Щодо особливостей росту і розвитку рослин Crambe maritima в умовах спонтанного поширення в місті Харкові
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The peculiarities of growth and development of Crambe maritima under conditions of spontaneous distribution in the city of Kharkov are considered. The possibilities of spontaneous or artificial distribution of the species in the suitable growth areas in the Kharkov region were studied, and the factors limiting it were determined.
Нові знахідки рослин, занесених до Червоної книги України, завжди в центрі уваги ботаніків. Раніше ми повідомляли про знахідку популяції  (до 20 рослин) Crambe maritima за межами його природного ареалу, на залізничному насипу в місті Харкові (Садрицька та ін., 2018). Мета спостережень за особливостями росту і розвитку рослин харківської популяції – визначення можливості спонтанного або штучного поширення виду у відповідних місцях зростання на Харківщині і вивчення факторів, які його обмежують.
Crambe maritima L занесений до Червоної книги України, зі статусом – вразливий. Культивування рідкісних рослин і спонтанне або штучне поширення їх за межі природного ареалу – додаткові засоби збереження цінних рідкісних видів.
За час спостережень (2016-2018 рр.) популяція рослин катрану збільшилася (у 2018 році знайдено ще одну молоду рослину). Плодоношення рослин катрану у 2016-2018 роках було мале – 100-500 плодів на одну рослину у генеративній стадії. Це приблизно в 10 разів менше ніж у природніх умовах зростання і в 20 разів менше, ніж при культивуванні (Шмараева та ін., 2014). Коливання кількості плодів може бути викликане проблемами із запилювачами, кліматичними показниками, впливом шкідників і хвороб. У 2018 році визначили життєздатність насіння, яке перезимувало на сухих стеблах, вона склала ≈ 4%.
Серед комах-шкідників на катрані щорічно у великій кількості присутні клоп капустяний (Eurydema ventralis Kol.) і блішка хрестоцвiта чорна (Phyllotreta atra F.). У 2018 році, вперше за три роки, спостерігалось суцільне враження плодів катрану сажистим грибом. Листя двох рослин було пошкоджене працівниками залізниці при  обкошуванні залізничних колій.
Насіння, вилучене з трьох рослин для обліку буде повернуте на аналогічні ділянки насипу для дослідження можливостей поширення цієї рідкісної рослини.

