Нова знахідка Dactylorhiza maculata (L.) Soo та D. incarnata (L.) Soo
в околицях села Хотів (Київська область) 
1Конякін С.М., 1Жигаленко О.А.
1Державна установа «Інститут еволюційної екології НАН України»
e-mail: ser681@ukr.net

New finding Dactylorhiza maculata (L.) Soó and D. incarnata (L.) Soó 
in the vicinity of the village of Khotov (Kiev region)
1Koniakin S.M., 1Zhyhalenko O.A.
1Institute for Evolutionary Ecology, National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine
e-mail: ser681@ukr.net

The article gives information about a locality of Dactylorhiza maculata (L.) Soó and D. incarnata (L.) Soó on the territory of the Kyiv region. Data on plant communities with the species are presented.

У 2018 році нами були проведені дослідження лук вздовж струмка Віта (ліва притока р. Віта), що в околицях с. Хотів Києво-Святошинського району Київської області. Під час досліджень було виявлено два локалітети Dactylorhiza maculata (L.) Soó та D. incarnata (L.) Soó, що занесені до Червоної книги України (2009).
Перша ділянка з переважанням лучного різнотрав’я межує з приватною садибою, що знаходиться за адресою вул. Пирогівська, 35 і має площу близько 50 м²50 м². Тут було виявлено 8 особин Dactylorhiza incarnata та 3 особини D. maculata генеративного віку. В травостої можна виділити три яруси. Його проективне покриття становить близько 95 %. В травостої переважали Carex acutiformis Ehrh. (15 %), Carex vulpina L. (15 %), Equisetum arvense L. (15 %) та Mentha longifolia (L.) L. (20 %). Також тут зростали Carex hirta L., Poa pratensis L., Phalaris arundinacea L., Lathyrus pratensis L. (по 5%). А також були виявлені Dactylis glomerata L., Taraxacum officinale (L.) Weber ex F.H.Wigg., Typha latifolia L., Scirpus sylvaticus L., Rumex crispus L. та ін.
Друга ділянка розташована на відстані 90 м від попередньої і є частиною заплавних луків правого берега струмка Віта. ЇЇ площа становить близько 30 м²30 м². В травостої можна виділити три яруси, а його проективне покриття теж становить близько 95 %. Тут було виявлено 1 особину Dactylorhiza maculata (L.) Soó. та 2 особини Dactylorhiza incarnata (L.) Soó., які квітували. В травостої переважали Festuca pratensis Huds. (20 %), Poa pratensis L. (15 %), Festuca rubra L. (10 %), Lolium perenne L. (10 %), Ranunculus acris L. (10 %), Agrostis gigantea Roth. (5-7 %), Scirpus sylvaticus L. (5-7 %), Eupatorium cannabinum L. (5-7 %). Також тут були виявлені Carex hirta L., Medicago lupulina L., Carex vulpina L., Equisetum arvense L., Alopecurus pratensis L., Juncus gerardii Loisel., Sonchus arvensis L., Angelica palustris (Besser) Hoffm. та ін. 
Обидві лучні ділянки мають незначну площу, у зв’язку із забудовою, зрідка викошуються і вимагають охорони, як осередки зростання раритетних видів рослин у межах населених пунктів. Виявлені локалітети, імовірно, є частиною популяцій D. maculata та D. incarnata, що зростають в долині р. Віта (Онищенко та ін., 2016).

