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У

дисертаційній

роботі

представлено

результати

комплексного

популяційного аналізу п’яти модельних видів лікарських рослин, що є
типовими для Шосткинського геоботанічного району (Convallaria majalis L.,
Helichrysum arenarium L., Hypericum perforatum L., Plantago major L., Thymus
serpyllum L. еmend. Mill.). Додатково вивчено виявлені під час досліджень дві
популяції Thymus x polessicus: гібриду утвореного на основі Thymus serpyllum
та Thymus pulegioides L.
Установлено, що лікарським рослинам притаманні суттєві відмінності
у площі популяційного поля. Найменші її значення (від 2 до 10 м2) характерні
для Thymus serpyllum та Thymus x polessicus, а найбільші (до одного і більше
гектарів) для Plantago major, Convallaria majalis та Helichrysum arenarium. За
показниками популяційної щільності досліджувані рослини розподіляються
за трьома групами: 1) види, у яких середні значення ознаки зазвичай не
перевищують 10 рослин/м2 – Hypericum perforatum; 2) види, у яких середні
значення ознаки зазвичай не перевищують 50 рослин/м2 – Plantago major,
Convallaria majalis, Helichrysum аrenarium; 3) у яких середні значення ознаки
зазвичай перевищують 50 рослин/м2 – Thymus serpyllum, Thymus x polessicus.
При вегетативному розмноженні досліджувані лікарські рослини переважно
формують клони-групи (Hypericum perforatum, Thymus serpyllum, Thymus x
polessicus), рідше – клони-особини (Helichrysum аrenarium) або клони-поля
(Convallaria majalis), та здебільшого (за винятком
репрезентують групу рослин-інтеграторів.

Convallaria majalis)

Встановлено, що онтогенетичні спектри популяцій усіх досліджуваних
лікарських рослин є неповними. Найчастіше у їхньому складі відсутні
догенеративні

та

постгенеративні

рослини.

Найвищим

ступенем

константності щодо представленості у складі онтогенетичних спектрів
вирізняються генеративні рослини (g1, g2, g3). До числа видів із найбільш
неповними

онтогенетичними

спектрами

популяцій

належать

Thymus

serpyllum та Thymus x polessicus, Convallaria majalis, а із найбільш повними –
Plantago major, Hypericum perforatum.
Встановлено, що популяції суттєво відрізняються між собою за величинами
онтогенетичних узагальнюючих індексів (І.М. Коваленка, Л.О. Жукової–
М.В. Глотова, Δ за О.О. Урановим, ώ за Л.А. Животовським). Досить часто
найменші або найбільші величини узагальнюючих онтогенетичних індексів
припадають на популяції Thymus serpyllum, Thymus x polessicus та Convallaria
majalis.
Для

кожної

морфоструктурні

із

популяцій

моделі

їхніх

визначено
рослин.

розміри

та

Встановлено,

розроблено

що

значення

морфопараметрів у рослин гібриду Thymus x polessicus зазвичай є вищими,
ніж

у

Thymus

serpyllum.

За

результатами

оцінки

ступеня

морфоінтегрованості, з’ясовано, що у лікарських рослин, яким притаманне
клоноутворення, її показники зростають у наступній послідовності типів
клонів: клон-поле  клон-група  клон-особина. За комплексом ознак до
числа видів із найвищою морфоінтегровністю рослин віднесено Thymus
serpyllum, Helichrysum arenarium та Plantago major.
Показано,

що

функціонування

популяцій

лікарських

рослин

супроводжується формуванням морфоадаптацій, що безпосередньо пов’язано
із проявом морфологічної мінливості (внутрішньопопуляційного варіювання
абсолютних значень морфопараметрів) та пластичності (міжпопуляційного
варіювання середніх величин морфопараметрів). Встановлено, що у всіх
досліджуваних видів величини міжпопуляційного варіювання, є більшими за
показники, що характеризують внутрішньопопуляційне варіювання. У

гібрида Thymus x polessicus, навпаки, у всіх морфопараметрів показники
внутрішньопопуляційного

варіювання

були

більшими

за

показники

міжпопуляційного. Доведено, що за популяціями та за морфопараметрами
проявляються статистично достовірні відмінності у величинах показників,
які кількісно характеризують морфоадаптації і, особливо, у значеннях
їхнього реалізованого потенціалу (RPMA). До числа морфопараметрів, які
вирізняються високими значеннями RPMA, насамперед належать ті, що
надають

інформацію

про

листкову

поверхню

або

відображують

її

пропорційну вираженість у загальній архітектоніці рослин.
Показано,

що

особливості

розмірної

структури

популяцій

проявляються через відмінності у розподілі рослин за класами розмірності та
за сполученнями різних пар класів. Convallaria majalis та Hypericum
perforatum репрезентують групу видів, у популяцій яких зареєстровано
високі показники абсолютних величин індексу різноманітності розмірної
структури (до 56,0%) і значний розмах їх варіювання (36,0−40%), а Thymus
serpyllum, Plantago major, Helichrysum аrenarium є видами у популяцій, яких
відносно невисокі величини індексу різноманітності розмірної структури (до
36,0−44,0%) сполучаються із порівняно невеликим (24,0−28,0%) розмахом
їхнього варіювання.
На основі класичних підходів установлено, що комплекс ключових
(визначальних щодо рівня віталітету) показників формують лише статичні
метричні морфопараметри. У більшості досліджуваних лікарських рослин (за
винятком Hypericum perforatum та Thymus x polessicus) репрезентовано усі
три якісні типи популяцій (депресивні, врівноважені та процвітаючі). У
регіоні серед досліджуваних лікарських рослин сумарна частка процвітаючих
та врівноважених популяцій коливається від 62,5 до 100%. У Thymus x
polessicus репрезентовані виключно врівноваженні популяції, до цієї
категорії належить і більшість популяцій Thymus serpyllum. Показано, що
функціонування популяцій лікарських рослин відбувається при широкій
реалізації віталітетної мінливості (зміни за популяціями співвідношення

рослин класів віталітету) та віталітетної пластичності (зміни за популяціями
значень індексу якості Q). Прояв віталітетної пластичності не зареєстрований
лише в популяціях Thymus x polessicus.
Доведено статистично достовірний вплив на морфоознаки та на
популяційні характеристики лікарських рослин низки еколого-ценотичних
чинників (складу та структури фітоценозів, проективного покриття видів,
родючості ґрунту, освітленості). З’ясовано, що при цьому вони проявляють
високий ступінь індивідуальності в реагуванні на еколого-ценотичні впливи.
Разом з тим у всіх видів зареєстрована тенденція до здрібнення рослин та
суттєва трансформація морфоструктури по мірі зростання значень їхньої
популяційної щільності.
За результатами комплексної оцінки онтогенетичної та віталітетної
структури, популяції лікарських рослин були диференційовані на групи за
рівнем їхньої здатності до сталого функціонування. При цьому була
апробована методика, яка базується на використанні трьох оригінальних
індексів (віталітетно-відновлювального (IQV), віталітетно-генеративного (IQG)
та інтеграційного (IQVG)). На основі результатів такого аналізу, доповнених
показниками, що характеризують популяційні поля, визначено популяції, які
можуть розглядатися як потенційні осередки заготівлі лікарської сировини, а
також окреслено провідні теоретичні та практичні аспекти щодо організації
моніторингу і забезпечення охорони лікарських рослин в умовах регіону.
При порівнянні популяційних характеристик лікарських рослин двох
геоботанічних районів (Шосткинського та Кролевецко-Глухівського), які
безпосередньо межують між собою та загалом охоплюють значну частину
Північно-Східної України, встановлено низку подібних та відмінних ознак.
Дані, отримані при порівняльному аналізі популяційних характеристик
лікарських

рослин

двох

геоботанічних

районів,

є

інтегральним

відображенням не лише властивостей видів рослин та фітоценозів, які були
охоплені вивченням, а й особливостей географічного розташування,

природно-кліматичних

умов,

ступеня

та

характеру

антропогенного

втручання, притаманних цим двом регіонам.
Дані про стан фіторізноманіття регіону та безпосередньо популяцій
лікарських рослин, отримані під час виконання дисертаційного дослідження,
використано при розробці проектів створення восьми об’єктів та територій
природно-заповідного фонду місцевого значення та у навчальному процесі
Сумського національного аграрного університету. Окрім того, інформація
про стан популяцій модельних видів лікарських рослин та рекомендації щодо
забезпечення

їх

невиснажливого

використання

застосоовується
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