к и >!.ч п. .пали Наряду с ним. видовой состав бурых водорослей, являю
щим. н П"К,1 -.а гелями качества морской среды, претерпел существенные изме
нения < рели них отмечены виды, произрастающие преимущественно в райо
пах, подверженных влиянию хозяйственно-бытовых стоков. Повышение уров
ня жфофикации косвенно подтверждается также увеличением количеств
красных водорослей, обильным развитием эпифитных синузий цистозири
доля которой в биомассе фитоценозов повысилась на два порядка. К настоя
щему времени зона фитали существенно сужена, а распространение макро
фитов на многих участках ограничено глубинами 10-15 м, тогда как ранее
они произрастали до 25-30 м.
Интенсификация освоения береговой зоны, зачастую без соблюдения
природоохранного законодательства и Водного кодекса Украины, приводит к
нарушению устойчивости прибрежных экосистем из-за снижения самоочищающей способности водорослей, флористического и фаунистического раз
нообразия, что, в свою очередь, способствует проникновению видов-вселсн
цев. Поэтому расширение сети заповедных морских акваторий в регионе Се
вастополя направлено на сохранение уникальных природных комплексов и. в
конечном итоге, на сбалансированное природопользование.
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POPULATIONS OF CROWN GALL OF GRAPE AGENTS AND VIRUSES
IN AGROCOENOSES OF ODESA REGION
Crown gall of grape causes great losses to Ukrainian grapegrowing. During
2002-2007 years the populations of crown gall agents (Rhizobium vitis (Ophel and
Kerr) Young et al. and in rare cases - Rh. radiobacter (Beijerinck and van Delden)
Young et al. were studied on vineyards of Odesa region. Standard microbiological
methods, test-plant inoculation, PCR and statistical methods were used. Population
density in wooden grape cuttings varied from 2,0 ■ 10 to 5,0 • 103 CFU depending
on a plant. Cells quantity of these rhizobia species in rhizosphere also varied from
5,1 ■ 10 to 8,0- l()'CFU/g. Rhizobia with virulence genes were revealed both in
populations with high density and populations with small amount of cells. On sus
ceptible cultivars pathogenic rhizobia strains were revealed much more often than
on resistant grape cultivars.
The most dangerous grapevine viruses are the next: grapevine fanleaf virus,
grapevine leafroll associated viruses 1-7, grapevine fleck virus, grapevine virus A.
grapevine virus B, Rupestris stem pitting virus. Using IFA, RT-PCR and statistical
methods we have investigated the spread of these viruses on vineyards and in
planting material. Regular and certificated planting materials have been tested.
Tests showed the presence of grapevine fleck virus in 24,0% of samples. Other vi
ruses have not been revealed.

Present investigations allowed to select plots, vineyards and planting material
jjte from crown gall agents and viruses which can he used for vegetative propaga
tion of grapevine.
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РОЛЬ І РЕСУРСНА ЗНАЧУЩІСТЬ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН
УЛУЧНИХ ФІТОЦЕНОЗАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
У справі збереження та збалансованого використання фіторізноманіття
одним з головних завдань є облік і моніторинг ресурсів цінних видів рослин.
Стан ресурсів сировинних видів є важливим індикатором порушеності фіто
ценозів. Особливо актуальним є дослідження фіторізноманіття лучних угру
повань, оскільки саме лучна рослинність нині зазнає інтенсивної трансфор
мації внаслідок діяльності людини.
Лучні фітоценози Карпат представлені переважно післялісовими лука
ми, флора яких нараховує близько 600 недеревних видів. Серед них цінними
лікарськими рослинами, ресурси яких ми досліджували, є: Arnica montata L.,
Potentilla erecta (L.) Raeusch, види родів Thymus L. (переважно Th. pulegioides L. agg. і Th. alternons Klokov).
Arnica montana в Українських Карпатах належить до складу більшості
злакових угруповань - від передгір’я до найвищих місць Вододільного хреб
та. Угруповання з її участю належать до союзів Nardo-Agrostion tenuis, Vaccinion, Agrostio-Festucion rubrae, Arrhenatherion. Найбільшою є чисельність ви
ду на післялісових луках у середньогірській смузі від 500 до 1500 м н.р.м. У
лучних ценозах арніка звичайно бере участь як інгредієнт, зрідка співдомінант. Переважно трапляється в асоціаціях Agrosti-Festucetum rubrae, Vaccinietum myrtilli, Gladioio-Agrostietum tenui, Arnica montana-Nardus stricta.
У Львівській обл. було досліджено угруповання com. Arnica montanaNardus stricta на безлісних ділянках хребта над м. Сколе, на полонині
г. Парашка та на полонинах хребта Високий Верх на висоті 870-1000 м
н.р.м. Arnica montana тут утворює невеликі агрегації, площею до 100 м2 з
проективним покриттям до 65-70% (переважно до 20%). Найбільшу ряс
ність її спостерігали в угрупованнях з Festuca ruhra L., Nardus stricta L. y
середньогірській смузі. Щільність запасу в середньому тут варіює в межах
50 кг/га (свіжозібраної сировини), що є досить високим ресурсним показни
ком для цього виду. Часто трапляється A. montana на луках у Надвірнянському p-ні Івано-Франківської обл.; на полонинах г. Пожижевська, де на 1 м2
нараховується до 20 особин арніки (проективне покриття близько 20%) за
переважної щільності 5-10 особин. Значні за площею середньо продуктивні
масиви цього виду виявлені в Чорногорі, Свидовці, (органах, у т. ч. на тери
торії Карпатського національного природного парку Відзначено, що на
тv k h x . які використовують як сіножаті, рясність арніки загалом виша, (не-

