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Глухов О. З., Агурова І. В., Прохорова С. І., Хархота Г. І. Життєздатність популяцій Silene supina 

M. Bieb. в умовах відвалів вугільних шахт Донбасу. – У статті наводяться дані з вивчення популяційної 
структури Silene supina M. Bieb. на неоедафотопах відвалів вугільних шахт, а саме: результати досліджень 
щільності, зустрічальності, вікової, віталітетної структур, морфоструктури та насіннєвої продуктивності. У 
результаті проведених досліджень встановлено, що на відвалах вугільних шахт Донбасу поширені популяції 
Silene supina різного ступеня сформованості. Життєздатність цих популяцій є лабільною ознакою, пов’язаною з 
коливанням екологічних факторів, тому її треба враховувати в популяційному моніторингу самозаростання та 
фіторекультивації техногенних земель. 
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Вступ 
Невід’ємним елементом ландшафту Донбасу є наявність великої кількості відвалів, що 

чинять негативний вплив на навколишнє середовище. Тільки на території Донецької області 
знаходяться тисячі відвалів (відвали пустої породи вугільних шахт, так звані териконіки або 
терикони, хвостосховища, кар’єрно-відвальні комплекси гірничорудних розробок тощо), які 
займають понад 13% території регіону [8].  

З метою усунення негативного впливу породних відвалів на навколишнє середовище в 
наш час широко застосовують методи їх рекультивації. При цьому використовують як 
технічні, механічні, так і біологічні методи [4, 5]. Фіторекультивація передбачає створення 
стійкого рослинного покриву на трансформованих територіях, який виконує важливу роль в 
якості універсального природного фільтру в доочищенні атмосфери, води й ґрунту від 
промислових забруднень. На сьогодні одним з пріоритетних напрямів фіторекультивації є 
встановлення ролі рослин та спонтанних рослинних угруповань у техногенному середовищі 
як для визначення фітопридатності едафотопів антропогенного походження, так і для 
запропонування перспективних видів для фіторекультиваційних робіт. Тому дослідження 
життєздатності популяцій рослин, їх здатності до відновлення та розселення, оцінювання 
можливості їх спонтанного відновлення в антропогенно трансформованих умовах набули 
актуальності. Такі дослідження необхідні для з’ясування адаптацій рослин до умов 
техногенного середовища. Життєздатність популяцій рослин – це сукупність властивостей, 
ознак і зв’язків, що забезпечують притаманну популяціям здатність підтримувати рівень 
системної організації для збереження базових їх функцій: відновлення, розселення та 
еволюції. Оцінювання життєздатності популяцій потребує врахування як індивідуальних 
ознак рослин (онтоморфогенез та його темпи, репродуктивна активність, насіннєва 
продуктивність, анатомо-морфологічні, алометричні та ритмологічні ознаки особин), так і 
надіндивідуальних параметрів (вікова, статева, просторова структура та чисельність особин) 
[2]. Вивчення популяцій рослин в умовах антропогенно трансформованих територій, таких 
як відвали вугільних шахт, є перспективним як з погляду добору стійких до умов 
техногенних екотопів рослин, так і з погляду визначення ступеня їх пристосованості 
(адаптації) для подальшого створення  стійких фітоценозів у техногенних екотопах. 

 Співробітники Донецького ботанічного саду НАН України проводять дослідження 
рослинного покриву техногенних екотопів у різних напрямках із використанням 
геоботанічних, флористичних, фітоекологічних методів на біогеоценотичному, 
фітоценотичному, популяційному, організмовому рівнях. Виявлено, що одним з 
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перспективних видів-фітомеліорантів [7, 10] є Silene supina M. Bieb. – смілка приземкувата, 
напівкущик із родини Гвоздичних (Caryophyllaceae Juss.). У деяких роботах цей вид 
згадується як закріплювач еродованих відслонень порід. Ареал розповсюдження – Крим, 
Кавказ (Передкавказзя, передгір’я Головного хребта), а також локально в районах степової 
зони. Причорноморський ендемік, що приурочений до вапнякових, крейдяних і гранітних 
відслонень, тобто до екотопів, для яких характерні відкриті рослинні угруповання з 
ослабленою конкуренцією. Зустрічається на територіях з антропогенно порушеним 
рослинним покривом, є експлерентом, нерідко утворює чисті зарості [15].  

Робіт щодо вивчення, поширення та стану популяцій S. supina в техногенних екотопах 
небагато [7, 9-12]. Отже, дослідження життєздатності популяцій S. supina на неоедафотопах 
відвалів вугільних шахт є актуальним.  

Мета досліджень – з’ясування життєздатності популяцій S. supina на неоедафотопах та 
можливості використання цього виду в фіторекультивації відвалів вугільних шахт Донбасу.  

Завдання досліджень – вивчення популяційної структури S. supina на неоедафотопах 
відвалів вугільних шахт. 

 
Об’єкти і методи дослідженння 
Об’єктом дослідженння були ценопопуляції S. supina на неоедафотопах відвалів 

вугільних шахт ім. Леніна та «6-14» (м. Макіївка), де було закладено стаціонарні пробні 
площі (західна, південна, північно-східна експозиції відвалу шахти ім. Леніна, вирівняна 
верхівка, схили відвалу шахти «6-14»). У якості контролю досліджували ценопопуляцію 
S. supina в антропогенно порушеному рослинному угрупованні на відслоненнях пісковику 
неподалік одного з відвалів. Дослідження проводили в червні, липні (під час масового 
цвітіння) та вересні (під час плодоношення) протягом 2007-2009 рр. 

При вивченні ценопопуляційної структури враховували такі ознаки, як щільність, 
зустрічальність особин, вікову і віталітетну структури. Для визначення щільності популяції 
підраховували кількість особин на 1 м2. Для визначення зустрічальності виду в межах 
популяційного поля закладали 100 облікових ділянок (1 м2) на поверхні відвалу шахти 
ім. Леніна, 15 облікових ділянок (1 м2) на схилах, на вирівняній верхівковій ділянці – 
діагонально на відвалі шахти «6-14». На них реєстрували наявність особин виду.  

Для визначення вікового складу ценопопуляцій підраховували кількість особин різних 
вікових груп: сходи (p), ювенільні (j), іматурні (im), віргінільні (v), молоді генеративні (g1), 
зрілі генеративні (g2), старі генеративні (g3), субсенільні (ss), сенільні особини (s)). Вікові 
стани рослин вивчали за сукупністю якісних та кількісних морфологічних ознак з 
урахуванням традиційної вікової періодизації [3, 13]. На цій основі будували вікові спектри.  

Для морфологічного аналізу S. supina відбирали по 30 особин з кожної ценопопуляції. 
Досліджували такі діагностичні параметри морфологічних ознак: масу надземної частини, 
довжину кореня, кількість головних пагонів та їхню довжину, кількість пагонів другого 
порядку на головному пагоні та їхню довжину [6]. Обчислювали загальноприйняті 
статистичні показники цих параметрів: середнє значення та його похибка (M ± m), 
мінімальне (Min) та максимальне (Max) значення, середньоквадратичне відхилення (σ), 
коефіцієнт варіації (CV) [14].   

Насіннєву продуктивність вивчали шляхом підрахунку кількості плодів на рослину, 
кількості насінин у коробочці, вимірювання довжини та ширини коробочки. В лабораторних 
умовах досліджували показники енергії проростання та схожості насіння, а також визначали 
масу 1000 насінин [1]. Для дослідження лабораторної схожості насіння пророщували в 
чашках Петрі на фільтрувальному папері, змоченому дистильованою водою, протягом 30 
днів в умовах кімнатної температури та освітленості. Протягом цього періоду проводили 
підрахунок пророслого (схожого) насіння.  
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Результати дослідження 
Для S. supina характерне насіннєве розмноження, що є важливою складовою 

природного відновлення рослин. Неспроможність до вегетативного розмноження цього виду 
в умовах техногенних екотопів ми підтвердили відсутністю будь-яких утворень на кореневій 
та пагоновій системах, що здатні відокремитися і вести самостійний спосіб життя.  

Результати досліджень ознак насіннєвого розмноження S. supina наведено в табл. 1.  
 

Таблиця 1 
Деякі показники плодів та насіння Silene supina M. Bieb. в умовах відвалів вугільних 

шахт Донбасу 

Ознаки 
Статистичні 
показники 

кількість 
коробочок на 
рослину, шт. 

кількість 
насінин у 

коробочці, шт. 

довжина 
коробочки, см 

ширина 
коробочки, см 

Відвал шахти ім. Леніна, західна експозиція 
M ± m 38,82 ± 5,92 8,47 ± 0,63 0,71 ± 0,009 0,29 ± 0,005 
Min 14,00 1,00 0,40 0,20 
Max 116,00 29,00 0,90 0,40 

CV, % 62 73 14 20 
Відвал шахти ім. Леніна, південна експозиція 

M ± m 54,22 ± 11,49 12,13 ± 1,01 0,78 ± 0,007 0,25 ± 0,008 
Min 11,00 1,00 0,60 0,10 
Max 122,00 42,00 0,90 0,40 

CV, % 63 74 9 32 
Відвал шахти «6-14», вирівняна верхівка 

M ± m 197,83 ± 64,38 10,41 ± 0,69 0,70 ± 0,006 0,27 ± 0,007 
Min 41,00 1,00 0,50 0,10 
Max 701,00 34,00 0,90 0,40 

CV, % 112 62 10 33 
 
Найменш варіюючими серед усіх цих ознак даного виду в ценопопуляціях є довжина та 

ширина коробочки. Найбільш варіюючими ознаками виявились кількість коробочок на 
рослину  та кількість насінин у коробочці. В абіотичному плані найгірші умови для рослин 
складаються на південній експозиції відвалів (більше нагрівання та висушування поверхні). 
Проте середня кількість насінин у коробочці найбільша у рослин, що зростають саме на 
едафотопах південної експозиції відвалу шахти ім. Леніна. Таку здатність до різкої активації 
процесів насіннєвого розмноження S. supina можна пояснити адаптаційними механізмами до 
стресових умов техногенного середовища. Тобто в несприятливих умовах менша кількість 
проростків може утворитися, багато з них загине, і рослина компенсує ці втрати 
продукуванням більшої кількості насіння. Дослідження параметрів насіннєвої 
продуктивності S. supina в лабораторних умовах показало, що для рослин з цієї 
ценопопуляції характерні найменші значення схожості, енергії проростання та маси 1000 
насінин. Це свідчить про те, що умови цього місцезростання все-таки є стресовими для 
рослин S. supina (табл. 2).  

У випадку ценопопуляцій на відвалі шахти «6-14» ми маємо справу з тим, що рослини 
зростають на кам’янистому схилі (у достатньо обмеженому просторі з відсутністю 
конкуренції інших видів), тому в даних умовах ми і спостерігаємо таку велику кількість 
коробочок на рослину. Крім того, в цій популяції рослини дуже добре розвинуті, одна 
особина може вкривати устилом до 0,5 м поверхні відвалу. Лабораторні показники 
насіннєвої продуктивності в особин цієї ценопопуляції найбільші (див. табл. 2). 
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Таблиця 2 
Показники енергії проростання та схожості насіння Silene supina М. Bieb.,  

зібраного в екотопах відвалів вугільних шахт Донбасу 

Місце збору насіння 
Енергія проростання, 

М±m 
Схожість, 
М±m 

Маса 1000 
насінин, г 

Відвал шахти ім. Леніна, 
західна експозиція 

14,7±5,8 17,3±5,8 0,32 

Відвал шахти ім. Леніна, 
південна експозиція 

12,0±6,1 17,3±4,8 0,30 

Відвал шахти «6-14» 17,3±3,6 21,3±3,6 0,44 
 
Результати порівняння параметрів морфологічних ознак рослин S. supina з популяції 

відвалу шахти ім. Леніна та популяції з природного місцезростання для виявлення різниці 
між розвитком вегетативної сфери рослин наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 
Морфометричні показники особин Silene supina M. Bieb. з різних ценопопуляцій 

Параметри морфологічних ознак Silene supina  

Стати-
стичні 
показ-
ники 

надземна 
маса, г 

довжина 
кореня, 
см 

кількість 
головних 
пагонів, 
шт. 

довжина 
головних 
пагонів, 
см 

кількість 
пагонів II 
порядку 
галуження  

 на головному 
пагоні, шт. 

довжина 
пагона 

ІІ порядку, 
см 

 Відвал шахти ім. Леніна, західна експозиція 
M ± m 14,05 ± 1,25 18,65 ±1,40 9,47 ± 0,75 9,48 ± 0,49 6,36 ± 0,35 8,08 ± 0,27 
Min 7,50 10,00 6,00 3,80 3,00 0,80 
Max 26,50 32,00 14,00 17,50 14,00 20,40 
σ 4,67 5,28 2,75 3,38 2,30 3,95 

CV, % 33 28 29 36 36 49 
 Природне місцезростання 

M ± m 29,52 ± 3,44 20,76 ± 4,60 16,00 ± 2,31 9,80 ± 0,59 5,90 ± 0,50 6,51 ± 0,68 
Min 17,50 14,50 12,00 6,50 4,00 1,50 
Max 38,50 39,00 25,00 14,50 8,00 19,50 
σ 7,68 10,27 5,15 2,50 1,60 0,99 

CV, % 11 49 32 26 27 48 

Виявлено, що спостерігається значне зменшення надземної маси (майже у 2 рази) та 
кількості головних пагонів у рослин з відвалу порівняно з рослинами з природного 
місцезростання. За іншими метамерами картина є приблизно однаковою, у випадку пагонів 
другого порядку ми навіть спостерігали зменшення цього параметра в місцезростаннях 
природної рослинності. Отже, ізольована популяція S. supina на едафотопах у межах відвалу 
є порівняно мономорфною. 

Дані щодо щільності особин у популяціях S. supina наведено в табл. 4.  
Таблиця 4 

Щільність особин Silene supina M. Bieb. у різних умовах відвалів вугільних шахт 

Місцезнаходження ценопопуляції   Щільність  особин на 1 м2, М ± m 
Відвал шахти ім. Леніна, західна експозиція 4,80 ± 0,37 

Відвал шахти ім. Леніна, північно-східна експозиція 8,90 ± 0,32 
Відвал шахти ім. Леніна, південна експозиція 3,80 ± 0,36 
Відвал шахти «6-14», вирівняна верхівка 3,29 ± 0,28 
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Щільність особин у популяції  на південній експозиції відвалу шахти ім. Леніна трохи 
зменшена у зв’язку з гіршими умовами для приживання підросту (сильне нагрівання, швидке 
висихання поверхні тощо). На відвалі шахти «6-14» ценопопуляції міцно займають еконішу, 
а невелика щільність особин пояснюється значно більшим (у порівнянні з рослинами інших 
популяцій) розвитком надземної частини рослин і, внаслідок цього, більшим галуженням та 
розповсюдженням на ділянці. На північно-східній експозиції відвалу шахти ім. Леніна 
найкращі умови для закріплення підросту завдяки наявності мохового покриву. Це 
відображено на віковому спектрі (рис. 1), з якого видно, що кількість проростків, ювенільних 
та іматурних особин у популяції  на цій експозиції є найбільшою. 
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Рис. 1. Вікова структура ценопопуляцій Silene supina M. Bieb. на відвалі шахти ім. Леніна: 
1 – західна експозиція, 2 – північно-східна експозиція, 3 – південна експозиція. 

 
При дослідженні зустрічальності S. supina в умовах відвалів було визначено, що 

найбільший її відсоток спостерігається на верхівці відвалу шахти «6-14» та в середній 
частині відвалу шахти ім. Леніна (табл. 5). 

 
Таблиця 5 

Зустрічальність Silene supina M. Bieb. у ценопопуляціях на відвалах вугільних шахт 
Донбасу 

Місцезнаходження ценопопуляції 
Зустрічальність Silene 

supina, % від 
загального покриття 

Відвал шахти ім. Леніна, середня частина, західна експозиція 70 
Відвал шахти ім. Леніна, трансекта ближче до вершини 50 
Відвал шахти ім. Леніна, південна експозиція 40 
Відвал шахти «6-14», вирівняна верхівка 100 
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Аналіз вікових спектрів ценопопуляцій – це важливий спосіб пізнання їхньої структури. 
Він дозволяє на кількісній основі охарактеризувати якість ценопопуляції. Структура вікових 
спектрів популяцій у техногенних екотопах залежить від тривалості її формування, а також 
від екологічних умов. Отже, віковий спектр указує на певний етап розвитку популяції, на 
його основі можна визначати її життєвий стан та стійкість. Завдяки різновіковій структурі 
популяції забезпечуються її виживання й самопідтримання, а кількісне співвідношення 
вікових груп є одним з показників фітоекологічного оптимуму та життєздатності популяції 
виду в певних техногенних екотопах.  

Вікові спектри ценопопуляцій S. supina в умовах відвалу шахти «6-14» наведено на рис. 2. 
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Рис. 2. Вікова структура Silene supina M. Bieb. на відвалі шахти «6-14»: 1 – вирівняна 

верхівка, 2 – облікові ділянки на схилі. 
 

Індикаторами життєздатності та стабільності популяцій є повночленність вікових 
спектрів, зокрема наявність груп підросту (p, j, im) та генеративних особин. Базовою ознакою 
ценопопуляцій є здатність рослин до генеративного самовідновлення, тому критичними слід 
вважати найнесприятливіші порогові умови існування, за яких особини у своєму онтогенезі 
не набувають генеративної фази, а популяції не містять генеративних особин й (або) 
життєздатного насіння та підросту генеративного походження і тим самим нездатні до 
генеративного самовідновлення і є нежиттєздатними. Повночленість вікових спектрів 
популяцій вказує на їх високу пристосованість до екстремальних умов існування. Разом з 
тим неповночленість вікових спектрів не завжди говорить про загрозливий стан популяції, 
адже він може бути пов’язаний з абіотичними факторами (відсутність опадів, довготривала 
посуха тощо), із сезонними флуктуаціями, з особливостями розташування ценопопуляцій 
(експозиція, близькість до осередків природної рослинності, розташування на едафотопах у 
різних частинах відвалу тощо).  

Для досліджених ценопопуляцій S. supina  характерні повночленні вікові спектри з 
піком на генеративних особинах, частина особин молодих вікових груп збільшується чи 
зменшується залежно від абіотичних умов та експозиції. У ценопопуляціях на відвалі шахти 
«6-14» спостерігаються два піки на молодій та генеративній частинах спектру, навіть у 
випадку розташування облікових ділянок на схилах – піки на іматурній та вегетативній 
частині спектру, але з достатньою кількістю генеративних особин. Це, як вже було сказано, 
пояснюється великим розміром генеративних особин смілки приземкуватої в цьому 
місцезростанні. Виявлено, що за віталітетною структурою досліджені ценопопуляції 
S. supina в екотопах відвалів вугільних шахт відносяться до процвітаючих ценопопуляцій. 
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Висновки 
На досліджених відвалах вугільних шахт Донбасу поширені популяції Silene supina 

різного ступеня сформованості залежно від екологічних умов. Ці ізольовані локальні 
популяції визначаються високою адаптацією до екстремальних умов середовища і порівняно 
низьким поліморфізмом, характеризуються повночленними віковими спектрами 
нормального типу, самовідновлюються. Життєздатність цих популяцій є лабільною ознакою, 
пов’язаною з коливанням екологічних факторів. Тому її треба враховувати в популяційному 
моніторингу самозаростання та фіторекультивації техногенних земель. 
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Глухов А. З., Агурова И. В., Прохорова С. И., Хархота А. И. Жизнеспособность популяций Silene 
supina M. Bieb. на отвалах угольных шахт Донбасса. – В  статье приводятся данные по изучению 
популяционной структуры Silene supina M. Bieb. на неоэдафотопах отвалов угольных шахт, а именно: 
результаты исследований плотности, встречаемости, возрастной, виталитетной структур, морфоструктуры и 
семенной продуктивности. В результате проведенных исследований установлено, что на отвалах угольных 
шахт Донбасса распространены популяции Silene supina разной степени сформированности. Жизнеспособность 
этих популяций является лабильным признаком, связанным с колебанием экологических факторов, поэтому её 
нужно учитывать в популяционном мониторинге самозарастания и фиторекультивации техногенных земель. 

Ключевые слова: Silene supina M. Bieb., популяция, структура, отвал угольной шахты. 
 
Glukhov O. Z., Agurova I. V., Prokhorova S. I., Kharkhota G. I. Silene supine M. Bieb. population viability 

in the coalmine dump environment of Donets Basin. – Results of studying the population structure of Silene supine 
M. Bieb. in the coalmine dump neoedaphotopes, including density, frequency of occurrence, age structure, vitalistic 
structure, morphologic structure, and seed production structure, are presented. These results show that Silene supine 
M. Bieb. populations with different maturing degree occur in the coalmine dumps of Donets Basin. Viability of such 
populations is the labile feature connected with variations in ecological factors and therefore it should be taken into 
consideration during the population monitoring of self-overgrowing and revegetation of anthropogenically impacted 
lands. 

Key words: Silene supine M. Bieb., population, structure, coalmine dump. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


