) лісництва Вовчанського
держлісгоспу на північно$західних схилах Славгородського яру [6]. Четверте у
1978 р. виявили Л.М. Горєлова і В.В. Тверетинова у 21 кв. Охримівського лісницт$
ва [1]. Два останні місцезнаходження розташовані на схилах балок, що з'єднуються
з долиною р. Вовчої з півночі. В обох випадках D. sophia знайдено на узліссі природ$
них листяних лісів. Після 1978 р. жодна експедиція не виявила нових популяцій,
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а статус виду в Україні лишався нез'ясованим, що унеможливлювало підготовку і
здійснення спеціальних охоронних заходів.
У 2004 р. група харківських екологів і ботаніків за підтримки Британського
фонду Раффорд Моріс Ленг (Rufford Small Grant for Nature Conservation, The
Rufford Maurice Laing Foundation) організувала експедицію для пошуків попу$
ляцій D. sophia, що ще могли зберегтися в Україні. У травні—серпні 2004 р. ми об$
стежили правобережжя р. Вовчої між селами Зибіно та Землянки, р. Плотви (лівої
притоки р. Вовчої) між Охримівкою та Нефедівкою, р. Козинки (правої притоки
р. Осколу) поблизу с. Мєловоє та її невеличких правих приток біля сіл Чугунівка і
Мєловоє, р. Верхньої Дворічної (правої притоки р. Осколу) між селами Григорівка
і Митрофанівка, р. Оскіл між селами Тополі і Кам'янка у Харківській обл., а також
долину р. Лозної (правої притоки р. Айдару) між селами Овчарово та Петрівка і
правобережжя Айдару між с. Шарівка та м. Білолуцьк у Луганській обл.
Спочатку спробували розшукати відомі до цього часу місцезростання D.
sophia в Харківській обл., намагаючись врахувати всю наявну в літературі інфор$
мацію про умови рельєфу, тип рослинного покриву, домінуючі або характерні ви$
ди рослин тощо. У двох місцезростаннях, виявлених В.І. Талієвим біля с. Ох$
римівка і С.С. Смолко у 20 кв. Чайківського лісництва, повторно знайти вид нам
не вдалося. Найвірогідніше, що в обох випадках причиною його зникнення було
терасування схилів та їх штучне заліснення, що супроводжувалось докорінним
знищенням природного рослинного покриву. У двох інших місцях, біля с. Мала
Вовча і у 21 кв. Чайківського лісництва (вперше з 1910 та 1978 рр., відповідно),
повторно виявлені невеличкі популяції D. sophia (знайдені О.О. Брезгуновою).
Після цього ми продовжили детальні пошуки, базуючись на уявленнях про еко$
логічні особливості виду. У результаті знайдено ще дві нові популяції D. sophia (ри$
сунок): на р. Вовчій біля с. Друге Жовтневе (виявлено Є.В. Скоробогатовим і
О.Г. Целіщевим) і на правобережжі р. Верхньої Дворічної біля с. Колодязного Дво$
річанського р$ну (вперше в Україні за межами долини р. Вовчої; виявлено М.В. Ба$
ніком і С.В. Коноваленком). Відомості про місцезнаходження популяцій D. sophia
наведені у таблиці.
Місцезнаходження популяцій Daphne sophia Kalen. у Харківській обл. України
Найближчий на$
№
селений пункт

Висота
над
рівнем
моря,
м

Площа території,
яку займає
популяція, м2

50°20'24,7'' пн. ш.,
37°09'39,2'' сх. д.

155

160

узлісся природного
листяного лісу

Вовча

50°21'31,7'' пн. ш.,
37°14'50,5'' сх. д.

140

~770 (~600 +
+ 25 + 145)

зарості чагарників

Вовча

50°23'52,0'' пн. ш.,
37°22'49,7'' сх. д.

150

400

узлісся природного
листяного лісу

Верхня 50°01'04,8'' пн. ш.,
Дворічна 37°39'32,0'' сх. д.

130

Долина
річки

Географічні
координати

1 с. Охримівка

Вовча

2 c. Мала Вовча
3 c. Друге
Жовтневе
4 с. Колодязне
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Місцезростання

~1250 (1050 + 200) те саме
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Результати досліджень засвідчують, що D. sophia зростає вздовж узлісь при$
родних листяних лісів на крейдяних відслоненнях високих корінних берегів річок.
Як правило, трапляється на верхніх або середніх частинах схилів з великим пере$
падом висот та різким перегином у верхній частині профілю.
Усі знайдені популяції D. sophia достатньо ізольовані одна від одної: мінімаль$
на відстань між ними становить близько 6 км. Кожна з них займає незначну пло$
щу (близько 0,1 га). Популяції біля сіл Мала Вовча та Колодязного представлені,
відповідно, трьома та двома цілковито ізольованими субпопуляціями (таблиця).
Висока вразливість виду визначається вкрай малими площами, на яких по$
ширені окремі популяції. Головними факторами ризику для D. sophia слід вважати
терасування і штучне заліснення крейдяних схилів, а також проведення лісогос$
подарських заходів там, де цей чагарник ще зберігся. Другорядними несприятли$
вими факторами ми вважаємо лісові і степові пожежі, вплив захворювань і пара$
зитів, випасання худоби.
Нині охоронний статус територій, на яких знайдено популяції D. sophia, не
відповідає потребам збереження цього зникаючого виду. Його місцезнаходження
у 21 кв. Чайківського лісництва виявлено на території ландшафтного заказника
місцевого значення «Сіверськодонецький», проте в офіційних виданнях його
відносять до ботанічного заказника національного значення «Вовчанський» [3].
Насправді жодна з територій, на яких поширений вид, не ввійшла до даного за$
казника. Таким чином, майже всі його місцезнаходження лишаються поза межа$
ми будь$яких об'єктів природно$заповідного фонду. Тому надання природоохо$
ронного статусу національного значення виявленим територіям є першочерговим
завданням у справі збереження D. sophia в Україні.
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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ DAPHNE SOPHIA KALEN. (THYMELEACEAE) В УК$
РАИНЕ
В 2004 г. проведено полное обследование области распространения Daphne sophia Kalen. в
Украине благодаря гранту Rufford Small Grants Scheme. Небольшие популяции выявлены
только в двух из четырех ранее известных местонахождений вида, причем в одном из них —
впервые с 1910 года. Две другие популяции полностью исчезли в связи с террасированием
и облесением меловых склонов. Кроме того, в Харьковской обл. обнаружено два новых мес$
тонахождения вида. Современный ареал D. sophia в Украине включает четыре местонахож$
дения (три — на правобережье р. Волчья, одно — на правобережье р. Верхняя Двуречная).
К л ю ч е в ы е с л о в а : Daphne sophia, исчезающий вид, Харьковская область
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NEW LOCALITIES OF DAPHNE SOPHIA KALEN. (THYMELEACEAE) IN UKRAINE
In 2004 first complete survey of the range of Daphne sophia Kalen. in Ukraine was accomplished
with support of Rufford Small Grants Scheme. Among 4 sites where Daphne sophia was historical$
ly known in the country only 2 sites still support small populations including one rediscovered for
the first time since 1910. Two other populations disappeared completely due to terracing and
afforestation of chalk slopes. Moreover, two new locations of the species were discovered in Kharkiv
region. Therefore, current distribution of Daphne sophia in Ukraine is confined to 4 sites (3 sites
along right bank of Vovcha river and 1 site along right bank of Verchnya Dvorichna river).
K e y w o r d s : Daphne sophia, threatened species, Kharkiv region.
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