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Annotation. Quantitative accounting and analysis of the pollen fertility of different distyled forms of flower Linum flavum L. were implemented. There was determined the violation in the ratio of the number of distyled forms in populations with predominance of short-styled individuals. The average percentage of fertility in the short-styled forms of pollen is higher, that indicates a better ability to self-regenerate of population.

Гетеростилія (різностовпчиковість) зустрічається у 17 видів роду Linum L. з 23, характерних для флори України, решті притаманне явище гомостилії (рівностовпчиковість) (Оптасюк О. М., 2006). До гетеростильних рослин належить L. flavum L., у якого гетеростилія, як похідна форма статевого поліморфізму проявляється у формі дистилії (довго- і короткостовпчиковість). 
Польові дослідження проводили на території заказника «Вербецькі Товтри» (НПП «Подільські Товтри»). Облік особин та відбір зрілого пилку із рослин коротко- і довгостовпчикових форм L. flavum проводився у період їх масового квітування.  Визначення фертильності пилкових зерен (п.з.) здійснено йодним методом (Алєксєєва, 2012).
Квітки дистильних форм L. flavum є двостатевими, але по відношенню один до одного проявляють себе як одностатеві, що є проявом самонесумісності. Запилення відбувається за умови попадання пилку однієї форми квіток на приймочку маточки іншої форми. В нормі, співвідношення кількості довго- і короткостовпчикових форм у популяціях дистильних рослин однакове 1:1, при його зміні спостерігається порушення насіннєвої продуктивності. Встановлено, що загальна чисельність особин L. flavum у досліджуваній природній популяції становить 95 особин, серед яких переважають короткостовпчикові форми – 53 особини, тоді як довгостовпчикових – 42. 
Фертильність п.з. є важливою ознакою ефективності розмноження рослин у біоценозах та одним із показників адаптації рослин до умов навколишнього середовища. Результати дослідження запліднюючої здатності пилку різних флоральних форм L. flavum показали, що середній відсоток фертильності пилку короткостовпчикової форми становить 63,3%, довгостовпчикової – 59,6%. Відсоток деформованих п.з. також відрізняється, у довго- і короткостовпчикової форм: 26,5%, і 13,5% відповідно.
Таким чином, у досліджуваній популяції L. flavum зафіксовано порушення у співвідношенні дистильних форм з незначним кількісним переважанням короткостовпчикових особин, які характеризуються і вищим відсотком фертильності та загалом меншою деформацією п.з. Отримані результати вказують на необхідність подальших детальних досліджень структури популяцій виду.

