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Природа Дніпропетровської 
області – це Україна в мініа-
тюрі. Біля 80% видів рослин 
України зростає саме в нашо-
му регіоні. При цьому 82 із 826 
рідкісних та зникаючих росли-
ни, що занесені до Червоної 
книги України, ростуть на 
Дніпропетровщині і потребу-
ють особливого піклування.
Одним із основних пріоритетів 
діяльності влади є покрашення 
екологічного стану довкілля. За 
ініціативи Президента України 
Віктора януковича 2013 рік 
названий «Роком екології». 
Однією зі складових необхідно-
го догляду за природою ріднок-
раю є турбота кожного з нас 
про збереження та відновлен-
ня рідкісного рослинного світу 
регіону.
В нашій області до 2015 року в 
рамках реалізації комплексу за-
ходів, передбачених регіональ-
ними екологічними програма-
ми буде розширена територія 
природо-заповідного фонду 
області, забезпечено належну 
охорону навколишнього сере-
довища регіону та зменшено 
на третину кількість шкідливих 
викидів в атмосферу.
Президент України Віктор 
янукович підтримав ініціативу 
обласної влади щодо реалізації 
проектів по зменшенню еколо-
гічного навантаження в ключо-
вих промислових центрах ре-
гіону і вже наступного року на 
ці цілі буде додатково виділено 
з державного бюджету більше 
півмільярда гривен.
Дніпропетровщина – найпо-
тужніший промисловий регіон 
України з високим рівнем 
техногенного навантаження, 
проте завдяки спільній та зла-

Збережемо природну красу 
рідного краю!

годженій роботі влади, еколо-
гів та науковців на території 
області збережено 80 зниклих 
та 83 зникаючих видів рослин, 
які майже не зустрічаються 
на території країн колишнього 
СРСР.
Основною метою Червоної 
книги Дніпропетровщини, що 
створена чисельним колекти-
вом науковців, є систематиза-
ція природного багатства регіо-

ну, інформування та залучення 
громадськості до збереження 
природи рідного краю.
Впевнений, що завдяки цій 
книзі кожен отримає необхідну 
інформацію та оцінить те при-
родне багатство яким наділена 
Дніпропетровщина.

Голова Дніпропетровської
облдержадміністрації 

О.Ю. Вілкул
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Шановні друзі!
Дніпропетровщина – унікаль-

ний край. Наша земля щедра 
на врожаї, а надра – на ко-
рисні копалини й цілющі води. 
Багато віків ми користуємося 
її багатствами, примножуючи 
славу Придніпров’я, і, при ць-
ому,  не замислюючись по на-
слідки промислової діяльності. 

В результаті цього наша пре-
красна квітуча земля  опинила-
ся на межі екологічної кризи. 
Втрачені цілі масиви зелених 
насаджень, розорані коло-
сальні площі з унікальними 
рослинами. Лісистість в регіоні 
складає лише 5,2% при загаль-
ноукраїнському показникові 
15,6%. 

На виправлення ситуації 
спрямували свою діяльність 
депутати обласної ради. З ме-
тою збереження екологічного 
середовища, захисту лісового 
фонду регіону обласною радою 
затверджено  сім регіональних 
програм екологічного спряму-
вання. Проводиться масштаб-
на робота щодо  розширення 
природно-заповідного фонду 
Дніпропетровщини. За останні 
чотири роки створено 14 при-
родних заказників, придбано 
десятки одиниць спеціалізова-
ної техніки для лісівників.

Сьогодні наш регіон відчу-
ває вагому підтримку приро-

доохоронних заходів  з боку 
Президента України Віктора 
януковича. 

Упевнений, спільними зусил-
лями ми відродимо природну 
унікальність нашого краю. Адже 
перед нами стоїть важливе за-
вдання –  зберегти для наших 
нащадків неповторну й коло-
ритну природу Придніпров’я. 

Ми усвідомлюємо, що еко-
логія – це скарб майбутніх 
поколінь та загальнолюдське 
надбання. Саме тому одним із 

найактуальніших запитів сьо-
годення є високий рівень еко-
логічних знань.

Видання  цієї книги  не тіль-
ки допоможе зафіксувати  уні-
кальну флору нашого краю, а 
й сприятиме збереженню при-
родного середовища, захисту 
неповторного рослинного світу 
нашого регіону.

Голова Дніпропетровської  
обласної ради 

Є.Г.УДОД

Cпільними зусиллями відродимо 
природну унікальність нашого краю
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Появу цієї книги давно че-
кали спеціалісти та небайдужі 
до збереження різноякісності 
життя. Дане видання відобра-
жає сучасний стан важливої 
складової біоти нашої території 
– рослин, як у кількісному, так і 
у якісному відношенні.

Безперечно зусилля щодо 
збереження представників 
рослинного світу довкілля 
Дніпропетровщини необхідні 
враховуючи значну їх частину, 
що занесена до Червоної кни-
ги. Визначення видів та певних 
ділянок їх існування дозволить 
забезпечити умови для їх охо-
рони. 

За останні роки загальна 
площа природно – заповідно-
го фонду Дніпропетровської 
області збільшилась суттєво, 
однак це не дозволяє охопи-
ти всі без винятку території, 
де можлива втрата рослинно-
го організму, тому не останнє 
значення має екологічне вихо-
вання та часткове обмеження 
господарської діяльності через 
формування енвайронменталі-

Збережемо біорізноманіття

тету населення.
Маю надію, що ця книга не 

залишить нас байдужими до тих 
процесів, які зараз спостеріга-
ються в навколишньому сере-
довищі, а стане поштовхом до 
об’єднання зусиль для спільної 
праці пов’язаної зі збережен-

ням природи рідного краю.

Начальник 
Державного управління 

охорони навколишнього 
природного середовища 

в Дніпропетровської області
О.Ф.Оксамитний
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Передмова

Біологічне різноманіття 
– найважливіша складова 
частина життя на нашій пла-
неті. Воно визначає саму мож-
ливість таких значних власти-
востей біосфери, як кругообіг 
речовин і потік енергії, управ-
ління циклічною і сукцесійною 
формами динаміки, стійкістю 
біологічних і біокосних екосис-
тем. Проблема біологічного 
різноманіття тісно пов’язана 
з продуктивністю фітогеосфе-
ри, є вихідним матеріалом для 
селекційної роботи та біотех-
нології створення нових сортів 
рослин, для використання рос-
линних організмів і біологічних 
процесів в виробництві та син-
тезі у промислових масштабах 
білків, амінокислот, біологічно 
корисних речовин. Невимірно 
більша можливість відкриваєть-
ся у пошуках диких рослин для 
введення їх у культуру, а також 
екзотів, що можуть мати в на-
шій області значення для лісів-
ництва та господарства.

У методологічну основу робо-
ти були покладені всесвітньо 
відомі положення, які вста-
новлені акад. М. І. Вавіловим 
(1922) «Закон гомологічних 
рядів у спадковій мінливості» 
і «Лінеєвскій вид як система» 
(1930).

Проблема збереження біо-
логічного різноманіття в даний 

час піднята до рівня першочер-
гових планетарних завдань, які 
покликані забезпечити повно-
цінні умови життя для населен-
ня.

цією проблемою займають-
ся міжнародні організації, які 
відстоюють загальнолюдські 
інтереси.

У 1992 році в Ріо-де-Жанейро 
відбулася конференція ООН з 
питань навколишнього сере-
довища та розвитку, на якій 
була прийнята Конвенція про 
біорізноманіття. 12 травня 
1997 Кабінет Міністрів України 
прийняв Постанову № 439 
«Про Концепцію національної 
програми збереження біоло-
гічного різноманіття в Україні». 
У Дніпропетровській області 
цілеспрямовано та з належною 
ретельністю функціонують ряд 
Програм присвячених збере-
женню біологічного розмаїття.

У ДНУ ім. Олеся Гончара при 
кафедрі геоботаніки, грунтоз-
навства та екології є гербарій 
рослин степової зони України, 
який включений до Міжнародної 
асоціації гербаріїв. Серед 100 
тисяч аркушів гербарію тут 
зберігаються неповторні збо-
ри флори ХІХ-ХХ століть найві-
доміших дослідників, якими 
були І. я. Акінфієв і його учень 
акад. А. А. Гроссгейм, проф. 
А. Л. Бельгард, проф. Ю. М. 

Прокудін, а також співробіт-
ники кафедри та Комплексної 
експедиції ДНУ з дослідження 
лісів степової зони – Н. А. Сі-
дельник, М. А. Альбицька, Т. Ф. 
Кириченко, А. П. Травлеев, В. 
В. Тарасов, Б. О. Барановський 
і ін. Провісником Червоної 
книги стали монографії А. Л. 
Бельгарда «Лесная раститель-
ность Юго-Востока Украины», 
«Степное лесоведение», а та-
кож монографія В. В. Тарасова 
«Флора Днепропетровской 
и Запорожской областей», 
книга Б. О. Барановського 
«Растительность руслового рав-
нинного водохранилища», сотні 
окремих статей і 39 наукових 
збірників. Видання «Червоної 
книги Дніпропетровської об-
ласті. Рослинний світ» є ве-
ликою подією і підсумком 
багаторічних кропітких до-
сліджень. це унікальне видан-
ня зіграє вирішальну роль у 
збереженні флори Степового 
Придніпров’я, на території яко-
го зосереджено перехрестя 
різних флористичних областей 
– Середземномор’я, Полісся і 
тайги, Кавказу і Середньої Азії.

Член-кореспондент НАН 
України, професор кафедри 

геоботаніки, грунтознавства та 
екології 

А. П. Травлєєв
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Присвячується пам’яті 
першого катеринославського

ботаніка і еколога 
Івана Яковича Акінфієва

ВСТУП
В даний час питання про 

збереження біологічного різ-
номаніття на Землі є одним з 
найважливіших серед еколо-
гічних проблем. У 1993 році 
Конференцією ООН по навко-
лишньому середовищу і роз-
витку прийнята «Конвенція про 
біологічне різноманіття», яка 
ратифікована Законом України 
№ 257/94-ВР від 29.11.94. 

Втрата будь-якого виду в май-
бутньому нічим не може бути 
скомпенсована, збіднює ге-
нетичних фонд і ще невідомо, 
до яких наслідків призведе. 
Навіть при «раціональному» ви-
користанні рослинних ресурсів 
ми повинні пам’ятати про важ-
ливість і необхідність береж-
ного відношення, особливо до 
рідкісних та зникаючих видів 
рослин, бо вони мають вели-
чезну наукову, практичну, рек-
реаційну та духовну цінність.

Найскладніша природоохо-
ронна ситуація на території 
України склалась у її аграрно-
індустріальних регіонах, зокре-
ма в Степовому Придніпров’ї. 

На першому місці у справі 
збереження біорізноманіт-
тя стоїть охорона рослин, які 
утворюють середовище для 
існування інших організмів. 
Збереження різноманіття рос-
линного світу включає:

збереження місцезна-
ходжень видів (організація 
природоохоронних тери-
торій і акваторій та ство-
рення екомережі згідно 
з загальноєвропейскими 
стандартами);

реєстрацію усіх видів 
флори даної території;

складання Червоних 
книг та списків рідкісних та 
зникаючих видів;

•

•

•

штучне розмноження 
рідкісних видів на колек-
ційних ділянках ботанічних 
садів, тощо;

створення генетичних 
банків (насіння, культур 
тканин, тощо).

Найважливішим серед цьо-
го є збереження рідкісних та 
зникаючих видів рослин, що 
передбачає реєстрацію видів 
і складання «Червоних книг» 
окремих країн і регіональних 
«Червоних списків». Існують 
Світовий і Європейський чер-
воні списки рослин. 

Робота з інвентаризації фло-
ри Дніпропетровської області 
(Катеринославської губернії) 
і реєстрації рідких і зникаю-
чих видів рослин проводиться 
з кінця XIX сторіччя. Однією 
з перших публікацій цього 
напрямку є робота відомого 
ботаніка А. Н. Бекетова “Об 
екатеринославской  флоре”, 
(1886). 

У 1889 році до сторіччя 
Катеринослава міською думою 
на користь міської бібліотеки 
була видана книга першого 
катеринославського ботаніка 
І. я. Акінфієва «Растительность 
екатеринослава в конце пер-
вого столетия его существова-
ния» (1889), де був представ-
лений конспект (більш 1000 
видів) флори Катеринослава та 
його околиць. І. я. Акінфієв ав-
тор більш 150 наукових праць, 
учитель відомих ботаніків: ака-
деміка Гроссгейма, Алексєєнко 
та ін. Науковий гербарій 
Акінфієва на початку 20 сторіч-
чя посів перше місце на всес-
вітній виставці в Нижньому 
Новгороді, а також завоював 
срібну медаль на всесвітній 
виставці в Парижі.

•

•

Флористичне зведення Івана 
яковича Акінфієва було допов-
нено В. Сидоровим (1897). 
Потім у світ вийшов ряд фло-
ристичних статей (Гроссгейм, 
1913, 1948; Єліашевич, 
1927, 1936, 1937; Котов, 
1926, 1927, 1930; Корещук. 
1937, 1939, Бельгард, 1938, 
1938а, 1945, 1947, Бельгард, 
Кіриченко, 1938, Сидельник, 
1948; Бельгард, 1950, 
Альбицкая, 1948, Тарасов, 
1983, 1999, 1988), і моногра-
фій (Бельгард, 1950, Алексєєв, 
Бельгард, Губанов, Ковальова, 
Тарасов, Травлєєв, 1986, 
Тарасов, Алексєєв, Губанов, 
1988, Барановський, 2000, 
Кучеревський, 2001, 2004, 
Тарасов, 2005), де були пред-
ставлені списки судинних рос-
лин області, і вказані рідкісні та 
зникаючи види. 

Всі ці видання представля-
ють флору області. Великим фі-
торозноманіттям відрізняєть-
ся Лівобережжя з найбільш 
різноманітними фізико-гео-
графічними умовами – спо-
лученням водороздільно-бал-
кових і долинно-террасовых 
ландшафтів, особливо район 
Присамарья (середня та ниж-
ня течія р. Самари), флора яко-
го нараховує більш 1400 видів 
судинних рослин (Алексеев, 
Бельгард, Губанов, Ковалева, 
Тарасов, Травлеев, 1986, 
Тарасов, Алексєєв, Губанов, 
1988, Барановский, 2002), 
де планується створення пер-
шого в області Національного 
парку «Самарский бор». Навіть 
флора долини Дніпра не має 
такого флористичного багатс-
тва і нараховує 950 видів 
(Барановский, 2000).

Першим юридичним доку-
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ментом по охороні рослин-
ності був список рослин (54 
види) затверджений рішенням 
Дніпропетровського облви-
конкому № 568 від 9.10.1979 
року. 

В 1983 році доцент кафед-
ри геоботаніки Дніпропет-
ровського університету, ві-
домий флорист В. В. Тарасов 
у збірнику наукових праць 
ДГУ  “Зникаючі й рідкісні рос-
лини, тварини й ландшафти 
Дніпропетровщини” опубліку-
вав роботу «Рідкісні й зникаючі 
рослини Дніпропетровщини, 
що підлягають охороні», де 
був представлений список, що 
включає 130 видів.

У 1998 Тарасовим В. В., Куче-
ревським В. В., Барановським 
Б. О., Манюком В. В., був скла-
дений «Червоний список видів 
рослин Дніпропетровської об-
ласті», затверджений Дніпро-
петровською обласною радою 
(Рішення обл. ради депутатів 
12.06.98 р., № 7.2/XXIII). Він 
включав 338 судинних рос-
лин. З них 22 види включені 
до Європейського Червоного 
списку, 56 видів включені до 
Червоної книги України (1996), 
260 видів рослин, які охороня-
ються в Дніпропетровськії об-
ласті.

В 1999 г. В. В. Тарасовим 
була видана стаття «Основные 
редкие и исчезающие рас-
тения Днепропетровской и 
Запорожской областей (К ито-
гам работы комплексной эк-
спедиции ДГУ по исследова-
ниям лесных биогеоценозов 
степной зоны и их биологичес-
кого разнообразия)».

Останній «Червоний список 
рослин і тварин Дніпропет-
ровської області» затвердже-
ний Дніпропетровською облас-
ною радою (Рішення обл. ради 
депутатів 20.10.2000 № 305-
13/ХХІІІ) включає 260 видів 
рослин, які охороняються в 
Дніпропетровської області. Він 
ідентичний попередньому, але 
нажаль, в ньому не вказані 
види «Червоної книги України», 
Європейского та Світового 

списків, які також охороня-
ються на території області. 
цей останній список рідкісних 
і зникаючих рослин області 
вже потребує значного допов-
нення й змін. У 2001 р. В. В. 
Кучеревським видано «Атлас 
рідкісних і зникаючих рослин 
Дніпропетровщини».

Підсумковою роботою бага-
торічних флористичних дослід-
жень області й найбільш пов-
ним флористичним зведенням 
з’явилася книга В. В. Тарасова 
«Флора Дніпропетровської та 
Запорізької областей» (2005), 
де автор дає характеристику 
1714 видам судинних рослин 
Дніпропетровської області, се-
ред яких виділяє 334 рідкісних 
та зникаючих види й рекомен-
дує включити до «Червоного 
списку Дніпропетровської об-
ласті» ще ряд видів. ця фунда-
ментальна робота стала осно-
вою для даного видання.

У «Червоній книзі Дніпропет-
ровської області Рослинний 
світ» представлений критич-
ний огляд попередніх списків 
рідкісних та зникаючих видів 
рослин області, з доповнен-
ням багатьох видів (головним 
чином виявлених при вивчен-
ні літературних та гербарних 
джерел), та включенням нових 
видів, знайдених після виходу 
монографії В. В. Тарасова.

Опис кожного виду подається 
в основному згідно «Червоної 
Книги України, 1996 та 2009 рр.» 
за деякими винятками в контек-
сті регіонального видання.

Латинська, українська та 
російська назви виду та наз-
ва родин та інших таксонів 
у послідовності, яка наведе-
на за останнім виданням но-
менклатури видів рослин, що 
прийнята в Україні (Mosyakin 
S.L., Fedorochuk M.M. Vascular 
plants of Ukraine. Nomenclatural 
checklist, 1999).

Природоохоронний статус 
Категорії рідкості рослин на-

ведені за п’ятиибальною шка-
лою (від 0 до 4): 0 – зниклий 
(вид, про який немає сучасної 
інформації про існування в ди-

кій природі протягом приблиз-
но 50 років), 1 – зникаючий, 2 
– вразливий, 3 – рідкісний, 4 
– невизначений (недостатньо 
відомостей про вид, або статус 
його потребує уточнення).

Наукове та практичне 
значення

Основна наукова та практич-
на цінність виду на наш час.

Біоекологічна характерис-
тика

Характеризується біоморфа 
(дерево, кущ, напівкущ, бага-
торічник, дворічник, одноріч-
ник), особливості пагонових ут-
ворень та кореневої системи; 
тип вегетативної рухливості 
рослин (за Раменським, 1971), 
висота рослини. Надаються 
морфологічні ознаки стебла, 
листя, суцвіття, особливості кві-
ток та плодів, або спор, спосіб 
розмноження; термін спороно-
шення та цвітіння. 

В основу екологічної харак-
теристики видів покладена 
«Робоча схема екоморф рос-
лин О. Л. Бельгарда, 1950», 
яка має велике теоретичне 
і практичне значення, бо на 
протязі багатьох років плідно 
використовується при прове-
денні паспортизації видів фі-
тоценозів, регіональних флор, 
тощо. Наводяться клімаморфи 
(за Раукієром); геліоморфи, 
термоморфи, гігроморфи, тро-
фоморфи, типи запилення та 
дисемінації, ценоморфи (за 
Бельгардом, 1950) з екотопа-
ми, де зростає вид.

Ареал виду, поширення в 
області

Загальний ареал виду, роз-
повсюдження на території 
України, відомі місця знаход-
ження на території області за 
літературними даними та гер-
барними зборами, або фото-
графічними свідченнями фах-
івців з реального місцезнаход-
ження.

Чисельність та причини її 
змін

Стан популяції (багаточисленні, 
малочисленні, одиничні екземп-
ляри, локальні або дифузні); ос-
новні причини змін чисельності.



12

Заходи охорони
Де вид реально охороняється 

(Природний заповідник Дніпро-
всько-Орільський, Ботанічний 
сад Дніпропетровського націо-
нального університету ім. Олеся 
Гончара, Криворізький ботаніч-
ний сад НАН України); рекомен-
довані заходи охорони.

Види, які знайдені на тери-
торії Дніпропетровській області 
протягом 50 років і не підтвер-
джені більш пізніми знахідка-
ми і вважаються зниклими 
включені до книги та «Списку 
рідкісних та зникаючих видів 
області», бо ще є надія в ході 
наступних досліджень їх знайти 
знову, або відновити у складі 
флори області.

Дане видання може послужи-
ти правовою основою для охо-
рони рослинного світу області і 
формування екомережі. 

Для збереження фіторізно-
маніття Дніпропетровської об-
ласті необхідний ряд заходів:

Створення нового спис-
ку рідкісних та зникаючих 

•

видів рослин;
Розширення «екоме-

режі» території області;
Інвентаризація флори й 

рослинності всіх природо-
охоронних об’єктів;

Створення «Зеленої кни-
ги області» (типових, рідких і 
зникаючих рослинних спів-
товариств) на базі «Зеленої 
Книги» України;

Переселення рідкісних та 
зникаючих видів на території 
й акваторії об’єктів природ-
но-заповідного фонду, які охо-
роняються: ПЗ Дніпровсько-
Орільский, Ботанічний сад 
ДНУ, Криворізький ботаніч-
ний сад.

Реальні заходи щодо 
охорони первоцвітів – у 
першу чергу заборона на 
продаж із залученням для 
контролю відповідних де-
ржструктур (УВС), для чого 
необхідне видання ілюст-
рованого посібника рідких 
і зникаючих первоцвітів із 
вказівкою категорії охоро-

•

•

•

•

•

ни і штрафних санкцій. 
Дана книга може бути реко-

мендована як посібник для 
екологічної освіти студентів і 
школярів та виховання дбай-
ливого відношення до рідної 
природи.

Досить широкий список лі-
тературних джерел по флорі 
Катеринославщини – Дніпро-
петровщини може бути вико-
ристаний в учбовому процесі 
ВУЗів, ліцеїв, старших класів 
загальноосвітніх шкіл та інших 
навчальних закладів та поза-
шкільних закладів області.

Редколегія виносить подяку 
студентам біолого-екологічного 
факультету Дніпропетровського 
національного університету  ім. 
Олеся Гончара, які брали участь 
у зборі та обробці даних до кни-
ги: І. О. Новосел, Т. Д. Аза-
новій, О. Ф. Волошиній, е. 
Ю. Чорній, А. В. Андрусик.

Автори-укладачі: 
Б.О. Барановський, 

В.В. Тарасов.
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Умовні скорочення, позначки
адв. – адвентивна                    
рослина;
б. – балка;
бер. – берег;
в-ще – водосховище;
зак. – заказник;
зах. – західний; 

•

•
•
•
•
•

лів. – лівий;
ок. – околиці;
о-в – острів; 
пд. – південний;
пн. – північній;
пр. – проти;
прав. – правий;

•
•
•
•
•
•
•

ст. – станція;
с/р – сільська рада;
ур. – урочище;
хут. – хутір.
Місцезнаходження виду:

● – за гербарними зразками,
○ – за літературними джерелами.

•
•
•
•
•

Наукові терміни 
Клімаморфи – адаптації 
рослин для перезимівки 
(життєві форми за 
Раункієром):
- фанерофіти – дерева, високі 
кущі; 
- хамефіти – низькі кущі, або 
напівкущі; 
- гемікриптофіти – багаторіч-
ники та дворічники (точки 
відновлення знаходяться на 
поверхні землі);
- геофіти – точки відновлення 
знаходяться під землею; 
- терофіти – зимують у вигляді 
насіння або виводкових бру-
ньок.

Геліоморфи – адаптації 
рослин до світлового режиму:
геліофіти – світлолюбні росли-
ни; 
- cциофіти - тіньолюбні росли-
ни;
- cциогеліофіти, геліоcціофіти 
– проміжні (з переважанням 
другої частини терміна), також 
– у інших екоморф.

Термоморфи – адаптації 
рослин до температурного 
режиму:
- мезотерми – рослини помір-
ного географічного поясу.  
- мегатерми – рослини природ-
ний ареал яких «заходить» до 
субтропічного або тропічного 
поясів. 
- еврітерми – рослини, які 
зростають у різних кліматичних 
поясах.

Гігроморфи – адаптації 

рослин до водного режиму:
- ксерофіти - дуже посухостійкі 
види;
- мезофіти – рослини помірно-
го зволоження середовища;
- гігрофіти – рослини вологого 
середовища;
- гідрофіт – водяні рослини;
- плейстофіти – рослини з пла-
ваючим листям;
- гідатофіти – рослини, зану-
рені у воду.

Трофоморфи – адаптації 
рослин до живлення:
- оліготрофи – рослини, які 
зростають на бідних ґрунтах, 
та водах;
- мезотрофи – рослини, які 
зростають на середніх за ро-
дючістю ґрунтах та водах;
- мегатроф – рослини, які 
зростають на багатих ґрунтах, 
та водах;
- алкалотрофи – рослини засо-
лених ґрунтів;
- кальціфіли – рослини вапня-
кових та крейдяних  ґрунтів;
- паразит – рослина, яка живи-
ця за рахунок інших рослин;
- напівпаразит – рослина, що-
частково живиться за рахунок 
інших рослин;
- сапрофіт – рослина, яка жи-
витья за рахунок відмерлих 
рослин.

Ценоморфи – адаптації 
рослин до різних рослинних 
угруповань:
- степант – степова рослина;
- сильвант – лісова рослина;
- пратант – лучна рослина;

- палюдант – болотна рослина;
- аквант – водна рослина;
- рудерант – рослина 
бур’янистих угруповань;
- галофіт – рослина солончако-
вих угруповань;
- петрофіт – рослина скельних 
угруповань;
- псамофіт – рослина пісків;

Типи запилення (для 
спорових – типи перенесення 
спор, або гамет):
- автогамія – самозапилення;
- гідрофілія (гідрогаметофілія) 
– запилення (перенесення 
спор, або гамет) у воді;
- анемофілія – запилення віт-
ром;
- ентомофілія – запилення ко-
махами.

Типи розселення діаспор 
рослин (насінин, плодів та 
інших частин):
- автохори – активно самороз-
кидуючі;
- анемохори – розселяються 
вітром;
- зоохори – розселяються тва-
ринами;
- aнтропохор – розселяються 
людиною;
- барохори – розселяються під 
впливом гравітації;
- балістохори – розкидуються;
- геохор – діаспори, які, змі-
нюючи свою форму, повзають 
або зариваються у землю;
- гідрохор – розселяються во-
дою;
- мірмекохор – розселяються 
мурашками.
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Рис.1. Карта Дніпропетровської області з гідрограф
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Chroodactylon ramosum 
(Thwait.) Hansg.
Хроодактилон 
розгалужений
(Хроодактилон разветвлен-
ный)

Родина 
Goniotrichaceae – Гоніотріхієві 
(Гониотриховые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (рідкіс-
ний). 

Наукове 
та практичне значення
цінний у зв’язку з діз’юнктивним 
характером ареалу.

Біоекологічна 
характеристика
Слань однорядна, ниткоподіб-
на, проста або трохи розгалу-

жена, довжиною 0,5 – 1 мм. 
Нитки голубовато-зелені, про-
сті або слабко розгалужені, 8,5 
– 16,5 мкм завтовшки, злегка 
звужені до полюсів, клітини ни-
ток циліндричні або 
еліпсоподібні, видовжені. 
Розмноження вегетативне . 
Геліосциофіт, еврітерм, гідато-
фіт, еврігалінний, гідрохор. 
Аквант: прісні та солоні водой-
ми (в складі періфітону).

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський, тихоокеансь-
кий. 
В Україні: Полісся, Степ та 

Крим (зрідка).
Дніпропетровський р-н 
(гирло Самари, Червона 
книга України, 2009), 
Новомосковський р-н, (прито-
ки Самари, Визначник прісно-
водних водоростей УРСР, т. XII, 
1983).

Чисельність 
та причини її змін
Популяція нечисленна, має 
тенденцію до скорочення.
евтрофування водойм та пору-
шення екотопів.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Торея найрозгалуженіша
(Торея обильноветвистая)

Родина 
Thoreaceae – Тореєві (Тореевые)

Природоохоронний статус 
2 (вразливий).
Червона книга України 
(рідкісний). 

Наукове 
та практичне значення
Важливий для вивчення питань 
ареалогії та альгосозології.
Один із небагатьох видів відділу 
прісних водойм. 

Біоекологічна 
характеристика
Слань 7 – 10 см (до 2 м) 

завдовжки, кущикоподібна, 
чорно-, або оливковозелена. 
Осьові нитки рясно 
розгалужені, асимілюючі 
майже не розгалужені. 
Слизова піхва оточує 
осьову частину слані та 
основи асимілюючих ниток. 
Розмноження нестатеве 
(моноспорами).
Геліофіт, мезотерм, гідатофіт, 
оліготроф, гідрохор.
Аквант: каміння, деревини, 
черепашки молюсків на 
піщаних обмілинах річок 
переважно з швидкою 
течією та чистою водою. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійсько-американський, 
діз’юнктивно на Україні.
В Україні: Правобережнні 
Полісся, Лісостеп, Степ.
Дніпропетровський р-н (околиці 
м. Дніпропетровська, Гаухман, 
1948, Червона книга України, 
2009).

Чисельність 
та причини її змін
Спостерігається тенденція до 
зникнення.
Антропогенне забруднення рі-
чок.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Stigeoclonium fasticulare 
Kutz.
Стидеоклоніум пучкуватий 
(Стидеоклониум пучкуватий)

Родина 
Chaetophoraceae – Хетофорові 
(Хетофаровые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий). 

Наукове 
та практичне значення
Важливий для морфоеволюцій-
ного розуміння водоростей.

Біоекологічна 
характеристика
Слань однорічна, кущоподіб-
на (0,05 м), слизувата. Головні 

нитки і гілки біля верхівок ки-
тецеподібно розгалужені з дов-
гим безбарвним волоском. 
Розмноження вегетативне, 
нестатеве і статеве (двожгути-
ковими ізогаметами). 
Геліосциофіт, мезотерм, гідато-
фіт, мегатроф, гідрогаметофіл, 
гідрохор.
Аквант: мілководдя стоячих та 
малопроточних водойм.

Ареал виду, 
поширення в області
Плюрирегіональний, діз’юн-
ктивний.
В Україні: Черкаська, 
Полтавська, Одеська області.

Новомосковський р-н (у р-ці 
Самарі, ок. Новомосковська, 
Гордієнко, 1931; ставок в за-
плаві р. Самара, ок. Ново-
московська, Мошкова, 1979, 
Червона книга України, 2009).

Чисельність 
та причини її змін
Популяція нечисленна, має 
тенденцію до скорочення. 
евтрофування водойм та пору-
шення екотопів.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Nitellopsis obtusa 
(Desv. in Loisel) J.Groves
Нітелопсіс притуплений
(Нителлопсис притупленный)

Родина 
Nitellopsidacea – Нітелопсідові 
– Нителопсидовые

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (рідкіс-
ний). 

Наукове 
та практичне значення
Важливий компонент біогідро-
ценозів Дніпра.

Біоекологічна 
характеристика
Дводомна галузиста рослина 
до 1 м заввишки. 

Стебла міцні до 2 мм в діамет-
рі. У основі ризоїдоподібних 
гілок формуються великі білі 
зіркоподібні бульбочки. дов-
гі міжвузля до 20 см, «листки» 
прямі довгі в кільцях по 5-7. 
Розмноження статеве та веге-
тативне. 
Сциофіт, мезотерм, гідатофіт, 
мезотроф, гідрогаметофіл, 
гідрохор.
Аквант: прісні, глибокі мало-
проточні водойми та мілковод-
дя Дніпра.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський. 

В Україні: Полісся, Лісостеп, 
частіше – Степ.
Дніпропетровськ (лівобере-
жжя Запорізького в-ща, (біля 
гирла р. Шпакова) с. Кам’янка 
(ж/м Фрунзе), Барановський, 
1982).

Чисельність 
та причини її змін
Популяція численні, але мають 
тенденцію до скорочення

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Chara braunii C. C. 
Gmellin 
Хара Брауна
(Хара Брауна)

Родина 
Characeae – Харові (Харовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Вид з диз’юнктивним ареалом. 
Релікт.

Біоекологічна 
характеристика
Слань однорічна. Заввишки до 
60 см, кущикоподібна, часто 
розлога, із прозоро-зеленими 

гнучкими стеблами без кори 
та листками завдовжки до 2 
см, іноді слабко інкрустована. 
Розмножується статевим. 
Геліофіт, мегатерм,  гідатофіт, 
мезотроф, гідрогаметофіл, 
гідрохор.
Аквант: мілкі стоячі водойми.

Ареал виду, 
поширення в області
Диз’юнктивно на усіх матери-
ках.
В Україні: три локалітети 
карпатський, південно-цен-
тральний та приазово-чорно-
морський.
Базавлук (Визначник прісно-

водних водоростей України,    
т. ІХ, 1991).

Чисельність 
та причини її змін
Локальні популяції нечисленні.
Спостерігається тенденція до 
скорочення через знищення 
екотопів та евтрофування во-
дойм.

Заходи охорони
Потребує охорони у відомому 
локалітеті – прискорення ство-
рення запланованого заказни-
ку.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Cladonia botrytes 
(Hag.) Willd.
Кладонія гроновидна
(Кладония гроздевая)

Родина 
Cladoniaceae – Кладонієві 
(Кладониевые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 

Наукове 
та практичне значення
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Вегетативнонерухливий, 0,3-
1,5 мм заввишки.
Слань сизо-зелена з висхідни-
ми лопатевими лусочками.
Подеції прямостоячі, цилінд-

ричні, вгорі зонтиковидно роз-
галужені, вкриті коровим ша-
ром, голі або при основі з не 
багатьма лусочками.
Апотеції опуклі 0,5 – 1 (1,5) мм 
у діаметрі на верхівці гілочок. 
Спори довгасті. 
Розмноження спорами.
Сциогеліофіт, мезотерм, мезо-
фіт, анемохор.
Сильвант: хвойні, листяні (ду-
бові) ліса, на гнилій деревині, 
рідше й на землі.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Карпати, Полісся, 

Лісостеп, Степ (Дніпропет-
ровська обл.).
Новомосковський р-н, ок., 
Всесвятського (Пенго– Окснер, 
1968).

Чисельність 
та причини її змін 
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.ksist.ru/index.
php?newsid=64
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Cladonia mitis Sandst.
Кладонія м’яка
(Кладония мягкая)

Родина 
Cladoniaceae – Кладонієві 
(Кладониевые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент 
біорізноманіття.

Біоекологічна 
характеристика
Вегетативнонерухливий, 3-8 
(10 см заввишки).
Подеції в дернинках, цилінд-
ричні, прямостоячі, сизуваті, 

не вкриті коровим шаром, гла-
денькі. Головний стовбурець 
виразно помітний. Кінцеві 
гілочки світло забарвлені, по-
хилі. Фертильні гілочки б-м пря-
мостоячі.
Апотеції кулясті, коричневі, голі, 
до 0,5 мм в діам. епітецій ко-
ричневий або оливково-бурий. 
Спори видовжено-овальні.
Розмноження спорами та 
вегетативно (частинами 
слані).
Сціогеліофіт, мегатерм, 
ксерофіт, анемохор.
Сильвант (псамофіт): піскуваті 
місця, соснові, листяні ліса, 
сфагнові болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Європа, Азія, Америка, 
Антарктика,Нова Зеландія.
По Україні: Карпати, 
Полісся, Лісостеп, Степ 
(Дніпропетровська обл).
Новомосковський р-н (друга 
тераса р. Самари, пр. с. Ан-
дріївка Самарський бір, 3оз, 
пр. с. Василівки, Бронза – 
Окснер, 1968).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, 
локальні.
Чисельність знижується за 
рахунок руйнування місць 
зростання. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://nature.doublea.ru/index.
php?it=4319
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Cladonia rangiformis 
Hoffm.
Кладонія оленячорога
(Кладония оленерогая)

Родина 
Cladoniaceae – Кладонієві 
(Кладониевые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний). 

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Вегетативно-нерухливий 
Слань з висхідними плоскува-
тими лусочками оливково-бу-

руватого кольору. Подеції (2–5 
см заввиш.), прямостоячі, по-
одинокі або в нещільних де-
рнинках,
дихотомічно розгалужені. 
Фертильні подеції променисто 
розгалужені, вкриті коровим 
шаром. Апотеції зустрічаються 
не часто, 0,5 – 1мм у діаметрі.
коричневі, опуклі, розміщені 
на верхівці гілочок, утворюю-
чи майже гроно або півзонтик. 
Гіпотецій майже безбарвний. 
Спори овальні.
Розмноження спорами та ве-
гетативно (частинами слані).
Сциогеліофіт, мегатерм, мезок-
серофіт, анемохор.

Степосильвант: мішані і хвойні 
ліса, узлісся і галявини, сухі піс-
куваті місця, степи, кам’янисті 
та вапнякові відслонення. 

Ареал виду, 
поширення в області
Південна та Середня Європа, 
Кавказ, Азія, Південна 
Америка, Африка, Австралія, 
Тасманія, Нова Зеландія.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп. Степ.
Криворізький р-н, (Соф’їно-
Гейківка, гранітні відслонення 
в лісі, Котов–Окснер, 1968).

Чисельність 
та причини її змін 
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://jardin-mundani.info/
liquenes.htm
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Xanthoparmelia convoluta 
(Crempelh.) Hale
Ксантопармелія загорнута
(Ксантопармелия свернутая)

Родина 
Pormeliaceae – Пармелієві 
(Пармелиевые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий). 

Наукове та практичне 
значення
Рідкісний вид на північній межі 
ареалу. Важливий елемент 
біорізноманіття степів.

Біоекологічна 
характеристика
Слань 3-7 см завширшки, листу-

вата або напівкущиста.
Жовтувато-сірувато-зеленувата, 
неприкріплена до субстрату.
Лопаті вузькі (2-4 мм), загорта-
ються у циліндричні трубочки.
Апотеції бувають дуже рідко. 
Розмноження вегетативно 
(частинами слані).
Сциогеліофіт, мезо-оліготроф, 
ксерофіт, анемохор.
В степах (злаково-лучних і зла-
ково-полинних), часто з інши-
ми кочівними лишайниками.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Східна Європа, Азія, 
Північна Америка. 

В Україні: Степ, Степова зона 
Криму.
Дніпропетровський р-н: (Окс-
нер, 1956, Червона книга 
України, 2009).

Чисельність 
та причини її змін
Трапляється поодинці або до-
сить великими групами.
Розорювання степових діля-
нок, випасання худоби, пору-
шення біотопів, 
внаслідок заростання відкри-
тих степових ділянок.

Заходи охорони 
Охороняється в Природному 
заповіднику Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.anbg.gov.au/abrs/
lichenlist/images/Xanthoparmelia_

convoluta_JAE.JPG



24

М
ох

оп
од

іб
ні

 /
 B

ry
op

hy
ta

Fontinalis antipyretica 
Hedw
Фонтіналіс протипожежний
(Фонтиналис противопожар-
ный)

Родина 
Fontinalaceae – Фонтіналієві 
(Фонтиналиевые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, використо-
вується в акваріумістиці.

Біоекологічна 
характеристика
Вегетативномалорухливий, до 
50 см заввишки.

Занурена, прикріплена (різоі-
дами), іноді – плаваюча росли-
на. Стебло кущисто-розгалуже-
не Листя з загостреною або ту-
пою верхівкою, по спині з кри-
вою лінією кіля. Клітини в кутах 
біля основ листка великі, пря-
мокутні або квадратні, безбар-
вні або коричневі. Коробочка 
занурена у перихецій.
Розмноження вегетативне та 
спорами. 
Геліосціофіт, мезотерм, гідато-
фіт, мегатроф, гідрогаметофіл, 
гідрохор.
Аквант: стоячі та проточних во-
дойми, прикріплюється до ка-
менів, коріння та деревини.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Закарпаття, 
Карпати, лісова зона, Лісостеп, 
Степ (Кіровоградська та 
Дніпропетровська обл., рідко).
Дніпропетровський р-н 
(Запорізьке водосховище, ниж-
че с. Обуховка, Барановський, 
1981), Петріківський р-н 
(Запорізьке водосховище, та 
оз. Солоне ПЗ Дніпровсько-
Орільский, Гаевая, 1962), 
Дніпропетровськ, (Сапегін, 
1902 – Флора мохів України, 
2003).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Чисельність низька за рахунок 
змін гідрологічного режиму та 
рекреації.

Заходи охорони
Охороняється в Природному 
заповіднику Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://aqa-moss.narod.ru/
opisanie06.html
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Fontinalis hypnoides 
Hartm.
Фонтіналіс гіпновидний
(Фонтиналис гипновидный) 

Родина 
Fontinalaceae – Фонтіналієві 
(Фонтиналиевые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, використо-
вується в акваріумістиці.

Біоекологічна 
характеристика
Вегетативномалорухливий, 20 
– 30 см заввишки.

Занурена, прикріплена (різоі-
дами), іноді – плаваюча рос-
лина. неправильно розлого 
– розгалужене. Листя поступо-
во загострені, без кіля, з округ-
лою спинкою. Клітини в кутах 
біля основ листка нещільні, 
прямокутні та видовжено-ба-
гатокутні. Коробочка до поло-
вини виступає із перихецію. 
Дводомний. Спори дрібні та 
середні. Розмноження вегета-
тивне, спорами.
Гідрофіт, геліосціофіт, мезо-
терм, гідатофіт, мегатроф, 
гідрогаметофіл, гідрохор.
Аквант: стоячі та проточних 
водойми, каміння, коріння та 

дерев’яні споруди.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Закарпаття, 
Карпати, Лівобережний Лісо-
степ.
Петриківський р-н (ПЗ 
Дніпровсько-Орільський оз. 
Солоне (на корінні дерев), 
(Гаевая, 1962), Новомос-
ковський р-н (с. Андріївка, оз. 
Княгиня, Гаевая, 1971, 1962).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Чисельність низька за рахунок 
змін гідрологічного режиму та 
рекреації.

Заходи охорони
Охороняється в Природному 
заповіднику Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.aquafanat.com.ua/
forum/index.php?s=

f40ce3ad3ffede4759cf0ba91e165479&
showtopic=2389&st=0&p=23438&#ent

ry23438
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Marchantia polymorpha L.
Маршанція поліморфна
(Маршанция полиморфная)

Родина 
Marchantiaceae – Маршанцієві 
(Маршанциевые)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративна рослина, піонер 
заселення незаселених суб-
стратів.

Біоекологічна 
характеристика
Вегетативномалорухливий, 2-
10 см завдовжки.
Слані прикріплюється до суб-
страту ризоїдами. Утворює 
дерновини або розетки, які 
стелються по землі (іншому 
субстрату) з майже прозори-
ми амфігастріями. Слань 1-2 
см шириною, зелена, пласка, 
хвиляста по краю, на поверхні 
розвиваються кошики з вивод-

ковими бруньками. Рослина 
дводомна, архегонії та анте-
ридії розвиваються на різних 
особинах Розмноження вегета-
тивне, спорове. Спороношення 
VI–VIII.
Гемікриптофіт, сцiогеліофіт, ев-
рітерм, гігрофіт, олігомегатроф, 
гідрогаметофіл, анемохор, 
гідрохор (виводковими брунь-
ками).
Петропалюдант: на вогкому 
ґрунті, скелях, болотах, по бе-
регам водойм, в лісах.

Ареал виду, 
поширення в області
Плюрирегіональний.

По Україні: по всій території, 
Степ (рідко).
Новомосковський р-н (бо-
лота ІІ тераси р. Самари пр. 
с. Кочережки, с. Андріївка 
центральна заплава (Гаевая 
1964, 1966), ок. с. Попасне 
байрак Попаснянський, Гаевая 
1964), с. Василівка тальвеги 
вологих ярів, Гаевая 1966; 
Кочерезьке лісництво, Тарасов, 
1975!), Дніпропетровський 
р-н (м. Дніпропетровськ, 
пр. берег Запорізького 
водосховища, Тарасов, 1978, 
Барановський, 1985, струмок 
балки Червоноповстанська, 
Тарасов, 1980), Кривий ріг, 
ботанічний сад, Гаевая 1964), 
Апостолівський р-н (с. Усть-
Каменка, під скелями р. Ка-
менка, Гаевая 1963).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, 
локальні.
Чисельність низька за рахунок 
змін гідрологічного режиму та 
рекреації.

Заходи охорони
Прискорення створення 
екомережі області та 
дотримання охоронного 
режиму.

Фото: 
http://molbiol.ru/pictures/126139.html
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Polytrichum commune 
Hedw.
Зозулин льон звичайний
(Кукушкин лен обыкновенный)

Родина 
Polytrichaceae – Політрихові 
(Политриховые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове та практичне 
значення
Декоративний, викорис-
товується в тераріумах.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, вегетативно-
малорухливий, висотою 20 
– 40 см.
Дерновинки високі, нещіль-

ні, зелені або темно-зелені. 
Стебла прості, з поодинокими 
ризоїдами, з лусковидними 
листочками. Листки віддалені, 
з відігнутими назад верхів-
ками, лінійно-ланцетні, до 12 
мм довжиною, загострені, зі 
світлою основою. Дводомний. 
Коробочка на довгій ніжці, при-
зматична, шийка дисковидна, 
різко відмежована. Ковпачок 
довше коробочки. Спори 8-10 
шт. Розмноження вегетативне 
– спорами (влітку).
Гемікриптофіт, геліосціофіт, олі-
готерм, гігрофіт, мезотроф.
Сильвант: вологі та мокрі ліси, 
торф’яні болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний 
По Україні: майже по всій тери-
торії.
Новомосковський р-н (Самар-
ський бор, Бельгард, 1950, 
пр. Андріївки, Гаевая, 1967, 
Кондраткова, Бачурина, 
1947, с. Кочережки кв. 21, 
болото – березняк, Гаевая, 
1962), Дніпропетровський 
р-н (м. Дніпропетровськ, о-в 
Чапельський, Сідельник, 1948, 
ок. с. Обуховка, арена, Гаевая, 
1966), Криворізький р-н (бер. 
р. Інгульця між сс. Недайвода та 
Лозоваткою, лів. бер. Інгулець, 
Гаевая 1963, 1966).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото Д.Л.Макаровой 
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Riccia fluitans L.
Річія плаваюча 
(Риччия плавающая) 

Родина 
Ricciaceae – Річієві (Риччи-
евые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, лікарський, ви-
користовується в акваріумісти-
ці.

Біоекологічна 
характеристика
Безкореневий, вегетативнома-
лорухливий.
Рослина плаваюча у поверхне-

вому шарі води. Слань лінійна 
дихотомічно розгалужена зе-
лена або жовто-зелена довжи-
ною до 5 см та шириною 0,5–1 
мм, без ризоїдів та черевних 
лусочок.
Розмноження вегетативне. 
Гідрофіт, сціогеліофіт, мезо-
терм, нейстофіт, мезотроф.
Аквант: стоячі або слабо-про-
точні водойми, рідше на вогко-
му ґрунті. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-сибірський вид.
По Україні: Закарпаття, 
Полісся.

Петриківський р-н, ПЗ 
Дніпровсько-Орільський, оз. 
Солоне (Гаевая 1961, 1966), 
Запорізьке в-ще, о-в нижче 
села Обухівка, Барановський, 
1980, оз. заплави Самари 
(Тарасов, 1980), оз. ІІ тер. 
Самари пр. с. Івано-Михайлівка, 
Барановський, 1989, с. Ва-
силівка, болота, вільшняки, 
(Гаевая 1966), пр. с. Андріївка, 
заплавні водойми, (Гаевая 
1962), р. Оріль (Гаевая 1966).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється ПЗ Дніпровсько-
Орільський

Фото: http://ascape.ru/page/3/
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Ricciocarpus natans L.
Річіокарпус плавучий 
(Риччиокарпус плавучий) 

Родина 
Ricciaceae – Річієві (Риччие-
вые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, використо-
вується в акваріумістиці.

Біоекологічна 
характеристика
Безкореневий, вегетативнома-
лорухливий.
Плаваюча рослина. Слань 5-
10 мм довжиною дихотомічно 

розгалужена, лопаті слані сер-
цевидні з блакитним середин-
ним жолобком, черевні лусоч-
ки фіолетові, крупні, лінійно 
видовжені, зубчасті по краю. 
Розмноження вегетативне. 
Гідрофіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
плейстофіт (гігрофіт), мезотроф, 
гідрогаметофіт, гідрохор.
Аквант: стоячі або слабо-про-
точних водойми, рідше на вог-
кому грунті.

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-сибірський вид.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп.

Петриківський р-н (ПЗ 
Дн іпровсько -Ор і ль ський , 
оз. Солоне, Гаевая 1962), 
Новомосковський р-н (заплав-
ні водойми, пр. с. Андріївка, оз. 
Княгиня, Гаевая 1962, 1971,  
с. Василівка, болота, віль-
шняки Гаевая 1967, заплав-
ні водойми пр. с. Андріївка, 
Барановський, 1989).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень та їх заповідання.

Фото: http://www.aquafanat.com.ua/
forum/index.php?s=2baf788e265c307

d593d38be7e3c47d0&showtopic=2389
&st=20&p=23484&#entry23484
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Sphagnum obtusum 
Warnst.
Сфагнум тупий
(Сфагнум тупой)

Родина 
Sphagnaceae – Сфагнові 
(Сфагновые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, використо-
вується в акваріумістиці, лі-
карський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, безкореневий, 
вегетативномалорухливий, де-
рнинки потужні, високі (водяні 

форми до 40 см).
Без ризоїдів., зелені, рідше 
до 15 см в менш зволожених 
місцях. Стеблові листки три-
кутно-язикоподібні (до 1,3 
мм) на верхівці тупі, гілкові 
листки (до 1 мм) широко-яй-
цеподібно-ланцетні. Спорогон 
на верхівці стебла, коробочка 
на несправжній ніжці, без ков-
пачка, кулеподібна, перистоми 
немає.
Розмноження вегетативне, 
спорами. 
Гідрофіт. Геліофіт, мезо-оліго-
терм, гідатофіт, мезотроф.
Палюдант: болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Лівобережний Степ 
(рідко).
Новомосковский р-н (Самар-
ський бір, Сідельник – Зеров, 
1964), Дніпропетровськ (лі-
вий берег Дніпра, Єліашевич, 
– Зеров, 1964).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://plants.usda.gov/java/largeI
mage?imageID=spob70_002_ahp.jpg
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Sphagnum palustre L.
Сфагнум болотний
(Сфагнум болотный)

Родина 
Sphagnaceae – Сфагнові 
(Сфагновые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, використо-
вується в акваріумістиці, лі-
карський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, безкореневий, 
вегетативномалорухливий.
Занурений. Дернинки світло-

сіро-зелені до жовтувато-зе-
лених, без ризоїдів, Стеблові 
листки лопатоподібні (до 1 
мм), гілочкові продовгувато-
овальні (до 2 мм). Спорогон 
на верхівці стебла, коробочка 
на несправжній ніжці, без ков-
пачка, кулеподібна, перистоми 
немає. Розмноження вегета-
тивне, спорами. 
Гідрофіт. геліосціофіт, мезо-
терм, гідатофіт, мезотроф.
Палюдант: болота, заболочені 
луки, заболочені ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Плюрірегіональний.

По Україні: Карпати (рідко), 
Полісся, Лісостеп, Степ (рідко).
Новомосковський р-н 
(Самарський бор, еліашевич, 
Зеров, Клеопов, Сідельник – 
Зеров, 1964, пр. с. Андріївка, 
болота ІІ тераси р. Самара, 
Гаевая, 1971, п.Черкаське, 
сфагнові болота, Гаевая 1968-
1969), Павлоградський р-н, пр. 
хутора Петровського (Підлісне), 
Бронза, 1971).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.kfunigraz.ac.at/
~oberma/moose/sphagnum-palustre.

html
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Sphagnum recurvum 
Warnst.
Сфагнум звивистий
(Сфагнум извилистый).

Родина 
Sphagnaceae – Сфагнові 
(Сфагновые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, використо-
вується в акваріумістиці, лі-
карський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, безкореневий, 
вегетативно малорухливий. 
Дернинки нещільні, блідо-, або 

жовто-зелені. Стеблові лист-
ки трикутно-язикоподібні, (до 
1 мм). Гілочкові листки ши-
роко-яйцеподібно-ланцетні. 
Спорогон на верхівці стебла, ко-
робочка на несправжній ніжці, 
без ковпачка, кулеподібна, пе-
ристоми немає. Розмноження 
вегетативне, спорами. 
Гідрофіт, сциогеліофіт, оліго-
терм, гідатофіт, мезотроф.
Палюдант: сирі та заболочені 
хвойні та змішані ліси, болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійсько-північноамери-
канський.

По Україні: Карпати (рідко), 
Полісся, Лісостеп, Степ (рідко).
Новомосковський р-н (болота ІІ 
тераси р. Самари, Гаевая, 1971, 
пр. с. Андріївка, Михайлівська 
лісова дача, Заплетаєва 
– Зеров, 1964, Знаменівка, 
болота ЗОЗ – Зеров, 1964, 
п. Черкаське кв.39, болота, 
Гаевая, 1968,1969).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.biopix.dk/Photo.
asp?PhotoId=18597&Photo=Sphagnum-

recurvum
Фрагмент–http://www.tankonyvtar.

hu/konyvek/novenytan/novenytan-13-
lombosmohak



33

М
ох

оп
од

іб
ні

 /
 B

ry
op

hy
ta

Sphagnum squarrosum 
Crome.
Сфагнум розчепірений
(Сфагнум оттопыреный).

Родина 
Sphagnaceae – Сфагнові 
(Сфагновые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, використо-
вується в акваріумістиці, лі-
карський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, безкореневий, 
вегетативно малорухливий. 
Рослина значних розмірів, зе-

лена або жовтувато-зелена. 
Гілочкові листки до 2,3 мм, з 
відігнутою назад верхівккою, 
звужені,стеблові листки широ-
ко-язикоподіюні (до 1,2 мм). 
Однодомний. Спорогон на вер-
хівці стебла, Коробочка на не-
справжній ніжці, без ковпачка, 
кулеподібна, перистоми немає. 
Спороносить наприкінці літа.
Розмноження вегетативне, 
спорами. 
Гідрофіт, геліофіт, мезотерм, гі-
датофіт, мезотроф.
Палюдант: сирі, заболочені 
хвойні або змішані ліси, боло-
та. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійсько-північноамери-
канський.
По Україні: Карпати (рідко), 
Полісся, Лісостеп, Степ (рідко).
Новомосковський р-н 
(Самарський бір, Сідельник 
– Зеров, 1964), болота ІІ те-
раси р. Самари, Гаевая, 
1971), Дніпропетровський 
р-н (болото на лівому березі 
Дніпропетровська, еліашевич, 
1927 –  Зеров 1964). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: 
http://nature.zabspu.ru/Plants/Moss/

images/Sphagnum_squarrosum.jpg
Фрагмент – http://www.etoburbitkiler.

com/forum/?topic=515.0
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Holub
Лікоподієлла заплавна 
(Ликоподиелла заливаемая)

Родина 
Lycopodiaceae – Плаунові 
(Плауновые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий). 
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Зникаючий вид на межі основ-
ного ареалу. 
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник зимовозелений, 

вегетативно рухливий, 5-10 см 
заввишки. 
Рослина мікрофільна. Стебло 
повзуче густо вкрите ліній-
но-шилоподібними листками 
(філоїдами). Спороносні гілки 
короткі, не галузисті, невід-
межовані від стебла з довги-
ми стробілами на верхівці. 
Розмноження вегетативне, 
спорами. Спороношення 
VII–IX.
Хамефiт, геліофіт, мезотерм, гіг-
рофіт, мезооліготроф, гiдрога-
метофiт (запліднюється у воді), 
анемохор.
Пратопалюдант: торф’яні боло-
та, вологі піщані місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний (помірного поя-
су), неморальний, диз’юнктив-
ний. 
В Україні: Полісся, Лісостеп 
(рідко).
Павлоградський р-н (ок. с. Ко-
чережки, Манюк, 1998!).
Дніпропетровськ (о-в 
Чапельський, Сідельник, 
1948), (місцезнаходження, 
яке вказане Шмальгаузеном 
(Акінфієв,1889, Флора УРСР, 
т. 1) біля залізничного полотна 
мосту вище гирла р. Самари, 
вважаємо зниклим).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні, мають тенденцію до 
скорочення.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання та змін гідрологічного 
режиму.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://de.academic.ru/pictures/
dewiki/108/lycopodiellainundata.jpg
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Lycopodium clavatum L.
Плаун булавовидний
(Плаун булавовидный)

Родина 
Lycopodiaceae – Плаунові 
(Плауновые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, декоративний, тех-
нічний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник вічнозелений, 
вегетативно рухливий, 5-20 см 

заввишки.
Рослина мікрофільна. Стебло 
повзуче, несправжньомоно-
подіальне, безрозеткове з пря-
мостоячими пагонами. Листки 
(філоїди) лінійні, спірально роз-
ташовані. Спорангії знаходяться 
на внутрішньому боці споронос-
них листків, які розміщені на 
осі спірально і формують по 2 
циліндричні стробіли, що сидять 
на довгих ніжках. Розмноження 
вегетативне та спорами. 
Спороношення VII–X.
Хамефіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
гігромезофiт, мезооліготроф. 
гiдрогаметофiл (запліднюється 
у воді), анемохор.

Сильвант: соснові та змішані 
ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний (бореальний);
В Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, п-н. Степ (дуже рідко)
Новомосковський район (село 
Андріївка, Бельгард, 1938, 
1950), Павлоградський район, 
(Кочерезьке лісництво, арена, 
котлован добування пiску, DSU 
1992!). Дніпропетровський 
район (с. Сугаковка, Тарасов, 
Ємшанов, 1986), околиця       
м. Дніпродзержинська, старий 
піщаний кар’єр (DSU, 1973!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні, мають тенденцію до 
скорочення.
Повторно з’являється із спор, 
занесених вітром з північних 
регiонiв.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання та змін гідрологічного 
режиму.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В.Дем’янов
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Equisetum fluviatile L.
Хвощ річковий 
(Хвощ речной)

Родина 
Equisetaceae – Хвощові  
(Хвощевые)

Природоохоронний статус
3 (рiдкiсний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лiкарський, технічний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
50–150 см заввишки. 

Стебло прямостояче, безро-
зеткове. Листя з редукованою, 
лусковидною пластинкою. Спо-
рангії по 4–7 на внутрішньо-
му боці щитків, які формують 
довгасто-овальний стробіл 1–2 
см завдовжки. Розмноження 
вегетативне, спорами. Споро-
ношення V–VII.
Геофіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
гігрофіт, мезотроф, гiдрогаме-
тофiт (запліднюється у воді), 
анемохор. 
Палюдант: болота, озера, 
струмки, канави, береги та 
прибережні мілководдя заток 
водосховищ.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний вид; давньосе-
редземноморський (Кузмичов, 
1992).
В Україні: по всій території, 
крім рівнинного Криму.
Новомосковський р-н (запла-
ва р. Самари пр. с. Андріївка 
та с. Івано-Михайлівка, Аль-
бицька, Бельгард, 1945!, 
Губкін, 1986!, Тарасов, 
1996!), Павлоградський р-н 
(ок. с. Кочережки, Тарасов, 
1982! ), Дніпропетровський 
р-н Природний заповідник 
Дніпровсько-Орільський (Тара-
сов, 1999!), затоки Дніпра ни-
жче Дніпропетровська (Бара-
новський, 2000). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання 
та змін гідрологічного режиму.

Заходи охорони
Охороняється в Природному 
заповіднику Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В.Дем’янов
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Equisetum hyemale L.
Хвощ зимуючий 
(Хвощ зимующий)

Родина 
Equisetaceae – Хвощові  
(Хвощевые)

Природоохоронний статус
3 (рiдкiсний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Кормовий, технічний, лі-
карський.

Біоекологічна 
характеристика 
Напівкущик, вiчнозелений, 
довгокореневищний, вегета-

тивно рухливий, 40–150 см 
заввишки.
Стебло прямостояче, безрозет-
кове. Листя з редукованою лус-
ковидною  пластинкою. Спо-
рангії по 4–7 на внутрішньо-
му боці щитків, які формують 
гострий стробіл. Розмноження 
вегетативне, спорами. 
Спороношення VI–VIII.
Хамефіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, олігомезот-
роф. 
гiдрогаметофiл (запліднення у 
воді), анемохор.
Пратосильвант: сирі місця у лі-
сах та на луках.

Ареал виду, 
поширення в області 
Європейський.
В Україні: майже по всій тери-
торії.
Новомосковський р-н 
(ок. с. Андрiївка, Івано-
Михайлiвка, DSU, 1935,  
1983!), Дніпропетровський р-
н (1986, DSU!); с. Рибальське 
нижче залізничного мосту 
(Котов, 1926 – Флора УРСР, 
т.1), ок. с.Одинківка, DSU, 
1940!, Дніпропетровськ (парк 
«Дружба», Дем’янов, 2010), 
Верхньодніпровський р-н        
(с. Бородаївка, байрак, Горелі-
ков, 1935).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання, 
змін гідрологічного режиму та 
рекреацiї. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.wildstauden.
ch/pflanzen/bilder_db/

EquisetumHyemale2008.jpg
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Equisetum palustre L.
Хвощ болотний 
(Хвощ болотный)

Родина 
Equisetaceae – Хвощові 
(Хвощевые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Дуже рідкісний для Степу.
Лікарський, отруйний для худоби.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
15–50 см заввишки.
Стебло прямостояче, безро-

зеткове. Листя з редукованою  
пластинкою. Спорангії по 4–7 
розташовані на щитках (спо-
рофілах), зібраних у стробі-
ли, які розміщені на верхів-
ках гілок фертильних пагонів. 
Розмноження вегетативне, 
спорами. Спороношення V–IX.
Геофіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, мегатроф. 
гiдрогаметофiл (запліднюється 
у воді), анемохор.
Пратант: болота, вологі місця, 
низькі береги річок та озер.

Ареал виду, 
поширення в області 
Голарктичний давньосередзем-

номорський. Євроазіатський.
В Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп – спорадично, Степ – 
рідко (по річках), Крим – дуже 
рідко. 
Дніпропетровський р-н (Жан-
дармська балка, Ігрень, 
Акінфієв, 1889), Дніпропет-
ровськ, Шмальгаузен, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Чисельність знижується внаслі-
док надмірного випасання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.rolv.no/images/
fjellplanter/E/equi_pal2.jpg
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Equisetum sylvaticum L.
Хвощ лісовий 
(Хвощ лесной) 

Родина 
Equisetaceae – Хвощові 
(Хвощевые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття на межі ареалу.
Лікарський, фарбувальний, де-
коративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник довгокорене-
вищний, вегетативнорухли-

вий, 15–50 см заввишки.
Стебла диморфні, прямо-
стоячі. Листя з редукованою 
лусковидною, трикутною  
пластинкою. Спорангії по 4–7 
на внутрішньому боці щит-
ків, що формують стробіл. 
Розмноження вегетативне, 
спорами. Спороношення 
IV–VI.
Геофіт, сціофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, олігомезотроф. 
гiдрогаметофiл (запліднюєть-
ся у воді), анемохор. 
Сильвант: листяні, іноді со-
снові ліси, узлісся, на вологі 
луки, болота, береги водойм.

Ареал виду, 
поширення в області
циркумполярний.
В Україні: Карпати, Полісся; 
Лісостеп та Степ – зрідка.
Новомосковський р-н (запла-
ва р. Самари, Бельгард, 1937, 
притерасна заплава р. Самари 
пр. с. Андріївка, Тарасов, 
1982!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання та змін гідрологічного 
режиму

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: К. В. Качкін
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Equisetum telmateіa 
Ehrh.
Хвощ великий 
(Хвощ большой) 

Родина 
Equisetaceae – Хвощові 
(Хвощевые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Дуже рідкісний для Степу вид.
Лікарський, фарбувальний. 

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
50–150 см заввишки. 
Стебла диморфні, прямостоячі. 

Листя з редукованою лусковид-
ною, шиловидною  пластин-
кою. Спорангії по 4–7 на внут-
рішньому боці щитків, що фор-
мують стробіл. Розмноження 
вегетативне, спорами. 
Спороношення IV–V.
Геофіт, геліосциофіт, мегатерм, 
гігрофіт, мезотроф.
гiдрогаметофiл (запліднюється 
у воді), анемохор.
Сільвопалюдант: заболочені 
місця у тальвегах балок.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський, Західно-Амери-
канський.

В Україні: Карпати, Лісостеп, 
Крим, в Степу дуже рідко.
Новомосковський р-н (Балка 
Бандурка, Бельгард, 1946, бал-
ка Шарикова, Тарасов, 1997!, 
Барановський, Волошина, 
2008!), Верхньодніпровський 
р-н (ок. м. Верхньодніпровськ, 
Сижко, 1994! DSU).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні, мають тенденцію до 
скорочення.
Чисельність знижується за ра-
хунок змiн гiдрологiчного ре-
жиму, руйнування місць зрос-
тання.

Заходи охорони
Потребує охорони шля-
хом прискорення створен-
ня Національного парку 
«Самарський бір».

Фото: О.М. Цуркан
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Аспленій – 
костянець пристiнний
(Асплений постенный) 

Родина 
Aspleniaceae – Аспленієві 
(Костенцовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 3–20 см заввишки. 

Кореневище повзуче з ліній-
но ланцетними чорно-бури-
ми плівками. Вайї зимуючі. 
Черешки довші від пластинки, 
пластинки 2–3 пірчастороз-
дільні. Спорангії з ніжками 
зібрані в довгасті поодинокі 
соруси, на нижньому боці вайї. 
Покривальце прикріплене 
збоку соруса. Розмноження 
вегетативне, спорами. 
Спороношення у VI–VIII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезоксерофіт, ме-
зотроф.
Гiдрогаметофiл (запліднюється 
у воді), анемохор. 
Петрофіт: скелі, кам’янисті, пе-

реважно вапнякові, затінені 
місця. 

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний вид.
В Україні: по всій території спо-
радично.
Криворізький р-н (заказник 
«Балка Пiвнiчна Червона» Ку-
черевський, 1992! KRW). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок розробки кар’єрiв, рек-
реації.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В.Дем’янов
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Asplenium septentrionale 
(L.) Hoffm.
Аспленій північний – 
костянець пiвнiчний
(Асплений северный). 

Родина 
Aspleniaceae – Аспленієві 
(Костенцовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 

Наукове та практичне 
значення
Важливий елемент біорізно-
маніття петрофітнитних еко-
топів.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 8–15 см заввишки. 
Кореневище коротке, вилчас-
то-розгалужене з бурими плів-
ками. Вайї невеликі, ростуть 
пучком, зимуючі. Черешки 
довгі з борозенкою, пластинка 
2-5 вузько-ланцетно-лінійна. 
Спорангії з ніжками в довгастих 
поодиноких сорусах, на ниж-
ньому боці вайї. Покривальце 

прикріплене збоку соруса. 
Розмноження вегетативне, 
спорами. Спороношення у VII–
VIII.
Гемікриптофіт, мезоксерофіт, 
геліосциофіт, мезотерм, мезот-
роф, гiдрогаметофiл, (заплід-
нюється у воді), анемохор.
Петрофіт: ущелини скель.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний (бореальний)
В Україні: Закарпаття, Пра-
вобережне Полісся, Лісостеп, 
Степ і Гірський Крим – зрідка.
Покровський р-н (по р. Вов-
ча, ок. Великомихайлівки, 

Манюк, 1999!, 2007!), 
Криничанський р-н (по р. Ба-
завлук, ок. с. Болтишка, Ма-
нюк, 2001!, Кучеревський, 
2004), Софіївський р-н  (по 
р. Саксагань, с. Макорти, 
Кучеревський, 1983!, с. Мико-
лаївка, Кучеревський, Красова, 
Шоль, 1999!), Нікопольський р-
н (по р. Базавлук, с. Миронівка, 
Тарасов, 1998!), Криворізький 
р-н (по р. Інгулець, с. Не-
дайвода, Кучеревський, 
Приймачук, 1990!!, м. Кривий 
Ріг скелі МОДРу; в заказни-
ку Балка Північна Червона, 
Кучеревський, 1983!, мкр. 
ЮГОК Дем’янов, 2006), 
Апостоловський р-н (с. То-
ківське, біля водоспаду на 
р. Кам’янка, Кучеревський, 
Красова, Провоженко, Шоль, 
2001).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок розробки кар’єрiв, рек-
реації.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В.Дем’янов
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Аспленій (костянець) 
волосовидний
(Асплений волосовидный)

Родина 
Aspleniaceae – Аспленієві 
(Костенцовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття борових та петрофіт-
них екотопів.
Лікарський, декоративний, 
ароматичний.

Біоекологічна 
характеристика 
Вічнозелений багаторічник, ко-
роткокореневищний (утворює 

дерновини), вегетативно мало-
рухливий, 5–15 см заввишки.
Кореневище у вигляді дернин-
ки з чорними плівками. Вайї 
з пірчасто-розсіченою плас-
тинкою. Стрижень вайї та че-
решок чорно-бурі. Спорангії 
з ніжками, зібрані в довгасті 
поодинокі соруси, на нижнь-
ому боці вайї. Покривальце 
прикріплене збоку соруса. 
Розмноження вегетативне, спо-
рами. Спороношення у VII–VIII.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, мезофіт, оліготроф, 
гiдрогаметофiл (запліднюється 
у воді), анемохор.
Сильвопетропсамофіт: затінені 

скелі, соснові ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Плюрирегіональний монтанно-
лісовий вид з диз’юнктивним 
ареалом.
В Україні: Карпати, Правобе-
режне Полісся, Лісостеп, Степ 
та Гірський Крим – рідко.
Новомосковський р-н (село 
Андріївка, DSU 1995!), 
Павлоградський р-н (Коче-
резьке лiсництво, сосно-
вий ліс, Тарасов, 1991!), 
Верхньодніпровський р-н (ок. 
с. Новогригорівка, Дем’янов, 
2001!), Криворізький р-н (по 
р. Інгульцу, Акiнфiєв, 1895; по 
р. Саксагань, Дубова балка, 
Акинфиев, 1895; Кривий Ріг, 
скелі МОДРу, Кучеревський, 
2004), Апостоловський р-н (ок. 
с. Токівське, водоспад на р-ці 
Кам’янка, Кучеревський, 2004).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання, рекреацiї.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
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Аthyrium filix-femina (L.) 
Roth
Безщитник жіночий 
(Кочедыжник женский)

Родина 
Athyriaceae – Безщитникові 
(Кочедыжниковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Вітамінний, отруйний, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий 30–100 см заввишки. 
Кореневище товсте, косе. Вайї 
великі, м’які. Черешок б-м 
укритий лусками, пластинка 2-3 
пірчасто-розсічена, еліптично-
довгаста, загострена. Спорангії 
з ніжками, зібрані в однобічні 
продовгуваті зігнуті соруси, що 

розміщені на нижній поверхні 
вайї. Розмноження вегетатив-
не, спорами. Спороношення 
VI–VIII.
Гемікриптофіт, сціофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, олігомезот-
роф, гiдрогаметофiл
(запліднюється у воді), анемо-
хор.
Сильвант: вологі ліси і узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Північноамериканський, Євро-
пейський, Передньоазіатсь-
кий. 
В Україні: майже по всій тери-
торії, на півдні Степу – рідко.

Новомосковський (урочи-
ще «Липнянське», вільшняк, 
Котов!, Флора УРСР, 1936,  
с. Василiвка, Окунь, 1937!, 
Березін, 1939!, Іванова, 
1951!, Тарасов, 1983!, 
Дем’янов, Манюк, 2005!), 
Павлоградський р-н, (урочище 
«Вовкiвня», Бельгард, 1950, 
Тарасов, 1996!, Дем’янов, 
Манюк, 2005!), Петриківськиий 
р-н ок. с. Куліші на ІІ те-
расі Дніпра (Манюк, 1999!), 
Верхньоднiпровський р-н 
(б. «Суслова», Кучеревський, 
Семчук, Красова, 1993!), 
Петриківськиий р-н (окол. 
с. Куліші, Манюк, 1999!); 
Дніпропетровський р-н (ок. 
села Обухівка, Ємшанов, 
1996!); Широківський р-н 
(урочище Новопетрівка, у під-
ніжжі відвалів гірських порід 
Дем’янов, 2007!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок вирубки лісів, мелiорацiї, 
рекреацiї.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В.Дем’янов
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Bernh.
Пухирник ламкий 
(Пузырник ломкий)

Родина 
Athyriaceae – Безщитникові 
(Кочедыжниковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий)

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, отруйний, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-

ливий, 10–25 см заввишки.
Кореневище коротке. Вайї 
тонкі з черешком без зчле-
нування. Пластинка тонка, 
двопірчаста, овально-ланцет-
на. Спорангії з ніжками зібрані 
в однобічних округлих сору-
сах, що розміщені однорядно 
з обох боків серединної жил-
ки на нижній поверхні вайї. 
Покрівець ковпачковидний, 
загострений, більш-менш зду-
тий. Розмноження вегетатив-
не, спорами. Спороношення 
VIII–IХ.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезофіт, оліготроф, 
гiдрогаметофiл

(запліднюється у воді), анемо-
хор.
Петросильвант: тінисті ліси, за-
тінені ущелини скель.

Ареал виду, 
поширення в області
Плюрирегіональний (циркум-
полярний).
По Україні: майже по всій тери-
торії, на півдні – рідше.
По лісах, балках, на скелях долин 
Дніпра, та річок: Орілі, Самари, 
Татарки, Вовчої, Мокрої Сури, 
Базавлуку, Інгульця.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання та рекреації.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В.Дем’янов
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Pteridium aquilinum (L.) 
Kuhn
Орляк звичайний 
(Орляк обыкновенный)

Родина 
Dennstaedtstiaceae (Hypo-
lepidaceae) – Невиразнолускові 
(Гиполеписовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове та практичне 
значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, лікарський, отруй-
ний, їстівний (у молодому віці).

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-

вищний, вегетативнорухливий, 
50–100 см заввишки.
Кореневище довге, повзуче, 
чорне. Вайї великі на довгих 
чорних черешках. Пластинка 
2-3 пірчаста, опушена. Спори 
в довгастих або лінійних со-
русах, розміщених на ніжках 
безперервною лінією вздовж 
краю сегментів, прикриті пок-
ривальцем і загорнутим краєм 
вайї. Розмноження вегетатив-
не, спорами. Спороношення 
VII–IX.
Геофіт, геліосциофіт, мезотерм, 
мезофіт, олігомезотроф, гiдро-
гаметофiл, анемохор.
Сильвант: ліси, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
циркумполярний вид. 
В Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Степ – по долинах рі-
чок.
Новомосковський р-н (с. По-
пасное, Бекетов, 1886, арена 
р. Самари, пр. с. Андріївка, 
Тарасов, 1963! 1982!, ок. 
с. Хащове, DSU, 1947!), 
Павлоградський р-н (с. хут. 
Петровського, Окунь 1939!, 
1986; Дем’янов, Манюк, 
2003!), Днепропетровськ 
(Ігрень, Бекетов, 1886).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Чисельність знижується за ра-
хунок вирубки лісів, рекреацiї, 
збирання як декоративної рос-
лини.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В.Дем’янов
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(Will.) H.P.Fucks
Щитник шартрський 
(Щитовник шартрский)

Родина 
Dryopteridaceae – Щитникові 
(Щитовниковые)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, отруйний, декора-
тивний, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно мало-

рухливий 30–90 см заввиш-
ки. 
Кореневище товсте, листки 
великі, 2-3 пірчасті, кінцеві 
сегменти ланцетні із зубчика-
ми, витягнутими в тонку го-
лочку. Соруси біля верхівки 
плідної гілочки бокових жилок. 
Покрівець по краю невираз-
но зубчастий, прикриває лише 
середину дозрілого соруса 
Розмноження вегетативне, 
спорами. Спороношення VII–
VIII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, гігромезофіт, ме-
зотроф, гiдрогаметофiл, анемо-
хор. 

Сильвант: ліси, чагарники, ви-
рубки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський (бореально-не-
моральний), Пiвнiчно-амери-
канський.
В Україні: у більшій частині зви-
чайно, Степ та Крим – рідко.
По лісах, балках, на ске-
лях долин Дніпра та річок: 
Самари, Татарки, Вовчої, 
Інгульця, Базавлуку, Містах 
Дніпропетровськ та Кривий 
Ріг.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Чисельність знижується за ра-
хунок вирубки лісів, пожеж.

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський. 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму. 

Фото: В.В.Дем’янов
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Dryopteris cristata (L.) 
A.Grey
Щитник гребенястий 
(Щитовник гребенчатый)

Родина 
Dryopteridaceae – Щитникові 
(Щитовниковые)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення 
Дуже рідкісний для Степу.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно мало-
рухливий, 30–80 см заввиш-
ки.

Кореневище горизонтальне, 
косе. Вайї диморфні, 2-перисті, 
кінцеві сегменти ланцетні, яй-
цевидні. Черешок вузько-дов-
гасто-ланцетний. Індузій білу-
ватий, щільний, що прикриває 
весь сорус, навіть після дозрі-
вання. Соруси сидять двома 
рядами на гілочках бокових 
жилок. Вайї стерильні і споро-
носні різні. Спори на спорофі-
лах. Розмноження вегетатив-
не, спорами. Спороношення 
VII–VIII.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, мезогігрофіт, оліго-
мезотроф, гiдрогаметофiл, ане-
мохор.

Сильвопалюдант: ліси, заболо-
чені місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний вид.
В Україні: Прикарпаття, 
Полісся, Лісостеп, півд. - сх. 
частина Степу.
Новомосковський р-н 
(Самарський бір, Бельгард, 
1950, Альбицька, 1948, 
Манюк, 1999!, Дем’янов, 
2005!), Петріківський р-н 
(у сосновому лісі с. Куліші, 
Манюк, 1999!), Широковський 
р-н (по р. Інгулець с. Широке, 
Кучеревський, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаліте-
тах.
Чисельність знижується за ра-
хунок вирубки лiсів, пожеж.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://flower.onego.ru/paporot/
ena_1857.jpg
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Schott.
Щитник чоловічий 
(Щитовник мужской)

Родина 
Dryopteridaceae – Щитникові 
(Щитовниковые)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 30–80 см заввишки.

Кореневище товсте, косе. 
Вайї високі. Черешок б-м ко-
роткий. Пластинка еліптично-
довгаста, звужена, 2-пірчаста. 
Соруси спорагіїв сидять двома 
рядами на гілочках бокових 
жилок тільки на спороносних 
вайях. Індузій білуватий, щіль-
ний, прикриває увесь сорус, 
навіть після дозрівання спор. 
Розмноження вегетативне, 
спорами. Спороношення VII–
VIII.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, мезофіт, олігоме-
зотроф, гiдрогаметофiл, анемо-
хор.
Сильвант: ліси, піски, яри, 

кам’яні карьери.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний вид.
В Україні: по всій Україні, Степ 
– рідко.
По лісах, та балках долин 
Дніпра та середніх річок: 
Самари, Вовчої, Інгульця. 
Дніпропетровськ.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні.
Чисельність знижується за ра-
хунок вирубки лiсiв, 
руйнування місць зростання, 
рекреації.

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський. 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму. 

Фото: В.В.Дем’янов
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Gymnocarpium dryopteris 
(L.) Newman
Голокучник дубовий 
(Голокучник дубовый)

Родина 
Driopteridaceae 
(Aspidiaceae) – Щитникові 
(Щитовниковые)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення 
Рідкісний для Степу.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
10–40 см заввишки.

Кореневище тонке, повзуче. 
Вайї голі, схилені. Черешок 
при основі вкритий плівками. 
Пластинка велика, трирозділь-
на, кінцеві сегменти ланцет-
ні або овальні. Соруси роз-
міщені вище середини плідної 
гілочки жилки. Покривальце 
відсутнє. Спори нитковидні з 
рідкими горбочками, крилаті. 
Розмноження вегетативне, 
спорами. Спороношення VII–
VIII.
Геофіт, сціофіт, мезотерм, ме-
зофіт, мезотроф, гiдрогамето-
фiл, анемохор
Сильвант: тінисті ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
В Україні: Карпати, Полісся і 
Лісостеп – зрідка.
Новомосковський р-н (арена 
р. Самари пр. с. Василівка, в 
кв. 92 ,вільшняк (Дем’янов, 
2005!, 2006!). Петриківський 
р-н (ліс с. Куліші, Манюк, 
1999!). Верхньодніпровський 
р-н (с. Мiшурiн Рiг, Акинфиев, 
1895, – Фл. УРСР, 1936), 
Широківський р-н (по р. Ін-
гулець ур. Новопетрівка, під-
ніжжя відвалів гірських порід 
Дем’янов, 2007!), Кривий 
Рiг (б. Пiвнiчна Червона, 
Кучеревський, 1992!, 1994!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції, малочисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування екотопів та 
рекреації.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: В.В.Дем’янов
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(L.) Roth
Багаторядник шипуватий
(Многорядник шиповатый)

Родина 
Driopteridaceae – Щитникові 
(Щитовниковые)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Дуже рідкісний вид для Степу.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Зимовозелений багаторічник, 
короткокореневищний, вегета-
тивно малорухливий, 50–100 
см заввишки.

Кореневище товсте, корот-
ке. Вайї м’які, не зимуючі. 
Черешок короткий. Пластинка 
велика, 2-пірчаста, кінцеві сег-
менти ланцетні, склероморфні. 
Спорангії з ніжками, зібрані в 
округлі соруси на нижній по-
верхні вайї на середині або 
кінці жилок. Покривальця щит-
ковидні прикріплені на сере-
дині. Розмноження спорами. 
Спороношення VII–IХ.
Гемікриптофіт, сціофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, мезотроф, 
гiдрогаметофiл, анемохор.
Петросильвант: в соснових та 
листяних байрачних лісах і гли-
нистих ярах.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський, Середньоазіат-
ський.
В Україні: Карпати, Лісостеп і 
Гірський Крим – дуже рідко.
Новомосковський р-н (с. Но-
воселівка, Стецюк, Манюк, 
1996!), Верхньодніпровський 
р-ні: (урочище Пушкарівський 
Ліс Колісник, Дем’янов, 2003!);  
окол. с. Тарасівка, Колісник, 
2007!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції, малочисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок рубки лісів та пожеж.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: В.В.Дем’янов
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Matteuccia struthiopteris 
(L.) Tod.
Страусове перо звичайне 
(Страусник обыкновенный)

Родина 
Onocleaceae – Оноклиєві 
(Оноклиевые)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення 
Рідкісний вид для Степу.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
60–150 см заввишки.
Стебло вкорочене, прямостоя-

че. Вайї 2-пірчасті, кінцеві сег-
менти округлі. Черешок корот-
кий. Соруси округлої форми, 
розташовані на спорофілах, на 
потовщеннях жилок, вайї сте-
рильні та спороносні різної фор-
ми. Розмноження вегетативне, 
спорами. Спороношення VII–
IХ.
Гемікриптофіт, гігромезофіт, ме-
зотроф, геліосціофіт, мезотерм, 
гiдрогаметофiл, анемохор
Сильвант: тінисті ліси, вологі 
місця.

Ареал виду, 
поширення в області
циркумбореальний.

В Україні: Карпати – зрідка, 
Полісся та Лісостеп – зрідка, 
Степ – рідко (Дніпропетровська 
обл.).
Новомосковський р-н (запла-
ва р. Самари, між сс. Андріївка 
та Василівка, еліашевич, 
1925!, с. Хащове, Бельгард, 
Сідельник, 1938, Ковальчук, 
1992!, Дем’янов, 2006!; 
Манюк, 2005!).

Чисельність 
та причини її змін
Чисельність знижується за ра-
хунок вирубки лiсiв, рекреацiї,.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: В.В.Дем’янов
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lunaria (L.) Sw.
Гронянка місячна, 
ключ-трава
(Гроздовник полулунный)

Родина 
Ophioglossaceae – Вужачкові 
(Ужовниковые)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий). 
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний вид папоротеподіб-
них з диз’юнктивним ареалом.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-

вищний, вегетативно малорух-
ливий 5–25 см заввишки.
Кореневище коротке,без плі-
вок, моноподіальне, однолис-
те. Вайї голі, м’ясисті, пооди-
нокі. Черешок довше вайї. 
Пластинка довгаста, пірчаста, 
розгалужена на 2 сегменти: 
стерильний (сидячий, пірчас-
торозсічений) та фертильній. 
Кінцеві сегменти ромбічно-
півмісяцеві. Спорангії куле-
видні без покрівця, вільні, 
розташовані на гілочках фер-
тильної частки спорофіла по 
боках і на верхівці кінцевих 
сегментів. Розмноження ве-
гетативне, спорами. Споро-

ношення VI–VIII.
Геофіт, мезофіт, еврітерм ме-
зотроф, геліофіт, гiдрогамето-
фiл, анемохор.
Пратант: сухі луки, світлі ліси, 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області 
Космополіт з розірваним аре-
алом.
В Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Гір. Крим.
Новомосковський р-н (с. Кор-
бівка, Мусатова, 1927, ок.       
с. Андріївка, Бельгард, 1938 
– Тарасов, 1983)

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, іноді 
одиничні
Чисельність знижується за ра-
хунок надмірного випасу, рек-
реацiя.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: В.В.Дем’янов
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Ophioglossum 
vulgatum L.
Вужачка звичайна 
(Ужовник обыкновенный)

Родина 
Ophioglossaceae – Вужачкові 
(Ужовниковые)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення 
Дуже рідкісний вид для Степу.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 5 – 10 (30) см заввиш-
ки.

Кореневище коротке з горизон-
тальними коренями з брунька-
ми, без плівок, моноподіальне, 
однолисте. Пластинка зі сте-
рильною широко ланцетною 
та лінійною спороносною час-
тинами. Спорангії з багатоша-
ровими стінками, без покри-
вальця, розташовані в 2 ряди 
(стробіл з 12-40 пар спорангіїв) 
на верхівці стеблоподібної спо-
роносної частки. Розмноження 
спорами. Спороношення VI–
VIII. 
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, гігромезофіт, олігот-
роф, гiдрогаметофiл, анемохор
Сильвопратант: вологі лісові 

луки, ліси, чагарники. 

Ареал виду, 
поширення в області
циркумполярний.
В Україні: Карпати, Закарпаття, 
Полісся, Лісостеп – рідко, Степ і 
Гірський Крим – дуже рідко.
Дніпропетровський р-н (Су-
гаківський ліс – Ємшанов, 
1986!, в ПЗ Дніпровсько-
Орільський (ур. Кальжин Кут) 
– Манюк, 1997, ліс в Діївських 
плавнях біля протоки Річище 
– Манюк, 2005!, – Демьянов, 
Барановський, Волошина, 
2009!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання,
змін гідрологічного режиму, 
рекреації.

Заходи охорони
Охороняється в Природному 
заповіднику Днiпровсько-
Орiльський.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: В.В.Дем’янов
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Багатоніжка звичайна 
(Многоножка обыкновенная)

Родина 
Polypodiaceae – Багатоніжкові 
(Многоножковые)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, декоративний, от-
руйний. 

Біоекологічна 
характеристика 
Зимовозелений багаторічник, 
довгокореневищний, вегета-

тивнорухливий, 8 – 70 см за-
ввишки.
Кореневище, повзуче, густо 
вкрите бурими плівками з 2 ря-
дами вай. Пластинки довгасто-
ланцетні, пірчастороздільні, кін-
цеві сегменти ланцетні.. Соруси 
округлі, на спинці кінців гілочок 
жилки, розмішені на сегмен-
тах у 2 ряди, покрівця немає. 
Розмноження вегетативне, 
спорами. Спороношення VII–
IХ.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, ксеромезофіт, ме-
зотроф, гiдрогаметофiл, анемо-
хор.
Сильвопетрофіт: затінені скелі, 

рідше на грунті та стовбурах 
дерев в лісах.

Ареал виду, 
поширення в області
циркумполярний, Південно-
африканський.
В Україні: майже по всій тери-
торії спорадично.
Павлоградський р-н (Кочереж-
ське лiсництво, Масюк, 
1992!, Дем’янов, 2008!), 
Криворізький р-н (долина 
р. Iгулець, Трайтак, 1960!), 
Новомосковський р-н (окол.   
с. Корабівка Мусатова, 1925).
Знахідку Сидорова (1897) 
у Солонянському р-ні на 
Звонецькому порозі вважаємо 
втраченою.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання, рекреації.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: В.В.Дем’янов
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Salvinia natans (L.) All.
Сальвінія плаваюча
(Сальвиния плавающая)

Родина 
Salviniaceae – Сальвінієві 
(Сальвиниевые)

Природоохоронний статус 
2 (вразливий). 
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення 
Реліктовий вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Однорічник, безкореневий, 3 
– 10 см довжиною.

Стебло плаваюче, розгалуже-
не, розеткове. Листя в мутов-
ках з 3 листків, листки малень-
кі, диморфні, кінцеві сегменти 
занурених тонкі, розсічені, а 
плаваючих – еліптичні, оваль-
ні. Спорокарпії кулеподібні, 
біля основи занурених вай, 
різностатеві. Розмноження 
вегетативне, спорами. 
Спороношення VIII – Х.
Терофіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, гідрофіт (плейстофіт), ме-
зотроф, гiдрогаметофiл, гiдро-
хор.
Аквант: повільно проточні або 
стоячі водойми.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: спорадично у всіх 
районах.
В заплавних водоймах та за-
токах водосховищ: по Дніпру, 
Самарі, Орілі. 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні.
Чисельність не знижується на 
мілководдях водосховищ за-
вдяки зміні річкового гідроло-
гічного режиму на озерний.

Заходи охорони
Охороняється в Природному 
заповiднику Днiпровсько-
Орiльський.

Фото: Д.С.Ганжа
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Schott
Теліптерис болотний 
(Телиптерис болотный)

Родина 
Thelypteridaceae – Теліптери-
сові (Телиптерисовые)

Природоохоронний статус 
2 (вразливий). 

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття заболочених лісів.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
30 – 80 см заввишки.
Кореневище тонке, повзуче, з 
залишками відмерлих листків, 
пластинки великі , віддалені, з 
довгим черешком, 2-пірчасті, 
кінцеві сегменти ланцетні, 
лінійні. Соруси округлі, роз-
ташовані на середині боко-
вих жилок. Спори бобовидні. 
Розмноження вегетативне, спо-
рами. Спороношення VII–VIII.
Геофiт, геліосциофіт, мезотерм, 

гігрофіт, мезотроф, гiдрогаме-
тофiл, анемохор.
Сильвопалюдант: болота, віль-
шняки, іноді на вологих стінах 
будівель.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний. циркумполяр-
ний вид.
В Україні: Полісся, Карпати, 
Лісостеп – звичайно, Степ – по 
річках, Г. Крим – рідко.
царичанський (Бельгард, 1940; 
ок. с. Китайгород, Дем’янов, 
2002!), Новомосковський, 
Павлоградський р-ни (на 
заболочених лісових ділян-

ках, Алексеев и др., 1986, 
Дем’янов, Манюк, 2005!, 
2007!), Петриківський р-н 
(Курилівські плавні, Манюк, 
2000!, ПЗ Дніпровсько-
Орільский, Барановський, 
2000), Дніпропетровський 
р-н (ок. с. Кіровське, 
Барановський, Ємшанов, 
1988; Дiївськi плавнi, Тарасов, 
1994!, ПЗ Дніпровсько-
Орільский, Барановський, 
2000, Дем’янов, 2007!, парк 
«Дружба» Дем’янов, 2007!; ж/м 
Фрунзенський, Манюк, 1997!), 
Покровський р-н (по р. Вовча, 
с. Велико-Михайлiвка, Бекетов, 
1886), Верхньодніпровський 
р-н (затока р. Домоткань, 
с. Заріччя, Кучеревський, 
Красова, Семчук 1993!), 
Широківський р-н (по р. Ін-
гулець, ур. Новопетрівка, 
Дем’янов, 2007!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Руйнування місць зростання та 
зміни гідрологічного режиму.

Заходи охорони
Охороняється в Днiпровсько-
Орiльському заповiднику.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В.Дем’янов
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Ephedra distachya L.
Ефедра двоколоса 
(Эфедра двуколосковая - хвой-
ник двуколосковый).

Родина 
Ephedraceae – Хвойникові 
(Хвойниковые)

Природоохоронний статус 
3 (рiдкiсний).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття кам’янистих та глинис-
тих видслонень.
Лікарський, їстівний, вiтамiн-
ний.

Біоекологічна 
характеристика 
Вічнозелений кущичок, стриж-
ньокореневий, вегетативно не-
рухливий, дводомной, 20–100 
см заввишки.
Стебла висхідні, безрозеткові, 
пагони членисті дуже розгалу-
жені. Листки дрібні, редуковані, 
лусковидні. Мікростробіли з 
1-2 зачатками, оточені обгорт-
кою з 3х пар супротивних лист-
ків. Розмноження вегетативне, 

генеративне. Спороношення 
V–VІІ.
Хамефіт, геліофіт, мезодерм, 
ксерофіт, олігомезотроф, ане-
мофiл, ендозоохор.
Петростепант: кам’янисті міс-
ця, глинисті степові схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський, Західноазіатсь-
кий (Південні та середні смуги).
В Україні: Лісостеп (на півдні), 
Степ, Крим.
Новомосковський р-н (с. Ха-
щове, Альбицька, 1946!), 
Павлоградський р-н (ок. с. 
Кочережки, Алексеев и др., 

1986), Верхньодніпровський р-
н (у с. Бородаївка, Євдущенко, 
1977), Дніпропетровський 
р-н (по балках басейна р. 
Ворона в ок. ст. Хорошево, 
Тарасов, 1973!, по. р. М. Сура, 
б. Аєропортовська, 2000!, ок. 
м. Підгороднє, Барановський, 
Лоза, Волошина, 2007! (по-
пуляції багато численні), 
схили берегів Дніпра ни-
жче м. Дніпропетровська, 
Барановський, 2000), 
П’ятихатський, Софіївський, 
Широківський, Криворізький  
р-ни (по р. Саксагань, Базавлук, 
Інгулець, Кучеревський, 2001), 
Апостолівський р-н (по р-ці 
Каменка, Тарасов, 1998!). 
Місцезнаходження на схи-
лах ярів на Мандриковці, 
Потьомкінському о-ві (Акiнфiєв, 
1889) вважаємо зниклими.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочислен-
ні (за виключенням ок. м. 
Підгороднє).
Чисельність знижується за ра-
хунок розробки кар’єрiв, рек-
реації.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В.Дем’янов



59

О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

Allium decipiens Fisch. ex 
Schult. et Schult. f.
Цибуля омана
(Лук обманчивый)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, цибулинний, пуч-
кокореневий, вегетативнома-
лорухливий, 40–70 см заввиш-
ки.

цибулина куляста. Її зовнішні 
луски бурувато-сірі. Стебло гла-
деньке. Листки (2–6) лінійні, 
загострені, не довші від поло-
вини висоти стебла. Покривало 
2-3 роздільне. Суцвіття бага-
токвіткове, кулясте або пуч-
кувате, квітконіжки 15-40 мм 
завдовжки. Оцвітина біла. Плід 
– куляста коробочка, насіння 
чорне, довгасте. цвітіння V-VI.
Геофiт, сциогелiофiт, мезотерм, 
ксеромезофiт, мезотроф, енто-
мофiл, балiстохор.
Сильвостепант: степи, схили, 
відслонення кам’янистих порід, 
чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Пiвденно-схiдноєвропейський.
По Україні: Лівобережний 
Степ, Донецький Лісостеп, в 
Правобережний Степ (дуже 
рідко).
Павлоградський район 
(Павлоград, Акiнфiєв, 1889, 
с. Карабиновка, Зоз – Флора 
УРСР, т.3, ок. сс. Булахівка і 
Кочережки, Тарасов, 1981!), 
Криворiзький район (ок. м-та 
Кривий Ріг, балка Приворотна, 
Кучеревський, 1984!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. Збір на букети. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.plantarium.ru
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Allium guttatum Steven 
Цибуля крапчаста 
(Лук крапчатый)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, цибулинний, ве-
гетативномалорухливий, 25–
80 см заввишки.
цибулина яйцевидна, її зов-

нішні оболонки сірі. Стебло 
циліндричне, тонке, до поло-
вини обгорнуте піхвами лис-
тків. Листків 3-4, їх пластинки 
шорсткі, нитковидні, напів-
циліндричні. Покривало пе-
ретинчасте, одностульчасте. 
Суцвіття густе, багатоквіткове, 
кулясте, квітконіжки неоднако-
вої довжини. Оцвітина білува-
та. Плід – коробочка. цвітіння 
VI–VII.
Геофiт, гелiофiт, мезотерм, ме-
зоксерофiт, оліго-мегатроф, ен-
томофiл, балiстохор.
Псаммостепант (петрофіт): 
степи, схили, піски, кам’янисті 
місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний. 
По Україні: Степ (південь).
Павлоградський р-н (Терновка, 
Алексєєко, 1950 – Флора 
УРСР, т.3), Софіївський (ок. с. 
Миколаївка, Кучеревський, 
2000), Нікопольський р-н (ок. 
с. Таврійське та с. Лошкарівка, 
Кучеревський, Красова, 
Шоль, 1999!), Криворізький 
р-н (ок.    с. Ново-Житомир, 
– Флора УРСР, т. 3, с. Зелене, 
Кучеревський, Красова, Шоль, 
1999! Кучеревський, Красова, 
Шоль, 1999!), Широківський 
р-н (ок. с. Городуватка, Куче-
ревський, Красова, Шоль, 
1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. Збір на букети. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис. К. В. Андрусевич
Фрагмент: www.plantarium.ru
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Allium lineare L.
Цибуля лінiйна 
(Лук линейный)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, короткокорене-
вищний, цибулинний, вегета-
тивномалорухливий, 30–70 см 
заввишки.

цибулини одиничні або кілька, 
циліндричні з бурими оболон-
ками. Стебло прямостояче або 
висхідне, до половини обгорну-
те листовими піхвами. Листки 
(3-4) лінійні, знизу трохи опуклі. 
Покривало білувате, з 2 листоч-
ків. Суцвіття багатоквіткове, 
кулясте. Оцвітина рожева або 
ясно пурпурова. Плід – обер-
нено-яйцевидна коробочка. 
цвітіння VI–VII.
Геофiт, гелiофiт, мезотерм, ме-
зоксерофiт, мезотроф, ентомо-
фiл, балiстохор.
Петрофiл: кам’янисті місця, 
щебенисті схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтично-Казахстанський. 
По Україні: Донецький Лісостеп 
(рідко), Правобережний Степ 
(дуже рідко).
Криворiзький р-н (м. Кри-
вий Ріг, «Сланцеві Скелі», 
Кучеревський, Томчук, 1994!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Порушення природних еко-
топів внаслідок господарської 
діяльності, розробка кар’єрів, 
рекреація. Збір на букети.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: www.plantarium.ru
Фрагмент: www.gtpoulsen.dk
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Allium paniculatum L.
Цибуля волотиста 
(Лук метельчатый)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, пучкокорене-
вищний, цибулинний, вегета-
тивномалорухливий, 30–60 
см заввишки.
цибулина одинична, яйце-
видна з білуватими або буру-

ватими оболонками. Стебло 
кругле, тонко-борознисте до 
половини обгорнуте листо-
вими піхвами. Листки (2-4) 
вузьколінійні, не порожнисті. 
Покривало дволисте. Суцвіття 
рідке, багатоквіткове, розло-
ге або пучкувате. Оцвітина 
блідорожева або ясно пур-
пурова. Плід – обернено-яй-
цевидна коробочка. цвітіння 
VI–VII.
Геофiт, гелiофiт, мезотерм, 
мезоксерофiт, мезотроф, ен-
томофiл, балiстохор.
Пратостепант: степи, схили, 
чагарники та узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Середземноморсько-західно-
сибірський.
По Україні: Полісся (дуже рід-
ко), Лісостеп, Степ (дуже рідко), 
Крим .
Ок. м. Дніпропетровськ (пра-
вий берег Дніпра, Акинфиев, 
1889), піщані береги Дніпра 
р-н (Бекетов) – Сидоров, 
1897), Синельниковський р-н 
(берег Запорізького в-ща, між 
сс. Перше Травня и Діброва, 
2010), Криворізький р-н (м-то 
Кривий Ріг, Котов, 1927).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Порушення природних еко-
топів внаслідок господарської 
діяльності, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: Н. О. Волошина
Фрагмент: www.naturamediterraneo.com



О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

63

Аllium podolicum 
(Asch. et Graebn.) 
Blocki ex Racib
Цибуля подiльська 
(Лук подольский)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
3 (рiдкiсний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, пучкокорене-
вищний, цибулинний, вегета-
тивномалорухливий, 20–50 
см заввишки.
цибулина яйцевидна, з білу-
ватими зовнішніми оболон-
ками. Стебла, до середини 
обгорнуті листовими піхвами. 
Листки (3-4) півциліндричні, 

гладенькі. Покривало до 16 
см завдовжки. Зонтик пучку-
вато-півкулястий, багатоквіт-
ковий. Оцвітина лілувато-ро-
жева. Плід коробочка, насін-
ня близько 4 мм завдовжки. 
цвітіння VI–VIII.
Геофiт, сциогелiофiт, мезо-
терм, мезоксерофiт, мезот-
роф, ентомофiл, балiстохор.
Степосильвант (петрофiт): світ-
лі ліси, сухі степові і кам’янисті 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Західнопричорноморський ен-
дем.

По Україні: Лісостеп (північний 
схід).
Днiпропетровський р-н (Ігрень, 
Тарасов, 1986!), Межівський 
р-н, (ок. с. Таврійське, по р. 
Вовча, Котов, Карнаух, 1950!), 
Покровський р-н, с. Велико-
михайлівка, граніти по бе-
резі р. Вовча (Кучеревський, 
1983!), Софіївський р-н (с. 
Михайлівка, Кучеревський, 
Шоль, 1999!), Нікопольський 
р-н, (ок. с. Ленінське, с. 
Таврійське, Кучеревський, 
Красова, Шоль, 2000!), 
Криворiзький р-н (б. “Північна 
Червона”, Кучеревський, 
1983!, с. Рахманівка, 
Кучеревський, Томчук, 1994!); 
с. Недайвода, Кучеревський, 
Приймачук, 1990!, біля греблі 
Карчунівського водосховища, 
Тарасов, 1997!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні
Руйнування місць зростання, 
надмірний випас, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: 
www.plantarium.ru/page/image/

id/28797.html
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Allium praescissum Rchb.
Цибуля передбачена
(Лук предвиденный)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторiчник, пучкокорене-
вищний, цибулинний, 20–40 
см заввишки, вегетативнома-
лорухливий. 
цибулина яйцеподібна, з сіри-
ми оболонками. Стебло до тре-

тини обгорнуте піхвами лист-
ків. Листки (3-4) вузьколінійні, 
згорнуті. Покривало дволистне. 
Суцвіття – нещільний пучкува-
тий зонтик. Оцвітина пурпуро-
вого кольору. Плоди – коробоч-
ки. цвітіння VI–VII.
Геофiт, гелiофiт, мезотерм, ме-
зоксерофiт, алкотроф, ентомо-
фiл, балiстохор.
Степогалофіт: на солонцюватих 
місцях. 

Ареал виду, 
поширення в області
Південносхідноевразійский.
По Україні: Лівобережний лісо-
степ (зрідка).

Павлоградський р-н (с. Кара-
бінівка, Білик, 1953!, с. Бу-
лахівка, Тарасов, 1981!, 
Алексеев и др., 1986).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
надмірний випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К. В. Андрусевич
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Allium regelianum 
A. Besk. ex Iljin. 
Цибуля Регеля 
(Лук Регеля)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (рідкісний).
Європейський червоний спи-
сок (R).

Наукове 
та практичне значення
Диз’юнктивний ендем. 
Декоративний, їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, цибулинний, ве-
гетативномалорухливий, 30–

60 см заввишки. цибулина яй-
цевидна, над якою під піхвою 
нижнього листка є численні 
додаткові цибулинки. Стебло 
борознисте. Листки (3-4) вузь-
кі, півциліндричні, порожнисті. 
Суцвіття пучкувате, овальне, 
густе, багатоквіткове. Квітки 
пурпурові. цвітіння VII – VIII.
Геофiт, мезофiт, мезотерм, ал-
котроф, гелiофiт, ентомофiл, 
балiстохор.
Галофiт: солончаки і солонцю-
ваті місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморсько-каспійсь-

кий. 
По Україні: Степ (південь).
Новомосковський р-н (с. Ку-
лебовка, Алексеенко! – Флора 
УРСР, т. 3, 1950, Кочерезьке 
лісництво, Тарасов 2001! ).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Розорювання, антропогенні 
зміни гідрологічного режиму, 
викошування травостою, над-
мірний випас. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Рис.: К. В. Андрусевич
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Allium rotundum L.
Цибуля кругла 
(Лук круглый)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
3 (рiдкiсний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, харчовий.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, цибулинний, ве-
гетативнонерухомий, 20–60 
см заввишки.
цибулина яйцевидна, з бури-

ми зовнішніми оболонками. 
Стебло кругле, гладеньке, до 
третини обгорнуте піхвами. 
Листки (3-5) лінійні, гострі, гла-
денькі. Суцвіття багатоквітко-
ве, густе, кулясте. Квітки темно-
пурпурового кольору. цвітіння 
VI – VII.
Геофiт, гелiофiт, мегатерм, ксе-
рофiт, мезотроф, ентомофiл, 
балiстохор.
Степант: степи, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Іранськосхідноєвропейський.
По Україні: Закарпаття (дуже 
рідко), Степ (південь), Крим.

Присамар’я – Новомосковсь-
кий і Павлоградський 
р-ни (Алексеев и др., 
1986), Верхньоднiпровськ 
(Шмальгаузен – Флора УРСР, 
т.3, 1950), Криворізький 
р-н (м. Кривий Ріг, балка 
“Приворотна”, Кучеревський 
1985!, зак. “Балка Північна 
Червона”, Кучеревський 
1990!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Розорювання, антропогенні 
зміни гідрологічного режиму, 
викошування, надмірний ви-
пас.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: 
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/

files/65/Allium_rotundum_290608.jpg
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Allium savranicum Besser 
Цибуля савранська 
(Лук савранский)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
3 (рiдкiсний).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний, їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, короткокорене-
вищний, цибулинний, вегета-
тивномалорухливий, 30–65 см 

заввишки.
цибулини по 1-3 на дуже корот-
кому кореневищі, видовжено-
яйцевидно-конічні, булавовид-
ні з коричневими оболонками. 
Стебло до третини обгорнуті 
листковими піхвами. Листки 
(3-4) лінійно-нитковидні, плос-
куваті, є пучок листя, що вихо-
дить з-під оболонок цибулини. 
Суцвіття - зонтик півкулястий. 
Оцвітина білувата. Плід – коро-
бочка, майже куляста. цвітіння 
VI–IX.
Геофiт, сциогелiофiт, мезотерм, 
мезоксерофiт, олiготроф, енто-
мофiл, балiстохор. 
Псамофіт: на пісках та у борах.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем.
По Україні: Лісостеп (південь), 
Степ.
Новомосковський р-н (ок. смт. 
Перещепино, – Флора УРСР, 
т. 3; ок. Новомосковська, 
Богомазов!; ок с. Вільне, 
Артемчук – Флора УРСР, т. 
3, 1950), Павлоградський 
р-н (Кочерезьке лісництво, 
Тарасов, 1969!, Петриківський 
р-н (ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Тарасов, 1961!), 
Днiпропетровський р-н (Дніпро-
петровськ, Ігрень, Акинфиев! – 
Флора УРСР, т. 3, 1950, Тарасов, 
2001, ж/м Придніпровський, 
Барановський, Іванько, 
2006!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. Збір на букети. 

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис.: К. В. Андрусевич
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Allium scythicum Zoz
Цибуля скіфська 
(Лук скифский)

Родина 
Alliaceae – цибулевi (Луковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий)
Європейський червоний спи-
сок (R).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид 
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, пучкокорене-

вищний, цибулинний, вегета-
тивномалорухливий, 30–70 см 
заввишки.
цибулина яйцевидна, видов-
жена, з ясно-бурими оболон-
ками; цибулинки тонко вздовж 
зморшкуваті. Стебло порож-
нисте, тонко борознисте, до 
третини вкрите піхвами стеб-
лових листків. Листки (3-4) на-
півциліндричні, зверху жолоб-
часті. Покривало двороздільне. 
Суцвіття – півкулястий зонтик, 
багатоквіткове. Оцвітина білу-
вато-кремова або лілувата. 
Плід коробочка,  насінини чор-
ні. цвітіння VI.
Геофiт, гелiофiт, мезотерм, 

мезоксерофiт, мегатроф (ал-
котроф), мезотерм, ентомофiл, 
балiстохор.
Галостепант: по засолених по-
дах та степах. 

Ареал виду, 
поширення в області
Південнопонтичний ендем.
По Україні: Степ (південь).
П’ятихатський р-н (ок. с. Во-
дяне, Кучеревський, Томчук, 
1994!).

Чисельність 
та причини її змін
Природна низька чисельність 
виду, стенотопність, антропо-
генне порушення екотопів, за-
лежність від природного гідро-
логічного режиму території.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Рис.: К. В. Андрусевич
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Galanthus nivalis L.
Підсніжник білосніжний
(Подснежник белоснежный)

Родина 
Amaryllidaceae – Амарилісові 
(Амарилисовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення
Європейсько-Середземноморсь-
кий вид на східній межі ареалу.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, цибулинний, 

пучкокореневищний, вегета-
тивнонерухливий, 8–20 см за-
ввишки.
цибулина яйцевидна з бурою 
оболонкою. Стебло циліндрич-
не. Листя лінійне, плоске, сизе. 
Квіти білі, 15-25 мм завдовжки. 
Плід – коробочка. Насіння ви-
довжене, плоске. цвітіння III–IV.
Геофіт, геліосциофіт, мезотерм, 
мезофіт, мезотроф, ентомофіл, 
балістохор.
Сильвант: листяні ліси, чагар-
ники.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Середземно-

морський. 
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Степ (дуже рідко).
Петриківський р-н (у низов’ях 
р. Орілі, Акинфиев, 1895).

Чисельність 
та причини її змін
У минулому популяція мало-чи-
сельна, локальна. 
Рекреація та збір на букети. 

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ.
Необхідне розмноження в куль-
турі та відновлення в природі. 

Фото: Ю. Рублевская
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Acorus calamus L.
Аїр (лепеха) звичайний
(Аир обыкновенный)

Родина 
Arаceae – Ароїдні (Ароидные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
цінний як зразок корисної ад-
вентивної рослини, що нату-
ралізувалася.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
60-120 см заввишки.
Кореневище до 3 см в діамет-
рі, вкрите листовими рубцями 
та додатковими коренями (10-
15 см). Стебло з однієї сторони 
жолобчасте, з протилежної – з 
гострим ребром. Листки вузь-
колінійні, мечовидні з пара-
лельним жилкуванням 30-100 
см. Суцвіття – початок. Квіти 
двостатеві. Оцвітина жовто-
зелена. Плоди червоні, про-

довгуваті – суха ягода (в умо-
вах України не плодоносить). 
цвітіння VI-VII.
Водний геофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, гелофіт, мезотроф, 
ентомофіл, епізоохор, антропо-
хор.
Аквапалюдант: заболочені луки 
та болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: по всій території 
(спорадично).
Петриківський р-н (ПЗ 
Дн іпровсько -Ор і ль ський , 
Барановський, 2000), Магда-

линівський та царичанський р-
ни (по р. Орілі, Барановський, 
1998!), Новомосковський 
р-н (с. Івано-Михайлівка; 
Тарасов, 1958!, с.с. Вільне 
та Андріївка, Євдущенко, 
1977!), Павлоградський р-н (м. 
Павлоград, Євдущенко, 1980!, 
ок. с. Кочережки Алексеев и 
др., 1986), Дніпропетровсь-
кий р-н (ок. м. Дніпропет-
ровськ, Акинфиев, 1889), 
Синельниківський р-н, (гирло 
р. Ворона, пр. с. Суха Калина, 
Барановський, 1980!), 
Криворізький р-н (по Інгульцю, 
с. Недайвода, Кучеревський, 
1983!, Тарасов, 1995!, Бара-
новський, 1998!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції локальні, багаточи-
сельні, але в останні десятиріч-
чя скорочуються за рахунок
змін гідрологічного та 
гідрохімічного режимів, витіс-
нення аборигенними видами 
гелофітів та збору лікарської 
сировини.

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський. 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.



О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

71

Asparagus verticillatus L.
Холодок кільчастий
(Спаржа мутовчатая)

Родина 
Asparagaceae – Холодкові 
(Спаржевые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Їстівний, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, напівліана, 
короткокореневищний, ве-
гетативномалорухливий, 75 

– 250 см заввишки.
Кореневище м’ясисте. Стебло 
гранчасте, звивисте, внизу ко-
роткоопушене. Листки лускаті 
з конічною шпорою. Кладодій 
у нижній частині стебла 8–20 
см,  у верхній по 1–3 см, триг-
ранні. Квіти одностатеві. Плоди 
– ягоди. цвітіння VI.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
гатерм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, ендозоохор.
Степосильвант: узлісся, чагарники, 
трав’янисті та кам’янисті схили.

Ареал виду, поширення в 
області
Південносхідноєвропейско-

іранський.
По Україні: Донецький Лісостеп, 
Західний Лісостеп (зрідка), 
Степ, Крим.
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, лівий берег 
Дніпра, і Самари, Акинфиев, 
1889), Криворізький р-н (ок. 
с. Рахманівка, по р. Інгулець, 
Кучеревський, 1984!), 
Томаківський р-н (між селами 
Кам’янка та Вищетарасівка, 
Кучеревський, Красова, 
Провоженко, 2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.plantarium.ru
Фрагмент: http://www.plantarium.ru
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Anthericum ramosum L.
Віхалка гілляста
(Венечник ветвистый)

Родина 
Asphodelaceae – Асфоделінові 
(Асфоделиновые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокоре-
невищний, вегетативномало-
рухливий, 30–80 (90) см за-

ввишки. 
Стебло безлисте, квіткове 
стебло циліндричне, волоте-
во розгалужене. Листки при-
кореневі лінійні, жолобчасті. 
Суцвіття гроновидне або воло-
теве. Квіти білі. Плоди – куляс-
та, тупа коробочка. Насіння 
гранчасте, сплюснуте. цвітіння 
VI–VII
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, мезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Степосильвант (кальціфіл): світ-
лі ліси, чагарники, трав’янисті 
схили, вапнякові та крейдяні 
відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: майже по всій тери-
торії, в Степу – рідше.
Новомосковський р-н 
(Самарський Бір, пр. с. Ан-
дріївка, Євдущенко, 1946!), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Необхідне розмноження в куль-
турі та відновлення в природі. 

Фото: http://www.flora.crimea.ua
Фрагмент: http://molbiol.ru
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Convallaria majalis L.
Конвалія звичайна
(Ландыш майский)

Родина 
Convallariaceae – Конвалієві 
(Ландышевые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, пучкокореневий, 
вегетативнорухливий, 20–

30 см заввишки.
Кореневище повзуче. Стебло 
прямостояче. Листки (1-3) 
прикореневі, еліптично-лан-
цетні, загострені, звужені в 
черешок. Квітоносне стеб-
ло коротше за листки. Квіти 
в однобічних китицях, білі, 
запашні, 5-7 мм. Оцвітина 
кулясто-дзвоникувата. Плід 
– червона куляста ягода. 
цвітіння IV–V.
Геофіт, геліосціофіт, мезо-
терм, мезофіт, мезотроф, ен-
томофіл, ендозоохор.
Сильвант: ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: по всій території, у 
Степу – рідко.
По всій Дніпропетровській об-
ласті (в лісах).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні.
Вирубка лісів, збір на лікарську 
сировину, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Ботанічному саду 
ДНУ, Криворізькому Ботаніч-
ному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В. В. Дем′янов 
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Majanthemum bifolium 
(L.) F. W. Schmidt
Веснівка дволиста
(Майник двулистный)

Родина 
Convallariaceae – Конвалієві 
(Ландышевые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, пучкокореневий, ве-
гетативнорухливий, 5–25 см 

заввишки.
Кореневище тонке з повзучими 
пагонами. Стебло прямостояче, 
вгорі колінчасто зігнуте. Листки 
(2-3) у верхній частині стебла, 
серцевидно-яйцевидні. Квіти 
дрібні, запашні, білі. Суцвіття 
гроноподібне. Плід – куляста 
червона ягода. цвітіння V–VI.
Геофіт, геліосциофіт, мегатерм, 
мезофіт, олігомезотроф, енто-
мофіл, ендозоохор.
Сильвант: ліси, на вологому 
грунті.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.

По Україні: Закарпаття, Кар-
пати, Полісся, Лісостеп (північ), 
Степ (рідко).
Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпропетровськ, Воїнов 
– Флора УРСР, т. 3, 1950).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Необхідне розмноження в куль-
турі та відновлення в природі. 

Фото: http://molbiol.ru
Фрагмент: http://molbiol.ru
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Polygonatum hirtum 
(Bocs ex Poir.) Pursh 
Купина широколиста 
(Купена широколистная)

Родина 
Convallariaceae – Конвалієві 
(Ландышевые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, цибулинний, пучкоко-
реневий. 

Кореневище товсте, м’ясисте. 
Стебло прямостояче, вгорі ко-
роткоопушене, гранчасте, ви-
сотою 30–50 см. Листки дво-
рядні, еліптичні, зверху трохи 
опушені. Квіти одиночні або 2-
5 у квіткових гронах. Оцвітина 
біло-зелена. Плід – куляста си-
ньо-чорна ягода. цвітіння V–VI.
Геофіт, сціогеліофіт, мезофіт, 
мегатроф, ентомофіл, ендозо-
охор.
Пратосильвант (неморальний): 
ліси, чагарники.

Ареал виду, поширення в 
області
центральноєввропейсько-бал-

канський.
По Україні: Закарпаття, Полісся, 
Лісостеп, Гірський Крим (зрід-
ка).
Дніпропетровськ (по лі-
сах Акинфиев, 1889), 
Верхньодніпровськ (Сидоров, 
1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ.
Необхідне розмноження в куль-
турі та відновлення в природі. 

Фото: http://www.flora.crimea.ua
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Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce 
Купина пахуча 
(Купена душистая)

Родина 
Convallariaceae – Конвалієві 
(Ландышевые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, отруйний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, пучкокореневий, ве-
гетативномалорухливий, 20–

60 см заввишки.
Кореневище товсте, м’ясисте. 
Стебло прямостояче, вгорі ду-
говидно зігнуте, гранчасте. 
Листки чергові, довгасті. Квіти 
по 1-2 квіткових в пазухах лис-
тків. Оцвітина біло-зелена. Плід 
– куляста синьо-чорна ягода. 
цвітіння V.
Геофіт, сціогеліофіт, мезотерм, 
мезофіт, оліготроф, ентомофіл, 
ендозоохор.
Сильвант (боровий): ліси, ча-
гарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.

По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Степ, Криму (лісовий 
пояс).
По долинним та байрачним лі-
сам – часто: Новомосковський, 
Павлоградський р-ни 
(Алексеев и др., 1986), 
П’ятихатський р-н, Верхньо-
дніпровський р-н (Сидоров, 
1897), Дніпропетровський р-
н (Акинфиев, 1889, Тарасов, 
1877!, Барановський, 2000), 
Криворізький р-н (Кучеревсь-
кий, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.А. Барановський
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Carex atherodes Spreng.
Осока остюкова 
(Осока остистая)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
50 – 150 см заввишки.

Стебло прямостояче. Листки 
довго-загострені, коротші за 
стебло, зверху голі, знизу ко-
ротко опушені. Суцвіття з 6-10 
розставлених колосків, вер-
хні – чоловічі, нижні – жіночі. 
Приквіткові лусочки свiтло-
iржавi с зеленуватою сере-
динною смужкою, по краях 
плівчасті, яйцевидні, з остю на 
верхівці. Мішечки голі, яйце-
видні або здуто-тригранні 7–9 
мм довжиною з довгим 2-зуб-
чатим носиком
та чисельними жилками. Плід 
– горішок. цвітіння VII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезогігрофіт, мезот-

роф, анемофіл, гідрохор.
Сильвопратант: заплавні луки, 
болота, заболочені ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейсько-сибір-
ський.
По Україні: по всій території, 
крім південного Степу.
Петриківський р-н (ПЗ 
Дніпровсько-Орільський, Бара-
новський, 1985!).
Місцезнаходження у м. Дні-
пропетровськ (Технічний сад, 
Алексєєнко – Флора. УРСР, т. 2, 
1940) вважаємо втраченим.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: 
http://www.plantarium.ru/page/image/

id/7357.html
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Carex bohemica Schreb.
Осока богемська
(Осока богемская)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, дерновинно-пуч-

кокореневий, вегетативноне-
рухливий, 15 – 30 см заввиш-
ки. Стебло прямостояче, гла-
деньке. Листки: плоскі, м´які, 
коротші за стебло. Суцвіття 
головчасте, дуже щільне до 
1,5 см у діаметрі багатоколос-
кове. Криючи листки колосків 
довші за суцвіття. Криючи лу-
сочки ланцетні зелені або жов-
то-зелені. Мішечки ущільнені, 
ланцетні 7-9 мм довжиною с 
довгим двороздільним гостро-
шорстким носиком, з тонкими 
жилками по краях з гостроза-
зубреним крилом. Плід – про-
довгуватий горішок. цвітіння V.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-

терм, мезогігрофіт, оліготроф, 
ентомофіл, балістохор, гідро-
хор.
Пратопсамофіт: піщані береги 
заплавних озер, річок та стари-
ць, заболочені луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвразійський (помір-
ний пояс).
По Україні: Київська обл., 
Львівська обл.
Новомосковський р-н (ок. Но-
вомосковська, еліашевич, 
Флора УРСР т. 2, 1940; 
Присамар’я, Бельгард, 1971), 
Павлоградський р-н (Коче-
резьке лісництво, Григоренко, 
Тарасов, 1985!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції локальні, малочи-
сельні. 
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.
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Carex buekii Wimmer 
Осока Буєка 
(Осока Буека)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий. 45 – 100 см заввишки.

Стебло прямостояче. Листки 
плоскі, з обох сторін без со-
сочків, 7-11 мм шириною, 
нижні лусковидні, бурувато-ко-
ричневі, блискучі, при розпаді 
сітчасто-волокнисті. Суцвіття 
більш 10 см. Покривні лус-
ки жіночих колосків ланцетні, 
темно-бурі, вужчі за мішечки. 
Мішечки яйцевидні або обер-
нено-яйцевидні 2-2,3 мм дов-
жиною, без жилок та з дуже 
коротким носиком. Плід – горі-
шок. цвітіння V-VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, (алкало) 
мегатроф, анемофіл, гідрохор.
Палюдопратант: солонцюваті 

та заболочені луки, береги во-
дойм, рідше сирі ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-середньоєвропейсь-
коазійський (помірна смуга).
По Україні: Карпати, 
Закарпаття, Степ (південний 
схід).
Петриківський р-н (лів. берег 
Запорізького водосховища 
пр. м. Дніпродзержинськ, за-
тока Кривець, Барановський, 
1979!), Новомосковський р-
н (берег р. Самари, с. Ново-
селівка, Барановський, 1980), 
Павлоградський р-н (берег 
р. Кочерги, Криштофович, 
1917!), Присамар’я; Алексеев 
и др., 1986).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні,.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://dic.academic.ru/pictures/
wiki/files/67/Carex_buekii1.JPG



О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

80

Carex lasiocarpa Ehrh.
Осока пухнатоплода
(Осока волосистоплодная)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (рідкіс-
ний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник короткокорене-

вищний, вегетативномалорух-
ливий, 50 – 100 см заввишки. 
Стебло прямостояче, тонке, 
міцне невиразно тригранне, 
сіро-зелене. Листки довгі, ще-
тинковидно згорнуті, у довжи-
ну майже дорівнюють стеблу. 
Суцвіття видовжене, 8-12 (15) 
см, покривні лусочки маточко-
вих колосків довгасто-ланцет-
ні іржаво-каштанові, коротші 
за мішечки. Мішечки опук-
ло-невиразно-тригранні, 4,5-
5 мм жовтувато-зелені, густо 
опушені, носик короткий, го-
стро двозубий. Плід – горішок. 
цвітіння V.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 

мезотерм, мезогігрофіт, олігот-
роф, анемофіл, гідрохор.
Сильвопалюдант: мохові, рід-
ше трав’яно-осокові болота, 
вологи береги, березняки та 
вільшняки.

Ареал виду, 
поширення в області
Північно-середньоєвразійсь-
кий (помірна смуга).
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
північ. Степ та Карпати (зрід-
ка).
Новомосковський р-н (ок.          
с. Знаменівка, Клеопов!, на 
борових болотах Бельгард, 
1938), Дніпропетровський р-
н (ок. с. Попівка, Алексєєнко! 
– Флора УРСР, т. 2, 1940). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції нечисленні, локаль-
ні.
Зміни гідрологічного режиму, 
вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/245.html
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Carex paniculata L.
Осока волотиста 
(Осока метельчатая)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (зник-
лий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник густодернистий, 

вегетативномалорухливий. 40 
– 100 см заввишки. 
Стебло міцне, тригранне, з 
опуклими гранями, гостро-
шорстке, сіро-зелене. Листки 
жорсткі, плоскі 3-5 мм завшир-
шки, дорівнюють стеблу.
Суцвіття довгасто-волотисте, 5-
10 см, з відхиленими гілочка-
ми, багатоколоскове, 
покривні лусочки колосків яй-
цевидні, гострі, світло-іржаві, 
з широким біло-плівчастим 
краєм, дорівнюють мішечкам. 
Мішечки яйцевидні, шкірясті, 
3 мм довжиною, без жилок. 
Носик зазубрений, крилатий, 
спереду розщеплений, двозу-

бий. Плід – горішок. цвітіння 
V– VІ.
Криптофіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, гігрофіт, оліготроф, ане-
мофіл, гідрохор.
Палюдант: болота, заболочені 
береги річок, озер.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-південно-Європей-
ський.
По Україні: Карпати (спо-
радично), Полісся, Степ 
(Дніпропетровська обл.).
Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпропетровськ, Попівка, 
Флора УРСР, т. 2, 1940). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення місць зростання та 
їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/11168.html

Фрагмент: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:

Carex_paniculata_habitus.jpeg 
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Carex pilosa Scop.
Осока волосиста 
(Осока волосистая)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий, 30 – 50 см заввишки.

Стебло зелене, прямостояче, 
гладеньке, майже до половини 
вкрите листям. Листки м´які, 
плоскі, з випнутими жилками 
по краю із обох боків з роз-
сіяними волосками. Суцвіття 
видовжене, 8-15 см, покривні 
лусочки маточкових колосків 
яйцевидні з коротким вістрям, 
червонувато-іржаві,м посе-
редині світло-зелені, Мішечки 
обернено-яйцевидні, здуто-
тригранні, 4,5-5мм світло-зе-
лені, голі, з численними тонки-
ми жилками. Носик видовже-
ний, коротко-двозубо-вищерб-
лений. Плід – горішок. цвітіння 
ІV.

Гемікриптофіт, сциофіт, мезо-
терм, мезофіт, мезотроф, ане-
мофіл, балістохор.
Сильвант: листяні, змішані 
ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Cередньо-Східноєвропейський. 
По Україні: по всій території 
крім півд. Степу, Крим (рідко).
Новомосковський р-н (заплав-
ні діброви пр. с. Андріївка, 
Бельгард, 1938, байрак 
Глибокий, Бельгард, Сидельник, 
1938 ), П’ятихатський р-н (гра-
бовий ліс, ок. с. Біленщина, 
Кучеревський, Шоль та ін., 
2003!), Дніпропетровський р-н 
(м. Дніпропетровськ, лівий бе-
рег Дніпра, Акинфиев, 1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/1183.html 
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Carex rhizina 
Blytt ex Lindbl.
Осока кореневищна 
(Осока корневищная)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий. 15 – 50 см заввишки.

Стебла тонкі, пониклі, майже по 
всій довжені шерсткі, в нижній 
чверті облиствлені. Листки дов-
гі, більш менш м´які, плоскі, 
на кінці відмирають, дорівню-
ють стеблу або довші. Суцвіття 
малоквіткове 2-4 колосків. 1 
– тичинковий, решта маточ-
кові покривні лусочки жіночих 
колосків обернено-яйцевидні, 
тупі, з виступаючою на верш-
ку у вигляді шипика головною 
жилкою  каштанові, з білоплів-
частим краєм. Мішечки обер-
нено-яйцевидно-клиновидні 
опукло-триганні, 4 мм завдовж-
ки, зеленуваті, густо вкриті ко-
роткими волосками. Носик ко-

роткий, зігнутий коротко-двозу-
бий. Плід – горішок. цвітіння V.
Гемікриптофіт, сциофіт, мезо-
терм, мезофіт, мезотроф, ане-
мофіл, балістохор.
Сильвант: листяні, змішані 
ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-західнийсибірс-
кий. 
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Степ (північні р-ни),
Павлоградський р-н (ок. 
м. Павлоград, Сидоров, 
Флора УРСР, т. 2, 1940), 
Дніпропетровський р-н 
(ок. м. Дніпропетровськ, 
Шмальгаузен, 1897, Флора 
УРСР, т. 2, 1940).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/45099.html

Фрагмент: http://www.plantarium.ru/
page/image/id/7485.html
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Carex secalina 
Willd. ex Wahlenb.
Осока житня 
(Осока ржаная)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, дерновинний, 

вегетативно малорухливий.10 
– 40 см заввишки.
Стебло тонке, прямостояче, 
гладеньке, при основі обгор-
нені рожевувато-бурими піхва-
ми. Листки жорсткуваті, плоскі, 
2-3 мм шириною, перевищу-
ють стебло. Суцвіття небага-
токвіткове, 4-8 см, колоски 
на довгих, до 2-3, см ніжках 
покривні лусочки маточкових 
колосків зелені яйцевидні, го-
стрі, з шерстким догори килем. 
Мішечки не сидять рядами, 
притиснуті, ланцетні, плоско-
опуклі 6-7 мм завдовжки гла-
денькі, носик плоский, двозу-
бий. Плід – горішок. цвітіння V.

Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезоксерофіт, оліго-
троф, анемофіл, балістохор.
Пратостепант: степи, слабоза-
солені луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Азійський.
По Україні: Лісотеп, Степ (рід-
ко).
Павлоградський р-н (ок. с. Ко-
чережки, на пісках, Тарасов, 
1984!), Дніпропетровський 
р-н (між сс. Ігрень та Чапли, 
Алексеенко – Флора УРСР, т. 2, 
1940), Криворізький р-н (ок. 
с. Недайвода, м. Кривий Ріг, б. 
Північна Червона, проммай-
данчик цГЗКу, Кучеревський 
та ін., 2004).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://botany.cz/cs/carex-secalina/
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Сyperus glomeratus L.
Смикавець скупчений 
(Сыть скученная)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський. 

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, пучкокореневий, 
вегетативно нерухливий. до 50 
см заввишки.

Стебло прямостояче, міцне, го-
стро-тригранне. Листки плоскі, 
3-7 мм шириною, коротші за 
стебло. Суцвіття  зонтиковид-
не, скупчене, обгортка переви-
щує суцвіття. Колоски лінійно-
ланцетні, до 1 см завдовжки, з 
9-11 квітками, покривні луски 
довгасто-яйцевидні, тупі, ви-
довжені, червонуваті, з зеле-
ним килем. Тичинок – 3, при-
ймочок – 3. Плід – бурий триг-
ранний горішок, з довго неспа-
даючим стовпчиком. цвітіння 
VIІ–IХ.
Терофіт, геліофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, олігомезотроф, 
анемофіл, балістохор.

Палюдопсамофіт: вогкуваті, 
піскуваті або мулкі місця в за-
плавах річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський, 
По Україні: Степ (по великим 
рікам).
Дніпропетровський р-н (ок. 
с. Олексіївка по р. Самара, 
Клеопов!, Флора УРСР, т. 2), 
Новомосковський р-н (берег р. 
Самари, ок. м. Новомосковськ, 
Барановський, 1988!).

Чисельність 
та причини її змін
Одинично.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/35287.html
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Сyperus michelianus 
(L.) Link
Смикавець Мікелі
(Сыть Микели)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, дерновинний, 
вегетативно малорухливий. 3 
– 15 см заввишки.

Стебло тригранне, при основі 
вкрите листям. Листки вузькол-
нійні, плоскі, або зложені до 
1,5 шириною, рівні стеблу або 
перевищують його, гладенькі. 
Суцвіття– проста куляста або 
лопатева голівка, утворена з 
5-10 дрібних довгасто-яйце-
видних колосків, при основі з 
3-9 приквітними відхиленими 
листами, які перевищують суц-
віття. Колоски 10-20 квіткові, 
колоскові луски довгасто-яй-
цевидні, килясті, тонко загос-
трені, зеленуваті з перетинчас-
тим краєм. Оцвітних щетинок 
немає. Тичинок 1–3, приймо-
чок – 2. Плід –довгасто-яйце-

видний, плоско-опуклий, буру-
ватий, горішок, близько 1 мм. 
цвітіння VІІ–ІХ.
Гелофіт, геліофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, оліготроф, анемо-
філ, балістохор.
Палюдопсамофіт: береги річок, 
на вогкому піску.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Малоазійсько-
Західносибірський 
По Україні: Закарпаття, по 
Дніпру і притоках від гирло 
Сожа до м. Херсон, пониззя 
Дністра.
царичанський р-н (Бельгард, 
1937!), Дніпропетровський 
р-н (м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, Флора УРСР, 
т.2, 1940).

Чисельність 
та причини її змін
Одинично.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото:  http://luirig.altervista.org/cpm/
displayimage.php?album=41&pos=2994
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Eleocharis acicularis (L.) 
Roem. et Schult
Ситняг голчастий 
(Болотница игольчатая)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий. 2 – 20 см заввишки.

Стебла тонкі, прямостоячі, 3-
4 гранні, борознисті. Суцвіття 
– яйцевидний колос, 3-12 (15) 
квітковий, 2-5 мм завдовжки, 
покривні луски квіток яйцевид-
ні, тупуваті, чорно-бурі, з зеле-
ною серединкою і широким пе-
ретинчастим краєм, нижня лус-
ка не більша за інші. Оцвітних 
щетинок 3-4, рівних до плоду, 
швидко опадаютть. Плід – дов-
гасто-обернено-яйцевидний, 
невиразно тригранний, злегка 
смугастий, жовтуватий горі-
шок. цвітіння VІ–VІІІ.
Гелофіт, геліофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, мезотроф, ане-
мофіл, балістохор, зоохор.

Палюдопратант: береги водо-
йм, мілководдя.

Ареал виду, 
поширення в області
Північна частина Євразія та 
Північ Америка 
По Україні: по всій території.
Петриківський р-н (Запорізьке 
в-ще, пр. берег пр. м. Дні-
продзержинськ, затока Кри-
вець, Євдущенко, 1977б), 
ПЗ Дніпровсько-Орільський, 
оз. Лабиринт, оз. Солоне, 
Барановський, 1983!),), 
Дніпропетровський р-н (м. Дні-
пропетровськ, болотисті місця 
Дніпра та Самари, Акинфиев, 
1889, Запорізьке в-ще пр.       
с. Діївка, Сідельник, 1946!, ок.    
с. Обухівка, Тарасов, 1975!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, вузь-
колокальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://nature.zabspu.ru/Plants/
Flowers/Cyper/Images/Big/eleocharis_

acicularis1.jpg
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Juncellus serotinus 
(Rottb.) Clarke
Ситничок пізній 
(Ситничек поздний). 

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, кормовий.

Біоекологічна характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий. 30 – 100 см заввишки.
Стебло гостро-тригранне, унизу 

вкрите листом. Листки лінійні, 
довші за стебло, 5-9 мм ши-
риною. Суцвіття  зонтиковид-
не, з багатьма нерівними і 
розгалуженими променями, 
з численними колосками; об-
гортки з нерівних листків які 
перевищують суцвіття. Колоси 
довгасто-ланцетні, 10-20 квіт-
кові, гострі, 5-20 мм. Покривні 
луски округло-яйцевидні, вгорі 
тупі, багатожилкові, іржаво-
червоні, по краю перетинчасті, 
з зеленим килем. Тичинок – 3, 
приймочок – 2. Плід – оберне-
но-яйцевидний, плоско-опук-
лий горішок, 1,2 -1,5 мм, на ½ 
коротший за покривну луску. 

цвітіння VІІІ–ІХ.
Гелофіт, геліофіт, мезотерм, 
гігрофіт, мезотроф,анемофіл, 
балістохор.
Палюдопратант: на болотистих 
луках та мілководдях великих 
річок та водосховищ.

Ареал виду, 
поширення в області
Середземноморсько-Азійсь-
кий.
По Україні: у нижній течії 
Дністра та Південного Бугу.
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Тара-сов, 
Дем’янов, 2004!), Петриківсь-
кий р-н (водойма на о-ві пр. с. 
Карнаухівка, Барановський, 
1985!, ПЗ Дніпровсько-
Орільський, оз. Литвиново, 
Дем’янов, Чорна, 2010!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні (зго-
дом (на Південному Бузі) – ба-
гаточисельні), локальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Juncellus pannonicus 
(Jacq.) Clarke
Ситничок панонський 
(Ситничек паннонский)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник пучкокореневий, 
вегетативно нерухливий, 50 
– 40 см заввишки.

Стебло стиснуто-тригранне,  з 3-
4 піхвами при основі. Суцвіття  
пучкувате, з двома вздовж 
зложеними обгортковими лис-
тами, один з них прямий, що 
мов продовжує стебло, довший 
за суцвіття. Колоси довгасто-
яйцевидні, тупуваті, 5-12 мм  
завдовжки, іржаво-бурі,  пок-
ривні луски широко-яйцевидні, 
вниз тупуваті, вгорі гоструваті, 
багатожилкові. тичинок – 3, 
приймачок – 2. Плід – горішок, 
майже обернено-яйцевидний, 
плоско-опуклий, 1,5 -1,7 мм за-
вдовжки, блискучий. цвітіння 
VІ– VІІІ.
Терофіт, геліофіт, мезотерм, 

гігромезофіт, мегатроф, ане-
мофіл, гідрохор.
Галопратант: вогкі солончаку-
ваті місця, переважно береги 
водойм.

Ареал виду, 
поширення в області
Південносхідно-Європейско-
Середньоазійський.
По Україні: Полісся (рідко), 
Лісостеп і Степ (південь), Крим 
(приморська частина).
Новомосковський р-н (ок. 
с. Піщанка, еліашевич!), 
Дніпропетровський р-н (Кле-
опов! Флора УРСР, т. 2, 1940, 
ок. м. Дніпропетровськ, DSU, 
1946!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://botany.cz/cs/acorellus-
pannonicus/
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Mariscus hamulosus 
(M.Bieb.) Hooper
Дихостиліс гачкуватий 
(Дихостилис крючковатый)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник пучкокореневий, 
вегетативно нерухливий. 5 – 
15 см заввишки.

Стебло тригранне, внизу олис-
твене. Листки лінійні, вздовж 
зложені, 05,-1 мм завширшки, 
коротші за стебло, з червону-
вато-пурпуровими піхвами. 
Суцвіття з 1-4 кулясто-овальних 
голівок, одна – сидяча, інші – 
на ніжках, оточене обгорткою 
з 2-4 відхилених листів схожих 
з стебловими. Колоси широко-
яйцевидні, 3-4 мм завдовжки, 
багатоквіткові. Покривні луски 
яйцевидні, кулясті, з відігнутим 
вістрям, зелені з фіолетовим 
відтінком. Оцвітних щитинок 
немає. тичинка – 1 , приймо-
чок – 3. Плід –довгасто-обер-
нено-яйцевидний, тригранний, 

дрібно-крапчастий, буруватий 
горішок, з потовщеною осно-
вою стовпчика 0,7-1 мм за-
вдовжки. цвітіння VІІ– ІХ.
Терофіт, геліофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, оліготроф, анемо-
філ, гідрохор.
Пратопсамофіт: прибережні 
вогкі піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Балкани, Південно-східна 
Європа, Західна Азія
По Україні: від Полісся до при-
морських р-нів по великих та 
середніх річках.
Дніпропетровський р-н (м. 
Дніпропетровськ, по Дніпру, 
Акинфиев, 1889, Шмальгау-
зен, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис. К. В. Андрусевич
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Pycreus flavescens 
P. Beauv.ex Rchb.
Ситовник жовтуватий 
(Ситовник желтоватый)

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
0 – (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник пучкокореневий, 
вегетативно нерухливий. 5 – 
30 см заввишки.

Стебло тупо-тригранне, часто 
при основі розгалужене, з 2 
плоских, гладеньких, киляс-
тих, 2-3мм завширшки листів. 
Суцвіття вершкове, головчас-
те або зонтиковидне, з 1-2(5) 
короткими гілочками коротше 
від приквітних листів. Колоси 
ланцетні або лінійно-ланцетні, 
сплющені, з 20-24 квітками, ту-
пуваті, коло 1 см з чотиригран-
ним, по ребрах перетинчасто-
крилатим стрижнем. Покривні 
луски жовтуваті або світло-бурі, 
з зеленою смужкою, яйцевид-
ні, килясті, гоструваті, довші від 
горішків. Тичинок – 3, приймо-
чок – 2. Плід – кулясто-обер-

нено-яйцевидний, сплюще-
ний горішок 1 мм завдовжки. 
цвітіння VІ– VІІІ.
Терофіт, геліофіт, мегатерм, 
гігромезофіт, мезотроф, ане-
мофіл, балістохор.
Палюдо-псамофіт: вогкі бере-
ги, болотисті луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Південноевропейсько-Малоазій-
сько-Північноафриканський.
По Україні: Закарпаття, Полісся, 
Лісостеп, Степ.
Петриківський р-н (ПЗ 
Дніпровсько-Орільський, оз. 
Сомівка, Манюк, 1996!), 
Дніпропетровський р-н (м-то 
Дніпропетровськ, по Дніпру, 
Акинфиев, 1889, по Самарі, 
Алексеенко – Флора УРСР, т. 2, 
1940).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.jardinsauvage.fr/BRIVE-
COTE-JARDIN/PHOTO-PROTEGEES-2.html



О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

92

Scirpus melanospermus 
C. A. Mey.
Куга чорноплідна 
(Камыш черносеменной).

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник пучкокореневий, 
дерновинний, вегетативно не-
рухливий, 5 – 20 см заввишки.
Стебла прямі або похилі, круг-

лясті, при основі обгорнуті 3 
буруватими піхвами верхні 
піхви з короткою жолобчас-
тою, шиловидною пластинкою. 
Суцвіття головчасте з 1-6 ко-
лосків, відхилене приквітним 
листом, що наче продовжує 
стебло. Колоски сидячі, яйце-
видні, 4-6 мм завдовжки, пок-
ривні луски яйцевидні, руді, з 
світлим килем, з гостряком. 
Оцвітних щетинок 5-6, донизу 
зазубрених, рівних з горішком. 
Приймочок – 2. Плід – обер-
нено-яйцевидний, тригранний, 
упоперек зморшкуватий, чор-
нобурий, горішок, коло 1 мм 
завдовжки. цвітіння VІІ– VІІІ.

Терофіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, олігомезот-
роф, анемофіл, балістохор.
Пратопалюдант: вогкі, мулисті 
береги річок, рідше поди.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Східна Європа, 
Кавказ, Казахстан
По Україні: Лісостеп, Степ (дуже 
рідко – по Дніпру від Києва 
до Нікополя), у басейні Сів. 
Дінця). 
Петриківський р-н (ПЗ 
Дн іпровсько -Ор і ль ський , 
Барановський, 1981!), 
Дніпропетровський р-н (по 
Дніпру, о. Бураковський, 1898! 
DSU). Місцезнаходження у 
Нікопольському р-ні, мис Доб-
рої Надії – Флора УРСР, т. 2, 
1940, вважаємо втраченим 
за рахунок затоплення водами 
Каховського в-ща.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис. К. В. Андрусевич
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Scirpus supinus L.
Куга лежача
(Камыш лежачий).

Родина 
Cyperaceae – Осокові (Осоко-
вые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник пучкокореневий, 
вегетативно нерухливий. 5 – 
30 см заввишки.
Стебла прямі або прилягають 
до землі круглясті, внизу об-
горнені пурпуровими піхвами, 
верхні піхви з вузьколінійною 
жолобчастою пластинкою. 

Суцвіття головчасте з 2-10 ко-
лосків, з приквітним листом, 
що наче продовжує стебло і 
перевищує суцвіття. Колоски  
довгасто-яйцевидні, 5-8 мм 
завдовжки, покривні луски ши-
роко-еліптичні, буруваті, з зеле-
нуватою спинкою, вгорі тупі, з 
гострячком. Оцвітних щетинок 
немає. Приймочок – 3. Плід 
– горішок, круглясто-обернено-
яйцевидний, майже тригран-
ний, з рештками стовпчика, 
виразно впоперек зморшку-
ватий, бурувато-чорний, коло 
1-1,5 мм завдовжки. цвітіння 
VІ– VІІІ.
Терофіт, сциогеліофіт, мезо-

терм, мезогігрофіт, мезотроф, 
анемофіл, гідрохор.
Пратопалюдант: мулисті береги 
річок, поди.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Середньоазійсь-
кий.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(по Дніпру), Степ (в основному 
по Дніпру і у подах).
Новомосковський р-н (ок. м. 
Новомосковськ, Акинфиев, 
1889), Павлоградський р-н 
(по р. Вовча, Сидоров, 1897), 
Петриківський р-н (Альбицька, 
1966!), Дніпропетровський 
р-н (ок м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, еліашевич! 
– Флора УРСР, т. 2, 1940). 
Місцезнаходження: ок. м. Вер-
хньодніпровськ, (Шмальгаузен, 
1897) вважаємо втраченим.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис. К. В. Андрусевич
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Bellevalia sarmatica 
(Pall. ex Georgi) Woronov
Белевалія сарматська 
(Белевалия сарматская)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, цибулинний, пуч-
кокореневий, вегетативнома-
лорухливий, 20–57 см заввиш-
ки.

цибулина яйцевидна. Стебло 
міцне прямостояче. Листки (2-
5) широколінійні з хвилястим 
краєм. Суцвіття – багатоквіт-
кове рідке гроно. Квіти брудно 
пурпурового кольору. Плід – яй-
цевидно довгаста тригранна 
коробочка. цвітіння V.
Геофіт, геліофіт, мезоксерофіт, 
мезотроф, ентомофіл, балісто-
хор.
Степант: степи, сухі трав’янисті 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Східноєвропейський 
ендем

По Україні: Південь Лісостепу 
(зрідка), Степ, Крим.
По всій області спорадично на 
цілинних степах.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні. 
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Hyacintella leucopaea 
(C. Koch) Schur
Гіацинтик блідий 
(Гиацинтик беловатый)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний

Біоекологічна 
характеристика
багаторічник, ефемероїд, ци-
булинний, вегетативнонерухли-
вий, гелофіт, ксеромезофіт,

мезотроф, геліофіт, ентомофіл, 
балістохор.
Петростепант.

Ареал виду, 
поширення в області
Південносхідно-Європейсь-
кий. 
По Україні: південний Лісостеп, 
Степ, Крим (дуже рідко).
По степах всієї області.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції чисельні, дифузні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Ботанічному саду 
ДНУ.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Hyacintella pallasiana 
(Steven) Losinsk.
Гіацинтик Палласів 
(Гиацинтик Палласа)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий). 
Червона книга України (враз-
ливий). 
Світовий Червоний Список (R).

Наукове та практичне 
значення
ендемічний вид.
Декоративний

Біоекологічна характеристика
Багаторічник, ефемероїд, ци-
булинний, вегетативно нерух-

ливий, 5–25 см заввишки.
цибулина яйцевидна. Стебло 
прямостояче. Листків (2-3) 
лінійні, закінчуються ковпач-
коподібною верхівкою. Квіти 
в коротких негустих гронах (по 
4-25 квіток). Оцвітина фіолето-
во-голуба. Плід – куляста коро-
бочка. цвітіння IV–1/2V.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ксе-
ромезофіт, оліготроф, ентомо-
філ, балістохор.
Степопетрофіт: кам’янисті і 
трав’яні схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморський ендем.

По Україні: Лісостеп, Степ, 
Крим (дуже рідко).
Дніпропетровський р-н (Гросс-
гейм, 1890!).

Чисельність 
та причини її змін
Немає інформації.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Необхідно розмноження в куль-
турі та відновлення в природі. 

Фото: http://ru.wikipedia.org/wiki/
%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:

Hyacinthella_pallasiana.jpg
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Leopoldia tenuiflora 
(Tausch) Heldr.
Леопольдія тонколиста 
(Леопольдия тонколистная)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний з диз’юнктивним 
ареалом.
Декоративний

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, цибулинний, ве-
гетативно нерухливий, 25–75 
см заввишки.

цибулина яйцевидна, до 5 см. 
Стебло прямостояче. Листки (4-
6) лінійні. Суцвіття–видовжене 
гроно з численними квітками. 
Квітки (неплідні) аметистово-
голубі, плідні – зеленуваті. Плід 
– яйцевидна кругляста коро-
бочка. цвітіння V–VI.
Геофіт, геліофіт, мегатерм, ме-
зоксерофіт, мегатроф, ентомо-
філ, балістохор.
Степант: степи, схили, чагарни-
ки.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-європейсько – захід-
ноазіатський.

По Україні: Закарпаття (рідко), 
Правобережний Лісостеп (пів-
день), Півн. Степ (розсіяно), 
Крим (зрідка).
Дніпропетровський р-н (балка 
біля аеропорту м. Дніпропет-
ровськ, Тарасов, 1975!). 
Місцезростання у м. Дніпро-
петровську (ліс Негрескул) за   
І. я. Акінфієвим (1889) вважає-
мо втраченим, тому, що зараз 
це забудована територія міста.

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Необхідне розмноження в куль-
турі та відновлення в природі. 

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/5/54/54892.jpg?d9e3a6dc
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Musсari neglectum 
Guss.
Гадюча цибулька 
занедбана 
(Мускари незамеченный)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, цибулинний, ве-
гетативно нерухливий, 23–40 
см заввишки.

цибулина яйцевидна. Стебло 
прямостояче. Листки (4-9) 
лінійні. Суцвіття довгасте, гус-
те, багатоквіткове. Оцвітина 
темно-синя. Плід кулясто-обер-
ненояйцевидна коробочка. 
цвітіння IV–V.
Геофіт, геліофіт, мегатерм, ксе-
ромезофіт, мезотроф, балісто-
хор.
Степант: степи, трав’янисті схи-
ли, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Південноєвропейсько-західно-
азіатсько-північноафрикансь-
кий.

По Україні: Закарпаття, Лісо-
степ, Степ, Крим.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Тарасов, 1977!, 
с. Всесвятське, б. Бандурка, 
Григоренко, 2008!, ок. смт 
Підгороднє, Григоренко, 2009!), 
Петриківський р-н (ок. ПЗ 
Дніпровсько-Орільський, Бара-
новський, Ємшанов, 1988), 
Дніпропетровський р-н (м. 
Дніпропетровськ Акинфиев, 
1889, Тарасов, 2003!), Верхньо-
дніпровський р-н (с. Бородаївка, 
Кучеревський, 1993!), Софіївський 
р-н (ок. с. Володимирівка, 
Григоренко, 2003!), Криворізький 
р-н (ок. с. Інгулець, Кучеревський, 
Шоль, 1998!), Широківський р-ни 
(ок. с. Полтавка, Кучеревський, 
2001, б. Зелена, Кучеревський, 
Красова, Шоль, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції локальні, малочи-
сельні. 
Збір на букети, для пересадки, 
руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський, у Ботанічному саду 
ДНУ, у Криворізькому ботаніч-
ному саду.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Ornithogallum 
bouscheanum (Hunth.) 
Asch.
Рястка Буше 
(Птицемлечник Буше)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (рідкіс-
ний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, цибу-
линний, пучкокореневий, 
вегетативно нерухливий, 20–
50 см заввишки.
цибулина яйцевидна. Стебло 
прямостояче Листки лінійні, жо-
лобчасті. Суцвіття (3-15 квітко-
ве) густе, однобічне гроно. Квіти 
великі, дзвоникуваті, зсередини 
білі, ззовні – зелені, білообля-
мовані. Плід – широко яйцевид-
на коробочка. цвітіння V.
Геофіт, мезофіт, мезотроф, 
геліосціофіт, мегатерм, енто-
мофіл, балістохор.
Пратантосильвант: листяні ліси, 

узлісся листяних та соснових 
лісів, чагарники, лісосмуги.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвропейсько-мало-
азійський.
По Україні: Закарпаття, Південь, 
Лісостепу, Степ (зрідка).
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка Сідельник, 1937, 1982! 
Альбіцька, 1946, Бельгард, 
1971, Алексеев и др. 1986, 
ок. с. Орловщина, Рублевская, 
2005, ок., верхів’я р. В’язовок, 
Барановський, 2007!, с. ивано-
Михайлівка, Барановський, 
2010), Павлоградський р-н (ок. 

с. Булахівка, Тарасов, 1982!), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев,1889, 
ПЗ Дніпровсько-Орільський, Ба-
рановский, 2000, ок. ж/м Ігрень, 
б. Панкрат’єва, Тарасов, 2007!), 
П’ятихатський р-н (ст. Зелена, 
1905! DSU), Верхньодніпровський 
р-н (ок. с. Заріччя, Кучеревський, 
1993!), Криворізький р-н (Кривий 
Ріг, б. Приворотна, Кучеревський, 
2001), Нікопольський р-н (між. с. 
Семеновка та Борисівка, ур. Весела 
долина, Барановський, 2005), 
Томаківський р-н (ок. с. Грушеве, 
Буряк, 1972!), Широківський р-
н (ок. с. Шестерня, б. Кобильна, 
Красова, 1998!), Апостолівський 
р-н (ок. с. Новоалексеевка, 
Тарасов, 1997!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в природних лісах чи-
сельні, на узліссях та у штучних 
лісах нечисельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
збір на букети, для пересадки. 

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Ботанічному саду 
ДНУ; у Криворізькому ботаніч-
ному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Ornithogallum fimbriatum 
Willd.
Рястка торочкувата 
(Птицемлечник бахромчатый)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна характеристика
Багаторічник, ефемероїд, цибу-
линний, пучкокореневий, веге-
тативно нерухливий, 5–15 см 
заввишки.

цибулина яйцевидна. Стебло 
прямостояче. Листки (2-8) ліній-
ні, жолобчасті, покриті волос-
ками. Суцвіття (5-15 квіткове) 
щитковидне гроно. Квітки білі 
з зеленуватою смужкою. Плід 
– коробочка. цвітіння IV–V.
Геофіт, мезофіт, мезотроф, сціо-
геліофіт, мегатерм, ентомофіл, 
балістохор.
Сильвант: листяні природні, 
іноді штучні ліси. 

Ареал виду, 
поширення в області
Балкансько-близькосхідний.
По Україні: Степ (дуже рідко), 
Крим.

Новомосковський р-н (Са-
марський ліс, Кононенко, 
1938!, Тарасов, Клоков, 
1963! Алексєєв та ін., 1986, 
Определитель высших рас-
тений Украины, 1987, ок. 
с. Вільне, Бельгард, 1971, 
с. Орловщина, Рублевська, 
2006!), Дніпропетровський р-
н (м. Дніпропетровськ, парк 
«40 років Перемоги», Тарасов, 
1993!, 2000!, Ботанічний сад 
ДНУ, (дендропарк), Тарасов, 
2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в природних лісах 
чисельні, у штучних лісах нечи-
сельні, локальні.
Вирубка лісів, збір для пере-
садки, на букети. 

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Ornithogallum kochii 
Pare 
Рястка Коха 
(Птицемлечник Коха)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, цибу-
линний, пучкокореневий, 
вегетативнонерухливий, 10–
30 см заввишки.
цибулина яйцевидна з сірува-
тою оболонкою. Стебло прямо-
стояче. Листки голі, вузьколіній-
ні, сірувато-зелені. Суцвіття 
щитковидне (5-16 квіткове). 

Квіти білі з зеленою смужкою. 
Плід – обернено яйцевидна ко-
робочка. цвітіння IV–V
Геофіт, ксеромезофіт, мегат-
роф, сціогеліофіт, мегатерм, 
ентомофіл, балістохор.
Сильвостепант: степи, 
кам’янисті відслонення, чагар-
ники.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-малоазійський.
По Україні: Лісостеп, Степ, 
Крим (зрідка).
Новомосковський р-н, Павло-
градський р-н (Алексеев и др., 
1986), Дніпропетровський 

р-н (м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, степо-
ві береги Дніпра та затоки 
нижче Дніпропетровська, 
Барановский, 2000, ок. с. 
Олександрівка, б. Чернеча, 
Барановський, 2010), Синель-
никівський р-н (Кучеревський, 
2001), Покровський р-н 
(Велико-Михайлівське ліс-
ництво, Кучеревський, 2001, 
DSU!, 1950), П’ятихатський 
р-н (по р. Дежуріна, Красова, 
1999!), Верхньодніпровський 
р-н (с. Заріччя, б. Крута, 
Кучеревьский, 1995), Соло-
нянський р-н (степові береги 
Дніпра та заток, Барановский, 
2000), Криворізький р-
н (б. Північна Червона, 
Кучеревський, Приймачук, 
1990, «Скелі МОДРУ», 1985, с. 
Інгулець, Кучеревський, Шоль, 
1998).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції нечисельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
збір для пересадки, на букети. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Scilla bifolia L. 
Проліска дволиста
(Пролеска двулистная)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, ци-
булинний, пучкокореневий, ве-
гетативнонерухливий,
6,5–20 см заввишки.
цибулина яйцевидна з чорни-

ми оболонками. Квіткове стеб-
ло круглее, до середини обгор-
нуте піхвами листків. Листки 
(2-3) широко-лінійні, звужені 
до основи. Квіти в гронах (2–6 
квіткових), голубого кольору. 
Плід –  куляста тупо-тригранна 
коробочка. цвітіння IV
Геофіт, мезофіт, мегатроф, сціо-
геліофіт, мегатерм, ентомофіл, 
балістохор, мірмекохор.
Сильвант: листяні ліси, узлісся, 
трав’янисті схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-малоазійський.
По Україні: Карпати, Південь 

Правобережного Полісся, 
Лісостеп, Степ, гірський Крим.
Новомосковський р-н 
(Алексеев и др., 1986), 
Павлоградський р-н (Алексеев 
и др., 1986), м. Дніпропет-
ровськ (Акинфиев, 1989, ок. с. 
Олександрівка, Барановський, 
2010, ок. ж/м Ігрень, б. 
Панкратьєва, Тарасов, 
2007!), П’ятихатський р-н, 
Верхньодніпровський р-н (по р. 
Саксагань, Сидоров, 1897, ст. 
Гранове, Кучеревський, 2001), 
Софіївський р-н (ок. с. Макорти, 
Кучеревський, 1985!), Кри-
ворізький, Широківський р-
ни (Кучеревський, 2000), 
Томаківський р-н (б. Крутенька, 
Остапко, Хархота, 1982!).

Чисельність та причини її 
змін
Популяції малочисленні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
збір на букети, для пересадки,. 

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський, у Криворізькому 
ботанічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Scilla sibirica Haw.
Проліска сибірська 
(Пролеска сибирская)

Родина 
Hyacinthaceae – Гіацинтові 
(Гиацинтовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, ци-
булинний, пучкокореневий, ве-
гетативнонерухливий,
10–22 см заввишки.
цибулина яйцевидна з чорни-

ми оболонками. Квіткові стеб-
ла плоскі, по декілька з однієї 
цибулини, обгорнуті до поло-
вини піхвами листків. Листки 
(2-4) широко-лінійні. Квіти по-
никлі, яскраво-сині. Плід – яй-
цевидна коробочка. цвітіння 
III–IV.
Геофіт, мезофіт, мегатроф, сци-
огеліофіт, мезотерм, ентомо-
філ, балістохор, мірмекохор
Сильвант: ліси, узлісся, чагар-
ники.

Ареал виду, 
поширення в області
Східноевропейсько-малоазій-
ський.

По Україні: Лісостеп, Степ (ок-
рім півдня).
По лісах всієї області: Ново-
московський р-н (Самарський 
бір, Алексеев, и др., 1986, 
Барановський, 2000, с. 
Орловщина, Рублевська, 
2006!) Павлоградський р-
н (Кочерезьке лісництво, 
Тарасов, 1980!), м. Дні-
пропетровськ, (Акинфиев 
1889), П’ятихатський р-н ( р. 
Саксагань, Сидоров,1997), 
Верхньодніпровський р-н (Си-
доров, 1897, ст. Гранове, б. 
Калиніська, Кучеревський, 
Сокоренко, Федорова 2000) 
та інших.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в природних лісах 
чисельні, у штучних лісах нечи-
сельні, локальні.
Вирубка лісів, рекреація, збір 
на букети.

Заходи охорони
Охороняється у у Ботанічному 
саду ДНУ; у Криворізькому бо-
танічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Stratiotes aloides L.
Водяний різак алоевидний
(Телорез алоевидный)

Родина 
Hydrocharitaceae – 
Жабурникові (Водокрасовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий, технічний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 15-70 см завдовжки.
Стебло товсте (2-5 см), корот-
ке (до 1 см), Кореневище з 
довгими коренями і довгими 
пагонами з плаваючими розет-
ками листів. Листи 15 – 40 см 
завдовшки, до 4 см завширш-
ки, мечовидні, густі, сидячі, ши-
пувато-пилчасті. Суцвіття в па-
зухах листів, на довгих ніжках. 
Покривало щільне, неопадне. 
Квітки дводомні, великі, пе-
люстки білі, оцвітина подвійна 
з 3 долями в колі. Жіночі з 1 
маточкою, чоловічі з багатьма 

тичинками. Плід несправж-
ньо-6-гніздий. Розмноження 
в основному – вегетативне. 
цвітіння V – VIII.
Гідрофіт, сціогеліофіт, мезо-
терм, гідатофіт, мезотроф, ане-
мофіл, гідрохор, зоохор. 
Аквант: стоячі і повільно текучі 
води. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько – Західносибір-
ський.
По Україні: розсіяно по всій те-
риторії.
Новомосковський р-н (у водой-
мах стоячою водою, Алексеев 

и др., 1986, в аренних, іноді 
заплавних (оз. Оленеве пр. 
с. Івано-Михайливки) озе-
рах, Барановський, 1998!), 
Павлоградський р-н (Тарасов, 
1976!), Петриківський р-н 
(ПЗ Дніпровсько-Орільський, 
Барановський, 1993!), 
Дніпропетровський р-н (боло-
та лів. бер. Дніпра, Акинфиев, 
1889, стоячі води по Дніпру, 
Бекетов – Сидоров, 1897, 
мілководдя Запорізького в-
ща від м. Дніпродзержинськ 
до Дніпропетровська, ниж-
че – рідше, ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Барановський, 
2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, пос-
тупово поширюються на міл-
ководдях Дніпровських водо-
сховищ, в заплавних водоймах 
скорочуються за рахунок змін 
гідрологічного режиму та рек-
реації. 

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото:В.В. Дем’янов
Фрагмент: http://www.plantarium.ru/

page/image/id/2989.html
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Crocus reticulatus 
Steven ex Adams
Шафран сітчастий 
(Шафран сетчастый)

Родина 
Iridaceae – Півникові (Касатико-
вые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбоцибулин-
ний, вегетативнонерухливий, 
8-30 см заввишки.
Листків 3 – 4, вузькі, лінійні, 

1,5 мм завш., після цвітін-
ня дуже виростають у довжи-
ну. Покривало з 2–3 листків. 
Оцвітина блідо фіолетова, з 
еліптично-оберенено-ланцет-
ними гострими частками, зов-
нішні з темно фіолетовими 
смужками на спинці. Пиляки 
оранжеві, в два рази довші 
від ниток, приймочки суцільні, 
яскраво-оранжеві, перевищу-
ють пиляки. цвітіння ІІІ – ІV.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ксе-
ромезофіт, мегатроф, ентомо-
філ, балістохор.
Пратостепант: степи, відкриті 
трав’янисті місця, луки (іноді 
– засолені).

Ареал виду, 
поширення в області
Східноєвропейсько-Малоазій-
ський.
По Україні: південний Лісостеп, 
Степ, Крим.
По степах всієї області, спо-
радично. Наприклад: Ново-
московський, Павлоградський 
р-ни (Акинфиев, 1889, 
Тарасов, 1963!, Алексеев и 
др., 1986), П’ятихатський р-
н (Тарасов, 1969!), Солонян-
ський р-н (По берегах 
Дніпра, Барановський, 2000, 
Косогубова, 2002!), Криворізь-
кий р-н (Кучеревський, 2000). 
На луках (іноді – засолених) по 
Орілі: Юр’ївський р-н між сс. 
Чернявщина і Чорноглазівка, 
Барановський, 2008!.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський, у Криворізькому 
ботанічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Gladiolus tenuis M. Bieb.
Косарики тонкі
(Гладиолус тонкий)

Родина 
Iridaceae – Півникові (Касатико-
вые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбоцибулин-
ний, вегетативнонерухливий, 
30 – 85 (115) см заввишки.
Бульбоцибулина коротко-яй-

цевидна, 12-25 мм завдовж-
ки, 8-20 мм у поперечному 
діаметрі. При основі бульби 
постійно сидять додаткові ци-
булинки. Стебло прямостояче. 
Два листки в основі стебла, 
вузько-мечовидні, третій (вер-
хівковий листок) у вигляді піх-
ви з вкороченою пластинкою. 
Суцвіття – Колос (звивина), 
однобічний, 5-12 см завдовж-
ки, з (2) 4 – 10 (12) квітками, 
густий. Оцвітина темнопурпу-
рово-фіолетова. Пиляки прямі, 
в 1,5 рази коротші від ниток 
тичинок. Коробочка обернено-
яйцевидна, з трьома закругле-
ними гранями, 8-17 мм завд. 

цвітіння 2/2V – VІІ.
Геофіт, сциогеліофіт, мегатерм, 
гігромезофіт, мезотроф, енто-
мофіл, балістохор.
Пратант: луки, поляни, вологі 
місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем.
По Україні: Лісостеп, лівобе-
режний Степ, Гірський Крим.
Магдалинівський р-н (між сс. 
Личково та йосипівка, Тарасов, 
1995!), Новомосковський р-
н (ок. с. Андрііївка,Тарасов, 
1968!), Павлоградський 
р-н (Кочерезьке лісниц-
тво, Алексеев и др., 1986), 
Дніпропетровський р-н (луки 
між сс. Новоселівка та Піщанка, 
ок. с. Новотроїцьке, оз. Солений 
Лиман, Рублевська, 2009!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні (рідко 
– багаточисельні), локальні.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Iris halophila Pall.
Півники солелюбні
(Касатик солелюбный)

Родина 
Iridaceae – Півникові (Касатико-
вые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативномалорух-
ливий, 70-100 см заввишки.
Стебло трохи стиснуте. Листки 
ланцетно-лінійні, прикореневі, 
перевищують стебло, стеблові 
листка нечисленні, коротші. 
Листочки покривала ланцетні. 
Квіток у покривалі 2 – 4, білу-
вато-жовтих або жовтуватих. 

Коробочка довгаста, з шістьма 
гострими ребрами, наверху з 
довгим вістрям. цвітіння 2/2V 
– 1/2VІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезофіт, алкомезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Галопратант: цілинні степи, схи-
ли, поди, солонцюваті луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Східноєвропейсько-Західно-
азійсько-Монгольский.
По Україні: південь Лісостепу 
(зрідка), Степ.
По всій області, по сте-
пах та луках, дифузно. 

Наприклад: Петриківський 
р-н (ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Барановський, 
2000), Новомосковський, 
Павлоградський р-ни (ок. 
Павлограда, Криштофович!, 
лів. бер. Самари, Алексєєнко! 
– Флора УРСР, т.3, Тарасов, 
1963!, Алексеев и др., 1986), 
Дніпропетровський р-н 
(Сидоров, 1987, Барановський, 
2000), П’ятихатський, 
Верхньодніпровський, Со-
фіївський, Нікопольський, 
Криворізький, Широківський 
р-ни (Кучеревський, 2001), 
Нікопольський р-н (Дем’янов, 
2000! DSU), Криворізький р-н 
(Флора УРСР, т.3), Криворізький 
р-н (між Ново-Житомиром та 
Кривим Рогом, Пачоський, 
Флора УРСР, т.3). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифузні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський, у Криворізькому 
ботанічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото:В.В. Дем’янов
Фрагмент: В.В. Дем’янов
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Iris pineticola Klokov
Півники борові
(Касатик боровой)

Родина 
Iridaceae – Півникові (Касатико-
вые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 

7 – 20 см заввишки.
Стебла плідні та неплідні гони з 
пучками листів, з 1–2 листка-
ми, або безлисті. Листки лінійні 
5–32 см завдовжки, 1,5–10 
мм завширшки. Листочки об-
гортки 2–3. Квітки на стеблині 
1–3, на квітконіжках 5–20 
мм завдовжки, ясно-жовті. 
Оцвітина 35–55 мм завдовж-
ки. Коробочка тригранна. 
цвітіння ІV–V.
Геофіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
мезофіт, оліготроф, ентомофіл, 
балістохор.
Псамосильвант: бори, піскуваті 
місця серед степу.

Ареал виду, поширення в 
області
Північно-понтичний ендем.
По Україні: Лісостеп та північна 
частина Степу – зрідка.
Новомосковський р-н (пр. 
с. Андріївка, на боровій 
терасі Альбицька, 1947, 
Євдущенко, 1983!, Тарасов, 
1979!, Барановський, 2008!), 
Павлоградський р-н (борова 
тераса Самари, Алексеев и 
др., 1986). 
Знахідки: м. Дніпропетровськ 
(лівий берег Дніпра, Акинфиев, 
1889), Верхньодніпровський 
р-н (на скалах Дніпра, м. 
Верхньодніпровськ, Сидоров, 
1897) вважаємо втраченими 
за рахунок гідробудівництва. 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото:В.В. Дем’янов
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Iris ponticа Zapal
Півники понтичні
(Касатик понтический)

Родина 
Iridaceae – Півникові (Касатико-
вые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент степових 
біогеоценозів.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-

вищний, вегетативнорухливий, 
15-35 см заввишки.
Стебло дуже коротке, 2–3 см за-
ввишки, безлисте. Листки вузь-
колінійні, прямостоячі, 10–25 
(35) см завдовжки. Квітка одна, 
або дві. Оцвітина голубувато-ліло-
ва. Коробочка яйцевидно-куляс-
та, тригранна. цвітіння V – VІ.
Геофіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф, ентомофіл, 
балістохор.
Степант: цілинні степи, 
трав’янисті схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-західне Причорно-

мор’я, Східне Середземно-
мор’я.
По Україні: південно-західна 
частина території – рідко.
П’ятихатський р-н (ок. с. Во-
лочаївка, Кучеревський, 
1985!), Верхньодніпровський 
(ст. Гранове, б. Калинівська, 
Кучеревський, Федорова, 
1996!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Викопування для пересадки.

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ, у Криворізькому бо-
танічному саду.

Фото: В.В. Крутенко
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Iris pumila L.
Півники карликові
(Касатик карликовый)

Родина 
Iridaceae – Півникові (Касатико-
вые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент степових 
фітоценозів.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, дов-
гокореневищний, пучкорене-
вий, вегетативнорухливий, 10-

30 см заввишки.
Стебло до 3 см заввишки, зви-
чайно з однією квіткою. Листки 
прикореневі, мечовидні, сизу-
вато-зелені, довші від стебла, до 
8–10 см завдовжки, 4–12мм 
завширшки. Покривало дво-
листе. Квітки фіолетові, жовті, 
майже білі. Коробочка довгас-
та, невиразно-тригранна, за-
гострена, 4–6 см завдовжки. 
цвітіння ІV–V.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Степант: цілинні степи, 
кам’янисті місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Панонсько-Середземномор-
ський.
По Україні: південь Лісостепу 
– зрідка, Степ, Крим.
По всій області, по степах, ди-
фузно. 

Чисельність 
та причини її змін
Багаточисельні, дифузні.
Надмірний випас, руйнування 
місць зростання.

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ.

Фото:В.В. Дем’янов
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Iris sibirica L.
Півники сибірські
(Касатик сибирский)

Родина 
Iridaceae – Півникові (Касатико-
вые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, красильний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-

вищний, вегетативно рухли-
вий, до 1 м заввишки.
Стебло кругле, порожнисте, з 
1–3 квітками, вгорі розгалу-
жене. Листки вузьколінійні, за-
гострені, прикореневі листки 
коротші від стебла. Квітки сині. 
Коробочка довгасто-овальна, 
тригранна, тупа. цвітіння VІ.
Геофіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, мезотроф, енто-
мофіл, балістохор.
Палюдопратант: заплавні луки, 
між чагарниками, береги річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Середня та Східна Європа, Азія 

(помірна смуга).
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, північний Степ.
Петриківський р-н (ок. с. Ку-
рилівка, Гореліков, 1946! DSU, 
ПЗ Дніпровсько-Орільський, 
ок. оз Сокілки, Барановський, 
1988!).
Місцезнаходження: м. Ново-
московськ, Сидоров, 1897, 
Дніпропетровський р-н (ж/
м. Ігрень, Акинфиев, 1889, 
Алексеенко! – Гирло р. Са-
мара – Флора, УРСР, т.3, ок. 
с. йосипівки, по р. Самарі, 
Котов – Флора, УРСР, т.3), 
Верхньодніпровськ (біля прича-
лу, Акинфиев – Флора УРСР, т.3) 
вважаєма втраченими за раху-
нок створення Запорізького та 
Дніпродзержинського в-щ.

Чисельність 
та причини її змін
Малочисельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
зміна гідрологічного режиму, 
збір на букети.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський, у Ботанічному саду 
ДНУ.

Фото:В.В. Дем’янов
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Luzula campestris (L.) DC. 
Ожика рівнинна
(Ожика равнинная)

Родина 
Juncaceae – Ситникові (Ситни-
ковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний для степової зони.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий.
Стебла нечисленні (1–4), пря-

мі, внизу висхідні, 5–30 см за-
ввишки. Листки лінійні, плоскі, 
2–3 мм завширшки, по краях 
рясно-волосисті, коротші від 
стебла. Суцвіття зонтикоподіб-
не, розлоге з прямими гори-
зонтальними гілками, з 3–6 
головками на кожній. Головки 
кулясті 0,5–1,2 см завдовжки, і 
0,6–0,9 см завширшки, Квітки 
3–3,8 мм завдовжки., пучка-
ми по 3–9 (11). Коробочка 
широко-яйцевидна. цвітіння V 
– 1/2VІ.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, ксеромезофіт, оліго-
троф, анемофіл, балістохор.
Сильвопратант: сухі трав’яні та 

піщані місця, борові піски, со-
сняки, дубові гаї.

Ареал виду, 
поширення в області
Середня, Східна Європа, 
Кавказ, Мала Азія.
По Україні: Полісся, Лісостеп.
Дніпропетровський р-н (лівий 
берег Дніпра, Акинфиев, 1889, 
ж/м Ігрень, Сидоров, 1897), 
П’ятихатський р-н (по р. Сак-
сагань, Слепак! – Сидоров, 
1897).

Чисельність 
та причини її змін
Малочисельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
надмірний випас, рекреація.

Заходи охорони
Необхідне розмноження в куль-
турі та відновлення в природі. 

Фото: www.missouriplants.com
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Luzula multiflora 
(Ehrh.) Lej.
Ожика багатоквіткова
(Ожика многоцветковая)

Родина 
Juncaceae – Ситникові (Ситни-
ковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативно нерухли-
вий.

Стебла численні, прямі, 20–50 
см заввишки, вкриті листом. 
Листки плоскі, до 3 мм за-
вширшки, волосисті. Суцвіття 
зонтикоподібне, з прямо вгору 
і вбік спрямованими гілками, 
з 5–10(14) пучків, 0,6–1,3 см 
завдовжки і 0,5–0,7 см за-
вширшки. Квітки 3–3,8 мм 
завдовжки в пучках по 3–14. 
Коробочка широко-обернено-
яйцевидна, зеленувато бура. 
цвітіння ІV – 1/2VІ.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезофіт, мезотроф, 
анемофіл, мірмекохор.
Пратосильвант: ліси, чагарни-
ки, луки.

Ареал виду, 
поширення в області
центральна Євразія.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп.
Новомосковський р-н 
(пр. с. Андріївка, арена 
Самари, Алексєєв, 1986!), 
Дніпропетровський р-н (піски 
лів. берега Дніпра, Акинфиев, 
1889), Покровський (ок. с. 
Велико-Михайлівка, Бекетов, 
1886 – Акинфиев, 1889).

Чисельність 
та причини її змін
Малочисельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
надмірний випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: www.plantarium.ru
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Wolffia arrhiza (L.) 
Horkel ex Wimmer
Вольфія безкоренева
(Вольфия безкорневая)

Родина 
Lemnaceae – Ряскові 
(Рясковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Приклад крайнього ступеня ре-
дукції квіткової рослини.
Найменша квіткова рослина в 
світі.
Кормовий (в акваріумістиці).

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, 1–1,5 мм у діаметрі.

Рослини кулясто-овальні, пла-
ваючі, поодинокі або паристі, 
без коріння. Суцвіття редуко-
ване, складається з 1 тичинки і 
1 маточки. В Європі цвіте дуже 
рідко. 
Розмножується в основному 
вегетативно.
Аквант: стоячі, або малопро-
точні водойми.
Гідрофіт, сціогеліофіт, мезо-
терм, плейстофіт, мезотроф, 
анемофіл, гідрохор.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Південноазійський.
По Україні: Полісся., Лісостеп, 

Степ (спорадично).
По Дніпру та Самарі спорадично 
і періодично. Новомосковський 
р-н (оз. пр. с. Черкаське, 
Тарасов, 1983!, заплавні оз. 
пр. с. Андріївка, Євдущенко, 
1984!, Барановський, 1986!), 
Дніпропетровський р-н (Дні-
пропетровськ, Сідельник, 
1948, 1960!, Запорізьке в-ще: 
пр. с. Обухівка, Євдущенко, 
1971!, ПЗ Дніпровсько-
Орільський – пр. с. Таромське, 
Барановський, 1983!, Діївські 
плавні, Барановський, 1983!, 
Самарське плесо пр. ж/м 
Південний, Барановський, 
1980!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, забруднення водойм.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: molbiol.ru.
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Fritillaria meleagris L.
Рябчик шаховий 
(Рябчик шахматный)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний вид з диз’юнктивним 
ареалом.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, цибулинний, 20–
35 (50) см заввишки.

цибулина майже куляста, з бу-
рою оболонкою. Стебло тонке, 
пряме. Листки (3-5) чергові, 
широколінійні, загострені, си-
зуваті. Квітки одиничні, звислі, 
широко-дзвоникуваті, бурува-
то-пурпурові, з білуватими пля-
мами, розміщеними у  шахо-
вому порядку. Плід – куляста 
коробочка. цвітіння IV–V.
Геофіт, мезофіт, мегатроф, сціо-
геліофіт, ентомофіл, балістохор.
Сильвопратант: вологі луги, ча-
гарники, ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Палеоарктичний диз’юнктивний.

По Україні: Закарпаття, Прикар-
паття, Лісостеп.
Павлоградський р-н (по лісах, 
Акинфиев, 1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Збір, надмірне випасання, рек-
реація.

Заходи охорони
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: www.autoforum.nnov.ru.
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Fritillaria meleagroides 
Patrin ex Schult. et 
Schult. f.
Рябчик малий
(Рябчик малый)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий) 
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
ендемік СНД з диз’юнктивним 
ареалом.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, цибулинний, ве-
гетативнонерухливий, 20–70 

см заввишки. 
цибулина яйцеподібно-куляста 
з бурою оболонкою. Листки (3-
10) вузько лінійні, жолобчасті, 
спірально розміщені. Квітки 
(25-35 мм) поодинокі, повислі, 
ззовні брудно пурпурові, все-
редині – жовтуваті з темними 
плямами, які утворюють шахо-
вий малюнок. Плід – довгаста 
тупо-тригранна коробочка, до 
2,5 см завдовжки. цвітіння 
IV–V.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зофіт, алкаломегатроф, енто-
мофіл, балістохор.
Пратант: солонцюваті луки, сте-
пові поди.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-західно-сибірсь-
кий диз’юнктивний.
По Україні: Закарпаття, Лісо-
степ, Степ.
Новомосковський р-н 
(ок. м. Новомосковськ, 
Котов! – Флора УРСР, т. 3, 
1950, між сс. Новоселівка 
та Піщанка, Рублевська, 
2007!), Павлоградський 
р-н (ок. м. Павлоград, по 
Самарі, Криштофович! – 
Флора УРСР, т. 3, Алексеев 
и др., 1987, Тарасов, 1983), 
Дніпропетровський р-н (ок. с. 
Обухівка, Тарасов, 1999, ок. м. 
Підгороднє, зак. «Отченашкові 
наділи», Рублевська, 2008!).
Місцезнаходження: ок. м. 
Дніпропетровськ, Срединсь-
кий! – Флора УРСР, т. 3, 1950 
вважаємо втраченим.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні (іноді 
– багаточисельні), локальні.
Розорювання заплав, випас, 
зривання та викопування.

Заходи охорони
Потребує охорони шляхом 
прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Fritillaria ruthenica 
Wikstr.
Рябчик руський
(Рябчик русский)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Диз’юнктивний на межі ареалу.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, цибулинний, пуч-
кокореневий, вегетативноне-
рухливий, 20–60 см заввишки. 
цибулина куляста. Стебло, пря-
ме, від середини до верхівки 
уліснене. Листки лінійні, верхні 
– ниткоподібні, спірально за-
кручені, з чіпкими верхівками. 
Квіти (1-4) пониклі, 2-3 см за-
вдовжки, ззовні – темно-пурпу-
рові, зсередини – жовтуваті, з 
нечітким шахово-сітчастим ма-
люнком. Плід – крилата шес-
тигранна коробочка. цвітіння 
IV–V.
Геофіт, сціогеліофіт, мезотерм, 
ксеромезофіт, мезотроф, енто-
мофіл, балістохор.
Пратосильвант: ліси, луки, ча-
гарники, кам’янисті місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Східно-европейсько-західноси-
бирсько-середньоазіатський. 
По Україні: Лісостеп, Степ.
По заплавних та байрач-
них лісах: Магдалинівський, 
Юр′ївський р-ни (по .р. 
Оріль, Чегорка, 1999!). 
Новомосковський р-н (о-ви 
нижче м. Новомосковськ, 
Барановський 1980!), 
Павлоградський р-н (ок. с. 
Кочережки, – Алексеев и др., 
1986), Дніпропетровський 
р-н (ок. с. Любимівка – ур. 
яцев яр, Тарасов, 1970!, ок. 
с. Олександрівка, б. Чернеча, 

Барановський, Рублевська, 
2010!), П’ятихатський р-н 
(по р. Саксагань, Пачоський, 
1910, ок. с. Новоукраїнка, 
Кучеревський, Шоль, Красова, 
Баранець!, ок. с. Біленщина – 
ур. Грабовий ліс, Кучеревський, 
Шоль, Красова, Баранець, 
2004!), Солонянський р-н 
(ок. с. Нікольське-на-Дніпрі 
– ур. Тягинка, Кучеревський, 
Федорова, Сокуренко, 
1996!), Софіївський р-н (по р. 
Кам’янка, Пачоський, 1910), 
Апостоловський р-н, ок. с. 
Токівське, Кучеревський, 
Шоль, Красова, Провоженко, 
2002!), Широківський р-н (ок. 
с. Новоселівка, Кучеревський, 
Шоль, Красова, 2000). 
Місцезнаходження: м. Дніпро-
петровськ, Акинфиев, 1889, 
м. Павлоград, Сидоров, 1897 
вважаємо втраченими.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифузні.
Вирубка лісів, рекреація, збір.

Заходи охорони
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Потребує охорони шляхом 
прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Gagea bohemica 
(Zauschn.) Schult.et 
Schult.f.
Зірочки богемські 
(Шовіца)
(Гусиный лук богемский 
(Шовица)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, ци-
булинний, пучкокореневий, ве-
гетативнонерухливий, 2–10 см 
заввишки.

цибулини дві, обгорнуті спіль-
ною бурою оболонкою. Стебло 
циліндричне. Листки вузьколан-
цетні. Квіток 2–4, зовні зелену-
ваті, зсередини яскраво-жовті. 
Оцвітина опушена на спинці. 
Плід – коробочка. цвітіння III–
IV.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зоксерофіт, мезотроф, ентомо-
філ, балістохор.
Степопетрофіт: кам’янисті 
піщані та сухі трав’янисті міс-
ця. 

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Східноєвропейський.

По Україні: південь Лісостепу, 
Степ.
Дніпропетровський р-н (м. 
Дніпропетровськ, на скелис-
тих берегах Дніпра, Акинфиев, 
1889), відслонення гранітів 
Правобережжя області, Куче-
ревський, 2004).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Розорювання, випалювання, 
зривання, викопування.

Заходи охорони
Потребує охорони шляхом 
прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Gagea lutea (L.) 
Her.-Gawl
Зірочки жовті
(Гусиный лук желтый)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, ци-
булинний, пучкокореневий, ве-
гетативнонерухливий, 5–25 см 
заввишки.

цибулина одинична, довгасто-
яйцевидна, з бурувато-сірою 
оболонкою. Прикореневий 
листок одиничний, широко-
лінійний. Стеблових листів два, 
ланцетні. Суцвіття зонтико-
подібне, сидяче. Плід – коро-
бочка. цвітіння IV.
Геофіт, геліосциофіт, мезотерм, 
мезофіт, мезотроф, ентомофіл, 
балістохор.
Сильвант: тінисті листяні ліси, 
чагарники. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Сибірський.
Майже по всій Україні.

По всій області, у природних 
заплавних та байрачних лісах. 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні (у ве-
ликих природних ліса – багато-
чисельні), локальні.
Порушення та трансформація 
природних екотопів лісів.

Заходи охорони
Потребує охорони шляхом 
прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевска
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Gagea maeotica 
Artemcz
Зірочки азовські
(Гусиный лук азовский)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, ци-
булинний, пучкокореневий, ве-
гетативнонерухливий, 4–15 см 
заввишки.
цибулина яйцевидна, з сіру-

ватими оболонками. Стебла 
чотиригранні, голі. Листя вузь-
колінійні. Суцвіття 1-3 квітко-
ве. Квіти 12-17 мм завдовж-
ки, ззовні – зелені, зсередини 
– жовті. Плід – довгаста коро-
бочка. цвітіння III–IV.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зоксерофіт, мезотроф, ентомо-
філ, балістохор.
Степант: степові схили. 

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморський ендем.
По Україні: в південній та пів-
денно-східній частині Степу.
Павлоградський р-н (степовий 

схил південної експозиції ок. 
с. Троїцьке). Барановський, 
Тарасов, 2006!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Випас, випалювання степу, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Gagea ucrainica 
Klokov 
Зірочки українські
(Гусиный лук украинский)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, ци-
булинний, пучкокореневий, ве-
гетативнонерухливий, 4–17 см 
заввишки.
цибулина одинична, яйцевид-

на з сіро-бурими оболонками. 
Стебло вгорі опушене. Листки 
вузько лінійні, коротко опу-
шені. Суцвіття 1-8 квіткове, 
10-50 мм завдовжки, густо і 
коротко опушене. Квіти ззовні 
зелені, всередині жовті. Плід 
– яйцевидно-довгаста коро-
бочка. цвітіння IV.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ксе-
ромезофіт, мезотроф, анемо-
філ, балістохор.
Петростепант: відслонення 
гранітів, степові схили. 

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморський ендем.

По Україні: Степ
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Мороз, Тарасов, 
1981!), Дніпропетровський р-н 
(м. Дніпропетровськ, на скелис-
тих берегах Дніпра, Акинфиев, 
1889), На Правобережжі, рід-
ко, Кучеревський, 2004).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Випас, випалювання степу, 
збір, викопування цибулин.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Tulipa hypanica 
Klok et Zoz
Тюльпан бузький
(Тюльпан бугский)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, цибу-
линний, пучкокореневий, веге-
тативно малорухливий, 15-35 

см заввишки.
цибулина яйцеподібно-кулясті 
з майже чорними оболонками. 
Листки лінійно-ланцетні, вздовж 
складені, зверху сизуваті. Квіти 
поодинокі блідо-жовті 16-35 
мм завдовжки. Плід – видов-
жена, 13-25 мм завдовжки, 
коробочка. цвітіння IV–V.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зоксерофіт, мезотроф, анемо-
філ, балістохор.
Петрофіт: вапнякові та гранітні 
відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Західнопонтичний ендем

По Україні: південна частина 
правобережного степу.
По всій території Правобежжя 
області по долинах річок 
(Кучеревський, 2004).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ди-
фузні, локальні.
Випас, кар’єрні розробки, рек-
реація.

Заходи охорони
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Потребує охорони шляхом 
прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.tulipessauvages.org.
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Tulipa quercetorum 
Klokov et Zoz
Тюльпан дібровний
(Тюльпан дубравный)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, ци-
булинний, пучкокореневий, 
вегетативнонерухливий, 25-

40 см заввишки.
цибулина одинична, з світло-
бурими оболонками. Листки 
лінійні. Суцвіття 1-8 квіткове, 
10-50 мм завдовжки, густо і 
коротко опушене. Квіти поо-
динокі 25-35 мм завдовжки, 
яскраво-жовті, рідко рожеву-
ваті. Плід – видовжена до 25 
мм завдовжки коробочка. 
цвітіння IV–V.
Геофіт, геліосциофіт, мезотерм, 
мезофіт, мегатроф, анемофіл, 
балістохор.
Степосильвант: заплавні та 
байрачні ліси, чагарники, луки, 
степові схили. 

Ареал виду, 
поширення в області:
Eндем Південно-східної 
Європи.
По Україні: Лісостеп, Степ.
По всій Дніпропетровський об-
ласті, дифузно. 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Порушення та трансформація 
природних екотопів внаслідок 
господарського освоєння.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський, у Ботанічному саду 
ДНУ, у Криворізькому ботаніч-
ному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: О.В. Дем’янова



О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

124

Tulipa schrenkii Regel.
Тюльпан Шренка
(Тюльпан Шренка)

Родина 
Liliaceae – Лілійні (Лилейные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний з диз’юнктивним 
ареалом.
Декоративний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ефемероїд, цибу-
линний, пучкокореневий, веге-

тативнонерухливий, 20-40 см 
заввишки.
цибулина яйцеподібна з бури-
ми тонко шкірястими оболон-
ками. Стебло голе або у вер-
хній частині опушене. Листки 
широко ланцетні, хвилясті сизі 
зі споду опушені. Квіти червоні 
іноді жовті та білуваті. Плід дов-
гаста коробочка. цвітіння VI-
VII.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зоксерофіт, мегатроф, анемо-
філ, балістохор.
Петростепант: степи, степові 
солонці, вапнякові та крейдяні 
відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійсько-Близь-
косхідний.
По Україні: Донецький Лісостеп, 
Степ, Крим.
Синельниківський р-н (ок. с. 
циганівка, б. Гніда, Угринський 
– Флора УРСР, т. 3, 1950), 
Криворізький р-н (ок. с. 
Анастасьївка, Гайова, 1971!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня степів, пали, збір 

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: molbiol.ru.
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Bulbocodium versicolor 
(Her. Gan.) Spreng.
Брандушка різнокольорова 
(Брандушка разноцветная)

Родина 
Melanthaceae – Мелантієві 
(Мелантиевые)

Природоохоронний статус 
2 (вразливий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Європейський з диз’юнктивним 
ареалом.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, бульбоцибулин-
ний, пучкокореневий, вегета-
тивнонерухливий, 8–15 см за-
ввишки.
Бульба яйцевидна з чорнобу-
рими оболонками. Листки (3-4) 
ланцетно-лінійні, жолобчасті. 
Квітки лілово-рожеві, одиничні 
або по 2-3. Плід –  довгасто-яй-
цевидна загострена коробоч-
ка. цвітіння III–IV.
Геофіт, геліофіт, мегатерм, ксе-
ромезофіт, мегатроф, ентомо-
фiл, балістохор.

Степант: степи, трав’янисті схи-
ли, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Південноєвропейсько-східно-
середземноморський.
По Україні: Лісостеп, Степ (роз-
сіяно).
По всій території облас-
ті, дифузно. Наприклад: 
Новомосковський р-н 
(Акинфиев, 1889, ок. с. 
Вільне, DSU, 1937!, Тарасов, 
1983, ок. с. Олександрівка, 
б. Чернеча, Барановський, 
Волошина, 2010!), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 

Дніпропетровськ, Акинфиев 
1889, Ігрень, Тарасов, 
2008!), Синельниківський 
р-н (ок. ст. Синельникове, 
Угринський – Флора УРСР, 
т. 3), П`ятихатський р-н (с. 
Комісарівка, Тарасов, 1959!, 
ок. с. Кулябкіне, Красова, 
1996!), Кринічанский р-н ок. 
(с. Сурське, Дем’янов, 2009!), 
Верхньодніпровський р-н (ст. 
Гранове, б. «Калинівська», 
Кучеревський, 2004, 
Сокуренко, 1996!, с. Заріччя; 
б. «Крива» Кучеревський, 
1991!), Солонянський р-н (с. 
Новотерноватка, Косогубова, 
2002!), Криворізький р-н 
(ок. м. Кривий Ріг, б. Візірка, 
Кучеревський, 1994!, м. 
Кривий Ріг, Кучеревський, 
Шоль, Красова, 2000!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні (іноді 
– багаточисельні), локальні.
Руйнування цілинних степів, 
збір, рекреація.

Заходи охорони 
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ, у Криворізькому бо-
танічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевска
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Verаtrum nigrum L.
Чемериця чорна 
(Чемерица черная)

Родина 
Melanthaceae – Мелантієві 
(Мелантиевые)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний на межі ареалу.
Лікарський, отруйний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, пучкокореневий, ве-
гетативномалорухливий, 70–
100 см заввишки.

Стебло циліндричне, порож-
нисте, вгорі опушене. Листки 
голі, вздовж-складчасті. Нижні 
– широко-еліптичні, верхні – 
лінійні. Суцвіття волотеве, вузь-
ке. Оцвітина темно-пурпурова. 
Плід – яйцевидна тригранна 
гола коробочка. цвітіння VI–
VIII.
Геофіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
мезофіт, мезотроф, ентомофiл, 
балістохор.
Сильвопратант: ліси, чагарни-
ки, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразіатський (неморальний).

По Україні: Полісся, Лісостеп 
(розсіяно), північний Степ (рід-
ко).
Новомосковський р-н (по 
р. Оріль, Акинфиев, 1889!), 
Верхньодніпровський р-
н (Гроссгейм!, 1895!, ок. 
с. Першетравенське, б. 
Стьожчина, Колесник, 
1992!), П`ятихатський р-н (с. 
Біленщина, ур. Грабовий ліс, Ку-
черевський, Шоль, Баранець, 
Красова, 1994!).

Чисельність 
та причини її змін
Одинично. 
Руйнування місць зростання. 
Збір.

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: В. М. Коліснік



О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

127

Caulinia minor (All.) 
Goss. et Germ
Каулінія мала 
(Каулиния малая)

Родина 
Najadaceae – Різухові (Наядо-
вые)

Природоохоронний статус 
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий 

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, пучкокореневий, 
вегетативнонерухливий, 5-40 
см заввишки.
Стебло нитковидне, дуже 
гіллясте з гладенькими межи-
вузлями. Листки з закруглени-

ми по краю зубчастими піхва-
ми, вузьколінійні. Квіти однос-
татеві. Плоди довгасто-лінійні. 
цвітіння 2/2 V–VIII.
Терофіт, геліосциофіт, еврітерм, 
гідатофіт, мезотроф, гідрофіл, 
гідрохор.
Аквант: малопроточні водойми.

Ареал виду, 
поширення в області
Плюрирегіональний вид
По всій Україні.
Новомосковський р-н (р. 
Самара, біля с. Животилівка, 
Сідельник, 1946! ), Петриків-
ський р-н (сучасне гирло р. 
Самари – ПЗ Дніпровсько-

Орільський, Бара-новський, 
1983!, Дубина и др., 1993), 
Дніпропетровський р-н 
(Запорізьке в-ще, нижче м. 
Дніпропетровськ, Євдущенко, 
1977а, ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Барановський, 
1993!, м. Дніпропетровськ, 
Дубина и др., 1993, Єфімов, 
2004!), Синельниківський р-
н, р. Ворона, Дубина и др., 
1993), Верхньодніпровський 
р-н (по р. Омельник с. Мости, 
Кучеревський, 2003!).
Місцезнаходження: Нікополь-
ський р-н (плавні Дніпра, – 
Флора УРСР т.2, 1940) вважає-
мо втраченим внаслідок за-
топлення водами Каховського 
водосховища.

Чисельність та причини її 
змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, забруднення водойм.

Заходи охорони 
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.plantarium.ru/dat/
img/8/88/8862_164d1ac2.jpg

Фрагмент: http://www.plantarium.ru/
dat/img/3/37/37872_4fc98372.jpg
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Dactylorhiza incarnata (L.) 
Soó.
Пальчатокорінник 
м’ясочервоний 
(Пальчатокоренник мясокрас-
ный)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (рідкіс-
ний).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний для Степу вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокорене-
вий, вегетативнонерухливий, 
20–34 см заввишки.
Бульби довгасто-веретеновид-
ні. Стебло циліндричне, вгорі 
трохи гранчасте, порожнисте. 

Листки (4-6) довгасті або лан-
цетні. Суцвіття колос коротко 
циліндричний, досить густий. 
Квіти пурпурові, губа при ос-
нові жовтувата. 
Плід – коробочка. цвітіння     
V–VII.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, мегатроф, енто-
мофіл, балістохор.
Пратопалюдант: болота, забо-
лочені луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Ірансько-Захід-
носибирський.
По Україні: Закарпаття, Полісся, 

Лісостеп (спорадично), Степ 
(дуже рідко), Гірський Крим 
(зрідка).
Магдалинівський р-н (по р. 
Оріль, 1938, DSU!), Новомос-
ковський р-н (ок с. Піщанка, 
с. Гвардійське, Манюк, 1999!, 
ок. с. Новоселівка, Рублевська, 
2008!, Петриківський р-н 
(с. Куліші, Манюк, 1998!), 
Дніпропетровський р-н (ок. 
с. Сугаківка, Манюк 1995!, 
м. Дніпропетровськ, ж/м 
Північний (сел. Шевченка), 
берег Самарської зато-
ки, Александрова, 2010), 
Місцезнаходження пр. м. 
Верхньодніпровськ, та м. 
Дніпропетровськ, лівий бе-
рег Дніпра (Акинфиев, 1889, 
Сидоров, 1997) вважаємо 
втраченими внаслідок затоп-
лення.

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
зміни гідрологічного режиму, 
збір. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: А.О. Александрова
Фрагмент: А.О. Александрова
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Epipactis helleborine (L.) 
Crantz
Коручка морозниковидна 
(Дремлик чемерицевидный)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий). 
Червона книга України (рідкіс-
ний).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний з диз’юнктивним 
ареалом.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокоре-

невищний, пучкокореневий, 
вегетативномалорухливий, 
30–80 см заввишки.
Стебло звивисте, в ниж-
ній частині голе, у верхній 
- коротко опушене. Листки 
(4-10) яйцевидні, ланцетні, 
загострені. Суцвіття видов-
жене, багатоквіткове гро-
но. Квіти звислі, зеленуваті. 
Плід – коробочка. цвітіння 
VI–VII.
Геофіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, балістохор.
Пратосильвант: листяні, змі-
шані ліси, сирі луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: Карпати, Західний 
Лісостеп, Гірський Крим.
Магдалинівський р-н (с. 
Чернетчина, Манюк та ін., 1999! 
DSU!), Новомосковський р-н 
(Присамар’я, Акінфієв, 1896, 
Присамар’я, Червоноліська 
дача, Бельгард, 1937, ок. с. 
Всесвятське, правобережжя р. 
Самари, Сумароков, Тарасов!, 
1981, Самарський бір, Манюк, 
2003), Дніпропетровський 
р-н (Шмальгаузен, 1887! 
Гроссгейм, 1907!), Синель-
ніківський р-н (ок. с. Любімівка, 
б. «яцев яр», Бельгард, 1934!, 
1937). 

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Вирубка лісів, руйнування міс-
ць зростання, зміни гідрологіч-
ного режиму, збір. 

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: Ю.В. Рублевская
Фрагмент: Ю.В. Рублевская
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Epipactis palustris (L.) 
Crantz
Коручка болотна
(Дремлик болотный)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, пучкокореневий, ве-
гетативнорухливий, 30–60 см 
заввишки.
Стебло трохи гранчасте, вгорі 
короткоопушене. Кореневище 
горизонтальне, повзуче, з під-
земними гонами. Листки (4-8) 
голі. Нижні – довгасто-яйцевид-
ні, верхні – ланцетні. Гроно до 
цвітіння поникле, потім пряме, 

негусте. Квіти бурувато-зелені 
або зеленувато сірі. Плід – ко-
робочка. цвітіння VI–VII.
Геофіт, сциогеліофіт, мегатерм, 
мезогігрофіт, олігомезотроф, 
ентомофіл, балістохор, анемо-
хор.
Палюдопратант: болота, боло-
тисті луки, вологі піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейско-центральноазій-
ський.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, б.-м. звичайно; Степ 
– зрідка.
Дніпропетровський р-н (ок. 

м. Дніпропетровськ, Ігрень, 
Акінфієв, 1889, Шмальгаузен, 
1887, с. Чаплі, Сидоров, 1897, 
м. Дніпропетровськ, намитий 
берег Мандриковської затоки, 
Барановський, 1980! – відмі-
чалася багаточисельна популя-
ція), Верхньодніпровський р-н 
(ок. м. Вільногоськ, піщані хвос-
тосховища, Тарасов, 2000!, ур. 
«Велика Парна» Кучеревський, 
2001), ок. с. Курилівка, піща-
ний котлован, Манюк, 2009!, 
ПЗ Дніпровсько-Орільський 
(старі кар’єри в Орловій балці, 
Манюк, 2009!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, іноді 
(на свіжих пісках – багаточи-
вельні).
Чисельність знижується за ра-
хунок руйнування місць зрос-
тання, змін гідрологічного ре-
жиму, збору, але може різко 
зростати на свіжих пісках при 
розробках кар’єрів, намиву те-
риторій. 

Заходи охорони 
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
personal/of/234/part/7.htm
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Listera ovata (L.) R. 
Borbas
Зозулині сльози яйцевидні 
(Тайник яйцевидный)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення 
цікавий біологією розвитку. 
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, пучкокореневий, ве-

гетативномалорухливий, 25–
65 см заввишки.
Стебло чотиригранне, голе, 
вище тонше, опушене. Листки 
(1-3) супротивні, еліптично-яй-
цевидні. Суцвіття – багатоквітко-
ве негусте гроно. Оцвітина зеле-
на, губа жовтувато-зелена. Плід 
– коробочка. цвітіння VI–VII.
Геофіт, геліосциофіт, мегатерм, 
гігромезофіт, мезотроф, енто-
мофіл, анемохор.
Сильвант: вогкі ліси, галявини, 
чагарники.

Ареал виду, поширення в 
області
Європейсько-Західноазійський.

По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Південно-східний 
Степ (зрідка), Гірський Крим.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Василівка, Бельгард, 1950), 
Магдалинівський р-н (ок. с. 
Усть-Лип’янка, 1938! DSU), 
Територія м. Дніпродзержинськ 
(берег Дніпра, ок. с. Куліші, 
Манюк, Акулова, 1998!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Вирубка лісів, руйнування міс-
ць зростання, зміни гідрологіч-
ного режиму, збір. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: Ю.В. Рублевская
Фрагмент: Ю.В. Рублевская
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Neottia nidus-avis (L.) 
Rich.
Гніздівка звичайна 
(Гнездовка настоящая) 

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення
цікавий біологією розвитку. 
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокоре-
невищний, пучкокореневий, 

вегетативномалорухливий, 
висотою 20–45 см.
Кореневище горизонталь-
не, з м’ясистими товстими 
коренями. Стебло сірувато-
буре з лускатими піхвами. 
Суцвіття – багатоквіткове 
гроно. Квіти з медовим за-
пахом, буруваті, з темні-
шою губою. Плід – довгас-
то-булавовидна коробочка. 
цвітіння VI–VII.
Гемікриптофіт, сциофіт, ме-
зотерм, мезофіт, ентомофіл, 
анемофіл, анемохор.
Сильвант: листяні, рідше со-
снові ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Західноазійсь-
кий. 
По Україні: майже по всій її те-
риторії, крім півдня Степу.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Зоз, 1937!, Бельгард, 
1938).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Вирубка лісів, руйнування міс-
ць зростання, збір. 

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: 
http://www.anidescoala.ro/images/

gallery/neottia_nidusavis_26c.jpg
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Orchis coriophora L
Зозулинець блошиний 
(ятрышник клопоносный)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокорене-
вий, вегетативномалорухли-
вий, висотою 18–30 см.

Бульби овальні, стебло порож-
нисте. Листки (3-6) лінійно-лан-
цетні, жолобчасті. Суцвіття ко-
лос (15-20 см), рідкий. Квітки 
бузково-пурпурові, губа широ-
ко-обернено-яйцевидна, три-
лопатева. Плід – коробочка. 
цвітіння V–VI.
Геофіт, геліофіт, мегатерм, гігро-
мезофіт, мезотроф, ентомофіл, 
балістохор, анемохор.
Палюдопратант: мокрі луки, ча-
гарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Середземно-
морсько-Малоазійський.

По Україні: долина р. Дніпро 
(Київська та Черкаська область) 
зрідка, Дніпропетровська обл.
Новомосковський р-н (між 
сс. Піщанка та Новоселівка, 
Рублевська, 2008!, ок с. 
Гвардійське, Манюк, 2010!), 
Дніпропетровський р-н (ок. 
Ігрені, Акінфієв, 1889, Сидоров, 
1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції локальні, малочи-
сельні, або екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
зміни гідрологічного режиму, 
збір. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: Ю.В. Рублевская
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Orchis militaris L.
Зозулинець шоломоноcний
(ятрышник шлемоносный)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Палеарктичний вид на півден-
ній межі ареалу.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокорене-
вий, вегетативномалорухли-
вий, висотою 15–50 см.
Бульби яйцевидні. Стебло тро-
хи гранчасте, вгорі фіолетове. 

Листки довгасто-еліптичні, жо-
лобчасті, гострі. Суцвіття – ба-
гатоквітковий, густий колос. 
Квіти з запахом кумарину. Губа 
рожево-лілова або пурпурова. 
Плід – коробочка. цвітіння IV 
– VI.
Геофіт, геліосциофіт, мегатерм, 
мезофіт, мезотроф, ентомофіл, 
анемохор.
Сильвопратант: лісові галяви-
ни, вологі луки, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-євразійський, па-
леарктичний.
По Україні: Карпати, Прикар-

паття, Правобережне Полісся, 
Лісостеп, Степ (дуже рідко), 
Г.Крим (рідко).
Новомосковський р-н (ок. смт. 
Черкаське, Єрмаков, 1981! 
DSU, 1983, ок. м. Новомос-
ковськ, Акінфієв, 1889, біля 
оз. Солоний Лиман., Тарасов, 
1994!, Рублевська, 2008!, 
ок. с. Гвардійське, Манюк, 
1995!), Павлоградський р-н 
(ок. с. Кочережки, Соболь), 
Петриківський р-н (ок. с. 
Курилівка, Подорожний, 
2009!), Дніпропетровський р-
н (ПЗ Дніпровсько-Орільський, 
Манюк, 1996!, Самарська 
затока Запорізького водосхо-
вища, ок. ж/м Північний м. 
Дніпропетровська, Алексан-
дрова, 2010!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Вирубка лісів, руйнування міс-
ць зростання, зміни гідрологіч-
ного режиму, збір. 

Заходи охорони 
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: Ю.В. Рублевская
Фрагмент: А.О. Александрова
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Orchis morio L.
Зозулинець салеповий
(ятрышник дремлик)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Вид зі складною біологією роз-
витку..
Лікарський, декоративний. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокорене-

вий, вегетативномалорухли-
вий, висотою 20–30 см.
Стебло прямостояче. Бульби 
кулясті. Листки довгасті, ниж-
ні зближені, верхні – згорнуті 
навкруги стебла. Суцвіття дов-
гате, негусте (8-12 квіткове). 
Квіти фіолетові або пурпурові. 
Губа при основі біла з темно-
пурпуровими плямочками.
Плід – коробочка. цвітіння V 
– VI.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ксе-
ромезофіт, мегатроф, ентомо-
філ, балістохор, анемохор.
Пратант: сухі луки, лісові галя-
вини, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський.
По Україні: Закарпаття, 
Карпати, Полісся (півден-
на частина), Лісостеп, Степ, 
Гірський Крим, Керченський 
п-в (рідко).
Павлоградский р-н (ок. м. Павло-
града, на луках,  Бригадиренко, 
1996!), Дніпропетровський р-н 
(Ігре-нь, Акінфієв, 1889, ок. 
м. Дніпропетровська, Бекетов, 
1886, ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Манюк, 1998! 
DSU!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції локальні, малочи-
сельні, або поодинокі екземп-
ляри.
Руйнування місць зростання, 
зміни гідрологічного режиму, 
збір. 

Заходи охорони 
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: Ю.В. Рублевская
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Orchis palustris Jacq.
Зозулинець болотний
(ятрышник болотный)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Вид зі складною біологією роз-
витку.
Декоративний, лікарський. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокорене-
вий, вегетативномалорухли-
вий, 18–30 (80) см.
Бульби овальні, стебло порож-
нисте. Листки (3-6) лінійно-
ланцетні, жолобчасті. Суцвіття 
рідкий колос. Квітки бузково-
пурпурові. Губа неглибокотри-
лопатева. Плід – коробочка. 
цвітіння V–VI.
Геофіт, геліофіт, мегатерм, ме-
зогігрофіт, алкало-мезотроф 
(солетривкий), ентомофіл, 
балістохор, анемохор.
Пратопалюдант: болота, вологі 
місця, луки (іноді – засолені).

Ареал виду, 
поширення в області

Європейсько-центральноазіат-
ський.
По Україні: Закарпаття, Крим, 
Лісостеп і Степ (рідко).
царичанський р-н (ок. с. 
цибульківки, Манюк, 1998, 
2000), Магдалинівський р-
н (с. Котовка, 1938! DSU), 
Новомосковський р-н (Oлек-
сієнко!, Таранець, 1993!, ок. 
с. Знаменівка, Манюк, 1997), 
Павлоградський р-н (Кочерезь-
ке лісництво, Тарасов, 1970!, 
1988!, ок. с. Булахівка, Манюк, 
1991!, ок. с. Троїцьке, Манюк, 
1997), Петриківський р-н (ПЗ 
Дніпровсько-Орільський, ок. 
с. Лобойківка, Барановський, 

1985!, 1997!, ок. с. Шульгівки, 
Манюк, 1998, 2000), 
Дніпропетровський р-н (Ігрень, 
Акінфієв, 1886, по р. Оріль, 
Акінфієв, 1889, ок. с. Обухівка, 
Тарасов, 1961!, Ємшанов, 
1985!, ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Ємшанов, 
1986!, Манюк, 1992!, 
2010!, ж/м Північний, рукав 
«Самарський», Александрова, 
2010), Синельниківський 
р-н (р. Мала Терса: ок. с. 
Писарівка, Барановський, 
Александрова, Волошина, 
2009!), Верхньодніпровський 
р-н (с. Мишурін Ріг, Колесник, 
1999!, пониззя річок Само-
ткань, Домоткань і Омельник, 
Колісник, Манюк, Чегорка та 
ін., 1999-2010).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні, поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
зміни гідрологічного режиму, 
збір. 

Заходи охорони 
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: А.О. Александрова
Фрагмент: А.О. Александрова



О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

137

П
ок

ри
то

на
сі

нн
і /

 M
ag

no
lio

ph
yt

aPlatanthera bifolia (L.) 
Rich.
Любка дволиста 
(Любка двулистная)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення
цікавий для науки вид зі склад-
ною біологією розвитку.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокореневий, 

вегетативномалорухливий, 20–
60 см заввишки.
Стебло гранчасте, обгорнуте 
при основі 2-3 бурими піхва-
ми. Бульби довгасто-овальні. 
Листки (4-6) еліптичні, ланцет-
ні, звужені при основі. Суцвіття 
рідке, циліндричне. Квіти білі, 
пахучі. Губа лінійна, тупа. Плід – 
коробочка. цвітіння V – ½ VII.
Геофіт, сциогеліофіт, мегатерм, ме-
зофіт, мегатроф, ентомофіл, ане-
мохор. Сильвант: світлі ліси, серед 
чагарників, заболочені луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Євроазіатсько-середземно-

морский, неморальний.
По Україні: Закарпаття, Кар-
пати, Прикарпаття, Полісся, 
Лісостеп, Степ (дуже рідко).
Новомосковський р-н (Са-
марський бір, Акінфієв, 
1896, Бельгард, 1950, пр. с. 
Андріївка, Травлєєв, 1968!, 
заплава р. Самара, Тарасов, 
1983!, с. Гвардійське, 
Таранець, 1993! DSU, Руб-
левська, 2008!, центральна 
частина Самарського бору, 
Манюк, 1995). 
Місцезнаходження: Дніпропет-
ровський р-н (Ігрень, Акінфієв, 
1889, Альбицька, 1948) вва-
жаємо зниклими, тому що на 
цій території природні ліси зни-
щені.

Чисельність та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Вирубка лісів, антропогенні 
зміни гідрологічного режиму, 
збір, рекреація. 

Заходи охорони 
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: В.В. Дем′янов
Фрагмент: Ю.В. Рублевская
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Platanthera chlorantha 
(Cust.) Rchb.
Любка зеленоквіткова
(Любка зеленоцветковая)

Родина 
Orchidaceae – Зозуленцеві 
(ятрышниковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення
цікавий для науки вид зі склад-
ною біологією розвитку. 
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокорене-

вий, вегетативномалорухли-
вий, 30-65 см заввишки.
Стебло гранчасте. Бульби довгас-
то-овальні або яйцевидні. Нижні 
листки еліптичні, тупі. Верхні лис-
тки (1-3) дрібні, ланцетні, гострі. 
Суцвіття негусте, циліндричне. 
Квіти зеленувато-білі, без запа-
ху. Губа лінійна, тупа. Плід – ко-
робочка. цвітіння V–VI.
Геофіт, геліосциофіт, мегатерм, 
мезофіт, мегатроф, ентомофіл, 
балістохор, анемохор.
Сильвант: ліси, чагарники.

Ареал виду, поширення в 
області
Європейсько-малоазійський.

По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Степ (дуже рідко), 
гірський Крим .
Новомосковський р-н (біля 
р. Самара, Бельгард, 1938, 
Самарський бір, Алексеєнко! 
Флора УРСР том. 3, 1950).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Вирубка лісів, антропогенні 
зміни гідрологічного режиму, 
збір, рекреація. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://crimea.fotopage.ru/data/
albums/flora/Orchidaceae/Platanthera_

chlorantha/20070607-102250.jpg
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Aeluropus littoralis 
(Gouan) Parl.
Прибережниця берегова 
(Прибрежница береговая)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, повзучий, мич-
кокореневий, вегетативнорух-
ливий, 25 – 50 см заввишки.
Стебла лежачі або висхідні, 

знизу розгалужені. Листя вузь-
колінійні, цупкі, плоскі з шило-
видно загостреними вершка-
ми, язичок з волосків. Суцвіття 
– колосовидна волоть або 
головка, 1,5-7 см завдовжки. 
Колоски 3-5 мм завдовжки, 
3-10 квіткові, яйцевидні, піс-
ля цвітіння сірувато-буруваті, 
колоскові луски з 7-9 (11) жил-
ками нижня квіткова луска з 
коротким вістрям. Плід – зер-
нівка. цвітіння VІ– VІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, мезофіт, алкалотроф, 
анемофіл, балістохор.
Галофіт: вогкі узбережжя морів, 
солончакові луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Південноcхідноєвропейсько-
Іранский.
По Україні: Лісостеп, Степ.
Новомосковський р-н (еліа-
шевич, 1928! Алексеев и др., 
1986; Прокудін, 1977; ок. 
Орловщини, еліашевич, 1923 
– Флора УРСР, т. 2, 1940), 
Павлоградський р-н (ок. с. Бу-
лахівка, берег Вовчої, Зоз! 
– Флора УРСР, т. 2, 1940, 
Тарасов, 1976!, 1999!, 2001!).

Чисельність
 та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.flora.crimea.ua/Poales/
Aeluropus-littoralis2.jpg 

Фрагмент: http://flora.huji.ac.il/
static/2/50/0012502.010.jpg 
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Anthoxantum odoratum L.
Пахуча трава 
(Душистый колосок 
обыкновенный)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Статус та заходи охорони
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, пухкодерновин-
ний, вегетативно нерухливий. 
(10) 30 – 60 см заввишки.
Стебла прямі, гладенькі. Листя 

лінійні, до 5 мм шириною, по 
краях війчасті,  зверху, рідше з 
обох боків, пухнаті, піхви листів 
більш-менш пухнаті, язичок до  
до 2 мм завдовжки. Суцвіття – 
колосовидна волоть довгаста, 
пряма, 2-7 см завдовжки, до 1 
см шириною. Колоски ланцет-
ні, загострені, буро-зелені або 
жовтувато-зелені, нижні колос-
кові луски пухнаті, близько 3 
мм завдовжки, третя –
з довгим колінчасто-зігнутим 
остюком, четверта – з корот-
шим прямим остюком,
квіткові луски плівчасті, близько 
2 мм. Плід – зернівка. цвітіння 
V– VІ.

Гемікриптофіт, геліосціофіт, 
мезотерм, мезофіт, оліготроф, 
анемофіл, балістохор.
Сильвопратант: луки, лісові га-
лявини узлісся, піскові тераси 
річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний, Австралійський.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(зрідка), північ Степу (дуже рід-
ко). 
Новомосковський р-н (Акин-
фиев, 1889), Дніпропетровськ 
(Акинфиев, 1889; Гроссгейм 
– Флора УРСР, т. 2, 1940), 
Криничанський р-н (ст. Мило-
радівка, Гроссгейм – Флора 
УРСР, т. 2, 1940).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, знищення 
лісів, пали, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.rios-galegos.com/
ballesta04.jpg



О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

141

Briza media L.
Трясунка середня 
(Трясунка средняя)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий. 
20 – 50 (100) см заввишки.
Стебло стояче, гладеньке. 

Листки вузьколінійні, зверху 
шерсткі, піхви гладенькі, язи-
чок короткий тупий. Суцвіття 
– волоть до 15 см завдовжки, 
звичайно прямостояча, піра-
мідальна, з тонкими горизон-
тальними гілочками і звислими 
колосками. Колоски зеленува-
то-білі, з фіолетовим відтінком, 
5-9 квіткові, 4-7 мм завдовж-
ки, яцевидно-кулясті, колос-
кові луски обернено-яйцевид-
ні, нижня квіткова луска гола. 
цвітіння V– VІІІ.
Гемікриптофіт, геліосціофіт, ме-
гатерм, гігромезофіт, мезот-
роф, анемофіл, балістохор.
Сильвопратант: луки, узлісся, 

лісові галявини між чагарника-
ми.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-малоазійський.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(зрідка), північ Степу (дуже рід-
ко).
Новомосковський р-н (Проку-
дін, 1977), Павлоградський р-н 
(с. Вербки, 1938!), Дніпропе-
тровський р-н (ок. м. Дніпро-
петровськ, Акинфиев, 1889, 
Ващинський – Флора УРСР, 
т.2., 1940).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня, вирубка лісів, пали, рекре-
ація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: 
http://skazka.nsk.ru/img/1949_.jpg
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Crypsis aculeata (L.) 
Aiton
Скритниця колюча 
(Скрытница колючая)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, пухкодерновин-
ний, вегетативно нерухливий. 
20 – 50 (100) см заввишки.
Стебло лежаче, розгалужене, 

гладеньке. Листки ланцетно-
шиловидні, більш-менш заго-
стрені, жорсткі, голубувато-зе-
лені, язичок війчастий, піхви 
верхніх листів укорочені, роз-
ширені, обгортають суцвіття. 
Суцвіття – головчасте, з багать-
ох колосків, угорі майже плос-
ке. Колоски ланцетні, блідо-
зелені, колоскові луски вузькі, 
3-4 мм  завдовжки, по кілю вій-
часто-зубчасті, верхня квіткова 
луска з одним кілем. цвітіння 
VІІ– ІХ.
Терофіт, геліофіт, мегатерм, 
гігромезофіт, оліготроф, анемо-
філ, балістохор.
Галопратант: солончаки, соло-

нуваті водойми, солончакуваті 
луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійсько-африканський.
По Україні: південь Лісостепу 
(зрідка), Степ.
Магдалинівський р-н (село 
Котовка, Тарасов, 1996!), 
Новомосковський р-н (Алек-
сєєв и др., 1986), Петропав-
лівський р-н (ок. смт. Петро-
павлівка, Тарасов, 1998!), 
Дніпропетровський р-н (м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889, ПЗ Дніпровсько-Орільсь-
кий, Барановський, 2000), 
Солонянський р-н (Прокудін, 
1977), Криворізький р-н (ок. 
м. Кривий Ріг, оз. Солоне, Ку-
черевський, Груша, 1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня, пали, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/2/27/27639_9fd3208d.jpg 
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Deschampsia cespitosa 
(L.) P.Beauv. 
Щучник дернистий 
(Щучка дернистая)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, мичкокорене-
вий, дерновинний, вегетатив-
номалорухливий. 30 – 70 (150) 
см заввишки.

Стебло пряме, гладень-
ке. Листки плоскі, рідше 
загорнені,зверху шерсткі, з не-
виразними жилками, язичок 
до 8 мм завдовжки. Суцвіття – 
розлога волоть, пірамідальна, з 
тонкими шерсткими гілочками. 
Колоски 3,5-5 мм завдовжки, 
колоскові луски ланцетні, не-
рівні, внизу жовтувато-зелені, 
вище темно-фіолетові, по вер-
хньому краю білоплівчасті, 
нижня квіткова луска на спинці 
з остюком, що не перевищує 
квіткової луски, коліно осі ко-
лоска поміж квітками вдвоє 
коротше за верхню квітку. 
цвітіння VІ– VІІ.

Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, мезотроф 
(ацидофіл), анемофіл, балісто-
хор.
Сильвопратант: вогкі луки, ни-
зинні болота, вільшняки, вогкі 
ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний (бореальний).
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(зрідка), північ Степу (рідко).
Дніпропетровський р-н 
(Дніпропетровськ, луки ліво-
бережжя Дніпра, Акинфиев, 
1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Знищення лісів, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.dobrepole.pl/pic/
deschampsia_cespitosa_1.0.jpg__cash__

mybussybox_jpg_720__cash__.jpg
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Elytrigia elongata (Host) 
Nevski
Пирій видожвжений 
(Пырей удлиненный)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття галофільних комплек-
сів.
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, пухкодерновин-
ний, вегетативнонерухливий. 
75 – 100 (160) см заввишки.
Стебло пряме, грубе, міцне, 
голе. Листя загорнені, твер-
ді, голі, з міцними товстими 
жилками, зверху біля язичка 
і на вушках густо-коротко-во-
лосисті, піхви голі, по краю 

плівчасті, язичок короткий, 
надрізаний. Суцвіття: колос 
лінійний, прямий, 10-30 см 
завдовжки. Колоски до цвітін-
ня притиснені, під час цвітіння 
віялоподібно розширені 13-22 
мм завдовжки, 5-10 квіткові, 
колоскові луски 6-9 (11) мм за-
вдовжки, довгасті, з тупим вер-
шком, з 5-7 жилками, тверді, 
голі, гладенькі. Плід- зернівка. 
цвітіння VІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, мезофіт, мегатроф, ане-
мофіл, балістохор.
Сильвант: солончакові степові 
луки, солончаки, морські узбе-
режжя.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: Полісся (зрідка), 
Лісостеп, Степ (за винятком 
крайнього півдня).
Новомосковський р-н (по 
Самарі Акинфієв, Пачоський, 
Зоз! – Флора УРСР т.2, ок.        
с. Новотроїцьке, оз. Солоний 
Лиман, Барановський, 2007!), 
Павлоградський район (ок.     
с. Булахівка, Тарасов, 1979!), 
Дніпропетровський р-н (м. Дні-
пропетровськ Прокудін, 1977, 
Барановський 2000, Клоков! 
Зоз! – Флора УРСР т.2, 1940, 
Барановський, Тарасов, 
2005!), Покровський р-н (Про-
кудін, 1977), Кривий Ріг (ж/
м Східний, бер. оз. Солоне, 
Кучеревський, Груша, 1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, пали, рекре-
ація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: О.В. Дем’янова
Фрагмент: http://www.plantarium.ru/
dat/img/2/28/28860_d82a6f15.jpg
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Elytrigia stipifolia 
(Czern. ex Nevski) Nevski
Пирій ковилолистий 
(Пырей ковылелистный)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (неоці-
нений).
Європ. Червоний список (V).
Світовий Червоний список (І).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний вид з вузьким ареалом.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щильнодерновин-

ний, вегетативномалорухливий. 
40 – 90 (100) см заввишки.
Стебло пряме, гладеньке, голе, 
при основі обгорнені бурувато-
чорнуватими старими піхвами. 
Листки загорнені, сизувато-зе-
лені, 2,5-4 мм шириною, піхви 
голі. Суцвіття – колос, тонкий, 
рідкий, 7,5-14 (17) см завдовж-
ки, по ребрах з гострошорсткою 
віссю. Колоски зелені, притис-
нені до осі колоса 4-5 квіткові, 
10-16 мм завдовжки, колосо-
видні луски ланцетні, тупо заго-
стрені, нерівні, с жилками, гла-
денькі. цвітіння VІ –VІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, мезоксерофіт, мегатроф, 

анемофіл, балістохор.
Степант: степові, лесові і гли-
нисті відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Східноєвропейський.
По Україні: Лісостеп, Лівобе-
режний Степ (зрідка).
П’ятихатський р-н (ок. с. Во-дяне, 
Кучеревський, Томчук, 1994!), 
Солонянський р-н (ок. с. Сурсько-
Михайлів-ка, Кучеревський, 
Федо-рова, Сокуренко 1995!), 
Криворізький р-н (м. Кривий 
Ріг, б. «Приворотна», Куче-
ревський, 1985!, заказник 
«б. Північна Червона», 1982!, 
с. Рахманівка Кучеревський, 
Томчук, 1994!), Широківський р-
н (ок. с. Шестерня, б. Кобильна, 
Красова, 1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня, пали, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

http://fitoapteka.com/cache/imagick_78
402e92146bca2f1af0e9745f14a18b79e

bbd14.jpg - 
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Helictotrichon pubescens 
(Huds.) Pilg.
Вівсюнець пухнатий 
(Овсец опушенный)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий. 30 – 100 (120) см за-
ввишки.

Стебло: пряме, гладеньке. 
Листя: плоскі, пухнаті, 4-6 (10) 
мм завширшки, нижні піхви 
густо-коротко-пухнаті, рідше 
голі, язичок 3-5 мм. Суцвіття: 
розлога волоть 9-18 см дов-
жиною. Колоски 11-16 мм 
завдовжки, 2-3 квіткові, вісь 
колоса з довгими волосками, 
колоскові луски блідо-жовті, 
вгорі срібло-білі, плівчасті, не-
рівні, нижня з однією жилкою, 
бурувато-фіолетова, вгорі сріб-
лясто-біла, зверху двозубчаста, 
з довгим колінчастим остю-
ком, верхня з трьома жилками. 
цвітіння V –VІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-

терм, ксеромезофіт, мезотроф, 
анемофіл, анемохор.
Степопратант: лукові степи, су-
ходільні луки, між чагарника-
ми.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-євразійський.
По Україні: Полісся (рідко), 
Лісостеп, північ Степу (зрідка).
Новомосковський р-н (ок.  
села Євецько-Миколаївка, 
Акинфиев – Флора УРСР, т. 2). 
Павлоградський р-н (Кочерезьке 
лісництво, Тарасов, 1985!, ок. с. 
Андріївка Алексєєв и др., 1986, 
ок. с. Знаменівка, Зоз! – Флора 
УРСР т.2.), Верхньодніпровський 
р-н (ок. села Бородаївка, річка 
Омельник, Акинфиев – Флора 
УРСР т.2, 1940).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня, пали, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/6/63/63052_3108d652.jpg 
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Leersia orizoides (L.) Sw. 
Леєрсія рисовидна 
(Леерсия рисовидная)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий. 50 – 150 см заввишки.
Стебло при основі лежаче 

і висхідне,у вузлах пухнате. 
Листки світло-жовтувато-зелені, 
гостро-шерсткі, особливо по 
краю, піхви гострошорсткі, язи-
чок короткий. Суцвіття – волоть 
розлога, багатоколоса, гілочки 
злегка покручені. Колоски на 
коротких ніжках, 4-5 мм за-
вдовжки, світло-зелені, нижня 
квіткова луска коротко-загос-
трена, без остюка, з 5 зелени-
ми жилками, киляста, по краю 
з шиповидними війками, верх-
ня коротша. цвітіння VІІ – Х.
Геофіт, геліосціофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, оліго-мезотроф, 
анемофіл, балістохор.
Палюдопратант: болота, вологі 

береги водойм.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
північ Степ ( зрідка), південь 
Степу (дуже рідко).
Петриківський р-н (ПЗ Дні-
провсько-Орільський, оз. Со-
лоне, Барановський, 1985!), 
Новомосковський р-н (ок. 
Новомосковська, Алексеенко, 
Гроссгейм – Флора УРСР, т. 2, 
1940.), ок. м. Дніпродзержинськ 
(с. Водяне, Козлов! – Флора УРСР, 
т. 2, 1940), Дніпропетровський 
р-н (с. Таромське, Тарасов, 
1969!, ок. м. Дніпропетровськ, 
Тарасов, 2004!, лів. берег ни-
жче Усть-Самарського моста, 
Тарасов, 2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
забудова, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис: К. В. Андрусевич
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Melica nutans L
Перівка поникла
(Перловник поникающий)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий. 30 – 60 см заввишки.
Стебло прямостояче, під суц-

віттям шерстке. Листки зверху 
вкриті рідкими волосками, піх-
ви шерсткі, язичок дуже корот-
кий, тупий до 1 мм завдовжки, 
буруватий. Суцвіття – волоть 
стиснена, однобічна, гроновид-
на з нечисленними колосками, 
на вершку звисла. Колоски 
з двома плідними квітками, 
квіткові луски тупі, по краю бі-
лоперетинчасті, нижня луска 
зеленувата,часто по краю чер-
вонувато-фіолетова, шерстка з 
помітними жилками. цвітіння 
V – VІ.
Гемікриптофіт, сціофіт, мега-
терм, мезофіт, мезотроф, ане-
мофіл, балістохор.

Сильвант: тінисті мішані ліси, 
переважно діброви.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Полісся, Лісостеп.
Новомосковський р-н (пр. 
Євецко-Миколаївки, Акинфиев, 
1889, по байраках ок. с. 
Андріївка, Алексеев и др., 
1986).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.funet.fi/pub/sci/
bio/life/plants/magnoliophyta/

magnoliophytina/liliopsida/poaceae/
melica/nutans-3.jpg 
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Molinia caerulea (L.) 
Moench
Молінія голуба 
(Молиния голубая)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, щильнодерновинний, 
вегетативномалорухливий. 40 
– 90 (150) см заввишки.

Стебла прямі, гладенькі, нижні 
міжвузля дуже вкорочені, верх-
ні видовжені. Листки розташо-
вані лише  при основі стебла, 
лінійно-ланцетні, плоскі, жорс-
ткі, по краю шерсткі, зверху не-
густі волоски, язичок з волосків. 
Суцвіття: стиснена волоть до 30 
см. Колоски темно-фіолетові, 
до 6-8 мм, 2-4 квіткові, колос-
кові луски яйцевидні, з вістрям, 
нижня луска з жилками. Плід 
– зернівка. цвітіння VІ  – ІХ.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, 
мезотерм, гігрофіт, оліготроф, 
анемофіл, балістохор.
Сильвопалюдант: вогкі луки, 
болота, мокрі ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-західноазіатсь-
кий.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(зрідка), Степ (рідко).
Новомосковський р-н (по 
Самарі, ок. м. Новомосковська, 
Кожевников!, Зоз! – Флора 
УРСР, т. 2, 1940, ок. с. Ан-
дріївка, Тарасов, 1979!, ок. 
с. Черкаське, Алексеев и др., 
1986).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.avondalenursery.co.uk/
Content/Catalogue/Catalogue_Images_
Big/MOLINIA-caerulea-ssp-arundinacea-

Karl-Foerster.png 
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Nardus stricta L.
Біловус стиснутий 
(Белоус торчащий)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щильнодерно-
винний, вегетативно нерухли-
вий. 10 – 40 см заввишки.
Стебла чисельні, прямостоячі, 

при основі кожного гону є два 
лускатих листи. Листки щети-
новидно вздовж згорнуті, зі 
шкірястою піхвою, і жорсткою 
щетиновидною відігнутою сіро-
зеленою пластинкою, язичок 
короткий. Суцвіття – колос 4-
10 см завдовжки, колоски 1 
квіткові, 7-10 мм довжиною, 
ланцетно-шиловидні, фіолето-
во-сірі, нижня луска шкірясто-
перетинчаста вузька, ланцет-
но-лінійна, загострена у корот-
кий прямий остючок 2-4,5 мм. 
Плід – зернівка. цвітіння 2/2V  
– 1/2 VІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, гігромезофіт, оліготроф 

(рослина кислих грунтів), ане-
мофіл, балістохор.
Палюдопратант: вогкі луки, 
ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(рідко).
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Алексеев и др., 
1986), Криворізький р-н 
(ок. Кривого Рогу, Рябков! – 
Пачоський, 1910). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
порушення екотопів, рекреа-
ція.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.british-wild-flowers.
co.uk/00%20Phil%20Smith/Nardus-

stricta.jpg 
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Poa remota Forcelles
Тонконіг розсунутий 
(Мятлик расставленный)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, пухкодерновинний, 
вегетативно малорухливий, 10 
– 40 см заввишки.

Стебла прямостоячі, трохи 
сплющені. Листки ніжні, блідо-
зелені, лінійні, короткозагос-
трені, піхви по килю і по жил-
ках шерсткі, язичок 1-3 мм. 
Суцвіття – волоть розлога, до 
30 см завдовжки, з довгими 
шерсткими гілочками. Колоски 
3-5 квіткові, до 6 мм довжи-
ною, зелені, рідше фіолетові, 
колоскові луски вузьколанцетні, 
по килю дрібновійчасті, нижня 
луска вздовж жилок шерстка, 
при основі з небагатьма шерс-
ткими волосками. цвітіння VІ  
–  VІІ.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, гігромезофіт, мезот-

роф, анемофіл, балістохор.
Сильвант: тінисті листяні ліси, 
вільшняки, біля струмків.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-сибірський.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(зрідка), північний схід Степу 
(дуже рідко).
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Алексеев и др., 
1986), Павлоградський р-н (ок. 
с. Кочережки, Алексеев и др., 
1986).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Вирубка лісів. Зміни гідрологіч-
ного режиму, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.nic.funet.fi/pub/
sci/bio/life/plants/magnoliophyta/

magnoliophytina/liliopsida/poaceae/poa/
remota-1.jpg 
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Scolochloa festucacea 
(Willd.) Link
Тростяниця кострицевидна 
(Тростянка овсяницевая)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий. До 200 см заввишки.
Стебло прямостояче, грубе, 
циліндричне, гладеньке або 
трохи шерстке. Листки широкі 

6-12 мм завширшки, довго-за-
гострені, зверху шерсткі, язичок 
довгастий. Суцвіття – волоть ве-
лика, 15- 30 см завдовжки, не-
густа, з шерсткими тригранними 
гілочками. Колоски зеленуваті з 
2-5 квітками, 7-11 мм завдовж-
ки, майже ланцетні, колоскові 
луски довгозагострені, нижня 
з 3, верхня з 5 жилками з дов-
гими шорстими гілочками. Плід 
– зернівка, довгаста на вершку 
волохата. цвітіння VІ  –  VІІ.
Гелофіт, геліофіт, мезотерм, 
гігрофіт, мезотроф, анемофіл, 
балістохор, гідрохор.
Палюдант: болота, береги озер 
і річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
північний Степ (зрідка).
Магдалинівський р-н (Бельгард, 
1938!), Павлоградський р-
н (Прокудін, 1977, околи-
ця с. Кочережки, Тарасов, 
1986!), Дніпропетровський 
р-н (смт. Підгородне, Зоз! 
– Флора УРСР, т.2, 1940), 
Верхньодніпровський р-н 
(ок. м. Верхньодніпровськ, 
Алексеенко! – Флора УРСР, 
т. 2, 1940). Солонянський р-
н (ок. с. Сурсько-Михайлівка, 
по р. М.Сура, Кучеревський, 
Федорова, Сокуренко, 1996!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
забудова, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.fs.fed.us/database/
feis/plants/graminoid/junbal/plant.jpg
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Stipa asperella 
Klokov et Ossycznjuk 
Ковила шорстка
(Ковыль шершавый)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
4 (недостатньо відомий).
Червона книга України (недо-
статньо відомий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний з ендемічним ареа-
лом. 
Декоративний, кормовий. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативно малорух-

ливий. 75–90 см заввишки.
Стебла під волоттю щетинисто-
волосисті, знизу, до верхнього 
вузла – гострошорсткі. Листки 
зовні гостро-шорсткі, згорнуті. 
Суцвіття – волоть з 7–9 колос-
ків, вісь щетинисто волосиста. 
Нижня квіткова луска 18–21,5 
мм завдовжки, крайові смуж-
ки волосків на ній доходять до 
основи остюка. Остюк 26–36 
см завдовжки, його нижня за-
кручена частина коричнювата, 
на реберцях шорстка від бугор-
ків. Плід – зернівка. цвітіння V 
– VІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, ксерофіт, мезо-мегатроф, 

анемофіл, анемохор, геохор.
Степант: відслонення вапняків, 
кристалічних порід.

Ареал виду, 
поширення в області
Східнопричорноморський ен-
дем.
По Україні: Причорномор’я.
Криворізький р-н (в долині рр. 
Інгулець і Саксагань,. б. «Приво-
ротна», Кучеревський, 1983!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня, пали, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: К.В. Андрусевич
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Stipa borysthenica 
Klokov ex Prokudin
Ковила дніпровська 
(Ковыль днепровский)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний на північній межі по-
ширення вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативно малорух-

ливий. 30-90 см заввишки.
Стебло голе або слабко шорс-
ткувате. Листки вузьколінійні, 
піхви зовні гостро-шерсткі від 
відігнутих щетинок. Суцвіття – 
волоть з 8–17 колосків,11–18 
см завдовжки, нижня квіткова 
луска 17–21 мм завдовжки, 
дві крайові смужки волосків не 
доходять до основи остюка, у 
нижній частині остюк шорстку-
ватий, у верхній – 
пірчастий; гола його частина 
жовтувата. цвітіння V – VІ.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
гатерм, мезоксерофіт, оліготроф, 
анемофіл, анемохор, геохор.
Псамофіт: борові піщані тера-

си та приморські піски.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський.
По Україні: південне Полісся, 
Лісостеп, Степ (по долинах рі-
чок).
Магдалинівський р-н (Тарасов, 
1983), Новомосковський р-н 
(ок. с. Андріївка, Бельгард, 1938, 
Тарасов, 1971!), Павлоградський 
(Кочерезьке лісництво, Тара-
сов 1967!, Алексеев и др., 
1986), Петриківський р-н 
(ПЗ Дніпровсько-Орільський 
Манюк! – Барановський, 2000, 
ок. с. Миколаївка, Чегорка та 
ін., 1998!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні (в ос-
танній час скорочуються), ло-
кальні.
Надмірний випас, пали, рек-
реація, розробка піщаних 
кар’єрів.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський та Криворізькому 
ботанічному саду.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: blogs.oboz.ua 
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Stipa capillata L.
Ковила волосиста
(Ковыль волосатик)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативно малорух-

ливий. 30-90 см заввишки.
Стебло прямостояче, голе. 
Листки вузьколінійні, вздовж 
згорнені, всередині опушені, 
зовні голі. Суцвіття – волоть 10–
25 см завдовжки, багатоколос-
кова. Колоскові луски майже 
однакові, довгасто- загострені, 
з 3 жилками, нижня квіткова 
луска з опушеною мозолистою 
основою. Остюк волосоподіб-
ний, шорсткий 13–16 см за-
вдовжки. цвітіння VІІ  –  ІХ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, ксерофіт, мезотроф, ане-
мофіл, анемохор, геохор.
Петростепант: степові та 
кам´янисті схили.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський.
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Степ.
По всій Дніпропетровській об-
ласті.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ди-
фузні.
Надмірний випас, розорюван-
ня степів, пали, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський,  у Ботанічному саду 
ДНУ, у Криворізькому ботаніч-
ному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Stipa dasyphylla 
(Czern. et Lindem.) Trautv.
Ковила пухнатолиста 
(Ковыль опушеннолистный)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативно малорух-

ливий. 50-70 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, нечислен-
ні. Листки вузьколінійні, плос-
кі,  або згорнені укриті довги-
ми м’якими волосками, піхви 
опушені, язичок короткий 1-3 
мм. Суцвіття – волоть15–20 
см завдовжки, небагатоко-
лоскова, вузька, стиснена. 
Колоскові луски майже рівні, 
загострені. Остюк 35–45 см 
завдовжки, білопирчастий. 
цвітіння V – VІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, ане-
мофіл, анемохор, геохор.
Степант: степові схили частіше 
північної експозиції, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтично-західносибірський.
По Україні: Лісостеп (зрідка), 
Степ.
Новомосковський р-н 
(ок. с Андріївка, байрак 
«Глибокий», Тарасов, 1983), 
П’ятихатський р-н (ок. с. Бі-
леншина, ур. Грабовий ліс, Ку-
черевський, Шоль, Красова, 
Провоженко, Баранець 
2003!), Солонянський р-н (ок. 
с. Горіхове, Кучеревський, 
Сокуренко, Федорова, 1996!), 
Криворізький р-н (ок. с. Гейків-
ка, долина Бокової, Пачоський! 
– Флора УРСР, т.2, 1940).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня, пали, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://botany.cz/foto/
stipadasherb1.jpg 
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Stipa lessingiana 
Trin. et Rupr.
Ковила Лессінга 
(Ковыль Лессинга)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативно малорух-

ливий. 30-60 см заввишки.
Стебла численні, голі. Листки 
щетиноподібні, згорнуті зовні 
шорсткі від щетинистих волос-
ків або горбиків. Суцвіття – во-
лоть 6–20 см завдовжки, вузь-
ка, стиснута. Колоскові луски 
довгасто загострені. Остюк 
13–26 см завдовжки, до дру-
гого коліна голий, гладенький, 
вище — пірчастий з волоска-
ми до 3 мм завдовжки. Нижня 
квіткова луска густо-опушена, 
з вінцем волосків під остюком. 
цвітіння ІV – VІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мегатроф, ане-
мофіл, анемохор, геохор.

Степант: степові, кам´янисті 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтично-західносибірський.
По Україні: Лісостеп (зрідка), 
Степ.
По всій Дніпропетровській об-
ласті.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ди-
фузні.
Надмірний випас, розорюван-
ня, пали, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський, у Ботанічному саду 
ДНУ, у Криворізькому ботаніч-
ному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: К.В. Андрусевич
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Stipa pennata L. 
Ковила пірчаста 
(Ковыль перистый)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативномалорух-
ливий. 40–70 см заввишки.
Стебла прямостоячі, численні, 
голі. Листки вузьколінійні 0,9–
2,3 мм шириною, голі, молоді 

– мають на кінчику китичку 
волосків, яка легко відпадає. 
язички на листах генератив-
них пагонів 2–3 мм завдовж-
ки, а у вегетативних — 1–2 мм. 
Суцвіття – волоть 10–20 см 
завдовжки, вузька, стиснута, 
нижня квіткова луска 19 (21) 
см завдовжки, остюк 25–43 см 
завдовжки, двічі колінчастозіг-
нутий, білопірчастий. цвітіння 
V – VІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, ксерофіт, мезотроф, ане-
мофіл, анемохор, геохор.
Степант: лучні степи, узлісся.

Ареал виду, 

поширення в області
Євразійський.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(лівобережжя), Степ.
По всій Дніпропетровській об-
ласті, спорадично. Наприклад:
Новомосковський, р-н (ок. 
с. Андріївка, Алексеев и др., 
1986), Павлоградський р-н (с. 
Кочережки, Алексеев и др., 
1986), Дніпропетровський р-н 
(ок. Дніпропетровська, Акин-
фієв, 1889, ж/м Ігрень, б. Па-
нкратьєва, Тарасов 2008!), 
Синельниківський р-н (береги 
Дніпра, Барановський, 2000), 
П’ятихатський (Демурино-
Варварівка, Красова, 1999!), 
Криворізький р-н (м. Кривий 
Ріг, б. Північна Червона, Куче-
ревський, 1984!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ди-
фузні.
Надмірний випас, розорюван-
ня, пали, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ, у Криворізькому бо-
танічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов 
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Stipa pulcherrima 
K. Koch
Ковила найкрасивіша 
(Ковыль красивейший)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативно малорух-
ливий. 40–70 см заввишки.
Стебла прямостоячі, голі. 
Листки більш менш згорнені, 
3 мм шириною, зовні голі, гла-
денькі або шорсткі, піхви голі, 
язички 0,7-5 мм завдовжки. 
Суцвіття – волоть 15–20 см 
завдовжки, вузька, стиснута. 
Остюк завдовжки 50 см, пір-
частий, його гола частина ко-
ричнево-бура. цвітіння V – VІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, ксерофіт, мезотроф, ане-

мофіл, анемохор, геохор.
Петростепант: степи, узлісся, 
кам´янисті схили.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійсько-серед-
земноморський.
По Україні: Лісостеп (дуже рід-
ко), Степ.
Новомосковський р-н (ок, с. 
Андріївка, Тарасов, 1999), 
Дніпропетровський р-н (Акин-
фиев – Флора УРСР т.2.), Си-
нельниківський (с. циганівка, 
Угринський – Флора УРСР, т. 2), 
Верхньодніпровський р-н (ок. 
с. Біленщина, Бельгард, 1938), 

Софіївський (ок. с. Миколаївка, 
схили р. Базавлук, Кучеревський, 
Шоль, Красова, 1999!), 
П’ятихатський р-н (ст. Зелена та 
Терновський рудник, Гросгейм – 
Флора УРСР, т. 2), Солонянський 
р-н (ок. с. Нікольське, б. 
“Тягинка”, Кучеревський, 
Сокуренко, Федорова, 1996!), 
Нікопольський р-н (ок. м. 
Марганець, б. Крутенька 
Хархота, 1983!, Тарасов, 
1999), Криворізький р-н (с. 
Олександрівка, по р. Боковень-
ки, Гроссгейм – Флора УРСР, т. 
2, 1940, м. Кривий Ріг, б. “При-
воротна” , Кучеревський, 1983!, 
с. Недайвода, Куче-ревський, 
Томчук, 1994!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня, пали, рекреація, кар’єрні 
розробки,

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ, у Криворізькому бо-
танічному саду.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/25029.html
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Stipa tirsa Steven
Ковила вузьколиста 
(Ковыль узколистный)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Європейсько-західносибірсь-
ко-середньо-азійський вид. 
Декоративний, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативно малорух-

ливий. 50–100 см заввишки.
Стебла голі, у вузлах коротко-
пухнасті. Листки щетиноподіб-
ні, згорнуті, дуже тонкі, на вер-
хівці волосоподібні, шорсткі 
від щетинкоподібних волосків. 
Суцвіття – волоть до 15 см за-
вдовжки. Колоскові луски дов-
гасто-загострені, нижня квіт-
кова луска при основі сильно 
опушена, остюк 35–50 см за-
вдовжки, в нижній частині го-
лий, вище –пірчастий. цвітіння 
VІ – VІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, ксерофіт, мегатроф, ане-
мофіл, анемохор, геохор.
Степант: степи, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтично-західносибірський.
По Україні: північне Поділля, 
Лісостеп, Степ, Гірський Крим
Новомосковський р-н (с. Віль-
не, Алексеев и др., 1986), 
Верхньодніпровський р-н (с. 
Біленщина, Кучеревський, 
2004), Софіївський р-н (с. Со-
фіївка, Пачоський! – Флора 
УРСР т.2), Криворізький р-н 
(ок. м. Кривий Ріг, Прокудін, 
1977).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня степів, пали, рекреація.

Заходи охорони 
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: К.В. Андрусевич
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Stipa ucrainica 
P. Smirn.
Ковила українська 
(Ковыль украинский)

Родина 
Poaceae – Злакові (Злаковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний ендемічний вид. 
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, щільнодерно-
винний, вегетативно малорух-
ливий. 40–70 см заввишки.
Стебла численні, голі. Листки 
щетиноподібні, згорнуті, зовні 
гострошорсткі від густо роз-

міщених горбочків і щетинок, з 
середини – довговолосисті, піх-
ви голі, язички гострі. Суцвіття 
– волоть небагатоквіткова. 
Колоскові лски майже одна-
кові, остюк 30–40 см заввиш-
ки, білопірчастий. цвітіння ІV 
– V.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, ксерофіт, мегатроф, ане-
мофіл, анемохор, геохор.
Степант: степи, переважно ко-
вилові.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтично-Кавказький ендем.
По Україні: Лісостеп, Степ.

Синельниківський (ок. м. 
Синельникове, Шевельов! 
– Флора УРСР, т. 2, 1940), Кри-
ворізький р-н (м. Кривий Ріг,    
б. “Приворотна”, Кучеревський, 
1994; сел. Рахманівка, на бе-
резі Інгульця, Кучеревський, 
Томчук, 1994!); Широківський р-
н ( б. “Кобильня”, Кучеревський, 
Шоль, Красова, Груша, 1999!, ок. 
с. Новоселівка, Кучеревський, 
1995!); П’ятихатський р-н (ок. с. 
Водяне, Кучеревський, Томчук, 
1994!); Солонянський р-н (б. 
“Башмачка”, Кучеревський, 
Сокуренко, Федорова, 1996!), 
Апостоловський р-н (ст. То-
ківське, Пачоський! – Флора 
УРСР, т. 2, ок. с. Ленінське, 
Кучеревський, Шоль, Красова, 
2000!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, розорюван-
ня степів, пали, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://img171.imageshack.us/
img171/3449/stipaucrainica1nv8.jpg
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Potamogeton acutifolius 
Link
Рдесник гостролистий 
(Рдест остролистный)

Родина 
Potamogetonaceae – 
Рдесникові (Рдестовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник короткокорене-
вищний, вегетативно мало-
рухливий, 50-150 (200) см 

завдовжки. Стебло сплющене, 
тупоребристе, дихотомічно 
розгалужене. Листки лінійні, з 
тонко-загостреним вершком, 
цільнокраї, сидячі, з 3 головни-
ми і численними вторинними 
жилками, в основі 2 червоних 
бугорка. Квітки двостатеві, без 
оцвітини. Квітоніс 5-15 мм за-
вдовжки. Суцвіття короткий, 
рихлий, малоквітковий колос, 
дорівнює квітконосам. Плід 
горішкоподібний, до 3 мм дов-
жиною, з коротким зігнутим 
носиком, на спинці зі зморшку-
ватим кілем. цвітіння VІ – VІIІ.
Водний геофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, гідатофіт, мезотроф, 

гідрофіл, гідрохор.
Аквант: стоячі невеличкі водо-
йми надлучних терас річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Борео-субмеридіональний. 
По Україні: спорадично по всій 
території.
Новомосковський (ок. с. Зна-
менівка, ставок та озеро ІІ тераси, 
за Солоним лиманом, Сидельник, 
1946!), Дніпропетровський р-н 
(Запорізьке в-ще пр. с. Обухівка, 
Євдущенко, 1977). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.biopix.dk/Photo.
asp?PhotoId=20481
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Potamogeton friesii Rupr
Рдесник Фріза 
(Рдест Фриса)

Родина 
Potamogetonaceae - Рдесникові 
(Рдестовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний з диз’юнктивним 
ареалом.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник довгокорене-
вищний, або безкореневий;
вегетативнорухливий (або не 

рухливий), 100 см завдовж-
ки. 
Стебло сплющене, тонке, галу-
зисте. Листки лінійні, на верш-
ку тупі, з невеликим вістрям, з 
5-7 жилками. Квітконос до 5 
см довжиною. Квітки двоста-
теві, без оцвітини. Суцвіття: ко-
лос 3-15 мм завдовжки. Плід: 
косо-яйцевидний, до 2 мм дов-
жиною, на спинці кілястий з 2 
боковими виступаючими лінія-
ми. цвітіння VІ – VІIІ.
Водний геофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, гідатофіт, мезотроф, 
анемофіл, гідрохор.
Аквант: ріки з повільною 
течією, озера.

Ареал виду, 
поширення в області
Борео-субмеридіональний. 
По Україні: Полісся, Закарпаття 
(рідко), Лісостеп, Степ.
Дніпропетровський р-н (ПЗ 
Дніпровсько-Орільський, Бара-
новський, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський 
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: 
http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.

de/rips/dienste/docview.php?object_id=0
101487&oac=168&ffc=10
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Potamogeton natans L.
Рдесник плаваючий
(Рдест плавающий)

Родина 
Potamogetonaceae - Рдесникові 
(Рдестовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Кормовий, лікарський, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник довгококорене-
вищний, вегетативнорухли-
вий, 100 – 200 см завдовжки. 
Стебло циліндричне, маловет-

висте. Листки двох типів: зану-
рені – лінійні, товсті до 50 см 
завдовжки, плаваючі – оваль-
но-серцевидні або овально-
ланцетні 3-12 см довжиною, 
5-7 см шириною, з довгими 
черешками. Квітконос до 10 
см довжиною. Квітки двоста-
теві, жовтувато-зелені. Суцвіття 
колосовидне 4-5 см 
завдовжки, циліндричне, густе. 
Плід складений з 1-4 кістянко-
подібних плодиків, обернено-
яйцевидної форми, з тупим 
кілем на спинці та коротким 
носиком. цвітіння VІ – VІIІ.
Водний геофіт, геліофіт, мезо-
терм, плейстогідатофіт, мезот-

роф, анемофіл, гідрохор.
Аквант: малопроточні водойми

Ареал виду, 
поширення в області
Борео-меридіональний. 
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
на півночі Степу – звичайно, 
на півдні Степу – рідко.
Петриківський р-н (Сідель-ник, 
Тарасов, 1961!), Дніпро-пет-
ровський р-н (Акинфиев, 1889; 
Сідельник, 1946!; Барановсь-
кий, 2000), Новомосковський 
р-н (по р. Самарі, Акинфиев, 
1889, заплавні озера по Самарі 
пр. с. Андріївка, Барановський, 
1994!), та П’ятихатський р-н (по 
р. Саксагань, Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні (у во-
доймах підтопленої заплави 
Дніпра – багаточисельні), ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://molbiol.ru/forums/index.
php?showtopic=182096&mode=linear



О
дн

од
ол

ьн
і /

 L
ili

op
si

da

165

Potamogeton nodosus 
Poir
Рдесник вузлуватий 
(Рдест узловатый)

Родина 
Potamogetonaceae – 
Рдесникові (Рдестовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 

Наукове 
та практичне значення
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник довгококорене-
вищний, вегетативно мало-
рухливий, 100 – 200 см за-
вдовжки. 
Стебло довге, товсте, цилінд-

ричне, сильно розгалужене. 
Листя двох типів: занурені 
– ланцетні, з черешками до 
30 см довжиною, плаваючі 
– шкірясті, еліптичні, 2-12 см 
довжиною, з 27-24 жилками. 
Квітконос довший за суцвіття. 
Суцвіття багатоквіткове, 2-6 
см, багатоквіткове, густе. Плід 
горішкоподібний, гострокілю-
ватий, 2-3,5 мм довжиною, 
носик короткий. цвітіння VІ 
– VІIІ.
Водний геофіт, геліофіт, мезо-
терм, плейстогідатофіт, мезот-
роф, анемофіл, гідрохор.
Аквант: проточні водойми.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Карпати та Полісся 
(спорадично), Лісостеп, Степ.
Новомосковський та Павло-
градський р-ни (по р. Самарі, 
Дубина, Чорна, 1987), По-
кровський р-н (по р. Вовчій, 
Дубина, Чорна, 1987), Вер-
хньодніпровський р-н (гирло 
р. Домоткань, ок. с. Заріччя, 
Кучеревський, Красова, Сем-
чук, 1993!).
Місцезнаходження: по Дніпру 
нижче м. Дніпропетровськ, 
Дубина, Чорна, 1987 та 
Синельниківський р-н (р. Дні-
про, ок. с. Діброва, 1946!, 
DSU!), вважаємо втраченими 
внаслідок надмірного затоп-
лення водами Дніпровського 
в-ща.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://flora.nhm-wien.ac.at/Seiten-
Arten/Potamogeton-nodosus.htm
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Potamogeton sarmaticus 
Maemets 
Рдесник сарматський 
(Рдест сарматский)

Родина 
Potamogetonaceae – 
Рдесникові (Рдестовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове та практичне 
значення
Рідкісний на західній межі аре-
алу.
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник короткокорене-
вищний, вегетативно малорухли-
вий, 100 – 200 см завдовжки. 

Стебло циліндричне, розгалу-
жене. Занурені листи – тус-
клі, майже сидячі 10-13 см 
довжиною, 2,5-3 см шири-
ною, гострі, з 7-15 жилками, 
з лакунами; плаваючі – тонкі, 
напівшкірясті, блідо-зелені, 
майже сидячі, розеткоподібно 
зближені. Прилистки не опа-
дають. Суцвіття колосовидне. 
Плід горішкоподібний, дрібну-
ватий, близько 3 мм завдовж-
ки. цвітіння VІ – VІI.
Водний геофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, гідатофіт, алкало-ме-
зотроф, анемофіл, гідрохор.
Аквант: прісноводні, слабосо-
лонуваті водойми.

Ареал виду, 
поширення в області
Субмерідионально-мерідио-
нальний.
По Україні: Лісостеп, Степ (рід-
ко).
Новомосковський р-н (по 
р. Самарі, Определитель..., 
1987, Дубина и др., 1987), 
Покровський р-н (по р. Вовчій, 
Дубина, Чорна, 1987).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К. В. Андрусевич
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Potamogeton trichoides 
Cham. et Schlecht.
Рдесник волосовидний 
(Рдест волосовидный)

Родина 
Potamogetonaceae – 
Рдесникові (Рдестовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний для степу з диз’юн-
ктивним ареалом.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник довгокореневищ-
ний, вегетативно малорухли-
вий, 30-50 (150) см завдовж-

ки. Стебло ниткоподібне, роз-
галужене. Листорозміщення 
почергове (супротивне). 
Листки щітиноподібні, сидячі, 
вузькі 2-5 (10) см довжиною, з 
виразною середньою жилкою, 
світло-зелені. Прилистки дрібні, 
гоструваті. Суцвіття кулеподіб-
ні, малоквіткові, квітконіжки 
нитчасті, вдвічі довші за суц-
віття. Плід горішкоподібний, 
напівкулястий, буро-зелений 
2-3 мм завдовжки, з гострим 
бугорком. цвітіння VІ – VІI.
Водний криптофіт (терофіт), 
геліосциофіт, мезотерм, гідато-
фіт, мезотроф, анемофіл, гідро-
хор.

Аквант: прісноводні водойми з 
повільною течією.

Ареал виду, 
поширення в області
Температно-субмеридіональ-
ний. 
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Степ (спорадично).
Дніпропетровський р-н (ок. 
с. Обухівка, Барановський, 
1983!), Покровський р-н (по 
р. Вовчій, Дубина, Чорна, 
1987), Солонянський р-н (с. 
Бутовичівка, р. Комишувата 
Сура, Кучеревський, Красова, 
Провоженко, 2001!), Тома-
ківський р-н (ок. с. Запорізьке, 
Кучеревський, Красова, Про-
воженко, 2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: 
http://rips-uis.lubw.baden-wuerttemberg.

de/rips/dienste/docview.php?object_id=0
101499&oac=168&ffc=10
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Ruppia maritima L.
Рупія морська
(Руппия морская)

Родина 
Ruppiaceae – Рупієві 
(Руппиевые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Віддалена диз’юнкція виду від 
основного ареалу.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
10-50 см завдовжки. 

Стебла повзучі, занурені (ок-
рім суцвіть) у воду, ниткоподіб-
ні, розгалужені, вкорінюються 
у вузлах, несуть два ряди чер-
гових ниткоподібних тупуватих, 
при основі дещо розширених 
листків. Квітконос 1-3 (6) см 
завдовжки, прямий або вигну-
тий. Квітки дрібні, двостатеві, 
без оцвітини, не мають прик-
вітків, у кінцевих 2-квіткових 
колосках. Тичинок 2, гінецей з 
2-10 вільних плодолистиків, із 
сидячими приймочками. Плід 
складається з 4-10 кістянок 
1,7-2,4 мм завдовжки, що си-
дять на довгих тонких ніжках. 
цвітіння VI – IX.

Водний геофіт (терофіт), геліос-
ціофіт, еврітерм, гідатофіт, га-
лофіт, гідрофіл, гідрохор, ендо-
зоохор.
Аквант: приморські лагуни, 
солоні континентальні озера 
(дуже рідко).

Ареал виду, 
поширення в області
Майже космополітний. 
По Україні: Крим та Степ (міл-
ководдя морів та лиманів), 
Дніпропетровська обл., Лісостеп 
(солоне озеро, м. Слов’янськ).
Павлоградський р-н (ок. с. 
Булахівка, оз. Булахівський 
Лиман – орнітологічний за-
казник «Булахівський Лиман», 
Барановський, 2005!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяція багаточисельна, 
протягом декілька років – ста-
більна.

Заходи охорони
Надання заказнику 
«Булахівський Лиман» стату-
су загальнобіологічного та 
включення його до майбут-
нього національного парку 
«Самарський Бір».

Фото: О.М. Цуркан
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Sparganium minimum 
Wallr.
Їжача голівка маленька
(ежеголовник маленький)

Родина 
Sparganiaceae – Їжачоголові 
(ежеголовниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Віддалена диз’юнкція виду від 
основного ареалу.
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
50-80 см заввишки. 

Стебло прямостояче, рідше пла-
ваюче. Листки чергові, цільнок-
раї, видовжені, 15-30 см, 3-5 
мм завширшки, не перевищу-
ють стебла. Суцвіття шароподіб-
ні, одностатеві, чоловічі 1 (рідко 
2), жіночі 2-3. Оцвітина проста. 
Плід горішкоподібний, 2-3,5 мм 
завдовжки. цвітіння VI-VIII.
Водний гемікриптофіт, сцио-
геліофіт, мезотерм, гелофіт, 
мезотроф, анемофіл, гідрохор, 
балістохор. Палюдоаквант: во-
дойми та болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний (помірна зона)

По Україні: Полісся (рідко), 
Лісостеп, Північний Степ.
Новомосковський, Павлоград-
ський р-ни (еліашевич, 1927, 
Альбицька, 1948!, Алекс. и др., 
1986, Фл. УРСР, т. 1).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: www.hlasek.com
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Zannichellia palustris 
L. (subsp. pedicellata 
(Rosen et Wahlenb.) Hegi
Цанікелія стеблиста
(цанникелия стебельчатая)

Родина 
Zannicheliaceae – цанікелієві 
(цанникеллиевые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, повзучий (довго-
кореневищний), вегетативно-
рухливий, до 50 см завдовжки. 

Кореневище тонке, до 15 см 
завдовжки. Листки вузькі, світ-
лозелені, загострені, 1,5-4,5 см 
завдовжки, 0,2-0,4 мм завшир-
шки. Квітки одностатеві, пазуш-
ні. Тичинкові квітки 1 (зрідка 
2), маточкові – 2-5 (8). Плоди 
– сім’янки, до 2 мм завдовжки. 
Стовпчик довгий, більш ніж ½ 
довжини плоду. цвітіння VI-VIII.
Водний геофіт, геліосциофіт, 
еугідатофіт, гідрофіл, гiдрохор, 
ендозоохор.
Аквант: прісні водойми.

Ареал виду, 
поширення в області
Давньосередземноморський.

По Україні: Південний Лісостеп 
(рідко), Степ (спорадично), 
Крим.
Новомосковський р-н (біля 
Солоного Лиману та с. Живо-
тилівка, Сідельник, 1946!), 
Дніпропетровський р-н (ок. 
с. Сухачівка, Барановський, 
2000). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К. В. Андрусевич
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Adoxa moschatellina L 
Адокса муксусна
Адокса мускатная

Родина 
Adoxacea – Адоксові (Адоксо-
вые)

Природоохоронний статус
4  (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття, релікт.
Декоративний, інсектицидний, 
лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 

5-15 см заввишки.
Стебло прямостояче. Листки 
прикореневі - довгочерешкові, 
лускоподібні, трійчатоскладні, 
стеблові – трійчатонадрізані, 
супротивні. Квітки жовтува-
то-зелені, 6-7 мм діаметром. 
Суцвіття головчасті з 3-7 квіток. 
Плід – кістянка, білувато-зелена, 
кулястоподібна. цвітіння IV-V.
Гемікриптофiт, гелiосциофiт, 
мезотерм, мезофiт, мезотроф, 
ентомофiл, ендозоохор.
Сильвант: ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразіатський (помірна сму-

га), релікт.
По Україні: майже по всій те-
риторії, крам півдня Степу і 
Криму.
Новомосковський, Павлоград-
ський р-ни (в заплавних лісах р. 
Самара, Тарасов та ін., 1988), 
Дніпропетровський р-н (ок. с. 
Олександрівка, Рублевская, 
2006!), П’ятихатський р-н (ок. с. 
Новоукраїнка, Комісаровське 
лісництво, Бельгард, 1975!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. Збір на букети. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевська



Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

172

Angeliсa sylvestris L. 
Дудник лісовий 
(Дудник лесной). 

Родина 
Aрiaсеае (Umbelliferae) – 
Зонтичні (Зонтичные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий. 100-200 см заввишки.

Стебло круглясте, гладеньке, 
вгорі розгалужене. Листя з 
дуже здутими піхвами, 2-3 пір-
часто-розсічені, з яйцевидно-
довгастими листочками. Квітки 
білі або блідо-рожеві. Суцвіття 
зонтик. Плід – двосім’янка. 
цвітіння VII–IX.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, гігромезофіт, мезот-
роф, анемофіл, балістохор.
Пратосильвант: долини рік, 
сирі ліси, вологі луки. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-сибірський.
По Україні: по всій території за 

винятком Криму, Степ (по до-
линах річок).
царичанський р-н (Бельгард, 
1940!), Магдалинівський р-н 
(ок. с. Чернетчина, Тара-сов, 
1967!, ок. с. Бузівка, Бара-
новський, Манюк, 1998!), 
Петриківський р-н (ок. с. Лобой-
ківка, Барановський, 1997!).

Чисельність та причини її 
змін
Популяції малочисельні, локаль-
ні, або поодинокі особини.
Руйнування мiсць зростання, 
збiр лiкарської сировини.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.websters-
online-dictionary.org/definitions/

Angelica?cx=partner-pub-093945075352
9744%3Av0qd01-tdlq&cof=FORID%3A9&i

e=UTF-8&q=Angelica&sa
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Astrodaucus littoralis 
(М. Bieb.) Drude
Морковниця прибережна
(Морковница прибрежная)

Родина 
Aрiaсеае – Зонтичні (Зонтич-
ные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Медоносний.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, стрижньокорене-

вий, вегетативно нерухливий. 
30-80 см заввишки.
Стебло круглясте, галузис-
те. Листя багаторазово пір-
часто-розсічені, з лінійними 
кінцевими частками. Квітки 
білі. Суцвіття – зонтик. Плід – 
двосім’янка. цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, мезоксерофіт, оліготроф 
(галофiт), анемофіл, епізоохор.
Галопсамофіт: приморські піс-
ки, дрібний галечник.

Ареал виду, 
поширення в області
Причерномор’я, Кавказ, Крим, 
Молдова, Нижнiй Дон.

По Україні: по берегах Чорного 
та Азовського морів (рідко).
Криворізький р-н (м. Кривий 
Ріг, відвали кар`єрів цГОК, 
Тарасов, 1999!, 2004!, 
Кучеревський, Красова, 
Шоль, 2000!, б. Північна Чер-
вона, Кучеревський, 1984), 
Широківський р-н (зак. 
«Візірка»Тарасов, 1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/21352.html
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Сnidium dubium 
(Schkuhr) Tehcl.
Стожитник сумнiвний
(Жгун-корень сомнительный)

Родина 
Aрiaсеае – Зонтичні (Зонтич-
ные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лiкарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник або дворiчник, 
стрижнекореневий, вегетативно 
нерухливий 30-80 см заввишки.

Стебла поодинокі, прямосто-
ячі, вгорі галузисте. Листки дов-
гасто-яйцевидні, 2-3 пірчасто-
розсічені, 5-15 см довжиною. 
Квітки білі. Суцвіття – зонтик. 
Плід – двосім’янка. цвітіння VII 
– VIII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезофіт, мезотроф, 
ентомофiл, балістохор.
Пратосильвант: світлі ліси, во-
логі низини, вологі луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: Закарпаття, Карпа-
ти, Полісся, Лісостеп, північний 

Степ (рідко).
Магдалинiвський р-н (с. Кате-
ринiвка, Бельгард, 1950), 
Днiпропетровськ (Акiнфiєв, 
1889), П’ятихатський р-н ( ок. с. 
Водяне, Кучеревський, Томчук, 
1994!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 

Фото: http://trifoly.ru/page/42/
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Laser trilobum 
(L.) Borkh.
Лазурник трилопатевий 
(Лазурник трехлопастный)

Родина 
Aрiaсеае – Зонтичні (Зонтич-
ные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, їстівний, ефіронос-
ний, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 

60 – 170 см заввишки.
Стебло прямостояче, кругляс-
те, товсте, вгорі розгалуже-
не. Листки широко трикутні 
(25 – 35 см), нижні – череш-
кові, 2-3 трійчасті. Квітки білу-
ваті. Суцвіття – зонтик. Плід – 
двосім’янка. цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, геліосцофіт, ме-
гатерм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, балістохор.
Сильвант: ліси, зарості чагар-
ників, кам’янисті схили. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський, Середземно-
морський.

По Україні: Закарпаття, 
Лісостеп, Степ (рідко), гори 
Криму (часто).
Новомосковський р-н (При-
самарські байрачні ліси: 
ок. с. Євецько-Миколаївка, 
Івано-Михайлівка, Попасне, 
Бельгард, 1950, ок. с. 
Андрiївка, Тарасов, 1968, 
Барановський, 1977!, DSU!; 
заплава р. Самара, пр. с. 
Андріївка, Тарасов, 1989!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Ксерофiтiзацiя заплави, рекре-
ацiя, руйнування мiсць зрос-
тання

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: flora.nhm-wien.ac.at
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Ostericum palustre 
(Besser) Besser
Маточник болотний
(Маточник болотний) 

Родина 
Aрiaсеае (Umbelliferae) – 
Зонтичні (Зонтичные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
100-200 см заввишки.

Стебло прямостояче. Листки 
широкотрикутні, двічі-тричі пе-
ристорозсічені, до 60 см дов-
жиною. Квітки білі. Суцвіття 
– зонтик з 18-30 променями. 
Плід – двосім’янка 4-6 мм дов-
жиною.
цвітіння V – VIII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, гігрофіт, мезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Сильвопалюдант: болота, вогкі 
луки, в чагарниках.

Ареал виду, 
поширення в області
Середня та Східна Європа, 
Західний Сибір, Кавказ, 

Середня Азія.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(звичайно), Степ (рідко).
Верхньодніпровський р-н 
(ок. с. Боровківка, заплава 
р. Самоткань, Кучеревський, 
Шоль, Красова, Федорова 
2000!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування мiсць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: blogs.privet.ru
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Peucedanum palustre (L.) 
Moench
Смовдь болотна 
(Горичник болотный)

Родина 
Aрiaсеае – Зонтичні (Зонтич-
ные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний для Степу.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий. 
50–120 см заввишки.
Стебло ребристе, борозенчас-
те, у верхній частині галузисте, 

у нижній – забарвлене в темно 
фіолетовий колір. Листки ниж-
ні з довгими черешками, ши-
рококутні, 2-3 пірчасті. Квітки 
білі. Суцвіття – зонтик. Плід – 
двосім’янка. цвітіння VІI – VIIІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, мегатроф, 
ентомофiл, балістохор.
Сильвопалюдант: болотисті 
луки, чагарники, вільшняки.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейський.
По Україні: Закарпаття, 
Карпати, Полісся, Лісостеп, 
Степ (рідко, по долинах вели-

ких річок).
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андрiївка, Тарасов та ін., 
1988), Павлоградський р-н 
(ок. с. Кочережки, Тарасов та 
ін., 1988).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Ксерофiтiзацiя заплав рiк, руй-
нування мiсць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.floracyberia.net



178

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Seseli pallasii Besser
Жабриця Паласа 
(Жабрица Палласа)
 

Родина 
Aрiaсеае – Зонтичні (Зонтич-
ные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, або багаторічник, 
стрижньокореневий, вегета-
тивно нерухливий. 30–100 см 
заввишки.
Стебло прямостояче, круглясте, 

дуже галузисте. Листки прико-
реневі й нижні стеблові з корот-
кими круглястими черешками, 
в обрисі трикутні, 2-4 пірчас-
то-розсічені. Середні й верхні 
стеблові листки трійчасті. Квітки 
білі. Суцвіття – зонтик. Плід – 
двосім’янка. цвітіння VІI – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотрон (каль-
цiфiл), ентомофiл, первольвент 
(перекоти-поле).
Петрофіт: кам’янисті вапнякові 
схили, лісові галявини.

Ареал виду, 
поширення в області
Західно-понтичний ендемiчний вид.

По Україні: Закарпаття (рід-
ко), Правобережний Лісостеп, 
Степ.
царичанський р-н (с. Бабай-
ківка, Тарасов, 1997!), Дні-про-
петровський р-н (м. Дніпропет-
ровськ, міст через р. Самару, 
Акiнфiєв, 1889), Криворізький 
р-н (с. Олександродар по р. 
Інгулець – Флора УРСР, т.7, с. 
Недайвода, Кучеревський, 
2001), с. Ново-Лозуватка, с. 
Гейківка, Кучеревський, 2004, 
м. Кривий Ріг, с. Рахманівка, 
Кучеревський, Томчук, 
1994!, б. Північна Червона, 
Кучеревський, Приймачук, 
1990!), Широківський р-
н (с. Стародобровiльське, 
Кучеревський, 1994!, с. 
Новоселівка, Кучеревський, 
1995!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.biolib.cz
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Siella erecta (Huds.) 
M.Pimen.
Сієла пряма 
(Сиела прямая)

Родина 
Aрiaсеае – Зонтичні (Зонтич-
ные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, їстівний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довго корене-
вищний, вегетативнорухливий. 
30–80 см заввишки.
Стебло майже круглясте, тон-
коборозенчате, порожнисте, 

розгалужене. Листки пірчасті з 
4–9 парами листочків, сидячі, 
яйцевидно-довгасті. Квітки 
білі. Суцвіття – зонтик, плід – 
двосім’янка. цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, мегатроф, 
ентомофiл, балістохор.
Палюдопратант: вологі луки, 
береги рік, канав, заходить у 
воду.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський (адвентивний у 
Північній 
Америці, Австралії).
По Україні: Крим (дуже рідко).

Новомосковський р-н 
(Присамар`я, Тарасов, 
Барановський, 2003), 
Днiпропетровський р-н (ок. 
с. Обухiвка, Барановський, 
2000), Синельникiвський р-н 
(по р. Ворона, Барановський, 
1984!), Васильківський р-н (ок. 
с. Аврамівка, р. Соломчина, 
Барановський, Волошина, 
2007!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, випас, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.sadiba.com.ua/forum/
showthread.php?t=1774

Фрагмент: 
http://www.korseby.net/outer/flora/

rosopsida/apiaceae/index.html
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Trinia kitaibelii M. Bieb.
Тринія Китайбеля 
(Триния Китайбеля)

Родина 
Aрiaсеае – Зонтичні (Зонтич-
ные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньоко-
реневий, вегетативно нерух-
ливий. 40-80 см заввишки. 
Стебло розгалужене, ребристе, 

голе. Листки довгочерешкові, 
двічі перисторозсічені на нит-
коподібні сегменти. Квітки білі. 
Суцвіття – зонтик із 4-7 квіток, 
5-7 променів довжиною 5-12 
мм. Плід - двосім’янка 2,5 мм 
завдовжки, голі.
цвітіння V – VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мегатроф, 
ентомофіл, балістохор.
Пратостепант: степи, лісові га-
лявини.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Південно-Східної Європи.
По Україні: по всій території за 

винятком північного Криму.
Дніпропетровський р-н (м. 
Дніпропетровськ, Рибальське, 
1938!, DSU), Нікопольський р-
н (с. Покровське, Білошапка, 
1925!, DSU).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування мiсць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/8794.html
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Asarum europaeum L.
Копитняк європейський 
(Копытень европейский)

Родина 
Aristolochiaceae – Хвилівникові 
(Кирказоновые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухли-
вий, мичкувата та додаткова 

коренева система, 0,05-0,10 
см заввишки. Стебло вкороче-
не, майже лежаче, розеткове. 
Листки середні за розміром, 
округлі, ниркоподібні, зимую-
чі. Суцвіття – поодинокі квіти. 
Оцвітина бурувата, коричну-
вата. Плід-коробочка. цвітіння 
III–V.
Геофіт, сціофіт, мезотерм, ме-
зофіт, мегатроф, ентомофіл, 
мірмекохор. 
Сильвант: долинні та байрачні 
листяні природні ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Східна Європа, Західний Сибір 

По Україні: тінисті ліси, в біль-
шій частині, на південь дохо-
дить до Дніпропетровська. 
По заплавним та байрачним 
природним листяним лісам.
Місцезнаходження: Дніпро-
петровський р-н (м. Дніпропет-
ровськ, ліс Негрескул, Акінфієв, 
1889!) вважаємо втраченим.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Ксерофітизація місця зростан-
ня, вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://lh5.ggpht.com/_
rWksMjEBTQk/Sa1HPGazrkI/

AAAAAAAAJFI/zuVMueFchlQ/s800/leo-
mic-Asarum-europaeum-374.jpg
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Vincetoxicum 
intermedium Taliev.
Ластовень проміжний 
(Ластовень промежуточный)

Родина 
Asclepiadaceae – Ластівневі 
(Ластовневые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Європейський Червоний спи-
сок (I).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативномалорух-

ливий, 14–20 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, коротко 
опушені. Листки короткоче-
решкові, яйцевидно-ланцетні 
або ланцетні. Суцвіття – зонти-
ковидне. Оцвітина темно-чер-
вона. Плід – листянка. цвітіння 
V–VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, ксерофіт, оліготроф, енто-
мофіл, анемохор. 
Петрофіт: відслонення крейди, 
кам’янисті місця, щебенисті 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Південно-Східної Європи.

По Україні: Лісостеп, Степ 
(Ворошиловградська, Донець-
ка, Дніпропетровська обл.).
Софіївський р-н (с. Райполе, 
Кучеревський, Шоль, 2002!), 
Томаківський р-н (с. Н. 
Кам’янка, Кучеревський, 
2001!), Криворізький р-н (ок. 
м. Кривий Ріг, с. Рахманівка, 
Томчук, 1995), Широківський 
р-н (с. Новоселівка, Кучеревсь-
кий, 1995!, с. Городуватка, 
с. Шестерня, Кучеревський, 
Шоль, Красова, Груша, 
1999!), Апостолівський р-н 
(с. Марянівка, с. Токівське, 
Кучеревський, 2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: В.В. Дем’янов
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Vincetoxicum maeoticum 
(Kleopow) Barbar.
Ластовень азовський 
(Ластовень азовский)

Родина 
Asclepiadaceae – Ластівневі 
(Ластовневые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Європейський Червоний спи-
сок (R).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокоре-
невищний, з шнуровидними 

білуватими коренями, вегета-
тивномалорухливий, 20-40 см 
заввишки. Стебла прямосто-
ячі, прості, коротко опушені. 
Листки з короткими черешка-
ми, яйцевидні, на верхівці за-
гострені. Суцвіття – зонтики. 
Оцвітина бурувата. Плід – лис-
тянки. цвітіння V.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, ен-
томофіл, анемохор. 
Степант: на кам’янистих і гли-
нястих схилах.

Ареал виду, 
поширення в області
Східно-понтичний ендем.

По Україні: Приазов’я, Дніпро-
петровська обл.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Тарасов, 1974!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/59045.html
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Vincetoxicum rossicum 
(Kleopow) Barb.
Ластовень російський 
(Ластовень русский)

Родина 
Asclepiadaceae – Ластівневі 
(Ластовневые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Світовий Червоний список (R).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний для Степу.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, з буруватими шнуровид-
ними коренями, вегетативнома-

лорухливий, 60-120 см заввиш-
ки. Стебло нерозгалужене, вгорі 
вигинчасте або витке, дворядно 
опушене. Листки короткочереш-
кові, яйцевидні або еліптичні, 
загострені, по жилках опушені. 
Суцвіття – зонтики. Оцвітина 
бура або червонуватобура. Плід 
– листянки. цвітіння VI–VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мезотроф, ен-
томофіл, анемохор.
Пратосильвант: узлісся заплав-
них лісів, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Східна Європа.

По Україні: Тернопільська обл, 
Лівобережний Лісостеп (зрід-
ка, в басейні Дніпра та Сів. 
Дінця).
Новомосковький р-н (ок м. 
Новомосковськ, Рублевська, 
2007!), Дніпропетровський 
р-н (пониззя р. Кільчень, 
вище м. Підгороднє, зак. 
«Кільченський», Барановський, 
1995!).
Місцезнаходження: у гирлі р. 
Кільчень, (Флора УРСР, т. 8, 
Котов, 1957!) вважаємо втра-
ченим внаслідок затоплення.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Vincetoxicum scandens 
Somm. et Levier.
Ластовень виткий
(Ластовень вьющийся)

Родина 
Asclepiadaceae – Ластівневі 
(Ластовневые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний для Степу.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокоре-
невищний, корені білуваті, 
шнуровидні, вегетативно-
малорухливий, 70-180 см 

заввишки. 
Стебла нерозгалужені, вгорі 
виткі, коротко опушені. Листки 
яйцевидні, видовжено-яйце-
видні, яйцевидно-ланцетні або 
ланцетні, загострені, по кра-
ях та жилках коротко опушені, 
на коротеньких опушених 
черешках. Суцвіття – зонти-
ки. Оцвітина темно-червона, 
майже чорна. Плід – листянки. 
цвітіння V–VII 
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, 
мезотерм, мезоксерофіт, ме-
зотроф, ентомофіл, анемо-
хор.
Степосильвант: у листяних лі-
сах, по узліссях, чагарниках.

Ареал виду, 
поширення в області
Південносхідноропейсько-
Малоазійський.
По Україні: Лісостеп (схід), Степ, 
(південь), Гірський Крим.
Магдалинівський р-н (с. Котівка, 
Флора УРСР, т. 8, 1957!), 
Криничанський р-н (ст. 
Воскобійня, Кучеревський, 
Сокуренко, 1995!), 
Солонянський р-н (байраки по 
Дніпру, Бельгард, 1940). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання. 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/59860.html

Фрагмент: http://www.plantarium.ru/
page/view/item/40649.html
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Achillea inundata Kondr
Деревій заплавний
(Тысячелистник пойменный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Причорноморський ендемік. 
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 60-110 см заввишки.
Стебло пряме, негусто вкри-

те м’якими волосками. 
Прикореневі та нижні стеблові 
листки – черешкові, серединні 
– сидячі з вушками. Пластинки 
листків двічі розсічені на ши-
рокі оберненояйцевидні сег-
менти, у верхніх – перисто-
розсічнені. Крайові язичкові 
квітки маточкові, з білими або 
рожевими язичками, сере-
динні – двостатеві, трубчасті. 
Суцвіття – кошики, зібрані у 
широкі, сильно розгалужені 
щитки (19 – 22 см завдовж-
ки). Плід – сім’янка розміром 
близько 1,5 мм, з крилом 0,5 
мм. цвітіння VII – X.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-

терм, гігромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, балістохор. 
Палюдопратант: заплавні луки, 
береги.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-східноєвропейський.
По Україні: центральні, східні 
області, Крим.
Верхньодніпровський р-н (ок. 
с. Павло – Григорівка, заплава 
р. Самоткань, Кучеревьский, 
Красова, Семчук, 1993!, ок. 
с. Боровківка, Кучеревський, 
Шоль, Красова, 2000!, ок. с. 
Вільні Хутори, Кучеревський, 
Красова, Шоль, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К. В. Андрусевич
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Achillea leptophylla M. 
Bieb.
Деревій тонколистий
(Тысячелистник тонколист-
ный).

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 10-40 см заввишки. 
Стебла зібрані пучками, від 
середини розгалужені. Листя 
лінійні або довгасті, розсічені 
на сегменти; нижні частки лис-
тка зсунуті до основи черешка 
і охоплюють стебло, утворюючи 

вушка. язички крайових кві-
ток яскраво жовті 1,5-1,8 мм 
завдовжки, та 2-2,3 завшир-
шки. Суцвіття – кошики яйце-
видно-овальної форми. Плід 
– сім’янка. цвітіння V-VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, мега-
троф (кальцієфіл), ентомофіл, 
балістохор.
Степопетрофіт: гранітні та вап-
някові відслонення, кам’янисті 
степи.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем.
По Україні: Степ, Лісостеп (пів-

денний схід).
Новомосковський р-н (арен-
ні ліси р. Самари, Тарасов та 
ін., 1988), Дніпропетровський 
р-н (ок. с. Обухівка, Тарасов, 
1995! Барановський, 2000), 
Солонянський р-н (по бере-
гам Дніпра, Барановський, 
2000), Софіївський р-н (ок. с. 
Миколаївка, Кучеревський, 
Красова, Шоль, 1999!), 
Нікопольський р-н (ок. с. 
Миронівка, р. Базавлук, 
Кучеревський, Красова, Шоль, 
1999!), Широківський р-н (ок. 
с. Шестерня, Кучеревський, 
Красова, Шоль, Груша, 1999!, 
ок. с. Городуватка, Красова, 
2000!), Апостолівський р-н 
(с. Токівське, р. Кам’янка, 
Кучеревський, Красова, Шоль, 
Провоженко, 2000!, ок. с. 
Усть–Кам’янка, Кучеревський, 
Красова, Шоль, Провоженко, 
2002!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Надмірний випас.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.plantarium.ru
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Antennaria dioica (L.) P. 
Gaertn.
Котячі лапки дводомні
(Кошачья лапка)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
висота 6-20 (35) см заввишки. 

Стебла висхідні, прямостоячі, 
поодинокі або їх по кілька, до 
самого суцвіття прості, в суцвіт-
ті-розгалужені. Листки пагонів 
обернено-яйцевидні або лопа-
товидні, тупі, до основи звужені 
в черешок; стеблові – вузько-
ланцетні, загострені. Квітки у 
різнорідних кошиках 6-8 (10) 
мм завдовжки: в одних коши-
ках лише маточкові квітки, ро-
жевого або білуватого кольору, 
в інших – двостатеві, жовту-
ваті. Суцвіття – щільна китице-
видна волоть з кошиків. Плід 
– сім’янка до 1 мм завдовж-
ки, з довгим (7-8 мм) чубком з 
тонких білих волосків, що легко 

відламується. цвітіння V – VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезоксерофіт, олігот-
роф, ентомофіл, анемохор.
Сильвант: соснові й мішані 
ліси, узлісся, схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: Полісся, Лісостеп і 
Степ (північно-східна частина), 
Крим – яйли.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Івано–Михайлівка, Тарасов, 
1983, Альбицька, 1948, 
1950!), Покровський р-н (ок. 
с. Великомихайлівка, Бекетов, 
1885!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання. 
Збір лікарської сировини.

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://img1.img0.img0.
narodnaya-medicina.com/posts/tag/

Asteraceae?page=2
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Artemisia armeniaca 
Lam.
Полин вірменський
(Полынь армянская)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 25-80 см заввишки. 
Квітконосні стебла трав’янисті 

або лише при основі 
здерев’янілі, поодинокі або не-
численні, прямостоячі; неплідні 
пагони-короткі, густо улиснені. 
Стеблові листки черешкові до 
сидячих, перисторозсічені з 
перистороздільними або су-
цільними сегментами. Квітки 
невиразні, зібрані в куляс-
ті кошики 3-4 мм у діаметрі. 
Суцвіття – волотисте, вузьке, 
щільне, майже безлисте. Плід 
– сім’янка видовжено-оберне-
но-яйцевидна 3 мм довжиною. 
цвітіння VII – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезотерм, 
мезоксерофіт, мезотроф (каль-
цієфіл), анемофіл, балістохор. 

Степопетрофіт: вапнякові схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтично-Казахстанський.
По Україні: Лівобережний Степ 
(дуже рідко).
Павлоградський район (ок. с. 
Межиріч, Пестушко! – Флора 
УРСР, т.11, 1962).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: www.superklumba.narod.ru
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Artemisia pontica L.
Полин понтійський
(Полынь понтийская)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокоревищ-
ний, вегетативно рухливий, 25-
80 см заввишки. Квітконосних 

стебел декілька, висхідні, пря-
мостоячі неплідні пагони ко-
роткі, густо улиснені, опушення 
негусте. Стеблові листки 2-5 см, 
перисторозсічені з лінійно-лан-
цетними сегментами, зверху 
зеленуваті, знизу тонко-сірува-
топухнасті. Волоть, густа, вузь-
ка. Кошики півкулясті. Квітки 
численні, віночки 1,5-1,6 мм 
завдовжки, світлооранжеві, 
листочки віночка зрослі.. Плід 
– оберненояйцевидні сім’янки. 
цвітіння VII – IX.
Гемікріпрофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезоксерофіт, мезот-
роф, анемофіл, балістохор. 
Сильвостепант: узлісся, чагар-

ники, степи, сухі луки. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євросибірсько-Кавказький.
По Україні: Лісостеп, Степ, 
Крим (рідко).
Новомосковський р-н (с. Зна-
менівка, Зоз! – Флора УРСР, т. 
11, 1962), Дніпропетровський 
р-н (м. Дніпропетровськ, 
Акинфиєв, 1889, ПЗ Дні-про-
всько-Орільський, Манюк 
– Барановський, 2000), Кри-
ворізький р-н (б. Приворотна, 
Кучеревський, 1983!), 
Криничанський р-н (ок. с. 
Малософіївка, Кучеревський, 
Шоль, Провоженко, 2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Надмірний випас, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/33416.html
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Aster bessarabicus Bernh. 
ex Rchb.
Айстра бесарабська
(Астра бессарбская)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 30-50 см заввишки. 
Стебла прямостоячі або вис-
хідні, поодинокі або їх кілька, 
циліндричні, вгорі досить роз-
галужені, вкриті жорсткими во-
лосками. Листки цільнокраї або 
з кількома нерівними зубцями, 

з обох боків густо- і коротко-
жорстковолосисті, всі листки 
спрямовані вгору. Зовнішні 
квітки язичкові, маточкові, го-
лубувато-фіолетові, 12-15 мм 
завдовжки, серединні – жовті, 
5-6 мм завдовжки; зібрані у ко-
шики. Суцвіття щитковидне або 
китицевидне, 2,5- 3,5 см у діа-
метрі. Плід – видовжена стис-
нута  густоволосиста сім’янка, 
3-3,5 мм завдовжки, з чубком 
6-6,5 мм завдовжки. цвітіння 
VIII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезоксерофіт, мегат-
роф, ентомофіл, анемохор. 
Сильвостепант: степи, степові 

схили, сухі місця по чагарни-
ках.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Середземно-
морський.
По Україні: Степові, Лісостепові 
та південні Лісові р-ни (рідше).
Дніпропетровський р-н (ок. 
Дніпропетровська, Графф!, 
Олексієнко! – Флора УРСР, 
т.11, 1962, ок. аеропорту 
Дніпропетровська, Тарасов, 
1996!, Дніпровсько-Орільський 
заповідник, Барановський, 
2000); П’ятихатський (с. 
Водяне, с. Вільне, с. Демуріно–
Варварівка, Кучеревський, 
Шоль, Красова. 2001!), 
Криворізький (с. Рахманівка, 
Кучеревський, Приймачук, 
1990), Верхньодніпровський 
(с. Калинівка, Кучеревський, 
2001).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Надмірний випас, збирання на 
букети.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Carlina bieberschteinii 
Bernh. ex Hornem.
Відкасник Біберштейна
(Колючник Биберштейна)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
23-110 см заввишки. Стебла 

звичайно поодинокі, прямосто-
ячі, рідко прості, вгорі або іноді 
й від середини розгалужені. 
Прикореневі та нижні стеб-
лові листки довгасто-ланцетні; 
середні та верхні – сидячі; се-
редні – елептичні або довгас-
то-ланцетні, верхні нерідко яй-
цевидно-ланцетні. Квітки 9-10 
мм завдовжки, темно-пурпу-
рові, рідко жовтуваті. Суцвіття 
– кошик, 4-5 см у діаметрі. Плід 
– довгаста сім’янка. 
цвітіння VII – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мезотроф, 
ентомофіл, анемохор.
Степорудерант: степові та ка-

мянисті схили, чагарники, уз-
лісся і галявини дубових та ду-
бово-грабових лісів.

Ареал виду, 
поширення в області
Євросибірський.
По Україні: Полісся, Лісостеп.
Новомосковський р-н (ок. 
ст. Вільне, Тарасов, 2006!, 
Сідельник, 1936!, ок. с. 
Андріївка, Кочережки, Тарасов 
та ін., 1988; Тарасов, 1994, 
1999!); Верхньодніпровський 
р-н (ок. с. Івашкове, 
Кучеревський, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Рекреація, збір на букети

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
personal/of/242/part/44.html
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Centaurea konkae Klokоv
Волошка конки
(Василек конки)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий). 
Червона книга України (зника-
ючий).
Європ. Червоний список (R).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Декоративний 

Біоекологічна 
характеристика 
Дворічник, однорічник, стриж-

ньокореневий, вегетативно 
нерухливий, 50 см заввишки. 
Стебло прямостояче, гладень-
ке, слабопавутинисте, вгорі 
розгалужене, з стрункими гіл-
ками. Листки перисторозсічені, 
по краю дуже дрібнопильчасті, 
гостро шорсткі від наявності 
гострих щетинок. Квітки блідо-
пурпурні,  віночок у середин-
них двостатевих квіток 14-16 
мм завдовжки. Суцвіття: ко-
шик, обгортка майже куляста, 
16 мм завдовжки 17 мм за-
вширшки, черепичаста. Плід – 
темно-бурувата сім’янка, до 5 
мм завдовжки з трохи довшим 
чубком. цвітіння VIII – IX.

Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, оліготроф, 
ентомофіл, анемохор.
Псамофіт: піски, степи. 

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Нижнього Дніпра.
По Україні: Степ (дуже рідко).
Петриківський р-н (ок. с. Ку-
рилівка, Клоков! – Флора УРСР, 
т.12, 1965, DSU, 1937!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: grandmeadow.org.ua
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Centaurea orientalis L.
Волошка східна
(Василек восточный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 30-100 см заввишки.

Стебла поодинокі або числен-
ні, прямостоячі, ребристо-бо-
розенчасті, трохи розгалужені. 
Листки, крім самих верхніх, на 
досить довгих черешках, пе-
ристо- або двоперисторозділь-
ні, часом перистолопатеві, з 
довгими або вузьколінійними, 
сидячими або до основи зву-
женими в коротенькі черешки, 
цілокраїми або неправильно-
зубчастими, тупуватими част-
ками або лопатями, що містять 
на верхівці вістрячки, верхні – 
сидячі, цілісні, цілокраї. Квітки 
у кошиках, жовті, крайові до 15 
мм завдовжки. Суцвіття: воло-
тевидно-щитковидне, обгортки 

майже кулясті до 25 мм за-
вдовжки. Плід – сім’янка, 3-3,5 
мм з чубком до 5 мм завдовж-
ки. 
цвітіння VI – VIII (IX).
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, ен-
томофіл, анемохор.
Степант: степи, степові та 
кам’янисті схили. 

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-східноєвропейський.
По Україні: Лісостеп, Степ, 
Крим (південний берег).
По всій території, локально.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
збір на букети.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Centaurea rhenana 
Boreau.
Волошка рейнська
(Василек рейнский)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
30-80 см заввишки. 

Стебла прямостоячі, ребрис-
то-борозенчасті, шорсткі, від 
середини досить розгалужені 
і разом з гілками до самих 
кошиків улиснені; гілки косо 
спрямовані догори. Листки пе-
ристо- та двоперисторозсічені 
на лінійні або вузьколінійні, 
цілокраї частки, вкриті залоз-
ками; нижні стеблові – череш-
кові, середні та верхні - сидячі, 
цілісні. Квітки пурпурно-рожеві, 
крайові неплідні, до 25 мм за-
вдовжки, з тонкою білуватою 
трубочкою до 15 мм довжи-
ною. Суцвіття поодинокі коши-
ки утворюють щиток, обгортки 
кошиків яйцевидні 13-14 мм 

завдовжки, 9-10 мм завшир-
шки зеленуватого кольору. Плід 
– сім’янка, чорна, до 3 мм дов-
жиною, з білим коротшим чуб-
ком. цвітіння VI-VIII (IX).
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, 
мезотерм, ксерофіт, мезотроф 
(кальціфіл), ентомофіл, анемо-
хор.
Сильвостепант: сухі трав’янисті 
схили, кам’янисті та вапнякові 
відслоненя.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейський. 
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп (західна частина).
Солонянський район (байрачні 
ліси, ок с. Нікольське, Бельгард, 
1940).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: www.biopix.com
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Centaurea substituta 
Czerep.
Волошка заміщаюча
(Василек замещающий)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний). 

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Декоративний. 

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, до 80 см заввишки. 
Стебла поодинокі або їх кіль-
ка, ребристо-борозенчасті, від 
середини здебільшого розга-
лужені, гілки косо спрямовані 
догори. Листки вузьколанцет-

ні, довгасто-оберненоланцн-
тні, вузько-довгасто-ланцетні, 
а верхні стеблові майже ліній-
но-ланцетні, всі на верхівці 
загострені, цілокраї, вкриті 
багатоклітинними волосками, 
прикореневі і нижні стеблові 
– черешкові, останні – сидячі. 
Квітки лілово-пурпурні, крайові 
до 20 мм завдовжки. Поодинокі 
кошики утворюють щиток або 
китицевидно-щитковидне суц-
віття, обгортка майже куляста 
до 18 мм завдовжки, гола. Плід 
сім’янка, 3 мм завдовжки, без 
чубка. цвітіння VII-VIII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мезотроф, ен-

томофіл, барохор.
Сильвопратант: луки, по чагар-
никах, лісові галявини та узліс-
ся.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Південно-Східної Євро-
пи. 
По Україні: Лісостеп, Степ, 
Лісові р-ни Криму
Новомосковський р-н (ок. с. 
Хащове, Котов! – Флора УРСР, 
т.12; ок. с. Андрїївка, Тарасов, 
1975!); Павлоградський р-н (ок. 
с. Кочережки, Кириченко, 1930, 
1935, DSU!), Апостолівський р-
н (р. Кам’янка, біля водоспаду, 
Кучеревський, Шоль, Красова, 
2002!), Солонянський р-н (ок. с. 
Червоний Маяк, Кучеревський, 
Сокуренко, Федорова, 1996!), 
Криничанський р-н (ок. с. Ма-
лософіївка, Кучеревський, 
Шоль, Провоженко, 2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
збір на букети, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.flora.crimea.ua
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Centaurea taliewii 
Kleopow
Волошка Талієва
(Василек Талева)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий). 
Світовий Червоний список (І).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний. 

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, стрижньокорене-

вий, вегетативно нерухливий, 
65-90 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, прості або 
вгорі слабо розгалужені, від 
основи до середини – жорсткі, 
волосисті, трохи вище – жорс-
ткі горбочки, а під кошиками 
– голі, гладенькі. Листки перис-
торозсічені на лінійні, довгасті 
або довгасто-ланцетні, загос-
трені частки; вкриті членисти-
ми волосками; прикореневі 
та нижні стеблові – на череш-
ках, середні та верхні – сидячі. 
Квітки жовтувато-кремові, 
крайові неплідні, серединні 
– плідні, двостатеві. Кошики 
великі до 5 см у діаметрі, об-

гортки майже кулясті, до 3 см 
завдовжки. Плід – сім’янка, 
6-8 мм завдовжки, буруваті з 
лілуватим відтінком, чубок 10-
12 мм завдовжки. цвітіння VI 
– VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мегатроф, ен-
томофіл, анемохор.
Степант: степи, відслонення. 

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Східноєвропейський 
ендем. 
По Україні: Лісостеп (південний 
схід), Степ (лівобережжя).
Новомосковський р-н (Кири-
ченко, 1930, DSU!); П’ятихат-
ський р-н (Комісарівський ліс, 
Тарасов, 1959!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Розорювання степів, випас, 
збір на букети.

Заходи охорони
Охороняється у Криворізькому 
ботанічному саду.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: www.plantarium.ru
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Gnaphalium uliginosum L. 
(incl. G. rossicum Kirp.)
Сухоцвіт багновий
(Сушеница топяная)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
5-20 (30) см заввишки. Стебло 

з спрямованими вгору розло-
гими гілками. Листки довгас-
то-лінійно-ланцетні, до основи 
звужені в коротенькі черешки. 
Маточкових квіток у кошику до 
75, прозорі або жовтуваті, на 
верхівці коричнюваті, двостате-
вих квіток 8-10, жовтуваті, зуб-
ці відгину коричневі. Суцвіття 
– дрібні  кошики до 5 мм в діа-
метрі, обгортка 3-рядна. Плоди 
сім’янки, близько 0,5 мм за-
вдовжки, овально-циліндричні, 
з чубком. цвітіння  VI – VIII.
Терофіт, геліофіт, мезотерм, 
мезогігрофіт, мезотроф, енто-
мофіл, анемохор.
Сильвопалюдант: вологі, боло-

тисті місця, береги річок, озер, 
канав. 

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Лісові та північні 
Лісостепові р-ни.
Новомосковський район (DSU, 
1988!), Павлоградський р-
н (ок. с. Булахівка, Тарасов, 
1989!), Дніпропетровський р-н 
(лів. берег Дніпра, Акинфиєв, 
1889), Верхньодніпровський 
р-н (по Дніпру, Сидоров, 
1897); Томаківський р-н (ок 
с. Вищетарасівка, Афанасьєв, 
1948!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Рекреація, збір на букети.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: www.agroatlas.ru
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Hypochаeris maculata L.
Ахірофорус плямистий
(Прозанник крапчатый)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, медоносний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокоре-
невий, вегетативно нерухли-
вий, 30-120 см заввишки. 

Стебло прямостояче, густо 
вкрите короткими відлеглими 
волосками, безлисте або з 1-2 
листками, просте. Прикореневі 
листки - довгасто-еліптичні, на 
верхівці тупі, виїмчасто-зуб-
часті, нерідко з червоно-бури-
ми плямами, густощетинисті; 
стеблові – сидячі, довгасті або 
лінійні. Квітки золотисто-жовті, 
зовнішні у 1,5 рази перевищу-
ють обгортку. Суцвіття – кошик, 
обгортка дзвониковидна 15-23 
мм завдовжки. Плоди – жовту-
вато-бурі сім’янки, з чубками. 
цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мезотроф, ен-

томофіл, анемохор.
Сильвопратант: сухі луки, лучні 
степи, узлісся, схили, чагарни-
ки, ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський.
По Україні: Закарпаття, 
Карпати, Полісся, Лісостеп і 
Степ.
Дніпропетровський р-н (лів. 
берег м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, Гроссгейм, 
1886! DSU), П’ятихатський      
р-н (по р. Саксагань, Сидоров, 
1897).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Рекреація, збір на букети.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень. Прискорення ство-
рення екомережі області.

Фото: http://botanika.bf.jcu.
cz/materials/fotogalerie-nahledy.

php?family=Asteraceae
&genus=Hypochaeris&name=Magnolio

phyta
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Inula helenium L.
Оман високий
(Девясил высокий)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Західнопалеарктичний вид. 
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, медоносний, лі-
карський, красильний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-

вищний вегетативно малорух-
ливий, 60-150 (250) см за-
ввишки. 
Стебла прямостоячі, розгалу-
жені, борозенчасті, внизу роз-
сіяно-, вгорі густо-жорстко-во-
лосисті. Листки великі, зверху 
темнозелені, зі споду – сірі; 
прикореневі та нижні стеблові 
листки довгасто-елептичні, на 
черешках, середні стеблові – 
довгасто-яйцевидні, верхні, як і 
середні, сидячі, з серцевидною 
основою. Всі квітки плідні, жов-
туваті; зовнішні – язичкові, ма-
точкові, серединні – трубчасті, 
двостатеві. Суцвіття – кошики, 
6-8 см у діаметрі, верхівкові. 

Плоди – вузько-циліндричні 
сім’янки, 3-3,5 мм завдовжки, 
з чубком до 9 мм. цвітіння VI 
– VIII (IX).
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, гігромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, анемохор.
Сильвопратант: луки, узлісся, 
береги річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-центрально-
азіатський.
По Україні: розсіяно по всій те-
риторії.
По заплавних луках річок об-
ласті, спорадично.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, випас, рекреація, викопу-
вання для лікарської сировини.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський, у Ботанічному саду 
ДНУ, у Криворізькому ботаніч-
ному саду
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: О.М. Цуркан
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Jurinea brachycephala 
Klokov
Юрінея короткоголова
(Наголоватка краткоголовая)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущик, стрижньокоре-
невий, вегетативно нерух-
ливий, 15-60 см заввишки. 
Стебла численні, прямостоячі, 

сірувато-повстисто-павути-
нисті, розгалужені в суцвітті. 
Стеблові листки вузьколінійні, 
з щільно загорнутими на спід-
ній бік краями, вкриті дрібни-
ми щетинками та залозками; 
верхні – на гілочках суцвіття 
здрібнені. Квітки у кошиках 
рожеві, часто бліді, до 18 мм 
завдовжки. Суцвіття волотисто-
щитковидне, кошики близько 
23 мм. Плоди – клиновидні, 
чотиригранні сім’янки, 5-7 мм 
завдовжки, з білуватим чубком 
до 13 мм. цвітіння VI – VIII.
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф (каль-
цієфіл), ентомофіл, анемохор.

Степопетрафіт: кам’янисті, вап-
някові або крейдяні відслонен-
ня.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем.
По Україні: південний Лісостеп 
та Степ (розсіяно).
Криворізький р-н (с. Зелене, 
с. Рахманівка, Кучеревський, 
1986!), Широківський р-н 
(ок. с. Шестерня, Кучеревський, 
Красова, Шоль, Груша, 1999! 
с. Городуватка,
Кучеревський, Красова, Шоль, 
Груша,1999!).
Місцезнаходження: Дніпро-
петровський р-н (м. Дніпро-
петровськ, Акинфиев, 1889) 
вважаємо втраченим.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Випас, рекреація, збір на буке-
ти.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: www.plantarium.ru



202

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Jurinea calcarea Klokov
Юрінея вапнякова
(Наголоватка известковая)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
45-75 см заввишки. Стебла 
поодинокі або їх два, прямо-
стоячі, прості, в нижній частині 
мохнато-волосисті, вище-густо-
павутинисті. Прикореневі лист-

ки короткочерешкові, перисто-
розсічені, зісподу сірувато-пов-
стисто-павутинисті й волосисті., 
зверху довговолосисті, бокові 
сегменти листків лінійно-лан-
цетні, загорнуті краями на спід-
ній бік або майже плоскі; стеб-
лові, крім верхніх, подібні до 
прикореневих, переважно си-
дячі. Квітки рожево-пурпурові, 
15-18 мм завдовжки. Суцвіття 
– кошики, 20-25 мм завдовж-
ки, обгортка напівкуляста, 
7-18 мм довжиною. Плоди 
– сім’янки, до 3,5 мм завдовж-
ки, вкриті шипиками, чубок до 
8-10 мм. цвітіння V – VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-

терм, ксерофіт, мезотроф (каль-
цієфіл), ентомофіл, анемохор.
Степант: вапнякові та степові 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем.
По Україні: Лісостеп (правобе-
режжя), Степ (між Південним 
Бугом та Дніпром, розсіяно).
Дніпропетровський р-н (с. 
Ігрень, Тарасов, 2008!), Но-
вомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Гроссгейм, 1912! 
DSU), Павлоградський р-
н (Тарасов та ін., 1988), 
Томаківський р-н (Мис Доброї 
Надії, Григорьев! – Флора УРСР, 
т.11, 1962), Криворізький р-н 
(с. Рахманівка, Кучеревський, 
1984!), Широківський р-н (м. 
Інгулець, Кучеревський, 1983!, 
ок. с. Шестерня, Кучеревський, 
Красова, Шоль, Груша, 1999!, 
с. Городуватка, Кучеревський, 
Красова, Шоль, Груша,1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Рекреація, збір на букети

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: В.В. Дем’янов
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Jurinea longifolia DC.
Юрінея довголиста
(Наголоватка длиннолистная)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
20-75 см заввишки. Стебла 
поодинокі або їх кілька, прямо-

стоячі, при основі біло-повстис-
то-павутинисті, опушені, вгорі 
або від середини розгалужені. 
Листки суцільні, довгасто-лан-
цетні, крім здрібнених лінійно-
ланцетних верхівкових, зіспо-
ду біло-повстисто-павутинисті, 
вкриті крапчасто-ямчастими 
залозками; прикореневі лист-
ки черешкові, стеблові сидячі. 
Квітки рожево-пурпурові, до 
19 мм завдовжки. Суцвіття 
– кошики, до 25 мм завдовж-
ки, обгортка напівкуляста 15-
20 мм довжиною, з повстис-
то-павутинистим опушенням. 
Плід – клиновидна сім’янка, 
близько 5 мм завдовжки, гла-

денькі світло-бурі, чубок білий, 
блискучий, до 16 мм. цвітіння 
VI – VIII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, оліготроф, 
ентомофіл, анемохор.
Степопсамофіт: піски, степи.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний.
По Україні: Степ (ізольовані 
місцезнаходження по доли-
нах Південного Бугу, Дніпра та 
Вовчої).
Новомосковський р-н (с. 
Хащове, Тарасов и др., 1988).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Рекреація, збір на букети.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Рис.: К.В.Андрусевич



204

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Jurinea salicifolia Grun.
Юрінея верболиста
(Наголоватка иволистная)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Реліктовий, ендемічний вид.
Декоративний. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
10-70 см заввишки. Стебла 
поодинокі або їх кілька, прямо-
стоячі, при основі біло-повстис-

то-павутинисто опушені, вгорі 
розгалужені. Прикореневі лис-
тки черешкові, перисторозділь-
ні; стеблові – короткочереш-
кові або сидячі, без вушок, 
перистороздільні або суціль-
ні. Квітки пурпурові. Суцвіття 
– кошики, 17-30 мм завдовж-
ки, обгортка напівкуляста, 12-
15 мм довжиною, білувата від 
опушення. Плід – обернено-
пірамідальна сім’янка до 6 мм 
завдовжки, гладенька, бурува-
та, чубок білуватий, 10-13 мм. 
цвітіння VII –VIII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, ен-
томофіл, анемохор.

Петростепант: степові та 
кам’янисті схили.

Ареал виду, поширення в 
області
Понтичний ендем (релікт).
По Україні: Лісостеп (південь 
правобережжя), Степ (між 
Південним Бугом та Дніпром, 
розсіяно); Лівобережжя (рідко, 
не виходить на схід поза межі 
давньої долини Дніпра).
царичанський р-н (вище м. 
Дніпропетровськ, по р. Орель, 
Грунер!, Флора УРСР, т.11, 
1962), Петропавлівський р-н 
(по р. Самарі, Тарасов та ін., 
1998!), Дніпропетровський 
р-н (м. Дніпропетровськ, 
Серединський!, Волоське 
на Мокрій Сурі, Давидович!, 
Флора УРСР, т.11, 1962), 
Сурсько-Покровське, Давидо-
вич! –  Флора УРСР, т.11,1962), 
Криворізький р-н (по р. 
Інгулець, Котов! – Флора УРСР, 
т.11, 1962). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні.
Випас, рекреація, збір на 
букети.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К.В.Андрусевич



205

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Lactuca quercina L.
Латук стиснутий
(Латук сжатый)

Родина 
Asteraceae – Айстрові 
(Сложноцветные)

Природоохоронний статус 
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Отруйний.

Біоекологічна 
характеристика 
Дворічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
100-150 см заввишки. Стебла 

поодинокі, прямостоячі дуже 
тонкоборозенисті, розгалужені 
лише в суцвітті. Листки глибо-
ко-перисто-надрізані до роз-
дільних, від обернено-яйцевид-
них та еліптичних до ланцетних; 
найнижчі звужені до основи в 
черешок, середні стеблові лис-
тки звужені до основи, стебло-
обгортні, з ланцетними гостро-
зубчастими вушками, верхні 
листки дрібніші. Квітки світло-
жовті, віночок близько 11 мм 
завдовжки. Суцвіття волотисте, 
складається з кошиків, обгор-
тки вузько-яйцевидно-цилін-
дричні, до 4,5 мм у діаметрі. 
Плід – обернено-ланцетна 

сім’янка, 6-6,7 мм завдовжки, 
з витягнутим носиком до 2 мм, 
чубок білий, 6-6,5 мм. цвітіння 
VII – VIII.
Гемікриптофіт, геліосціофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мезотроф, ен-
томофіл, анемохор.
Сильвант: дубово-грабові лис-
тяні ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейський. 
По Україні: Західний та 
Правобережний Лісостеп (не 
часто).
Павлоградський р-н (Коче-
резьке лісництво, урочище 
«Козачий гай» у заплаві р. 
Самари, Тарасов, 1994!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: www.plantarium.ru
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Petasites hybridus (L.) 
Gaerth., B. May et Schreb.
Кремена гібрідна
(Белокопытник гибридный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
0 (зниклий). 

Наукове 
та практичне значення 
Рідкісний для Степу вид.
Лікарський, медоносний. 

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, бульбокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
3-60 см заввишки. Квітконосні 
стебла ребристі, клочкувато-

павутинисті, інколи голі, з си-
дячими, стеблообгортними 
лусковидними листочками. 
Прикореневі листки з довгими, 
ребристими, голими череш-
ками, округло-серцевидні або 
округло-нирковидні. Квітки: 
маточкові – червонувато-бу-
руваті, крайові - червонувато-
рожеві, рідше білі; серединні 
тичинкові квітки з брудно-ро-
жевим розширенням. Кошики 
дрібні одностатеві, дводомні; 
обгортки кошиків з тичинко-
вих квіток вирізняються круп-
нішими листочками. Плоди 
– циліндричні сім’янки, до 3,5 
мм завдовжки, з довгим сріб-

лясто-волосистим чубком до 8 
мм. цвітіння III – V.
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зофіт, мезотроф, ентомофіл,  
анемохор.
Пратант: береги річок, озер. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Малоазійський. 
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, гірські р-ни Криму ( 
розсіяно).
Дніпропетровський р-н (на 
лівому березі Дніпра,  ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому – мало-
численні.
Вирубка лісів, зміни гідрологіч-
ного режиму, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: Д. В. Ганжа
Фото: commons.wikimedia.org
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Рhalacrachena inuloides 
(Fisch. ex Schmalh.) Iljin
Лисонасінник 
омановидний
(Лысосемянник девясиловид-
ный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий, 25-55 см заввишки.
Стебла прямостоячіпоодинокі 
або у кількості 2-3, прості або 
з пазушними, неплідними гіл-

ками, під кошиком потовщені, 
крім ніжок; шорсткі і трохи па-
вутинисті. Листки цілісні, дов-
гасто-еліптичні або вузьколан-
цетні, з численними крапчас-
тими залозками до основи зву-
жені в короткий черешок або 
майже сидячі. Квітки рожеві до 
пурпурових, крайові – неплідні 
збільшені, серединні – двоста-
теві. Суцвіття – поодинокі ко-
шики, обгортки майже кулясті, 
до 20 мм завдовжки, зелену-
ваті. Плоди – сім’янки, 5-6,6 
мм завдовжки, голі, блідо-руду-
ваті. цвітіння 
V – VII(VIII).
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ксе-

ромезофіт, (алкалотроф) мегат-
роф, ентомофіл, барохор. 
Галопратант: солонцюваті та со-
лончакові луки, балки, глинисті 
схили, перелоги.

Ареал виду, 
поширення в області 
Південно-Східноєвропейський 
ендем. 
По Україні: Степ, східна части-
на Лісостепу (рідше).
Васильківський р-н (ок. с. Вели-
комихайлівка, Граф! – Флора 
УРСР, т.11,1962); Павлоград-
ський р-н (Бригадиренко, 
1998!), Апостолівський р-н 
(ок. Олександрівська с/р, хут. 
Подове! – Флора УРСР, т.11, 
1962).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Випас, рекреація.

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Рис.:  К.В.Андрусевич
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Ptarmica cartilaginea 
(Ledeb. ex Rchb.) Ledeb.
Чихавка хрящувата
(Чихотник хрящеватый)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський. 

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
30-120 см заввишки. Стебла у 

верхній половині розгалужені, 
внизу рідко-, а в верхній час-
тині густо-коротко-волосисті. 
Листки сидячі, лінійно-ланцетні, 
двоякопильчасті, по боках лис-
тка багато крапчастих залозок. 
язичкові квітки білі, язички їх 
широко-еліптичні, трубчасті 
– брудно-білі з плівчастими 
кошлатими лусками. Суцвіття 
– складний щиток, сладений з 
кошиків, обгортка широко-яй-
цевидна 6-8 мм завширшки, 
листочки обгортки вкриті волос-
ками. Плоди – сім’янки, близь-
ко 2 мм завдовжки. цвітеіння 
VII – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-

терм, гігромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, барохор.
Пратант: луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Степ (рідко).
Дніпропетровський р-н (лі-
вобережжя Дніпра, Акімова, 
1928!); Верхньодніпровський 
р-н (DSU!). 
Місцезнаходження в Дні-про-
петровському р-ні (ок. Дніпро-
петровська, о. Воронцовський, 
1917! DSU!), Нікопольський р-
ні (Покровські плавні, 1934!)  
вважаємо втраченими внаслі-
док затоплення.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Випас, рекреація, збір.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.plantarium.ru
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Pterotheca sancta (L.) K. 
Koch
Птеротека (Лагозеріс) 
палестинська
(Лагозерис палестинский)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття. 

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
8-55 см заввишки. 
Стебла поодинокі або їх кілька, 

голі, в нижній частини жорстко-
залозисто-щетинисті, вгорі не-
справжньодихотомічно розга-
лужені, безлисті, залозисто-во-
лосисті. Листки оберненояйце-
видні або довгасто-обернено-
яйцевидні, звужені при основі 
в черешок, по краю з зубцями, 
голі або залозисто-волосисті. 
Квітки жовті, вдвоє перевищу-
ють обгортку. Суцвіття – цилін-
дричні кошики, обгортки 8-10 
мм завдовжки, густо-корот-
ко-залозистоволосисті. Плоди 
– лінійно-циліндричні сім’янки, 
близько 5 мм завдовжки, чу-
бок легко відділяється від пло-
ду. цвітіння V – VI.

Терофіт, геліофіт, мезотерм, 
ксеромезофіт, (алкалотроф) 
мезотроф, ентомофіл, анемо-
хор. 
Степопратант: степові схили, 
солонці, відслонення. 

Ареал виду, поширення в 
області
Східно-Європейсько-Кавказь-
кий. 
По Україні: Лівобережний та 
Донецький Лісостеп, Степ, пів-
денна частина Криму.
Нікопольський р-н (ок. м. 
Орджонікідзе, Тарасов, 1997!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень. 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.flora.crimea.ua



210

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Pyrethrum corymbosum 
(L.) Scop.
Маруна щиткова
(Пиретрум щитковый)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, отруйний. 

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
30-150 см заввишки. Стебла 
міцні, прямостоячі, розсіяно-
волосисті, вгорі щитковидно-
розгалужені. Листки товстуваті, 
довгасті, великі, прикореневі 
та нижні стеблові на довгих 
черешках, середні та верхні 

– сидячі, всі листки перисто-
розсічені, зверху листки голі 
або розсіяноволосисті, зісподу 
вкриті довгими прилеглими во-
лосками.
Квітки: язичкові квітки білі, 
трубчасті – золотисто-жовті. 
Суцвіття – густий щиток, скла-
дений поодинокими кошика-
ми, кошики 2,5-9 см в діаметрі, 
обгортка 10-15 мм завширш-
ки, широконапівкуляста, чере-
питчаста. Плоди – циліндричні 
сім’янки, близько 3 мм за-
вдовжки, ребристі з коротень-
ким чубком. цвітіння V – VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, мегат-

роф, ентомофіл, барохор. 
Сильвопратант: узлісся, лісові 
галявини, чагарники, сухі луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Північноазійсь-
кий. 
Новомосковський р-н  (ок. с. 
Івано-Михайлівка, Тарасов и 
др., 1988!), Павлоградський 
р-н (ок. с. Кочережки, Тарасов 
и др., 1988!); Дніпро-петровсь-
кий р-н (ок.     м. Дніпропет-
ровськ, Акинфиев, 1889); 
П’ятихатський (по р. Саксагань, 
Сидоров, 1897, ок. с. Зелений 
яр, Кучеревський, 1984!); 
Покровський, Верхньодні-
провський, Криничанський, 
Солонянський Криворізький, 
Широківський р-ни – спора-
дично (Кучеревський, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ, у Криворізькому бо-
танічному саду.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: www.plantarium.ru
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Rhaponticum 
serratuloides (Georgi) 
Bobrov
Рапонтікум сарпієвидний
(Рапонтикум серпуховидный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 25-110 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, порож-
нисті, прості, виразно боро-

зенчасті, трохи павутинисті, під 
кошиками шорсткі, потовщені. 
Листки цілісні, цілокраї або 
дрібнозубчасті, іноді стеблові 
– перистороздільні, всі – роз-
сіяноволосисті; прикореневі 
та нижні стеблові овально-
еліптичні, на черешках. Квітки 
рожеві, 2,5- 3 см завдовжки. 
Суцвіття – поодинокі кошики, 
обгортки кулясті, до 5 см за-
вширшки, листочки обгортки 
з перетинчастими з бурими та 
прозорими придатками. Плоди 
– видовжені чотиригранні, 
ребристі сім’янки, до 8 мм за-
вдовжки, чубок 12-15 мм дов-
жиною, дворядний. цвітіння V 

– VI (VII).
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, алкалот-
роф, ентомофіл, анемохор. 
Галопратант: заплави річок, со-
лончакові луки, вогкі солонча-
кові місця.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-євразійський. 
По Україні: Степ, південна час-
тина Лісостепу (рідше).
Новомосковський р-н, (Тарасов 
та ін., 1988, DSU! 1990, по р. 
Оріль нижче м. Перещепине, 
Манюк, Барановський, 1998!), 
Павлоградський р-н (Тарасов 
та ін., 1988, ок. с. Богданівка, 
Барановський, Тарасов, 
2006!), Петриківський р-н 
(Тарасов, 1963!), Дніпропет-
ровський р-н, ок м. Підгородне, 
зак. «Отченашкові наділи 
Барановський, Волошина, 
2007!».

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, випас, рекреація

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: В.В. Дем’янов
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Saussurea amara (L.) DC.
Сосюрея гірка
(Сосюрея горькая)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 15-75 см заввишки.
Стебла прямостоячі, вгорі роз-
галужене, ребристе, по реб-
рах трохи коротковолосисте 
або голе. Прикореневі і нижні 
стеблові листки довгочереш-
кові, овальні або видовжено-

овальні, загострені, нерівно -
зубчасті, рідше цілокраї, верхні 
та середні – довгасті, вузькі, до 
основи звужені, сидячі, вер-
хівкові – лінійні, з залозками. 
Квітки двостатеві, трубчасті, 
рожево-пурпурові. Суцвіття 
щитковидне, щільне, коши-
кі дзвониковидні, 10-15 мм 
завдовжки, обгортка з нерів-
них черепитчасто розміщених 
листочків, більш менш опуше-
них. Плоди – видовжені, голі 
сім’янки, 4 мм завдовжки, з 
чубком. цвітіння VII – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, алкалот-
роф, ентомофіл, анемохор. 

Галопратант: солончакові луки.

Ареал виду, поширення в 
області
Південно-Східноєвропейсько-
Азійський. 
По Україні: Лівобережний 
Лісостеп та Степ.
Магдалинівський район (ок. с. 
йосипівка,  Тарасов, 1995!); 
Павлоградський р-н (в заплаві 
р. Самара, Кириченко, 1935!); 
Петриківський р-н (ПЗ «Дніпро-
всько-Орільський», DSU, 1994!); 
Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпропетровськ, Тарасов, 
Барановський, 2004!); 
Верхньодніпровський (ок.        
с. Боровківка, Кучеревський, 
Красова, Шоль, 2000!!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, випас, рекреація

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: forum.medicinform.net
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Scorzonera austriaca 
Willd.
Скорзонера австрійська
(Козелець австрийский)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, стрижньоко-
реневий, вегетативно нерух-
ливий, 5-40 см заввишки.  
Стебла голі, прості, рідше вгорі 

розгалужені, поодинокі або в 
кількості 7-11. Прикореневі 
листки довгасто-ланцетні, тро-
хи килюваті, по краю плоскі, 
або листки лінійно-ланцетні до 
лінійних, стеблові – здрібнені, 
лінійні, сидячі, до основи тро-
хи розширені. Квітки жовті. 
Суцвіття – поодинокі кошики, 
обгортки 15-29 мм завдовжки, 
голі. Плоди – сім’янки, 9-10 мм 
завдовжки, ребристі, вгорі опу-
шені. цвітіння VI – VIII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мезотроф, 
ентомофіл, анемохор. 
Петростепант: степові схили, 
відслоненя.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський. 
По Україні: Степ (Приазов´я)
царичанський р-н (ок. с. 
Бабайківка, Тарасов, 1997!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: nature.zabspu.ru
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Scorzonera purpurea L.
Скорзонера пурпурова
(Козелец пурпурный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
30-75 см заввишки.

Стебел кілька або, рідше, одне, 
просте, з одним кошиком або 
розгалужене, голе або павути-
нисто-опушене, багатолисте. 
Листки вузьколінійні, з жолоб-
ком, тригранні, голі або трохи 
павутинисті; прикореневі – ко-
ротші за стебло, при основі па-
вутинисті, стеблові – сидячі, 
при основі трохи розширені. 
Квітки: блідо-пурпурові або ро-
жево-фіолетові, запашні (пах-
нуть ваніллю). Суцвіття – не-
великі кошики, до 25 мм за-
вдовжки, циліндричні, довгасті, 
обгортка майже гола. Плоди – 
сім’янки, до 12 мм завдовжки, 
голі з 10 ребрами, з жетинисти-

ми чубками. цвітіння V – VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезоксерофіт, мезот-
роф, ентомофіл,  анемохор. 
Пратостепант: лучні степи, схи-
ли, світлі ліси. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський. 
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
північ Степу.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Тарасов и др., 1988, 
Тарасов, 1994!, Альбицька, 
1947!); Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: de.academic.ru
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Scorzonera stricta 
Hornem.
Скорзонера стиснута
(Козелець торчащий)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
в 20-60 см заввишки. Стебла 
поодинокі, прості, вгорі часто 

вилчасто розгалужені, прямо-
стоячі, , опушені кучерявими 
волосками, при основі вкриті 
рештками відмерлих листків. 
Листки лінійні або лінійно-лан-
цетовидні, вгорі звужені, вни-
зу з кілем, ззовні з жолобком, 
опушені кучерявими волоска-
ми; прикореневі листки довгі, 
з розширеною, стеблові – роз-
міщені по всьому стеблу. Квітки 
жовті. Суцвіття щитковидне, 
з видовжено-циліндричних 
кошиків, обгортка багаторяд-
на, вузькоциліндрична. Плоди 
– сім’янки, 10-12 мм завдовж-
ки, голі, чубок жовтувато-білий. 
цвітіння V – VI.

Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, ен-
томофіл, анемохор. 
Петростепант: степи, вапнякові 
і гранітні відслоненя. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Західносибірсь-
кий. 
По Україні: Лісостеп (південни 
схід), Степ (схід).
Дніпропетровський р-н (м. Дні-
пропетровськ, Монастирський 
о-в, Барановський, 1889!), 
П’ятихатський р-н (по р. Сак-
сагань, Сидоров, 1897), 
Синельниківський р-н (ок.         
с. Любимівка, Барановський, 
1982! ), Солонянський р-н 
(ок. с. Нікольське, Акинфиев, 
1889).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання, 
випас, рекреація

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Рис.: К.В.Андрусевич
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Senecio borysthenicus 
(DC.) Andrz. ex Czern.
Жовтозілля дніпровське
(Крестовник днепровский)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).
Європейський Червоний Спи-
сок (R).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокоре-
невищний, вегетативно рух-
ливий, 30-100 см заввишки. 

Стебла прямостоячі, , розга-
лужені, ребристі, павутинис-
то-шерстисті. Нижні листки че-
решкові, двоперисторозсічені 
з вузьколінійними загострени-
ми частками, верхні – сидячі, 
з ще вужчими лінійними час-
тками. Квітки язичкові жовті 
або оранжево-жовті, 12-14 мм 
завдовжки, трубчасті – дзвони-
ковидно розширені, 5-6 мм за-
вдовжки. Суцвіття щитковидно-
волотисте, з кошиків, 15-2 см 
у діаметрі, обгортка дзвонико-
видна, павутинисто-шерстиста. 
Плоди – сім’янки, циліндричні, 
до 2 мм завдовжки, з довгим 
опадним білуватим чубком. 

цвітіння VI – IX.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, олігот-
роф, ентомофіл, анемохор. 
Псамофіт: річкові арени. 

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-cхідноєвропейський 
ендем.
По Україні: Лісостеп , Степ (до-
лини Дніпра, Дінця).
Новомосковський, Павло-
градський р-ни (по р. Са-
мара, Тарасов та ін., 1988), 
Петриківський р-н (с. Обу-
хівка, Тарасов, 1961); 
Дніпропетровський р-н (ок.     
м Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889, Гросгейм! – Флора УРСР, 
т. 11, 1962, Тарасов, 1990!); 
Межівський р-ни (ок. с. Сло-
в’янка, Котов! – Флора УРСР,   
т. 11, 1962).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
екреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.plantarium.ru
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Senecio paludosus L.
Жовтозілля болотне
(Крестовник болотный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення 
Рідкісний для Степу вид.
Декоративний. 

Біоекологічна характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 50-200 см заввишки.
Стебла поодинокі, прямостоячі, 
розгалужені лише в суцвітті, по-

рожнисті, ребристі, сірувато-па-
вутинисто-повстисті, іноді голі. 
Листки сидячі, лінійно-ланцетні 
або ланцетні, загострені, при ос-
нові трохи звужені, зверху роз-
сіяно опушені або цілком голі. 
Квітки язичкові жовті, 15,5-17 
мм завдовжки, трубчасті дзво-
никовидно розширені, 6,5-7,5 
мм завдовжки. Суцвіття воло-
тисто-щитковидне з кошиків, 
обгортки яких майже дворядні, 
павутинисто-шерстисті. Плоди 
– сім’янки, до 3 мм завдовжки, 
голі, ребристі, з довгим чубком. 
цвітіння VI – IX.
Криптофіт, геліофіт, мезтерм, 
гігрофіт, мезотроф, ентомофіл, 

анемохор.
Палюдант: береги річок та 
озер, болота, вологі луки.

Ареал виду, 
поширення в області:
Європейсько-Західносибірсь-
кий. 
По Україні: Полісся (Захід 
та Правобережжя), Степ 
(Правобережжя).
Павлоградський р-н (с. Бог-
данівка, Кириченко, 1936!), 
Дніпропетровський р-н (ок.     
м. Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889, Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочис-
ленні, локальні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: www.plantarium.ru
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Senecio paucifolius 
S.G.Gmel.
Жовтозілля небагатолисте
(Крестовник немногодистный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Медоносний. 

Біоекологічна характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 30-100 см заввишки.
Стебла поодинокі або їх кілька, 
прямостоячі, прості, рідше роз-

галужені, ребристі, голі або роз-
сіяноволосисті. Прикореневі та 
нижні стеблові листки череш-
кові, довгасто-ланцетні або 
довгасті, нерівнозубчасті; се-
редні та нижні стеблові листки 
сидячі, стеблообгортні, лінійно-
ланцетні, пильчасто-зубчасті. 
Квітки язичкові жовті, 17-24 
мм завдовжки, трубчасті дзво-
никовидно розширені, 8-9 мм 
завдовжки. Суцвіття видов-
жене гроновидне, з кошиків, 
8-10 мм у діаметрі (не врахо-
вуючі язичкові квітки). Плоди 
– сім’янки, довгасті до 5 мм 
завдовжки, з довгим жовтува-
то-білуватим чубком. цвітіння 

VII – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, алкалот-
роф, ентомофіл, анемохор. 
Галопратант: солончакуваті і 
солонцюваті луки. 

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійський. 
По Україні: Лісостеп, Степ 
(зрідка).
Новомосковський р-н (ок. 
м. Новомосковськ, DSU, 
1975!), Павлоградський р-н 
(с. Богданівна, Кириченко, 
1936!), Дніпропетровський 
р-н (по лівому берегу Дніпра, 
на пісках, Акинфиев, 1889), 
Верхньодніпровський р-н (ок. 
с. Боровківка, Кучеревський, 
Красова, Шоль, 2000!!), 
Нікопольський р-н (ок. с. Лош-
карівка, Григорьєв! – Флора 
УРСР, т.11. 1962).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: www.plantarium.ru
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Senecio tataricus Less.
Жовтозілля татарське
(Крестовник татарський)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 90-100 см заввишки.
Стебла поодинокі, прямосто-

ячі, розгалужені лише у суц-
вітті, ребристі, при основі 
розсіянопавутинисті або голі, 
одягнуті рештками опалих лис-
тків. Нижні та середні стеблові 
листки сидячі, довгасто-лан-
цетні, звужені на кінці та при 
основі, верхні листки майже 
лінійні, вузькі. Квітки язичкові 
жовті, 14-17,5 мм завдовжки 
трубчасті дзвониковидно роз-
ширені, 6-7,5 мм завдовжки. 
Суцвіття щитковидне з кошиків, 
до 1 см діаметром, обгортка 
павутинисто опушена, 5-6 мм 
завдовжки. Плоди – сім’янки, 
3-3,5 мм завдовжки, вере-
теновидні, з довгим чубком. 

цвітіння VII – IX.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, гігромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, анемохор. 
Пратопалюдант: болота, вологі 
берега річок. 

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейсько-Захід-
носибірський. 
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(Лівобережний), Степ.
Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпропетровськ, Котов!, 
Олексієнко! – Флора УРСР, т.11, 
1962); Нікопольський р-н (ок. 
с. Покровське, Куксін! – Флора 
УРСР, т.11, 1962).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочи-
сельні, локальні..
Порушення гідрологічного ре-
жиму, рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: www.plantarium.ru
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Serratula bracteifolia 
(Iljin ex Grossh.) Stank.
Серпій приквітковий
(Серпуха прицветочная)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Декоративний. 

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий 30-80 см заввишки. 
Стебла поодинокі або в чис-

лі двох, прямостоячі, вгорі 
трохи розгалужені, гранясті й 
тонко-ребристо-борозенчасті, 
розсіяно або негусто опушені 
звивистими волосками й тро-
хи павутинисті. Листки, крім 
верхівкових, перистороздільні, 
з довгасто- або лінійно-ланцет-
ними гострокінцевими боко-
вими частками, довгасто-еліп-
тичні, негусто опушені; нижні 
– довгочерешкові; верхівкові 
листки розсунуті, суцільні, ліній-
но-ланцетні, зменшені. Квітки 
рожево-пурпурові, 16-20 мм 
завдовжки. Суцвіття – кошики, 
25-30 мм завдовжки. Плоди 
– сім’янки, клиновидні, 3,5-4,2 

мм завдовжки, чорні, чубок 
рудуватий вдвічі коротший за 
плід. цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, ксерофіт, мезотроф, 
ентомофіл, анемохор. 
Степант: степові схили. 

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем. 
По Україні: Лісостеп (південь), 
Крим, Степ.
Новомосковський р-н (ок.        
с. Андріївка, Балабайченко! – 
Флора УРСР, т.12, 1965, Тарасов 
та ін., 1988!), П’ятихатський, 
Верхньодніпровський, Крини-
чанський, Солонянський, 
Нікопольський, Криворізький, 
Широківський р-ни – дифуз-
но по річкам правобережжя 
(Кучеревський, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Випас, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ, у Криворізькому бо-
танічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: www.plantarium.ru
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Serratula cardunculus 
(Pall.) Schischk.
Серпій будяковий
(Серпуха чертополоховидная)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний для Степу вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 20-45 см заввишки.
Стебла поодинокі, прямостоячі, 

вгорі розгалужені, тонко-реб-
ристо-борозенчасті, голі, лише 
вгорі розсіяно дрібнощети-
нисті. Прикореневі та найнижчі 
стеблові листки черешкові або 
довгочерешкові, довгасто-еліп-
тичні, на верхівці тупі, цілокраї, 
на поверхні голі, товстуваті; 
середні – перистонадрізані, 
з гострокінцевими частками; 
верхні – лінійно-ланцетні, го-
строкінцеві, здрібнені. Квітки 
рожево-пурпурові. Суцвіття 
– кошики, 1-2 см завдовжки, 
обгортка яйцевидно-куляс-
та, трохи павутиниста. Плоди 
– сім’янки 4-5 мм завдовжки, 
видовжені, чубок з зазубрених 

щетинок. цвітіння VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, алкалот-
роф, ентомофіл, анемохор. 
Галопратант: солонці. 

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморсько-централь-
ноазіатський. 
По Україні: Степ (дуже рідко).
Павлоградский р-н (ок.                  
м. Павлоград, Криштофович! 
– Флора УРСР, т.12, 1965, 
Тарасов та ін., 1988, 1991!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, випас, рекреація

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: www.plantarium.ru
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Serratula erucifolia (L.) 
Boriss.
Серпій сухоцвітий
(Серпуха сухоцветная)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, стрижньокоре-
невий,  вегетативно нерух-
ливий, 45-70 см заввишки. 
Стебло прямостояче, роз-

чепірено-галузисте, тонкувато-
ребристо-борозенчасте, опу-
шене звивистими волосками. 
Прикореневі та найнижчі лис-
тки черешкові, перистонадрі-
зані до роздільних, у нижній 
частині, овальні, яйцевидні або 
довгасті, гострокінцеві; серед-
ні й верхні – перистороздільні 
або розсічені. Квітки до 13 мм 
завдовжки, рожево-світло-пур-
пурові. Суцвіття розлоге воло-
тисто-щитковидне, з кошиків, 
17-22 мм завдовжки, обгортки 
яйцевидно-циліндричнітрохи 
павутинисті. Плоди – сім’янки, 
довгасті – 5-6,5 мм, чорнуваті, 
з жовтуватим трохи коротшим 

чубком. цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мегатроф, 
ентомофіл, анемохор. 
Степант: степи, степові схили, 
відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Південнопонтичний ендем. 
По Україні: Лісостеп (крайній 
південь), Степ.
Дніпропетровський р-
н (Акинфиев, 1889); 
Синельниківський (Кучерев-сь-
кий, 2001); Солонянський р-н 
(DSU!); Нікопольський р-н (ок. 
с. Підгорне Тарасов, 1998!); 
Нікопольський, Широ-ківський, 
Апостоловський (Кучеревс-
ький, 2001); Апостоловський р-
н (ок. Коломийцеве, Олексієнко! 
–Флора УРСР, т.12)

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: www.plantarium.ru
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Telekia speciosa (Schreb.) 
Baumg.
Крем’яник гарний
(Телекия прекрасная)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення 
Дуже рідкісний для Степу вид.
Декоративний. 

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 60-200 см заввишки.
Стебла міцні, прямостоячі, , 

вгорі рогалужені, коротко-пов-
стисто-волосисті. 
Листя: великі, нерівно-гостро-
зубчасті, широкояйцевидні; 
нижні листки на черешках, 
середні на коротших череш-
ках, самі верхні – сидячі, з 
обох боків розсіяно-корот-
ко-волосисті або голі. Квітки 
язичкові яскраво-жовті, до 3,5 
см завдовжки, трубчасті, 7-8 
мм завдовжки, з глибоко-5ти-
зубчастим відгином. Суцвіття 
щитковидне з кошиків, 6-8 см 
у діаметрі, обгортки 4-5 рядні, 
черепитчасті. Плоди – сім’янки, 
близько 6 мм завдовжки, голі. 
цвітіння VI – VII

Гемікриптофіт, мезофіт, мезот-
роф, сціогеліофіт, мезотерм, 
ентомофіл, балістохор.
Сильвопратант: узлісся, лісові 
галявини, поруби, береги рі-
чок, схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейський. 
По Україні: Карпати, Лісостеп 
(захід).
Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпропетровськ, Беккер 
– Флора УРСР, т.11, 1962).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочис-
ленні, локальні.
Вирубка лісів, рекреація, збір.

Заходи охорони 
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: В.Я. Гассо
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Tephroseris palustris (L.) 
Fourr.
Жовтозілля арктичне
Крестовник арктический

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний для Степу вид.
Лікарський. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, мичкокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
25-65 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, досить 

товсті, порожнисті, прості, 
рідше розгалужені, ребристі, 
густопавутинисті і жорстко-за-
лозисті, у верхній частині мох-
наті, трохи клейкі. Нижні листки 
черешкові, довгасто-ланцетні, 
виїмчасто-зубчасті або майже 
надрізані, опушені; середні 
стеблові сидячі, напівстеблооб-
гортні, виїмчасто-зубчасті; вер-
хні – цілокраї. Квітки язичкові 
світло-жовті, 7-9 мм завдовж-
ки, трубчасті - дзвониковидно 
розширені, 5-5,5 мм завдовж-
ки. Суцвіття щитковидно-воло-
тисте, з кошиків, до 2 см діа-
метром, обгортки однорядні, 
шерстисті. Плоди – довгасті 

сім’янки, 3-3,5 мм завдовж-
ки, голі, жовтувато-білий чубок 
у 5-6 разів довший за плід. 
цвітіння V – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, анемохор. 
Палюдопратант: заболочені і 
вологі луки, болота. 

Ареал виду, 
поширення в області
циркумполярний вид. 
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Степ (рідко).
Дніпропетровський р-н (ок.      
м. Дніпропетровськ, Пачоський 
– Флора УРСР, т.12, 1965). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочи-
сельні, локальні..
Порушення гідрологічного ре-
жиму, випас, рекреація

Заходи охорони 
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: www.plantarium.ru
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Tragopogon borysthenicus 
Artemcz.
Козельці дніпровські
(Козлобородник днепровский)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
0 (зниклий).
Європейський Червоний спи-
сок (I).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика 
Дворічник, стрижньокорене-
вий,  вегетативно малорух-
ливий, 30-110 см заввишки.  

Стебла поодинокі, прямостоячі, 
густо клочкувато-павутинисті, 
галузисті. Прикореневі та ниж-
ні стеблові листки вузькостріч-
ковидні до лінійно-ланцетних, 
загострені, середні стеблові 
листки подібні до нижчих, але 
з більш розширеною основою; 
верхівкові листки дуже вко-
рочені, серцевидно- або яй-
цевидно-ланцетні, загострені. 
Квітки світло-жовті, близько 5 
мм завдовжки. Суцвіття воло-
тисто-щитковидне з кошиків, 
обгортки чашовидні, білувато-
повстисті. Плоди – сім’янки 12 
15 мм завдовжки, 5-тигранні, 
гладенькі, чубок жовтуватий, 

до 16 мм довжиною. цвітіння 
V – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, оліготроф, 
ентомофіл, анемохор. 
Псамостепант: річкові, при-
морські піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем.
По Україні: Нижня течія 
Південного Бугу та Дніпра, ізо-
льовано в гирлі Дунаю.
Дніпропетровський р-н (ок.     
м. Дніпропетровськ, лівобе-
режжя Дніпра! – Флора УРСР, 
т.12, 1965).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочис-
ленні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Рис.: К.В.Андрусевич
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Tragopogon orientalis L. 
Козельці східні
(Козлобородник восточный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, стрижньокорене-
вий,  вегетативно нерухливий, 
30-120 см заввишки.  Стебла 
прямостоячі, разом із листям, 
голі, або трохи клочкувато-

павутинисті, вище середини 
розгалужені або прості. Листки 
лінійні або ланцетні, світло-си-
зуваті. Квітки золотисто-жовті, 
або оранжово-жовті. Пиляки 
жовті з коричневими смужка-
ми. Суцвіття – кошик, листочки 
обгортки значно коротші крайо-
вих квітів. Плоди – сім’янки, го-
строшорсткі, 16-23 мм, 5-реб-
ристі, неглибоко борозенчасті, 
носикі дорівнюють сім’янкам, 
або довші. цвітіння V – IХ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мегатроф (каль-
цієфіл), ентомофіл анемохор. 
Степопратант: луки, схили, уз-
лісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем. 
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп.
Покровський р-н (по р. Вовчий), 
Верхньоініпровський р-н, по   
р. Саксагань, Сидоров, 1897.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Випас, рекреація

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/part/4/item/42750.html
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Tragopogon tesquicola 
Klokov
Козельці пустельні
(Козлобородник пустынный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус 
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, стрижньокорене-
вий,  вегетативно нерухливий, 
25-110 см заввишки.  Стебла 
прямостоячі в нижній частині, 
разом із листям, густо клочку-

вато-павутинисті, вище сере-
дини розгалужені або прості. 
Прикореневі та найнижчі стеб-
лові листки лінійні або частіше 
вузьколінійні, тонко загострені; 
середні й верхні листки довгас-
ті або довгасто-яйцевидні, зву-
жені в лінійну чи вузьколінійну 
загострену верхівку. Квітки 
світло-жовті, в’янучи, стають 
лілуватими, близько 5 мм за-
вдовжки. Суцвіття: кошик, 
обгортки 3-6 мм завдовжки, 
клочкувато-павутинисті. Плоди 
сім’янки, веретеновидні, з но-
сиком 23-24 мм завдовжки, 
зігнуті, ребристі, вкриті лусоч-
ками, чубок білувато-димчас-

тий, до 32 мм завдовжки. 
цвітіння VI-VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мегатроф (каль-
циєфіл), ентомофіл анемохор. 
Степант: степові і кам’янисті 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем. 
По Україні: Західний 
Лісостеп (крайній південь 
–рідко)Правобережний Злако-
вий Степ.
Криворізький р-н (ок. м. Кривий 
Ріг, балка «Північна Червона», 
Кучеревський, Приймачук, 
1990!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: forum.plantarium.ru/viewtopic.php
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Tragopogon ucrainicus 
Artemcz.
Козельці українські
(Козлобородник украинский)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Європейський Червоний спи-
сок (R).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокоре-
невий, вегетативно нерухли-
вий, 30-100 см заввишки. 
Стебла поодинокі, прямосто-
ячі, в молодому віці повстис-
то-павутинисто опушені, пере-
важно в нижній частині ого-
лені, галузисті. Прикореневі та 

нижні стеблові листки лінійні 
або вузьколінійні; верхні лис-
тки з розширеної, довгасто-
яйцевидної основи стягнуті в 
лінійно-ланцетну, видовжену, 
вкорочену, назад загнуту або 
спірально закручену верхівку. 
Квітки жовті. Суцвіття волотис-
то-щитковидне, з численних ко-
шиків, обгортки циліндричні до 
вузькочашовидних, 15-25 мм 
завдовжки білувато-повстисті. 
Плоди сім’янки веретеновидні, 
13-27 мм завдовжки, з видов-
женим носиком та сіруватим 
чубком 12-16 мм завдовжки. 
цвітіння VI – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-

терм, мезоксерофіт, оліготроф, 
ентомофіл, анемохор. 
Степопсамофіт: прирічкові піс-
ки.

Ареал виду, 
поширення в області
Північно-понтичний ендем. 
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Степ (північ).
Новомосковський р-н (ок.            
м. Новомосковськ, Флора УРСР, 
т.12, 1965), Павлоградський р-
н (ок. с. Кочережки, Тарасов 
та ін., 1988; Криштофович! 
– Флора УРСР, т.12, 1965, 
Барановський, 2007!),  Дні-
пропетровський р-н (ок.                     
м. Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889, ок. с. Обухівка, Тарасов, 
1961!; Чегорка та ін., 1998!); 
Верхньодніпровський р-н 
(ок. м. Верхньодніпровськ, 
Шмальгаузен! – Флора УРСР, 
т.12, 1965).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/part/21/item/42351.html
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Inula hirta L.
Оман шершавий 
(Девясил  волосистый)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний вегетативнорухливий, 
30 – 65 см заввишки. 

Стебла прямостоячі, рідко поо-
динокі,  при основі покриті бури-
ми лусочками, вище волохаті. 
Листки довгасто-яйцевидні, ці-
локраї, 2,5 – 8,5 см завдовж-
ки. Прикореневі та нижні стеб-
лові листки до основи звужені, 
середні стеблові – з округлою 
основою, сидячі. Суцвіття – ко-
шики, 5-5, см у діаметрі, поо-
динокі, верхівкові. Квітки золо-
тисто-жовтувті; язичкові 2-3 см 
завдовжки, трубчасті 6-7 мм. 
Плоди –циліндричні сім’янки, 
1,5 -2 мм завдовжки. цвітіння 
VI – VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезоксерофіт, мегат-

роф, ентомофіл, анемохор.
Сильвостепант: степи, степові 
схили, луки, узлісся.  

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-західноазійсь-
кий.
По Україні: розсіяно по всій те-
риторії.
Новомосковський р-н (балка 
Довга Папаснянська, Тарасов, 
1964!), Павлоградський р-н 
(Присамар’я, Тарасов и др., 
1988), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889), П’ятихат-
ський р-н (ок. с. Біленщина, 
Кучеревський, 2004).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: В.В. Дем’янов.
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Inula oculus-christi L.
Оман очний
(Девясил  глазковый)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний вегетативнорухливий, 
25 – 45 см заввишки. 
Стебла прямостояче або вис-
хідне, густо вкриті шовковис-
тими волосками. Листки густо 
волоситі, цілокраї, прикореневі 

та нижні стеблові листки обер-
нено-яйцевидно-ланцетні, 7-14 
см завдовжки, середні стеблові 
– 8-9 см завдовжки до основи 
звужені у вузькокрилаті череш-
ки, звужені до основи в корот-
кі черешки. верхні – ланцетні, 
2, 5 – 4 см завдовжки, сидячі. 
Суцвіття – поодинокі верхів-
кові кошики, зібрані у нещільні 
щітки з 2-7 кошиків, 2,5 -3,5 см 
у діаметрі. Всі квітки золотисто- 
або оранжево-жовті; крайові 
– язичкові (12-15 мм завдовж-
ки), внутрішні – 7-8 мм. Плоди 
– сім’янки, 1,5 – 2,5 мм за-
вдовжки. цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-

зотерм, мезоксерофіт, мегат-
роф, ентомофіл, анемохор.
Сильвостепант: степи, схили, 
чагарники. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-західноазійсь-
кий.
По Україні: Лісостеп, Степ.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Тарасов, та ін., 
1988), Павлоградський р-н 
(ок. с. Кочережки, Тарасов и 
др., 1988), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889), Пятихатський 
р-н (по р. Саксагань, Сидоров, 
1897), Криворізький р-н (ок. 
с. Софієвко- Гейківка, Котов!, 
Фл. УРСР, т. 11, 1962), по сте-
повому Правобережжю, часто 
(Кучеревський, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: В.В. Дем’янов.
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Cirsium alatum 
(S.G.Gmel.) Bobrov 
Осот крилатий
(Бодяк крылатый)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, вегетативнонерух-
ливий, 25 – 100 см заввишки. 
Стебла прямостояче, вгорі 

розгалужені з виїмчасто-лопа-
тевими крилами, ребристо-бо-
розенчасті, опушені разом із 
листками короткими звивисти-
ми волосками. Листки суцільні, 
колючо-зубчасті або перисто-
надрізані, довгасто- оберне-
но яйцевидні. Прикореневі 
та найнижчі стеблові листки 
– короткочерешкові, решта 
- сидячі. Суцвіття – поодинокі 
верхівкові кошики, 18-26 мм 
завдовжки. Квітки рожево-
пурпурові. Плоди – довгасто-
оберненояйцевидні сім’янки. 
цвітіння VII – ІХ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезофіт, алькотроф, ен-

томофіл, анемохор.
Пратогалофіт: солончакуваті 
луки, солончаки. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Кавказький.
По Україні: Лісостеп, Степ (роз-
сіяно).
Магдалинівський р-н (ок. с. 
Чернетчина, Тарасов, 1967!, 
ок. с. Гупалівка, Тарасов, 
1995!), Новомосковський р-н 
(Фл. УРСР, т. 11,ок. с. Андріївка, 
Тарасов, 1988, 1997!), 
Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпропетровськ, Тарасов, 
2004!), Верхньодніпровський р-н 
(ок. с. Боровківка, Кучеревський, 
Шоль, Красова, 2000!, ок. с. 
Мости, Кучеревський, Шоль, 
Красова, 2003!).

Чисельність та причини її 
змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://img-fotki.yandex.ru/
get/3814/emilia62.37/0_3659b_

7e74b1a9_L
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Cirsium canum (L.) All.
Осот сірий
(Бодяк серый)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативномалорух-
ливий, 50 – 100 см заввишки. 

Стебла прямостояче, прості 
або розгалужені з видовжени-
ми гілками, в нижній частині 
утиснені і під листками крилаті. 
Листки довгасто-ланцетні або 
видовжено-еліптичні, по краю 
дрібно-зазублені, вриті тонки-
ми жовтуватими колючками. 
Пркореневі листки – череш-
кові, 20-50 см, нижні і середні 
стеблові сидячі. Суцвіття – по-
одинокі верхівкові кошики, 
25-35 мм завдовжки. Квітки 
пурпурові. Плоди – довгасті 
сім’янки, 3-4, 2 мм. цвітіння VI 
– ІХ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезофіт, мезотроф, енто-

мофіл, анемохор.
Степант: засолені луки. 

Ареал виду, 
поширення в області
Східноєвропейський.
По Україні: майже по всій тери-
торії.
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889), П’ятихатський р-н (по р. 
Саксагань, Сидоров, 1897, ок. 
с. Бородаївка, Кучеревський, 
2000!), Апостоловський р-н 
(ок. с. Токівське, Кучеревський, 
Шоль, Красова, 2002!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/6563.html 
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Cirsium esculentum 
(Siev.) C.A. Mey.
Осот їстівний
(Бодяк съедобный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Їстівний, лікарський, кормо-
вий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, вегетативномало-
рухливий, 4 – 40 см заввишки. 

Стебло нерозвинене, рослина 
у вигляді розетки, рідше ви-
довжене, густо опушене, пур-
пурове. Листки зібрані в при-
кореневій розетці, перисто-
надрізані, довгасто-еліптичні, 
10 – 30 см завдовжки, 3- 7 см 
завширшки, опушені. Суцвіття 
– кошики зібрані по 5-10 в 
центрі прикореневої розетки 
або на верхівці стебла. Квітки 
білувато-жовтуваті. Плоди – 
сім’янки, оберенено-яйцевид-
ні. цвітіння VIII – ІХ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, анемохор.
Галопратант: солончакуваті луки. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: Лівобережний 
Лісостеп, Степ..
царичанський р-н (по р. Оріль, 
Тарасов, 1996, 1997!, 1999), 
Магдалинівський р-н (долина 
р. Оріль, Тарасов, 1996, 1997!, 
1999), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
ПЗ «Дніпровсько-Орільський», 
Кучеревський, 2001), 
Верхньодніпровський р-н ( ок. 
с. Боровківка, ок. с. Перше 
Травня, Кучеревський, Шоль, 
Красова, Федорова, 2000!, ок. 
с. Мости, Кучеревський, Шоль, 
Красова, 2003!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: Ю.В. Рублевська.
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Cirsium rivulare (Jacq.) 
All. 
Осот прибережний
(Бодяк прибрежный)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Їстівний, лікарський, кормо-
вий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 

60-120 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, прості або 
розгалужені, трохи павутинисті. 
Листки прикореневі та нижні 
стеблові листки перисто-розсі-
чені, 1,5-4  см завдовжки, 6-12 
завширшки. Суцвіття – коши-
ки, зібрані на верхівці стебла 
по 2-4. Всі квітки пурпурові, 
16-19 мм завдовжки. Плоди 
– довгасті сім’янки. цвітіння V 
– VI.
Гелофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зогігрофіт, мезотроф, ентомо-
філ, анемохор.
Пратопалюдант: заболочені 
луки, болота. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський.
По Україні: Прикарпаття, 
Полісся, Північ Лісостепу.
Новомосковський р-н (по 
плавням р. Самари, Акинфиев, 
1889), Дніпропетровський р-н 
(ок. м. Дніпропетровськк, по 
р. Самарі, Шмальгаузен, Фл. 
УРСР, т. 11, 1962).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://flora.nhm-wien.ac.at/Bilder-
A-F/Cirsium-rivulare-1.jpg 
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Chartolepis intermedia 
Boiss.
Хартолепіс середній 
(Хартолепис средний)

Родина 
Asteraceae – Айстрові (Сложно-
цветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
35 – 150 см заввишки. 

Стебла підведені, прямі, розга-
лужені, в нижній частині паву-
тинисті. Листки цілокраї, шорс-
ткі. Прикореневі та найнижчі 
стеблові листки – довгасто-
овальні, 12-20 см завдовжки, 
3-6 завширшки, середні і вер-
хні – вузько ланцетні, біля ос-
нови утворюють широкі крила. 
Суцвіття – поодинокі верхівкові 
кошики. Квітки жовті. Плоди 
– довгасто-овальні сплюснуті 
сім’янки. цвітіння VII – VIII.
Геофіт, мезофіт, мегатерм, 
геліофіт, алькотроф, ентомофіл, 
анемохор.
Пратогалофіт: солончакуваті 
луки, солончаки. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євроазіатський.
По Україні: Південь Лісостепу 
та Степу.
По долинам рік Оріль, 
Самара. Магдалинівський р-
н (по р. Оріль, Тар. 1997!), 
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Тарасов, 1988, 
1997!), Дніпропетровський 
р-н (по р. Мокра Сура, 
Давидич!, Флора УРСР, т.11, 
1965), Павлоградський р-н 
(Присамар’я, ок. с. Кочережки, 
с. Булахівки, 1988, DSU!), 
Верхньодніпровський р-н 
(ок. с. Боровківка, заплава 
р. Самоткань, Кучеревський, 
Шоль, Красова, 2000!), 
Апостолівський р-н (ок. с. 
Токівське, заплава р. Кам’янка, 
Кучеревський,Шоль, Красова, 
2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.pavlovsksun1.narod.
ru/htn22.jpg
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Impatiens noli-tangere L.
Розрив-трава звичайна
(Недорога обычная)

Родина 
Balzaminaceae – Бальзамінові 
(Бальзаминовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативнонерух-
ливий, пучко кореневищний, 
40 – 120 см заввишки. 

Стебло прямостояче, соковите, 
з дуже потовщеними вузлами, 
галузисте. Листки чергові, яйце-
видні або еліптичні, 5 – 10 см 
завдовжки, 2 – 5 см завшир-
шки, тьмяні. Суцвіття – 3 – 5 
квіткові китиці. Квітки повислі 
на ніжках, яскравожовті з чер-
вонуватими плямочками, 2 – 3 
см завдовжки. Плід – лінійно-
довгаста коробочка, до 2 см за-
вдовжки. та 3 – 4 мм завширш-
ки. цвітіння VIІ – VIІІ.
Терофіт, геліосциофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, автохор.
Палюдосильвант: вогкі місця в 
ярах, береги річок і струмків, 

ліси, болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський (без тропіків).
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Г. Крим (рідко).
Новомосковський р-н (с. Віль-
не, Котов, Флора УРСР, т.7, 
1955, ок. с. Андріївка, заплава 
р. Самара, Тарасов и др. 1988, 
Тарасов, 1964!, Барановський, 
1995!, 2009!), Павлоградський 
р-н (заплава р. Самара, Тарасов 
и др.1988), Дніпропетровський 
р-н (ок. ж/м Ігрень, Акинфиев, 
1889), Верхньодніпровський 
р-н (DSU, 1937!).

Чисельність та причини її 
змін
Популяції малочисленні, дифуз-
ні.
Зміни гідрологічного режиму в 
місцях зростання, ксерофітиза-
ція заплав, вирубка лісів.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Berberis vuglaris L.
Барбарис звичайний
(Барбарис обыкновенный)

Родина 
Berberidaceae – Барбарисові 
(Барбарисовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, їстівний, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика
Кущ, вегетативнонерухливий. 
1,5 – 2,5 м заввишки.

Дуже розгалужені гілки з три 
роздільними колючками( ви-
дозміни листків). Листки обер-
нено-яйцевидні, пильчасто-зуб-
часті. Квіти жовті, в повислих 
гронах. Плід – довгаста ягода, 
яскраво-червона. цвітіння VI.
Фанерофіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, ендозоохор.
Сильвант: кам’янисті схили, уз-
лісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-Південносхідно-
Європейський.
По Україні: вся територія, Г. Крим.

Новомосковський (ок. с. 
Хащове, Сідельник,  1939, 
Тарасов, 1983, с. Івано-
Михайлівка, Тарасов,1998), 
Павлоградський (Присамар′я, 
заплава р. Самара, Алексеев 
и др.1986), Петриківський 
р-н (ПЗ Дніпровсько-
Орільський, Барановський, 
2000), Софіївський (ок. с. 
Макорти, Кучеревський, 
1990!) Криворізький р-ни (ок. 
м. Кривий Ріг, Кучеревський, 
Приймачук, 1990!, заказник 
«Балка Північна Червона», с. 
Рахманівка, Кучеревський, 
Приймачук, 1990!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський. 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: 
http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_qu

ery?enlarge=0000+0000+1205+0007
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Gymnospermium 
odessanum (DC.) Takht.
Гімносперміум одеський 
(Гимноспермиум одесский)

Родина 
Berberidaceae – Барбарисові 
(Барбарисовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (враз-
ливий).
Світовий Червоний список (І).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний, реліктовий вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, бульбистий, веге-

тативнонерухливий, висотою 5 
– 20 см.
Стебло прямостояче. Стебловий 
листок пальчасто-розсічений з 
коротким черешком. Квіти світ-
ло-жовті, зібрані верхівковою 
китицею. Плід – куляста коро-
бочка. цвітіння III–IV.
Геофіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф, ентомофіл, 
балістохор.
Сільвостепант: узлісся, степи, 
відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Західно-причорноморський ен-
демік.

По Україні: Правобережний 
Степ.
Криворізький р-н (ок. м. Кривий 
Ріг, Котов, 1927, м. Кривий Ріг, 
Примачук, 2006!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує розмноження в куль-
турі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/34965.html

Фрагмент: http://www.plantarium.ru/
page/image/id/55946.html
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Alnus glutinosa (L.) 
Gaertn.
Вільха клейка
(Ольха клейкая)

Родина 
Betulaceae – Березові 
(Березовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Дерево або великий кущ, веге-
тативнонерухливий, 20 – 35 м 
заввишки.

Крона видовжено-яйцевидна, 
кора чорнобура, досить глибоко 
потріскана. Ростучі гілки трьох-
гранні, червоні або зеленувато-
бурі. Листки округлі або округло-
обернено-яйцевидні, цілокраї, 
зверху темнозелені, 4 – 10 см 
завд., 3 – 7 см завш. Чоловічі 
сережки по 3 – 5 у верхівкових 
гронах, повислі, Жіночі – яйце-
видні, по 3 – 5, зібрані в грона. 
Плід – однонасінний горішок з 
вузеньким крилом. цвітіння ІV.
Фанерофіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, гігрофіт, мезотроф, ане-
мофіл, гідрохор, анемохор.
Палюдосільвант: вологи бере-
ги, трав’яні болота, мокрі ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: вся територія, Крим 
(зрідка).
По долинах річок (в заплавах 
та на аренах Дніпра, Орілі, 
Самари).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багато численні, іноді 
– малочисельні, локальні.
Вирубки, порушення гідрологіч-
ного режиму.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Aegonichon purpureo-
cоeruleum (L.) Holub
Егоніхон фіолетово-голубий 
(Эгонихон фиолетово-голубой)

Родина 
Boraginaceae – Шорсколистні 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Рідкісний для Степу немораль-
ний вид.
Лікарський, декоративний. 

Біоекологічна характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативномалорух-
ливий, 20–30 (60) см заввиш-
ки. 

Стебла прямостоячі або висхід-
ні, густо вкриті тонкими відхи-
леними волосками. Листки тон-
кі, цільнокраї, довгасто-ланцет-
ні, до основи звужені. Квітки 
зібрані небагатоквітковими 
завитками, утворюють щит-
ковидне утиснене верхівкове 
суцвіття. Віночок спочатку чер-
вонуватий, а потім голубий або 
синій. Плід округло-яйцевидний 
горішок. цвітіння V–VI.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мегатроф, ен-
томофіл, балістохор.
Сільвант: широколистяні ліси, 
узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Східноєвропейсько-
Малоазійський. 
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Степ (рідко), Гірський 
Крим.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Вільне, Тарасов та ін., 1988), 
пристиний ліс, байрак Глибокий, 
ок. с. Андріївка, Тарасов, 
1969!, Барановський, 1976!, 
Павлоградський р-н, Тарасов 
та ін., 1988), Солонянський р-н 
(ок. с. Військове, Флора УРСР, 
т. 8, 1957, Тарасов, 1983, 
ок. с. Нікопольське-на-Дніпрі, 
Кучеревський, Сокуренко, 
Федорова, 1997!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локаль-
ні.
Вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Anchusa popovii (Gusul.) 
Dobrocz.
Воловик Попова 
(Воловик Попова)

Родина 
Boraginaceae – Шорстколисті 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, багаторічник, 
стрижнекореневий, вегетатив-
но нерухливий, 30–70 см за-
ввишки. 
Стебло прямостояче, про-

сте або розгалужене, вкрите 
шорсткими волосками. Листки 
довгасто-ланцетні, цільнокраї, 
загострені. Квіти жовтуваті, 
зібрані утисненими завитками. 
Плід косо-яйцевидний горішок. 
цвітіння VI–VIII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм , мезоксерофіт, оліготроф, 
ентомофіл, балістохор.
Псамофіт: річкові піски.

Ареал виду, 
поширення в області
ендемік Південно-Східної Євро-
пи.
Майже по всій Україні.
Новомосковський р-н (DSU 

1945!, Определитель…, 1987, 
с. Новоселівка, Барановський, 
1981!., ок. с. Піщанка, ок. 
с. Орловщина, ок. с. Вільне 
Флора УРСР, т.8., 1957), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровська (лівобере-
жжя), Акинфиев,1898).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локаль-
ні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Echium russicum J.F.Gmel. 
Синяк плямистий 
(Синяк пятнистый)

Родина 
Boraginaceae – Шорстколисті 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус
2 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Причорноморський ендемік.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Дворічник, стрижнекореневий, 
вегетативнонерухливий, 30 
–100 см заввишки.
Рослина сизуватого кольору. 

Стебла прямостоячі. Листя ці-
локраї, вузько-ланцетні, корот-
ко-жорстковолосиситі. Квітки 
пурпурові в коротких завитках, 
що утворюють вузьке верхівко-
ве колосовидне суцвіття. Плоди 
яйцевидно-тригранний горі-
шок. цвітіння IV – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мегатроф, енто-
мофіл, балістохор.
Cтепант: степові та кам’янисті 
схили, перелоги.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійський.
Майже по всій Україні. 

Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровська, Акінфієв, 
1889), Новомосковський р-
н (ок. с. Андріївка, Тарасов та 
ін.,1988, Таранець, 1995!), 
Криворізький р-н (балка 
«Приворотна», Кучеревський, 
1985!), П’ятихатський р-н (ок. 
с. Волочаївка, Кучеревський, 
1985! ), Софіївський р-н (ок. с. 
Сергіївка, балка Петриківська,  
Кучеревський, 1985!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локаль-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/50546.html
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Omphalodes scorpioides 
(Haenke) Schrank
Омфалодес завитий 
(Пупочник завитой)

Родина 
Boraginaceae – Шорстколисті 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент біорізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика 
Однорічник, стрижнекорене-
вий, вегетативнонерухливий, 
15–40 см заввишки. Стебло 
лежаче, розгалужене, розсія-

но-притиснено-опушене. Листя 
прикореневі – лопатевидні, 
тупі; стеблові – сидячі, нижні 
– супротивні, обернено-яйце-
видні, тупі; середні та верх-
ні – чергові, ланцетні. Квітки 
поодинокі, дрібні, голубі. Плід 
– з чотирьох бурих опушених 
горішків. цвітіння IV – VI.
Терофіт, геліосциофіт, мезо-
терм, мезофіт, мегатроф, енто-
мофіл, балістохор.
Сільвант: ліси, вологі затінені 
місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-Східноєвропейський, 

Кавказький.
Майже по всій Україні (розсія-
но).
Новомосковський р-н (с. 
Капітанівка, Тарасов,1986!).
Місцезнаходження в 
Дніпропетровському р-ні (м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889) можна вважати втраче-
ним.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локаль-
ні.
Руйнування місць зростання, 
вирубка лісів.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.atlas-roslin.pl/gatunki/
Omphalodes_scorpioides.htm
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Onosma borysthenica 
Klokov
Громовник дніпровський 
(Оносма днепровская)

Родина 
Boraginaceae – Шорстколистні 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус 
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика 
Дворічник, стрижнекореневий, 
вегетативнонерухливий, 30 – 
50 см заввишки. Стебло вище 
середини розгалужене, густо 
вкрите щетинками, які в ниж-

ній частині білуваті, а у верхній 
– жовтуваті. Листя нижні стеб-
лові – довгасті з закругленою 
верхівкою. Верхні стеблові – 
яйцевидно-ланцетні, вкриті гус-
тими щетинками. Нижні листки 
дуже звужені до основи. Квітки 
поодинокі, трубчасто-лійковид-
ні, світло-жовті, розсіяно-корот-
коволосисті. Плід гладенький 
блискучій горішок. цвітіння VI 
– VIII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, оліготроф, 
ентомофіл, балістохор. 
Псамофіт: прирічкові піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-причорноморський.
По Україні: Південний степ.
Широківський р-н (ок. с. 
Андріївка, схил берега до р. 
Інгулець, Котов,1925, Флора 
УРСР, т. 8, 1957).

Чисельність 
та причини її змін 
Популяції в минулому малочи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Onosma macrochaeta 
Klokov et Dobrocz.
Громовник 
великощетинистий 
(Оносма крупнощетинистая)

Родина 
Boraginaceae – Шорстколистні 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус 
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, стрижнекорене-
вий, вегетативнонерухливий, 
25 – 65 см заввишки. Стебел 
кілька, товсті, від середини до 
верху розпростерто-галузисті, 

вкриті жорсткими щетинками 
і короткими волосками. Листя 
вкриті щетинками і волосками, 
прикореневі – лінійно-ланцетні, 
до основи звужені, на верхівці 
тупуваті, зібрані в розетку при 
основі стебел; стеблові – лан-
цетні, при основі розширені. 
Квітки світложовті, трубчасто-
дзвониковидні. Суцвіття зави-
ток, плід яйцевидно-трикутний 
горішок. цвітіння VI – VIII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, каль-
цієфіл, ентомофіл, балістохор.
Петрофіт: вапнякові та 
кам’янисті схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморський.
По Україні: Південна частина 
степової зони.
Криворізький р-н (ок. м. 
Кривий Ріг, Флора УРСР, т. 8, 
1957).

Чисельність 
та причини її змін
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: В.В. Дем’янов
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Onosma subtinсtoria 
Klokov 
Громовник 
напівкрасильний 
(Оносма полукрасильная)

Родина 
Boraginaceae – Шорстколистні 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
медоносна рослина, декора-
тивна, фарбувальна.

Біоекологічна 
характеристика 
Дворічник, стрижньокорене-
вий, вегетативнонерухливий, 
20 – 60 см заввишки.

Стебла поодинокі або їх кілька (3 
- 5), густо вкриті щетинками, по-
чинаючи нижче середини – роз-
галужені. Листя від довгасто - ло-
патевидних до довгасто-яйцевид-
но-ланцетних. Квітки поодинокі, 
майже трубчасті, жовтуватого 
кольору. Плід яйцевидно-тригран-
ний горішок. цвітіння V – VI. 
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезофіт, мегатроф, ане-
мофіл, балістохор. 
Пратостепант: степи, схили, сухі 
луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Східно-причорноморський.

По Україні: Південна частина 
Лісостепу.
Околиці м. Дніпропетровська 
(Флора УРСР, т. 8, 1957), 
П`ятихатський р-н (DSU!, 
1937), Верхньодніпровський 
р-н (ок. м. Верхньодніпровськ, 
Акинфиев, 1895).

Чисельність 
та причини її змін
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Pulmonaria angustifolia L.
Медунка вузьколиста 
(Медуница узколистная)

Родина 
Boraginaceae – Шорстколисті 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий компонент фіторіз-
номаніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довго корене-
вищний, вегетативнорухливий, 
15 –40 см заввишки.

Стебло прямостояче, вкрите 
шорсткими волосками, вгорі б.-
м. залозисті. Листя густо вкриті 
жорсткими волосками, прико-
реневі – довгасто-ланцетні з за-
гостреною верхівкою; стеблові 
– сидячі, довгасто - ланцетні; 
верхні –напівстеблообгортні. 
Квітки спочатку червоні, пізні-
ше голубі. Суцвіття небагаток-
віткова завиток. Плід яйцевид-
ний горішок. цвітіння IV – V.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, ме-
зотерм, мезоксерофіт, олігоме-
зотроф, анемофіл, балістохор.
Сільвант: соснові та широко-
листяні ліси, піщані ґрунти.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-південно-східноєвро-
пейський.
По Україні: в лісових і лісосте-
пових районах, рідше в степу.
Новомосковський р-н (с. 
Вільне, Губарь, 1938!). 
Дніпропетровський р-н 
(ок. м. Дніпропетровськ, 
Шмальгаузен, 1886, Флора 
УРСР,т.8, 1957).

Чисельність 
та причини її змін
Руйнування місць зростання, 
вирубка лісів, збір лікарської 
сировини.

Заходи охорони
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/4/43/43536_efe333c2.jpg
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Rindera tetraspis Pall.
Чередник 
чотириостюковий 
(Риндера четырехщитковая)

Родина 
Boraginaceae – Шорстколисті 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий компонент фіторіз-
номаніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, коротко-корене-
вищний, вегетативномалорух-
ливий 20 –40 см заввишки. 

Стебло прямостояче, верхній 
частині галузисте, голе. Листя 
прикореневі – на довгих че-
решках, яйцевидні, тупі, голі; 
стеблові – дрібніші, сидячі, 
напівстеблообгортні, голі; вер-
хні –на кінцях трохи опушені. 
Квітки бруднофіолетового коль-
ору. Суцвіття – завиток, зібрані 
у волоть. Плід з чотирьох округ-
лих великих горішків з широки-
ми перетинчастими крилами. 
цвітіння IV – V.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, енто-
мофіл, анемохор.
Петростепант: степи, степові 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський.
По Україні: Південна частина 
степу, Крим.
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Гроссгейм, 
1910).

Чисельність 
та причини її змін
Невідомі. 

Заходи охорони
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/3/32/3251_5bf0730b.jpg
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Symphytum tauricum 
Willd.
Живокіст кримський 
(Окопник крымский)

Родина 
Boraginaceae – Шорстколисті 
(Бурачниковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий компонент фіторіз-
номаніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативнонерухливий, 
20 – 50 см заввишки.

Стебло прямостояче, тонке, 
розгалужене, вкрите волоска-
ми. Листки яйцевидні, гострі, 
з країв трохи хвилясті. Квітки 
жовтувато-білі. Суцвіття – дов-
гий завиток. Плід сітчасто-змор-
шкуватий, яйцевидний горішок. 
цвітіння V – VI.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, олігот-
роф, ентомофіл, балістохор.
Сільвант: лиси, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Південносхідноєвропейсько-
Кавказький.
По Україні: Південна частина 

Лісостепу, східна частина Степу, 
лісові райони Криму.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Вільне, Флора УРСР, т. 8, 1957), 
Павлоградський р-н (ок. с. 
Андріївка, Акинфиев, 1889, 
елиашевич, 1926; Бельгард, 
1950; Тарасов та ін., 1989, 
DSU!).

Чисельність 
та причини її змін
Вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/2818.html
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Alyssum parviflorum 
Fisher ex M. Bieb.
Бурачок дрібноквітковий
(Бурачок мелкоцветковый)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативно нерух-
ливий, 3 – 15 см заввишки.
Стебло прямостояче, висхідне, 

просте або розгалужене від ос-
нови, рудувато-пухнасте, без-
розеткове. Листки маленькі за 
розміром, шорсткі від зірчас-
тих, розгалужених та вилчастих 
волосків, від видовженообер-
ненояйцеподібних або видов-
женоеліптичних до видовжено-
ланцетних, цілокраї. Суцвіття 
– видовжена китиця. Квітки 
блідо-жовті. Плід – зірчастоопу-
шений розкривний стручечок. 
цвітіння IV – V.
Терофіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, олігомезотроф, енто-
мофіл, анемохор, гідрохор.
Степопетрофіт: сухі кам’янисті 
та щебенисті схили, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-степова Україна.
По Україні: Південний Степ, 
Крим.
Межівський р-н (ок. с. Іванівка, 
схил долини р. Солона, 
Барановський, Тарасов, 
2007!), Криворізький р-н (за-
хідні схили Карачуновського 
водосховища, Тарасов, 1994!), 
Широківський р-н (відвали 
Інгулецького ГЗК, Тарасов, 
1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Випас, пожежі, рекреація.

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: swcoloradowildflowers.com
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Alyssum savranicum 
Andz. 
Бурачок савранський 
(Бурачок савранский)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).
Червона книга України (зника-
ючий).
Європ. Червоний список (I).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущик, вегетативно не-

рухливий. 5 – 25 см заввиш-
ки.
Стебло висхідне, розгалуже-
не, зірчастоопушене, безро-
зеткове. Листки маленькі, 
оберненояйцеподібні або 
видовженоланцетні, цілокраї. 
Суцвіття – складна китиця. 
Квітки жовті. Плід – зірчасто-
опушений розкривний стру-
чечок. цвітіння V – VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, ме-
зотерм, мезоксерофіт, оліго-
троф (кальціфіл), ентомофіл, 
анемохор.
Псамопетрофіт: піщані річ-
кові тераси.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем.
По Україні: Степ.
Новомосковський р-н (ок. м. 
Новомосковськ, ок. с. Орлов-
щина, Флора УРСР, т. 5, 1953), 
Дніпропетровський р-н (м. 
Дніпропетровськ, Самарський 
р-н, соснове насадження, Ба-
рановський, Іванько, 2006!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Рекреація, руйнування міс-
ць зростання (випасання, по-
жежі).

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: www.naturephoto-cz.eu/photos/
bilek/yellow-aly... 



252

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Aurinia saxatilis 
(L.) Desv.
Авринія скельна 
(Золотавка скельна)
(Ауриния скальная)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове та практичне 
значення
ендемічний вид.
Декоративний, лікарський, кос-
метичний.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущик, вегетативно не-
рухливий, 15 – 35 см заввиш-
ки.

Стебло висхідне, густо опуше-
не зірчастими притиснутими 
волосками, напіврозеткове. 
Листки маленькі за розміром, 
прикореневі – довгочереш-
кові, оберненояйцеподібні, ці-
локраї або віддаленозубчасті, 
стеблові – нечисленні, дрібні, 
при основі звужені в черенок, 
довгастоланцетні, цілокраї або 
віддаленозубчасті, загострені. 
Суцвіття – складна китиця, 
щиткоподібна під час цвітіння, 
при плодах видовжена. Квітки 
жовті, пелюстки виїмчасті.
Плід – голий розкривний стру-
чечок. цвітіння IV – V.
Хамефіт, ксеромезофіт, мезот-

роф, геліофіт, мезотерм, енто-
мофіл, анемохор, антропохор, 
гідрохор.
Петрофіт: кам’янисті відсло-
нення.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-Європейський (пон-
тичний ендем).
По Україні: Полісся (захід), 
Лісостеп, Степ (розсіяно).
По кам’янистих відслоненнях 
по великих та середніх річках.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Рекреація, заліснення, евтро-
фізація.

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: В.В. Демьянов
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Cardamine dentata 
Schultes
Жеруха зубчаста 
(Сердечник зубчатый)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський, харчовий, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-

ливий, 20 – 40 см заввишки.
Стебло прямостояче, інколи 
розгалужене вгорі, голе або 
розсіяно опушене, напівро-
зеткове. Листки маленькі за 
розміром; голі, черешкові, пір-
часті, з 4 – 8 парами бічних 
листочків, листочки стеблових 
листків від майже сидячих до 
виразно черешкових, довгасті. 
Суцвіття – малоквіткова кити-
ця. Квітки білі, лілуваті (зрідка). 
Плід – голий розкривний стру-
чечок. цвітіння V – VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, автохор, антропо-
хор.

Палюдопратант: вологі луки, 
болота і заболочені місця, бе-
реги слабкопроточних водойм 
(річок, озер, джерел).

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський (без тропіків).
По Україні: Закарпаття, Карпа-
ти, Полісся, Лісостеп, Степ (рід-
ко).
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Сідельник, 1955! 
DSU), Дніпропетровський р-н 
(м. Дніпропетровськ, луки лі-
вого берега Дніпра, Акинфиев, 
1889, Флора УРСР, т. 5, ок. 
с. Кам’янка, (ж/м Кіровське, 
Барановський, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Випасання, меліорація.

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/56101.html
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Crambe tataria 
Sebeok
Катран татарський
(Катран татарский)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).
Черв. книга України (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Вітамінний, їстівний, кормо-
вий, медоносний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, має каудекс, 

вегетативно нерухливий, 40 
– 100 (120) см заввишки.
Стебло прямостояче, майже 
від основи дуже галузисте, в 
молодому віці зрідка опушене, 
пізніше-голе, напіврозеткове. 
Листки великі за розміром, ро-
зеткові – до 30 см завдовжки, 
черешкові, глибокодвічіпірчас-
тороздільні, спочатку жорстко-
волосисті, потім голі; верхів-
кові – дрібні, ланцетні, майже 
суцільні. Суцвіття – складна 
китиця. Квітки білі. Плід – го-
лий нерозкривний стручечок. 
цвітіння (IV)V – VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мегатроф, 

ентомофіл, первольвент.
Степант: крейдяні схили, 
кам’янисто-глинисті горби з ви-
сокою інстоляцією і значним 
прогріванням ґрунту в степах.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський.
По Україні: Лісостеп, Степ, 
Північний, Східний Крим.
Дніпропетровський р-н (м. Дні-
пропетровськ, Пачоський, 1910!, 
ж/м Північний, Баранов-ський, 
2010!), П`ятихатський р-н (по 
р. Саксагань, Сидоров, 1897), 
Софіївський р-н (ок. с. Ново-
Миколаївка, Пачоський, 1910), 
Нікопольський р-н (м. Нікополь, 
Акинфиев!, Флора УРСР т.5, 
1953). 

Чисельність 
та причини її змін
Вважається зниклим.
Косіння, випалювання, зби-
рання, розорювання, випасан-
ня, рекреація.

Заходи охорони 
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: О.І. Буряк
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Вечорниці плакучі
(Вечерница печальная)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний.
Кормовий, декоративний, лі-
карський.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, вегетативно нерух-
ливий, 30 – 45 см заввишки.
Стебло прямостояче, просте, 
вгорі розгалужене, жорстково-
лосисте, прості та розгалужені 

залозисті волоски; напіврозет-
кове. Листки середні за роз-
міром; від оберненояйцеподіб-
них до ланцетних, нижні – че-
решкові, верхні – сидячі, край 
улисний або зубчастий, верхів-
ка туповата; жорстковолосисті, 
залозисті. Суцвіття – густа ки-
тиця. Квітки брудно-жовті, зе-
ленкувато-бурі з фіолетовими 
жилками. Плід – голий або опу-
шений розкривний стручечок. 
цвітіння IV – V.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезофіт, олігомезот-
роф (кальцієфіл), ентомофіл, 
анемохор. 
Сільвопратант: чагарники, сте-

пи, на відслоненнях крейди та 
вапняку.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморський ендем.
По Україні: Лівобережне 
Полісся (рідко), Лісостеп (пів-
день), Степ, Крим.
Новомосковський р-н (с. Вільне, 
1938!, с. Хащове, Фоменко, 
1915! DSU), Павлоградський 
р-н (Присамяр’я, Алексеев. и 
др., 1986), Дніпропетровський 
р-н (м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, Тарасов, 
1978!), Пятихатський р-н (с. 
Зелений яр, Кучеревський, 
1984!), Криворізький р-н (б. 
Приворотна, Кучеревський, 
1983!), Солонянський р-
н (с. Петрове–Свистунове, 
Кучеревський, Сокуренко, 
Федорова, 1996!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
ерозійні процеси, випасання, 
рубки, оранка.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Hymenolobus 
procumbens (L.) Fourr.
Багатонасінник лежачий
(Многосемянник лежачий)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативно не-
рухливий, 5 – 30 см заввиш-
ки.

Стебло лежаче, висхідне, дуже 
галузисте, звивисте, притис-
нуте до землі, голе, напівро-
зеткове. Листки маленькі за 
розміром; голі, пірчастороз-
дільні або розсічені з бічними 
пірчасторозсіченими або роз-
дільними частками і суцільна 
гострувата верхівка. Суцвіття 
– головчаста китиця. Квітки 
білі. Плід – голий нерозкривний 
стручечок. цвітіння IV-V (VI).
Терафіт, геліофіт, мезатерм, 
мезофіт, алкалотроф, ентомо-
філ, антропохор, епізоохор. 
Галофіт: мокрі солонцюваті 
луки, вологі солончаки, глинис-
то-піщано-солонцюваті місця.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійсько–Пів-
нічноафриканський.
По Україні: Степ, Північний 
Крим.
Павлоградський р-н (с. Ка-
рабинівка, по р. Самара, 
еліашевич, Флора УРСР т.5, 
1953).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, рекреація.

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://plants.usda.gov/java/
profile?symbol=HOPR4
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Lepidium crassifolium 
Waldst. et Kit.
Хрінниця товстолиста
(Клоповник толстолистый)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, має каудекс, 
вегетативно нерухливий, 30 
– 40 (50) см заввишки.

Стебло прямостояче, вни-
зу майже пряме і опушене, 
вгорі розгалужене, голе, на-
піврозеткове. Листки серед-
ні за розміром, найчастіше 
голі, нижні – довгочерешкові, 
овальні, яйцеподібно-ланцет-
ні або довгасті, стеблові-лан-
цетні, сидячі. Суцвіття – во-
лотисто-щиткоподібна китиця. 
Квітки білі. Плід – голий роз-
кривний стручечок. цвітіння 
V – VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезофіт, алкалотроф, ен-
томофіл, анемохор, барохор.
Галопратант: солонці, солон-
цюваті місця.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійський.
По Україні: Лісостеп, Степ.
Новомосковський р-н (м. Ново-
московськ, с. Кулебівка, Акинфиев, 
1889!), Павлоградський р-
н (с. Карабинівка, Тарасов, 
1992!), Дніпропетровський 
р-н (м. Дніпропетровськ, ж/м 
Фрунзенський, Тарасов, Бара-
новський, 2004!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Порушення місць зростання, 
випас.

Заходи охорони 
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото:http://www.flora.crimea.ua/
Lepidium/Lepidium-crassifolium.jpg
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Subularia aquatica L.
Шильник водяний
(Шильник водяной)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (зник-
лий в природі).

Наукове 
та практичне значення
Можливо зниклий для України.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативно не-
рухливий, 2 – 8 см заввишки.
Стебло прямостояче, голе, 

розеткове. Листки дрібні, ши-
лоподібні, голі. Суцвіття – ма-
локвіткова китиця. Квітки білі. 
Плід – голий розкривний стру-
чечок. цвітіння VІ – VIІІ.
Терофіт (гелофіт), геліосціофіт, 
мезотерм, гідрофіт, мезотроф, 
ентомофіл, гідрохор, епізоохор. 
Палюдант: мілководдя, піщані 
обмілини повільно текучих або 
стоячих водойм.

Ареал виду, 
поширення в області
Північноєвропейсько-Східно-
Північноамерикансько-Захід-
ногренландський.
По Україні: Вінницька обл. 

(Могилів-Подільський), Дніпро-
петровська обл. Покровський 
р-н (по р. Вовча, ок. с. Озерівка, 
Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Вважається зниклим.

Заходи охорони 
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/10418.html
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Syrenia cana (Piller et 
Mitterp) Neilr.
Сиренія сива 
(Терасниця сива)
(Сирения сизая)

Родина 
Brassicaceae – Хрестоцвіті 
(Крестоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, вегетативно нерух-
ливий, 20 – 80 см заввишки.
Стебло прямостояче, розгалу-
жене, опушене двороздільни-

ми волосками, напіврозеткове. 
Листки маленькі за розміром; 
опушені двороздільними во-
лосками, прикореневі-череш-
кові, верхні-сидячі, лінійні. 
Суцвіття – китиця. Квітки жовті. 
Плід – опушений розкривний 
стручок. цвітіння V – VIІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, оліготроф, 
ентомофіл, гідрохор, анемо-
хор. 
Псамостепант: річкові піски, 
інколи морські узбережжя. 

Ареал виду, 
поширення в області
Північний понтичний ендем.

По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Степ.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Новоселівка, Барановський 
2000!), Дніпропетровський 
р-н (ок. с. Обухівка,  Тарасов, 
1963!, 1999!, Барановський 
2000). Місцезнаходження: Ні-
копольський р-н (Мар`їнські 
плавні, Сідельник, 1940!), 
Новомосковський р-н (по р. 
Самара, Котов, 1930) вважає-
мо втраченим в зв’язку з за-
топленням. 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Випасання, рекреація, заліс-
нення піщаних терас.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

http://www.plantarium.ru/page/image/
id/42421.html
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Сallitrichе palustris L.
Виринниця весняна
(Болотник весенний)

Родина 
Callitrichaceae - Видинницеві 
(Болотниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативнорухли-
вий, 3–50 (150) см заввишки.
Плаваюча, рідше цілком зану-

рена у воду рослина. Стебло 
тонке, галузисте. Листки ясно-
зелені, нижні – лінійні, до ос-
нови трохи звужені, на верхів-
ці з мілкою виїмкою; верхні, 
утворюють плаваючу розетку, 
обернено яйцевидні. Квіти од-
ностатеві, рідше двостатеві. 
Плоди – оберненояйцевидні 
сплюснуті коробочки. цвітіння 
VI – X.
Терофіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, гігрофіт, мезотроф, ане-
мофіл, гідрохор.
Палюдопратант: канави, дріб-
ні озера, ставки, річки, боло-
та.

Ареал виду, поширення в 
області
Плюрирегіональний.
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
рідше в Степу.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андрiïвка, в заплавi р. 
Самари, Алексеев та iн., 
1988). Петриківський р-н (ПЗ 
Дніпровсько-Орільський, Бара-
новський, 2006!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму в місцях зростання рос-
лин.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://www.hlasek.com/foto/
callitriche_palustris_ak6634.jpg
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Adenophora lilifolia (L.) 
Ledeb ex A.DC
Аденофора лілієлиста 
(Бубенчик лилиелистный)

Родина 
Campanulaceae – Дзвоникові 
(Колокольчиковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
50–120 см заввишки. 

Стебло прямостояче, у вер-
хній частині розгалужене. 
Прикореневі листки округло 
яйцевидні, стеблові яйцевид-
ні, верхні сидячі, ланцетні. 
Суцвіття волотеподібне. Квіти 
світлоголубого або синього ко-
льору. Плід – яйцевидна коро-
бочка. цвітіння IV – VII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, балістохор.
Сильвант: ліси, узлісся, чагар-
ники. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський (помірна смуга).

По Україні: лісові та лісостепові 
райони.
Магдалинівський р-н (в лісах 
по р. Оріль, Акинфиев, 1889), 
Новомосковський (в лісах по 
Орілі, Сидоров, 1897, бори 
Присамар’я  пр. Андріївка, 
Альбицька, 1948, Бельгард, 
1950, Тарасов та ін., 1988), 
Синельниківський р-н (байрач-
ні ліси, 1985 DSU!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація, збір.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://pharm1.pharmazie.uni-
greifswald.de/systematik/7_bilder/

yamasaki/Adenophora.jpg
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Campanula glomerata L
Дзвоники скупчені 
(Колокольчик скученный)

Родина 
Campanulaceae – Дзвоникові 
(Колокольчиковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативномалорух-
ливий, 15–60 см заввишки.
Стебло прямостояче, коротко 
густо м’яковолосисте. Листки ви-
довжено-яйцевидні, при основі 
серцевидні, а на верхівці корот-
ко загострені, опушені. Суцвіття 

–  верхівкова головка. Квітки си-
дячі, фіолетового кольору. Плід 
– коробочка. цвітіння VI – IX.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, балістохор.
Пратосильвант: лісові галяви-
ни, чагарники. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Середньоазійсь-
кий.
По Україні: майже по всій тери-
торії.
Новомосковський р-н 
(Присамар’я Сидоров, 1897, 
Тарасов,1977!, Тарасов и др., 

1988), Дніпропетровський р-
н (ок. м. Дніпропетровська 
Акінфієв,1889, Гроссгейм, 
1903!, Акинфиев, 1889), 
П`ятихатський р-н (по р. 
Саксагань, Сидоров, 1897), 
Верхньодніпровський р-н (ок. 
с. Заріччя, Кучеревський, 
Красова, Семчук, 1993!), 
Покровський р-н (ок. с. Велико-
Михайлівка,  Кучеревський, 
1983!), Солонянський та 
Синельниківський  р-ни 
(по балкам вздовж Дніпра, 
Барановський, 2000, ок. с. 
Військове, Тарасов, 2005!), 
Криворізький р-н (ок. м. Кривий 
Ріг, балка  «Північна Червона», 
с. Рахманівка, Кучеревський, 
1983! ), Широківський р-н (с. 
Новоселівка, Кучеревський, 
1995!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. Збирання на буке-
ти. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://de.academic.ru/pictures/
dewiki/67/Campanula_glomerata.JPG
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Campanula persicifolia L.
Дзвоники персиколисті
(Колокольчик 
персиколистный). 

Родина 
Campanulaceae – Дзвоникові 
(Колокольчиковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
30–80 см заввишки.

Стебло прямостояче, голе. 
Листки шкірясті, віддалено-
зазублено-пилчасті. Нижні 
– вузьколопатковидні, верхні 
– ланцетні або широколінійні. 
Суцвіття – китиця по 1–5 квітів. 
Квіток небагато, лілового коль-
ору. Плід – яйцевидна коробоч-
ка. цвітіння VI – VII.
Геофіт, сциогеліофіт, мезотерм, 
мезофіт, мезотроф, ентомофіл, 
балістохор.
Пратосильвант: ліси, чагарни-
ки, лісові луки. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Сибірський.

По Україні: майже по всій тери-
торії, крім Південного Степу.
Магдалинівський р-н (ок. 
м. Котовка, Лоза, 1999), 
Новомосковський р-н, Павло-
градський р-н  (Присамар’я, 
Бельгард, 1950,Тарасов и др., 
1988), Дніпропетровський р-н 
(м. Дніпропетровськ, Акінфієв, 
1889, Гроссгейм, 1903).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. Збирання на буке-
ти. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Campanula rotundifolia L.
Дзвоники круглолисті 
(Колокольчик круглолистный)

Родина 
Campanulaceae – Дзвоникові 
(Колокольчиковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
10–65 см заввишки.

Стебло прямостояче, опушене. 
Листки прикореневі – округлі, 
велико зубчасто-зарубчасті, 
стеблові – ланцетно-лінійні. 
Суцвіття  волотевидне по 1-3 
квітки. Квітки голубі. Плід – ко-
робочка. цвітіння VII–IX.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, ме-
гатерм, ксеромезофіт, олігот-
роф, ентомофіл, балістохор.
Сильвант: узлісся, соснові ліси, 
чагарники. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Середньоазійсько-Пів-
нічноамериканський.
По Україні: майже по всій тери-

торії, окрім південного Степу, 
Криму і Карпат.
Новомосковський р-н 
(Самарський бір, у лісах 
по Орілі, Акинфиев, 1889, 
Сидоров,1897, Бельгард, 1938), 
царичанський р-н (соснові ліси 
по р. Оріль, Акинфиев, 1889, 
Бельгард, 1940).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочи-
сельні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Потребує відновлення та роз-
множення в культурі.

Фото: http://2.bp.blogspot.
com/_NaKyUJItrYk/S7XZhSdB-7I/

AAAAAAAAH6w/GomZq4Cbol8/s1600/
Campanula_rotundifolia2_l.jpg 
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Campanula trachelium L.
Дзвоники крапиволисті 
(Колокольчик крапиволист-
ный). 

Родина 
Campanulaceae – Дзвоникові 
(Колокольчиковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, вегетативно нерух-
ливий, 40–100 см заввишки.
Стебло гострогранчасте, роз-

сіяно-шорстко-опушене. Листки 
шорстко-опушені, зубчасто-дво-
пильчасті. Нижні листки сер-
цевидні, на довгих черешках, 
стеблові –трикутносерцевидні, 
сидячі. Суцвіття гроно видне. 
Квіти синьо-фіолетові, 2-5 см 
завдовжки. Плід – коробочка. 
цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, балістохор
Пратосильвант: узлісся, ліси, 
чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Західносибірський. 

По Україні: майже по всій тери-
торії, крім півдня Степу.
Ново московський р-
н (ок. с. Андріївка, ок. с. 
Капітанівка, Тарасов и др., 
1988), Павлоградський р-н 
(Присамар’я, Тарасов и др., 
1988), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, дендропарк, 
Ботанічний сад, Тарасов, 
1990!, Барановський, 2000), 
Верхньодніпровський р-н (ст. 
Воскобійня, Кучеревський, 
Сокуренко, 1995!), 
Солонянський р-н (Бельгард, 
1940, с. Нікопольське 
на Дніпрі, с. Петрове-
Свистунове, Кучеревський, 
Сокуренко, Федорова, 1996!, 
Барановський, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. Збирання на буке-
ти. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://flora.nhm-wien.ac.at/Bilder-
A-F/Campanula-trachelium.jpg
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Viburnum lantana L.
Калина цілолиста 
(Калина городовина)

Родина 
Caprifoliaceae – Калинові 
(Жимолостные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Кущ, вегетативно нерухливий, 
100-300 см заввишки.
Гілки і листки вкриті розсіяно 

зірчастими волосками. Листки 
супротивні, овальні, пильчасті, 
зморшкуваті. Суцвіття густе, 6–
10 см в діаметрі. Квіти білі, усі 
плідні. Плоди – кістянки, сплюс-
нуті, чорні. цвітіння IV – V.
Нанофанерофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, ендозоохор.
Сильвант: у лісах, серед чагар-
ників, по кам’янистих схилах.

Ареал виду, 
поширення в області
Середня, Південна Європа,  
Мала Азія, Північна Африка 
По Україні: майже по всій тери-
торії.

Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпроперовськ, Акин-
фиев, 1889, Сідельник, 
1948!), П`ятихатський р-н 
(Комисарівський ліс, Клюєва, 
Козаченко, 1957!, DSU, 
по р. Жовта вище м. Жовті 
води, Барановський, 2006!), 
Верхньодніпровський р-н 
(Бельгард, 1975), Криворізький 
р-н (Флора УРСР, т. 10,б. «Північна 
Червона», б. «Приворотна», с. 
Рахманівка, Кучеревський, 
1983!), Широківський р-н (с. ст. 
Добровільське, с. Новоселівка, 
Кучеревський, 1995!). 

Чисельність т
а причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В Дем’янов
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Coccyganthe flos-cuculi 
(L.) Four.(Coronаria flos 
cuculi (L.) A. Braun.).
Зозулин цвіт звичайний 
(Коронария кукушкина)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексовий, ве-
гетативно нерухливий, 30 – 90 
см заввишки.

Стебла прямостоячі; напівро-
зеткові. Листки середні, ціло-
краї, довгастолопаткоподібні 
(нижні), вузьколанцетні (верх-
ні). Суцвіття – волоть. Квітки ро-
жеві. Плід – коробочка. цвітіння 
VІ – VIІІ.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезогігрофіт, мезот-
роф, ентомофіл, балістохор, ен-
дозоохор.
Сильвопратант: узлісся, вологі 
луки, болота. 

Ареал виду, 
поширення в області
евраз ійсько-Середземно-
морський. 

По всій Україні.
Дніпропетровський р-н (м. 
Дніпропетровськ, лівобере-
жжя, Акинфиев, 1889, ПЗ 
«Дніпровсько-Орільський», 
Барановський, 2000), 
Магдалинівський р-н (ок. 
с. Чернеччина, Альбицька, 
1967!, DSU), Новомосковський 
р-н (по Самарі, Флора УРСР, т. 
4, ок. с. Андріївка, Алексеев и 
др., 1986), Павлоградський р-н 
(Кочерезьке лісництво,Тарасов, 
1981!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локаль-
ні.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється в Дніпровсько-
Орільському заповіднику.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/44411.html
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Dianthus 
andrzejowskianus (Zaрal.) 
Kulcz. 
Гвоздика Андржіовського 
(Гвоздика Андржиeвского)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, має каудекс, ве-
гетативно малорухливий. 30 
– 70 см заввишки.

Стебла прямостоячі, прості; 
безрозеткові. Листки середні, 
цілокраї, лінійні або лінійно-
ланцетні. Суцвіття голівчасте.
Квітки червоні. Плід – коробоч-
ка. цвітіння VІ – VIІ.
Гемікриптофіт, мезоксерофіт, 
оліго-мегатроф, геліофіт, мезо-
терм, ентомофіл, барохор
Степант: степи. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Західно-Сибірсь-
кий (степи та лісостеп).
По Україні: південь Лісостепу.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Василівка, Алєксеев 

и др., 1986, Альбицька, 
1948), Павлоградський р-
н (Присамар’я Алєксеев и 
др., 1986, Альбицька, 1948), 
Синельниківський р-н (ок. 
с. Грушевате-Криничне, 
Барановський, 1993!), 
Покровський р-н (ок. с. 
Велико-Михайлівка, 1954! 
DSU), Солонянський р-н (ок. 
с. Оріхове, ок. с. Петрове-
Свистунове, Кучеревський, 
Сокуренко, Федорова, 1996!), 
Криворізький р-н (балка 
«Північна-Червона» Кучеревсь-
кий, Шоль, 1998!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Dianthus borbasii Vandas
Гвоздика Борбаша 
(Гвоздика Борбаша)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, має каудекс, ве-
гетативно нерухливий. 25 – 75 
см заввишки.

Стебел декілька, прямостоячі, 
прості; напіврозеткові. Листки 
середні, супротивні, прикоре-
неві та стеблові – вузьколіній-
ні. Суцвіття – щільна голівка. 
Квітки рожеві або пурпурові. 
Плід – коробочка. цвітіння V 
– VIІ.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезоксерофіт, оліго-
троф, ентомофіл, барохор, ане-
мохор.
Сільвопсамофіт: ліси, бори.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Сармарсько-Північ-
ний понтичний ендем.

По Україні: Полісся, Лісостеп 
(спорадично).
царичанський р-н (по р. 
Оріль, Бельгард, 1937!, 
DSU), П`ятихатський р-н 
(по р. Саксагань, Сидоров, 
1897), Новомосковський 
р-н, Павлоградський р-н 
(Присамар’я  Алексеев и др., 
1986).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує особливої охорони та 
відновлення в культурі.

Фото: http://caelifera.narod.ru/Plantae/
Diant_borb.jpg
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Dianthus eugeniae 
Kleopov
Гвоздика Євгенії
(Гвоздика евгении)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник з каудексом, ве-
гетативно нерухливий. 40 – 75 
см заввишки.
Стебла висхідні, нечислені, 

круглясті; безрозеткові. Листки 
середні, цілокраї, лінійно-лан-
цетні або лінійні, з короткими 
піхвами. Суцвіття – щіткоподіб-
на волоть.
Квітки рожеві. Плід – коробоч-
ка. цвітіння VІІ – VIІІ.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезоксерофіт, мезот-
роф, філ, барохор, анемохор.
Сільвостепант: світлі ліси, узліс-
ся, степові схили. 

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем Лісостепу 
Східної Європи.
По Україні: Лівобережний лісо-

степ (зрідка).
Дніпропетровський р-н 
(південно-західна ок. м. 
Дніпропетровськ, екофлора 
України, 2002), царичанський 
р-н (с. Турово, Алексеев и др.., 
1986).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Dianthus guttatus M. 
Bieb.
Гвоздика краплиста 
(Гвоздика капельчатая)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник з каудексом, ве-
гетативно нерухливий. 20 – 50 
см заввишки.
Стебла прямостоячі, висхід-

ні, розгалужені; безрозеткові. 
Листки середні, цілокраї, вузь-
колінійно-ланцетні, з коротки-
ми піхвами. Суцвіття волотисте. 
Квітки рожеві. 
Плід – коробочка. цвітіння VІІ 
– VIІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезофіт, мезотроф, енто-
мофіл (протиандрія), барохор, 
анемохор.
Галостепопратант: степи, засо-
лені луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Південний понтичний ендем
По Україні: на півдні Степу.

Дніпропетровський р-н (ок.м. 
Дніпропетровська, Акинфиев, 
1889), П`ятихатський р-н (по 
р. Саксагань, Сидоров,1897), 
Верхньодніпровський р-н 
(ок. м. Верхньодніпровськ, 
Сидоров,1897, Флора УРСР, т. 
4, 1952).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Dianthus lanceolatus 
Steven еx Rchb
Гвоздика ланцетна 
(Гвоздика ланцетная)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Європейський Червоний спи-
сок (І).
Світовий Червоний список (R).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник з каудексом, ве-

гетативно- нерухливий. 40 – 75 
см заввишки.
Стебла прямостоячі, прості або 
вгору розгалужені; безрозет-
кові. Листки середні, цілокраї, 
лінійні, по краях пилчасті, з 
піхвами. Суцвіття – волоть або 
з поодиноких квіток на верхів-
ках стебел та гілок. Квітки білу-
вато-рожеві. Плід – коробочка. 
цвітіння VІ – VIІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мегатроф, ен-
томофіл (протандрічний), баро-
хор, анемохор. 
Петростепант: степи, кам’янисті 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем.
По Україні: південь Лісостепу, 
Степ , Крим.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Бельгард, 1936! 
DSU), Дніпропетровський р-
н (ок. аеропорту, Тарасов, 
1991!), Криворізький р-н 
(Гуровський ліс, 1948! DSU, с. 
Кам’янське, Кучеревський, 
1991!), П`ятихатський р-н 
(по р. Саксагань, Сидоров, 
1897), Криничанський р-
н (ок. с. Малософієвка), 
Солонянський р-н (ок.
с. Оріхове, Кучеревський, 
Сокуренко, Федорова. 1996!), 
Нікопольський р-н (ок. с. 
Таврійське, Кучеревський, 
Шоль, Красова, 2000!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Рис.: К.В. Андрусевич



273

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Dianthus pallidiflorus Ser.
Гвоздика блідоквіткова 
(Гвоздика бледноцветковая)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексовий, ве-
гетативно нерухливий, 30 – 45 
см заввишки.
Стебла численні, висхідні, пря-

мостоячі, від основи або се-
редини розгалужені; безрозет-
кові. Листки дрібні, цілокраї, 
лінійні, з піхвами, верхні щети-
ноподібні. 
Суцвіття – рихла щиткоподібна 
волоть. Квітки блідо-рожеві. Плід 
– коробочка. цвітіння V – VI.
Гемікриптофіт, ксерофіт, олігат-
роф, мезотерм, геліофіт, енто-
мофіл (протандрічний), баро-
хор, анемохор. 
Степопетрофіт: степи, 
кам’янисті схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний ендем. 

По Україні: Степ (Приазов’я).
Дніпропетровський р-н (ок. ае-
ропорту, Тарасов, 1991!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Dianthus 
pseudosquarrosus (Novаk) 
Klokov
Гвоздика несправжньо-
відстовбурчена
(Гвоздика ложнорастопырен-
ная). 

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Статус та заходи охорони
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущик, каудексово-дов-
гокореневищний, вегетативно 
рухливий, 10 – 35 см заввиш-
ки.

Стебла численні, висхідні, роз-
галужені, утворюють дернинки; 
безрозеткові. 
Листки середні, цілокраї, вузь-
колінійні. Суцвіття волотисте. 
Квітки білі. Плід –коробочка. 
цвітіння VI – IX.
Хамефіт, сціогеліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, оліготроф, 
ентомофіл (пратандрія), баро-
хор, анемохор.
Степопсамофіт: на пісках.

Ареал виду, 
поширення в області
Українсько-білоруський ендем. 
По Україні: Полісся, Лісостеп.
Покровський р-н (ок. с. Велико-

Михайлівка, Бекетов, 1886), 
П’ятихатський р-н (по р. 
Саксагань, Сидоров, 1897). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Dianthus squarrosus M. 
Bieb.
Гвоздика відстовбурчена 
(Гвоздика растопыренная) 

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущик, каудексово-дов-
гокореневищний, вегетативно 
рухливий. 15 – 30 см заввиш-
ки.

Стебла численні, висхідні, ут-
ворюють пухкі дернинки; роз-
чепірено-галузисті; безрозет-
кові. Листки середні, цілокраї, 
лінійні, жолобкуваті, дугоподіб-
но вигнуті, з піхвами. Суцвіття 
волотисте. Квітки білі. Плід – ко-
робочка. цвітіння V – VI.
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксеромезофіт, оліготроф, енто-
мофіл (пратандрія), барохор, 
анемохор.
Псамофіт: піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Східний понтичний ендем. 
По Україні: Сеп, Лісостеп.

Новомосковський р-н, Дні-
пропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Флора 
УРСР, т. 4., Тарасов, 1999!), 
Петриківський р-н (ПЗ 
«Дніпровсько-Орільський», Єм-
шанов, 1985, Кіровське ліс-
ництво, Тарасов, 1962!, лівий 
берег Дніпра між с. Шульгівка 
та Куліші, Петушко, 1937, с. 
Паньківка, Пестушко, 1937! 
KW DSU).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ «Дніпровсько-
Орільський».
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://plantes-passion.forumactif.
fr/les-plantes-de-rocaille-f17/d-autres-

miniatures-t3034-75.htm
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Dianthus stenocalyx Juz.
Гвоздика стиснуточашечна 
(Гвоздика узкочашечная)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексово-дов-
гокореневищний, вегетативно 
рухливий. 30 – 90 см заввиш-
ки.
Стебел декілька, висхідні, вгорі 

розгалужені, рідко прості; без-
розеткові. Листки середні, ціло-
краї, лінійно-ланцетні, з піхва-
ми. Суцвіття волотисте. Квітки 
рожево-фіолетові. Плід – коро-
бочка. цвітіння VІІ – VIІІ.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мезотроф, ен-
томофіл (протандрічний), баро-
хор, анемохор.
Сільвопратант:  ліси, узлісся, 
луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Східно-Єворпейський ендем. 
По Україні: Полісся, Лісостеп.
Новомосковський р-н(по р. 

Самара, ок. м. Новомосковськ, 
Флора УРСР, т. 4), м. Дніпро-
дзержинськ (екофлора т. 3). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: 
http://molbiol.ru/pictures/219169.html
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Eremogone longifolia 
(M.Bieb.) Fenzl
Пустельниця довголиста 
(Эремогоне длиннолистная)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник короткокорене-
вищний з каудексом, вегета-
тивно нерухливий. 15 – 30 см 

заввишки.
Стебла прямостоячі, при ос-
нові з укороченими неплідни-
ми пагонами, напіврозеткові. 
Листки довгі, цілокраї, щети-
ноподібні (прикореневі) чи 
лінійнощетиноподібні (стеб-
лові). Суцвіття – видовжена 
волоть з густих багатоквітко-
вих зонтиків. Квітки білі. Плід 
– коробочка. цвітіння VІ – VIІ.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, 
мезотерм, мезоксерофіт, 
оліглотроф, ентомофіл, баро-
хор. 
Галостепант: на степах і 
кам’янистих схилах.

Ареал виду, 
поширення в області
Східно-Єворпейський ендем. 
По Україні: Лісостеп (спорадич-
но), Степ (рідко).
Дніпропетровський р-н (м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889, ок. ж/м. Ігрень, Тарасов, 
2008!), Новомосковський р-н 
(ок. с. Новоселівка, Баранов-
ський , 2000!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Eremogone micradenia (P. 
Smirn.) Ikonn.
Пустельниця 
дрібнозалозкова 
(Эремогоне лугово-степная)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид
Декоративний, протиерозій-
ний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник короткокорене-
вищний з каудексом, вегета-
тивно нерухливий. 30 – 50 см 

заввишки.
Стебла висхідні, напіврозеткові. 
Листки довгі, цілокраї, лінійні. 
Суцвіття – малоквіткова, розло-
га волоть. Квітки білі. Плід – ко-
робочка. цвітіння V – VIІ.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, барохор.
Сільвант: травянисті схили, уз-
лісся.

Ареал виду, поширення в 
області
Східноєвропейсько-Західно-
сибірский ендем. 
По Україні: Закарпаття, 
Лісостеп, Степ (зрідка).

Дніпропетровський р-н (м. Дні-
пропетровськ, Акинфиев, 1889, 
ПЗ Дніпровсько-Орільський, 
Барановський,1985!, Ємша-
нов, 1988!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.nahuby.sk/
obrazok_detail.php?obrazok_

id=213765&poradie=1&form_hash=582b
d79d5f2de6e56c825befedc0497f
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Eremogone rigida 
(M.Bieb.) Fenzl
Еремогоне жорстка 
(Эремогоне жесткая)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Світовий Червоний список (R).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник короткокорене-
вищний з каудексом, вегета-
тивно нерухливий. 20 – 40 см 

заввишки.
Стебла прямостоячі, напів-
розеткові. Листки довгі, ціло-
краї, щетиноподібні. Суцвіття 
волосисте з квіток, зібраних у 
напівзонтики. Квітки білі. Плід 
– коробочка. цвітіння VІ – VIІ.
Гемікрептофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, ксерофіт, оліготроф, ен-
томофіл, анемофіл, барохор. 
Петро-степант: степи, кам’янисті 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Західний понтичний ендем. 
По Україні: Степ, Правобереж-
ний лісостеп.

Новомосковський р-н (с. 
Знаменівка, Самарський Бір), 
Павлоградський р-н (Флора 
УРСР, т. 4, Присамар’я, Алексеев 
и др., 1986), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев,1889, Сепежинсь-
кий) , П`ятихатський р-н (по 
р. Саксагань, Сидоров, 1897), 
Верхньодніпровський р-н 
(Флора УРСР, т. 4).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/18795.html



280

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Kohlrauschia prolifera (L.) 
Kunth
Кольраушія паросткова 
(Кольраушия побегоносная)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, безкореневищ-
ний, вегетативно нерухливий. 
10 – 50 см заввишки.

Стебла прямостоячі, прості 
або розгалужені; безрозеткові. 
Листки середні, прості, цілокраї, 
лінійні. Суцвіття головчасте. 
Квітки рожеві або лілувато-чер-
воні. Плід –коробочка. цвітіння 
VІ – VIІ.
Терафіт, геліофіт, мегатерм, 
мезоксерофіт, мезотроф, енто-
мофіл, анемохор, ендозоохор, 
барохор.
Пратопетрофіт: кам’янисті, піс-
куваті схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Середземноморсько-
Середньоазіатський.

По Україні: Правобережний 
Лісостеп, Степ (рідко).
Криворізькийр-н («Сланцеві 
скелі», Кучеревький, Томчук, 
1994!, ок м. Кривий Ріг, 
лівобережжя Інгульця, 
Кучеревський, Шоль, Красова, 
2000!), Апостолівський р-н 
(с. Токівське, Кучеревський, 
Красова, 2002!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: 
http://botany.cz/cs/petrorhagia-prolifera/
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Otites artemisetorum 
Klok.
Вуханка полинкова 
(Ушанка полынная)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).
Європейський Червоний спи-
сок (R).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, дворічник,з ка-
удексом, вегетативно нерухли-
вий. 40 – 90 см заввишки.

Стебла прямостоячі, висхідні 
знизу густо опушені; напіврозет-
кові. Листки середні, цілокраї, 
від широколопатковидних дов-
гочерешкових до лінійноланцет-
них, сидячих. Суцвіття – волоть. 
Квітки різностатеві, білі. Плід 
– коробочка. цвітіння V – VI.
Терофіт, гемікриптофіт, 
геліофіт,мезотерм, мезоксеро-
фіт, мезотроф-солевиносливий, 
ентомофіл, анемохор, барохор.
Галостепант: степи, в тому чис-
ли засолені.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Український ендем.

По Україні: південь Степу.
Нікопольський р-н (окол. 
м. Орджонікідзе, заказник 
«Богданівський», Тарасов, 
1997!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Paronychia cephalotes (M. 
Bieb.) Besser
Загнітник головчастий
(Приноготовник головчатый)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущик з каудексом, веге-
тативномалорухливий. 5 – 15 
см заввишки.

Стебла численні, лежачі, висхід-
ні; безрозеткові. Листки дрібні, 
цілокраї, з прилистками, лан-
цетоподібні або довгоеліптич-
ні. Суцвіття – головка. Квітки 
дрібні, білуваті. Плід – горішок. 
цвітіння V – VI.
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
мезоксерофіт, мезотроф, енто-
мофіл, анемохор.
Петрофіт: кам’янисті схили, оси-
пи.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморсько-Kримсько-
Kавказький. 
По Україні: південь Степу, Крим, 

Лісостеп (спорадично).
П`ятихатський р-н (по р. 
Саксагань, Акинфиев, 1889, 
Сидоров, 1897), Широківський 
р-н (с. Шестерня, балка 
„Кобильна”, Кучеревський, 
Красова, Шоль, Груша, 1999!, с. 
Городуватка, Красова 2000!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: В.В. Дем’янов
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Sagina nodosa (L.) Fenzl
Моховинка вузлувата 
(Мшанка узловатая)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексово-ко-
роткореневищний, вегетатив-
но малорухливий. 5 – 25 см  

заввишки.
Стебла численні, прямостоячі, 
висхідні або при основі лежачі; 
напіврозеткові. 
Листки дрібні, цілокраї, лінійно-
ниткоподібні. Суцвіття – квітки 
по 1-2 в дихазіях. Квітки білі. Плід 
– коробочка. цвітіння VІ – VIІІ.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, гігромезофіт, олігоме-
зотроф, ентомофіл, анемохор, 
барохор.
Палюдант:  вологі місця, луки, 
ліси, болота.

Ареал виду, 
поширення в області
циркумбореальний. 

По Україні: Полісся, Лісостеп 
(спорадично).
Петриківський р-н  (ок. с. 
Обухівка, лівий берег Дніпра, 
Тарасов, 1978!), Покровський 
р-н (ок. с. Велико-Михайлівка, 
Бекетов, 1886).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/5147.html
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Silene nutans L
Смілка поникла 
(Смолёвка поникающая)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський, хар-
човий, протиерозійний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, з каудексом, ве-
гетативно нерухливий. 30 – 70 

см заввишки.
Стебло прямостояче, при ос-
нові з неплідними гонами, 
вгорі залозисте; напіврозетко-
ве. Листки середні, цілокраї, ло-
паткоподібні, черешкові (при-
кореневі), ланцетні до лінійно-
ланцетних, майже сидячі (стеб-
лові). Суцвіття – рідка волоть, 
здебільшого однобічна. Квітки 
білі або рожеві. Плід – коробоч-
ка. цвітіння V – VIІ.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, 
еврітерм, мезофіт, оліготроф, 
ентомофіл, анемохор, ендозо-
охор, барохор. 
Псамосильвант: бори, узлісся. 

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Сибірський 
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп; Північ Степу (рідко).
Павлоградський р-н (м. 
Павлоград, Сидоров, Флора 
УРСР, т. 4, Кочерезьке лісн-во, 
с. Кочережки, Тарасов, 1991!, 
Черкашина, 1987! DSU), 
Верхньодніпровський р-н (с. 
Красний Кут, Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://trifoly.ru/2010/02/smolevka-
ponikayushhaya/
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Silene supina M. Bieb.
Смілка приземкувата
(Смалёвка приземистая)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные) 

Природоохоронний статус
4 (невизначений).
Не охороняється.

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, декоративний, 
ґрунтозахисний.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущик з каудексом, веге-
тативно малорухливий. 15 – 20 
см заввишки.

Стебла висхідні, дуже галузисті 
із багатьох генеративних і ве-
гетативних гонів; безрозеткові. 
Листки дрібні, цілокраї, ланце-
толінійні до лінійних. Суцвіття 
– небагатоквіткове гроно із на-
півзонтиків. Квітки білі. Плід – . 
цвітіння VІ – VIІІ.
Хамефіт, сціогеліофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, олігомезот-
роф, ентомофіл, анемохор, ба-
рохор. 
Псамостепант: кам’янисті від-
слонення, піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний-Арало-Каспійский вид.

По Україні: Степ.
Новомосковський р-н (При-
самар’я окол. с. Андріївка, 
Алексєєв. и др., 1986), 
Павлоградський р-н (ок.с. 
Булахівка, Тарасов, 1990!), 
Дніпропетровський р-н (Дні-
пропетровськ, Григор’їв, Флора 
УРСР, т. 4), Покровський р-н (ок. 
с. Велико-Михайлівка, Сидоров, 
1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/62109.html
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Stellaria nemorum L. 
Мокричник гайовий
(Звездчатка лесная)

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексово-довго-
кореневищний, вегетативнорух-
ливий. 30 – 60 см заввишки.

Стебла лежачі або висхідні, 
ламкі, прості або галузисті; 
безрозеткові. Листки невеликі, 
цілокраї, серце-, яйцеподібні. 
Суцвіття – нещільні верхівкові 
напівзонтики. Квітки білі. Плід 
– коробочка. цвітіння V – VIІІ.
Гемікриптофіт, сціофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, анемофіл, анемо-
хор.
Сільвант (неморальний): ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський (без Арктики).
По Україні: Закарпаття, Карпа-
ти, Прикарпаття, Полісся, 

Лісостеп.
Дніпропетровський р-н (Кіров-
ське лісництво, Бекетов, 
1886), Новомосковський 
р-н, Павлоградський р-н 
(Присамар’є Алексєєв. и др., 
1986).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локаль-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://www.funghiitaliani.it/index.
php?showtopic=25275
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Stellaria palustris Retz.
Зірочник болотний
Звездчатка болотная

Родина 
Caryophyllaceae – Гвоздичні 
(Гвоздичные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
20 – 45 см заввишки.

Стебла прямостоячі або висхід-
ні, розгалужені, рідше прості, 
4-гранні, безрозеткові. Листки 
цілокраї, ланцетні до лінійних. 
Суцвіття зонтиковидні, мало-
квіткові. Квітки білі, пелюстки 
довші за чашечку, дворозділь-
ні. Плід – яцевидно-довгаста 
коробочка, дорівнює чашечці. 
цвітіння V – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, гігрофіт, мезотроф, ентомо-
філ, анемохор. Палюдопратант: 
болота, вологі, заболочені луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейський.

По Україні: Закарпаття.
Новомосковський р-н 
(по р. Самарі, Акинфиев, 
1889!), Павлоградський 
р-н (Кочерезьке лісниц-
тво, Алексеев. и др., 1986), 
Дніпропетровський р-н (ліво-
бережжя м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889!, ПЗ 
Дніпровсько- Орільський, 
Барановський, 2000, ок. с. 
Обухівка, Тарасов, 1987!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/50724.html
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Ceratophyllum 
pеntacanthum Haynald
Кушир плоскоостий 
(Pоголистник плоскоостный)

Родина 
Ceratophyllaceae – Куширові 
(Роголистниковые)

Природоохоронний статус
3 – рідкісний

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, без кореневий, 
вегетативнорухливий. 30 – 80 
(120) см  довжиною.

Стебла дуже тонкі, голi, дихо-
томічно розгалужені у верхній 
частині. Листки голчасто-роз-
дільні, складені з 2-4 нитко-
подібних лінійних часток, з не-
великими неколючими зубчи-
ками по краю, 1,3 – 2 см дов-
жиною, жорсткі, темно-зелені, у 
густих лутовках. Суцвіття дрібні, 
сидячі розташовані в пазухах 
листів, 0,4-0,6 см в діаметрі. 
Квітки одностатеві, мілкі, 2 мм 
завдовжки. Плід – довгасто-
овальний горішок, 4-5 мм ко-
лючок- 3, верхня дорівнює пло-
ду, або довша нього, 2 колючки 
біля основи плоду, сплюснуті і 
розширені біля своєї основи. 

цвітіння VІ – IX.
Занурений гідрофіт, гідатофіт, 
сциогеліофіт, мезотерм, мезот-
роф, гідрофіл, гідрохор.
Аквопалюдант: ріки, озера, во-
досховища.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-континентальний.
По Україні: Лісостеп (спорадич-
но), Степ.
Новомосковський  р-н (р. 
Оріль в р-ні с. Великі Бучки, 
Барановський, 2002!, в за-
плавних озерах проти с. 
Андріївка, Барановський, 
2002), Павлоградський р-н (по 
Самарі, в ок. с. Мерцалівка, 
Барановський, 2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локаль-
ніні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, рекреація. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото, рис.: К.В. Андрусевич
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Ceratophyllum tanaiticum 
Sapjeg.
Кушир донський 
(Роголистник донской)

Родина 
Ceratophyllaceae – Куширові 
(Роголистниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Європейський Червоний спи-
сок (R).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, без кореневий, ве-

гетативно рухливий. 30—50 см 
довжиною.
Стебла тонкі, гладенькі. Листки 
у зближених густих мутовках, 3 
- 4 рази дихотомічно розсічені 
на 8-16 ниткоподібних часток, 
з невеликими неколючими зуб-
чиками. Суцвіття дрібні, сидячі 
в пазухах листів. Квітки однос-
татеві, маленькі до 2 мм. Плід 
– овальний сплющений горі-
шок, 3-5 мм з двома сплюще-
ними колючками при основі. 
цвітіння VІ–VІІІ
Занурений гідрофіт, гідатофіт, 
сциогеліофіт, мезотерм, мезот-
роф, гідрофіл, гідрохор.
Аквопалюдант: ріки, озера, 

водосховища.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський, континенталь-
ний
По Україні: Східний Лісостеп, 
Степ (рідко).
Новомосковський р-н (в арен-
них озерах пр. с. Андріївка 
(оз. Караванище), 1998! за-
плавне озеро Грузьке, між сс..
Андріївка та Івано-Михайлівка 
, Тарасов, Барановський,  
2003!), Павлоградський р-н 
(р. Тернівка Олександрова, 
2008!).
Місцезнаходження Дніпропет-
ровський р-н (в пригирловій 
частині р. Самари, Віленський, 
1927) вважаємо втраченим. 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локаль-
ніні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, рекреація. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото, рис.: К.В. Андрусевич
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Camphorosma 
monspeliaca L.
Камфоросма 
монспелійська
(Камфоросма монспелийская)

Родина 
Chenopodiaceaе – Лободові 
(Марьевые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущик, вегетативно не-
рухливий, 10-50 см заввишки.
Рослина густо-волосиста, утво-

рює густу дернину. Листки ши-
ловидні, прямими волосками 
в пазухах вкорочених гілочок. 
Квітки поодинокі в густих ко-
лосовидних суцвіттях. Оцвітина 
густо волосиста, 4-зубчаста. 
цвітіння VII-IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, алкалотроф, 
анемофіл, балістохор.
Пратогалофіт: солонці, солон-
цюваті степи.

Ареал виду, поширення в 
області
Східноєропейсько-центрально-
азійський.
По Україні: Лісостеп, Степ, Крим.

Новомосковський р-н (с. 
Кулебовка, долина р .Самари, 
Єліашевич, 1927!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні. 
Руйнування місць зростання, 
надмірний випас, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://crimea.fotopage.ru/data/
displayimage.php?pos=-997
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Krascheninnikovia 
ceratoides (L.) Gueldenst.
Білолозник сірий
(Терескен хохолковый)

Родина 
Chenopodiaceaе – Лободові 
(Марьевые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, кормовий, лі-
карський.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущ,вегетативно нерухли-
вий, 40-100 см заввишки.

Гілки довгі, густо вкриті на мо-
лодих частинах зірчастими 
волосками, у нижній частині 
гіллястий. Листки овальні або 
довгасті, з дуже короткими че-
решками, тупі або гостроваті, 
цілокраї, одножилкові, по краю 
злегка загорнуті вниз. Оцвітина 
опушена. Квітки одностатеві. 
Суцвіття – колосовидні, густі. 
Плід – обернено-яйцевидна сі-
мянка, 3 мм завд., покритий 
волосками. цвітіння VII-IX.
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф (каль-
цієфіл), анемофіл, балістохор.
Петростепант: степи кам’янисті, 
крейдяні відслонення..

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейсько-Азійсь-
кий.
По Україні: Закарпаття (рідко), 
Донецький Лісостеп та Степ 
(розсіяно).
Дніпропетровський р-н (м. 
Підгороднє, Манюк, 1997!, 
Волошина, 2009!);

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: Н.О.Волошина
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Suaeda acuminata 
(C.A. Mey.) Moq.
Содник загострений
(Сведа заостренная)

Родина 
Chenopodiaceaе – Лободові 
(Марьевые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид на південній 
межі ареалу.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативно нерух-
ливий, 5 – 50 см заввишки.
Стебло пряме, від основи гілляс-
те. Листки нитковидно-лінійні, 

півциліндричні, верхні дуго-
видно догори загнуті. Квітки 
зібрані в клубочки, розміщенф 
в пазухах приквіткових листків. 
Насіння чорне, круглясто-оваль-
не, 0,75-1 мм завдовшки.
Терофіт, геліофіт, мезотерм, 
ксеромезофіт, алкалотроф, ане-
мофіл, первольвент.
Галофіт: солончаки.

Ареал виду, 
поширення в області
Південносхідноевропейсько-
Іранський.
По Україні: Степ (південь), 
Крим.
Дніпропетровський р-н (ок. м. 

Дніпропетровськ, Єліашевич, 
1927! – Флора УРСР, т. 4, 
1952).

Чисельність 
та причини її динаміки
Популяція в минулому малочи-
сельна, локальна
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує розмноження в куль-
турі.

Рис.: К.В. Андрусевич
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Convolvulus lineatus L. 
Берізка лінійнолиста 
(Вьюнок линейнолистный)

Родина 
Convolvulaceae – Березкові 
(Вьюнковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, кормовий.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, багатоголовий, 
вегетативно нерухливий, до 25 
см заввишки.

Стебло розпростерте або вис-
хідне. Листки видовжено-лан-
цетні або ланцетно-лінійні, заго-
стрені, черешки нижніх листків 
довгі. Суцвіття – напівзонтики. 
Оцвітина світлорожева. Плід 
– коробочка. цвітіння VI–VIII.
Гемікриптофiт, гелiофiт, мезо-
терм, ксерофiт, мезотроф, енто-
мофiл, балiстохор.
Степопетрофіт: вапнякові і крей-
дяні відслонення, кам’янисті 
місця, степи.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійсько-Се-
редземноморський. 

По Україні: Лісостеп (схід), Степ, 
Крим.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Тарасов, 1975!), 
Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпропетровськ, Бекетов, 
1885), Криворізький р-н (ок. м. 
Кривого Рога, Котов! – Флора 
УРСР, т.8, 1957).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Н.О.Волошина
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Carpinus betulus L.
Граб звичайний
(Граб обыкновенный)

Родина 
Corylaceaе – Ліщинові 
(Лещиновые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, кормовий, лі-
карський.

Біоекологічна 
характеристика
Стрижньокореневий, вегета-
тивно нерухливий, до 20 м за-
ввишки.
Струнке дерево з яйцевидною 

кроною і рівною гладенькою 
ясносірою корою. Стовбур тро-
хи гранчастий, часто трохи скру-
чений. Бруньки гостро-конусо-
видні з голими червоно-бурими 
лусками. Молоді гілки опушені. 
Листки з опушеним черешком, 
яйцевидні, загострені, при ос-
нові закруглені або нерівнобо-
ко-серцевидні, двічі-пилчасті. В 
суцвітті: чоловічі сережки – по-
вислі з буро-війчастими луска-
ми, жіночі – з опадними пок-
ривними лусками. Плід – яйце-
видний горіх з 7-11 гострими 
ребрами. цвітіння V-VI.
Фанерофіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, мегатроф, 

анемофіл.
Сильвант: широколисті ліси, 
байраки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-центральноазій-
ський.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, гірський Крим.
П’ятихатський р-н (ок. с. 
Біленщина, ур. Грабовий ліс, 
Бельгард, 1950).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ло-
кальні.
Вирубка лісу.

Заходи охорони
Особлива охорона в локаліте-
тех.

Фото: http://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Carpinus_betulus
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Sedum borissovae Balk.
Очиток Борисової
(Очиток Борисовой)

Родина 
Crassulaceae – Товстолисті 
(Толстянковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений). 
Світовий Червоний список (V).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Вічнозелений багаторічник, су-
кулент. 7 – 12 см заввишки.
Листки видовжено-овальні, як 

і стебло вкриті сосочками, бла-
китно-зелені. Квітки блідо-жов-
ті. Плід – листянка. цвітіння VІ 
– VІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, олігомезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Степопетрофіт:  гранітні скелі, 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Північно-понтичний.
По Україні: Кіровоградська та 
Дніпропетровська області (зрід-
ка).
Магдалинівський р-н (с. 
Котовка, Барбарич та ін., 1986), 

Криворізький р-н (ок. м. Кривий 
Ріг, с. Гданцівка, Кучеревський, 
Шоль, 1999!, по р. Інгулець, 
Кучеревський, Шоль, Красова, 
2000!), Нікопольський р-н (ок. 
с. Миронівна, Кучеревський, 
Шоль, Красова, Провоженко, 
2002!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
збір для пересадження як деко-
ративної рослини

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: В.В. Дем’янов
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Sedum sexangulare L.
Очиток шестирядний
(Очиток шестирядный)

Родина 
Crassulaceae - Товстолисті 
(Толстянковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Світовий Червоний список (V).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіорізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий. 
до 18 см заввишки.
Квітконосні стебла з лежачої 
основи висхідні, прямі, неплід-
ні – короткі. Листки чергові, 

м’ясисті, циліндричні, тупі, 5 – 6 
мм завд., 1 мм завт., на неплід-
них стеблах щільно зближені і 
розташовані шістьма рядками. 
Суцвіття – щитковидний пів 
зонтик з 3 – 4 гілками, коло-
совидними завійками. Квітки 
цитриново-жовті або зрідка блі-
до-жовті, чашечка 2 мм завд., 
пелюстки до 2-х разів довші за 
чашечку. Плід збірний з листя-
нок, до 3 мм завд., майже зір-
часто розхилений. цвітіння VІ 
– VІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, мезоксерофіт, олігоме-
зотроф, балістохор.
Псамопетрофіт: скелі, камя-

нисті місця, сухі схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-Європейський.
По Україні: Карпати, Лісостеп.
Криворізький р-н (по р. 
Інгулець, Котов, 1927), 
Дніпропетровський р-н (ПЗ 
«Дніпровсько-Орільський», 
Барановський, 1988, 
Ємшанов, 1998, ок. с. 
Таромське, Кучеревський, 
Шоль, Баранець, Провоженко, 
2003!), царичанський р-н 
(ок. с. Єгоріно Барановський, 
1997!), Петриківський р-н (лів. 
бер. Дніпродзержинського в-
ща, с. Киліші, Барановський, 
1997!), Верхньодніпровський р-
н (с. Домоткань, Кучеревський, 
Шоль, Красова, Баранець, 
Провоженко, 2003!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Sempervivum ruthenicum 
Schnіttsp. et C.B. Lehm.
Молодило руське 
(Молодило русское)

Родина 
Crassulaceae - Товстолисті 
(Толстянковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове та практичне 
значення
декоративний, лікарський, 
їстівний.

Біоекологічна 
характеристика
Вічнозелений багаторічник-су-
кулент, вегетативно нерухли-
вий. 20 – 35 см заввишки.
Стебло, борозенчасте, коротко 

залозисто-пухнате. Розетки си-
зувато-зелені, 4 – 7 см завш. 
Розеткові листки обернено-
яйцевидно-клиновидні, з обох 
боків густо залозисто-пухнасті, 
по краю з помітно довшими вій-
ками, стеблові листки довгасто-
ланцетні, залозисто-пухнасті, вій-
часті. Квітки з 10 – 14-членними 
квітковими колами, пелюстки 
зірчасто розхилені, жовті, зовні 
довго залозисто-пухнасті. Плід 
– розбіжна, довгасто-яйцевид-
на, залозисто-пухнаста збірна 
листянка. цвітіння VІІ – VІІI.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, ксерофіт, оліготроф, 
ентомофіл, балістохор та веге-

тативно.
Сільвопсамофіт: прирічкові піс-
ки, скелях, соснові ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморський ендем
По Україні: Полісся (зрідка), 
Лісостеп, північна частина 
Степу.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, с. Василівка, Тарасов 
і ін 1988), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев!, 1889 – Флора УРСР, 
т. 5, 1953), П`ятихатський р-н (по 
р. Саксагань, Сидоров – Флора 
УРСР, т. 5, 1953), Криворізький 
р-н (ок. м. Кривий Ріг, Рябков 
– Флора УРСР, т. 5, 1953, по р. 
Інгулець, Котов! – Флора УРСР, 
т. 5, 1953, с. Рахманівка, м. 
Інгулець, Кучеревський, 1990!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Збір на ліки, для пересадки як 
декоративний.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: В.В. Дем’янов
Фото фрагмент: О.М. Цуркан
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Aldrovanda vesiculosa L.
Альдрованда пухирчаста 
(Альдрованда пузырчастая)

Родина 
Droseraceae – Росичкові 
(Росянковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (рідкіс-
ний).

Наукове 
та практичне значення
Реліктовий вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, безкореневий, 
вегетативно малорухливий. 5 

– 15 см завдовжки.
Стебло нитковидне, просте або 
вил часто розгалужене. Листки 
по 6 – 9 в кільцях, на верхівці 
з 4 –6 шиловидними війками і 
з маленькою ложечко видною, 
звичайно вздовж складеною 
пластинкою, 5 – 7 мм завд, 8 
– 10 мм завш. квіти поодинокі 
в пазухах листків, чашолистки 
2,5 – 4 мм завд., пелюстки білі, 
4 – 5 мм завд. Плід – одногніз-
да коробочка. цвітіння VІ – VІІ.
Гелофіт,(гігрофіт), сциогеліофіт, 
еврітерм, гідатофіт, мезотроф 
(комахоїдний), гідрофіл, енто-
мофіл, гідрохор, орнітохор.
Аквогідатофіт: стоячі води, озе-

ра, болота, річки.

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Афро-Австралійський. 
Третичний релікт,. 
По Україні: Прикарпаття, 
Полісся, Лісостеп, Степ (водоз-
бір Дніпра, гирло Дуная).
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, в озерах заплави 
р. Самари, Сідельник, 1938; 
Бельгард, 1950, с. Андріївка, 
в озерах арени р. Самари, 
Барановський, Бондаренко, 
1998!, Барановський, 1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Зміни гідрології заплав рік, рек-
реація..

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/item/1737.html
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Drosera rotundifolia L
Росичка круглолиста 
(Росянка круглолистная)

Родина 
Droseraceae – Росичкові 
(Росянковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, вегетативно 
нерухливий. 10 – 25 (30) см 
заввишки.
Квіткові стебла поодинокі 
або частіш по кілька, тонкі, 

червонуваті, прямостоячі, 
іноді звивисті, в кілька разів 
довші за листки. Листки в при-
кореневій розетці, простерті, 
з довгим черешком і з круг-
лою, або впоперек оваль-
ною пластинкою. Суцвіття 
багатоквіткове, чашолистки 
5 мм, пелюстки білі, 5 – 6 мм 
завд. Плід – яйцевидна одно-
гнізда коробочка. цвітіння VІ 
– VІІI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, оліготроф 
(комахоїдний), ентомофіл, 
балістохор.
Палюдант: болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний (субарктичний).
По Україні: Карпати, Полісся, 
Північний Лісостепу, Північний 
Лівобережний Степ. 
Дніпропетровський р-н (м. 
Дніпропетровськ, ок. с. 
Рибальське, Шмальгаузен, 
1897!, Акинфиев, 1889, 
Сидоров, Флора УРСР, т. 5, 
1953).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочи-
сельні.
Зміни гідрології, руйнування 
місць зростання, рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.polykhrest.od.ua/
lekarstvo.php?id=83



300

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Elatine alsinastrum L. 
Руслиця мокрична 
(Повойничек мокричный)

Родина 
Elatinaceae – Руслицеві 
(Повойничковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативно рухли-
вий. 3 – 35 (50) см заввишки.
Стебло прямостояче або підве-
дене, порожнисте, просте або 

при основі розгалужене, на 
вузлах при основі вкорінене. 
Листки сидячі, цілісні, цілокраї, 
розміщені кільцями, підводні 
листки вузьколінійні, 15 – 28 
мм, надводні листки довгас-
то-яйцевидні або –еліптичні 
6 – 15 мм., по 3 – 5 у кільці. 
Квітки сидячі, поодинокі в пазу-
хах надводних листків. Віночок 
зеленуватобілий або рожевий, 
близько 1,5 мм. Плід – багато-
насінна, сплюснутокуляста ко-
робочка. цвітіння VІІ – VІІI.
Терофіт, сциогеліофіт, мега-
терм, гідатофіт, мезотроф, ане-
момофіл, ентомофіл, гідрохор.
Палюдант: болота, мілкі водойми.

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Середземноморсько-
японсько-Китайський.
По Україні: майже по всій тери-
торії, крім Крима.
Новомосковський р-н (ок. м. 
Новомосковськ, Шмальгаузен, 
еліашевич, 1926! – Флора УРСР, 
т.7, 1955), Павлоградський р-н ( 
Кочерезьке лісництво, Тарасов, 
Григоренко, 1983, 1999).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Зміни гідрології, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/8581.html
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Vaccinium myrtillus L
Чорниця
(Черника)

Родина 
Ericacеae – Вересові 
(Вересковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Дуже рідкісний на межі ареалу.
Лікарський, їстівний.

Біоекологічна 
характеристика
Кущик, довгокореневищний, 
вегетативно рухливий, 15-40 
см заввишки.
Гілки гостро ребристі. Листки 

по краях дрібнопильчасто-зуб-
часті. Квітки на коротких квіт-
коніжках, шо виходять по одній 
з пазух листків. Оцвітина шаро-
подібна, з 5 відігнутими зубця-
ми, зеленувато-білі з рожеву-
ватим відтінком. Плід – чорна 
сизувата ягода. цвітіння V-VI.
Хамефіт, сциофіт, мезотерм, 
мезофіт, мезотроф, ентомофіл, 
ендозоохор.
Сільвант: хвойні та змішані 
ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Карпати, Полісся, 

Північний Лісостеп (рідко).
Магдалинівський р-н (ок. с. 
Котовка, Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її динаміки
Популяції в минулому малочи-
сельні, локальні..
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.infojardin.com/foro/
showthread.php?t=38993
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Vaccinium vitis-idaea L.
Брусниця
(Брусника)

Родина 
Ericacеae – Вересові 
(Вересковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Дуже рідкісний на межі ареалу.
Лікарський, їстівний.

Біоекологічна 
характеристика
Кущик вічнозелений, довгоко-
реневищний, вегетативно рух-
ливий, 8-25 см заввишки.
Листки шкірясті, з загнутими 

краями, зверху темно-, знизу 
світло-зелені з чорнуватими 
точковими ямочками. Оцвітина 
з 4 зубчиками, колокольчаста, 
біла або блідо-рожева. Плід – 
червона ягода. цвітіння V-VI.
Гемікриптофіт., геліосціофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, ендозоохор.
Сильвант: хвойні та змішані 
ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Бореальний.
По Україні: Карпати, Полісся, 
півн. Лісостеп (рідко).
Новомосковський р-н, (Са-

марський бір, Акинфиев, 1889), 
Магдалинівський р-н (ок. с. Ко-
товка, Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її динаміки
Популяції в минулому малочи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Tyting.jpg
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Anthyllis macrocephala 
Wender.
Заяча конюшина 
багатолиста
(язвенник многолистный)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
4 (неоцінений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
15-60 см заввишки. 
Стебла прямостоячі або вис-

хідні, відстовбурченоволохаті. 
Листки зверху голі, зісподу гус-
товолохаті, прикореневі скла-
даються з великої яйцевидної 
верхівкової частки і 1-4 пар 
невеличких бокових листочків, 
нижні – з еліптичних листочків, 
верхні – лінійноланцетні. Квітки 
жовті, рідше оранжовий 12-14 
мм завдовжки. Суцвіття голо-
вка (одна або 2-4), багатоквіт-
кова, 3-5 см у діаметрі. Плоди 
боби 2,5-3,5 мм завдовжки, 
яйцевидні, голі, сітчасто-жилку-
ваті. Насінини овальні, корич-
неві. цвітіння VІ–VІІІ.
Гемікриптофiт, сциогелiофiт, ме-
зотерм, ксеромезофiт, олігоме-

зотроф, ентомофiл, балістохор.
Степопратант: луки, узлісся, ча-
гарники, балки.

Ареал виду, 
поширення в області
Середня, Східна Європа, 
Кавказ.
По Україні: Лісостеп, Північ 
Злаково-Лучного Степу.
Петриківський, Дніпропет-
ровський р-ни (Барановський, 
2000).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: httpwww.plantarium.ru/
pageimageid62889.html
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Astragalus albidus 
Waldst. et Kit.  
Астрагал білуватий 
(Астрагал беловатый)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущ, стрижньокореневий, 
вегетативнорухливий, 10-20 см 
заввишки.
Стебло при основі здерев´яніле, 
висхідне, розгалужене, притис-

нено білуватоопушене. Листки 
5-10 см завдовжки, короткоче-
решкові, з 11-15 листочків, лис-
точки довгастоеліптичні, 8-15 
мм завдовжки, опушені. Квітки 
білуватожовті, іноді зовні пурпу-
рові. Суцвіття головчасті гроно-
видні, 3-5 см завдовжки, 5-12 
квіткові, майже кулясті. Плоди 
боби 10-15 мм завдовжки, 
видовжені, з косим носиком, 
повстисто-білуватоопушені. 
цвітіння V–VІІ.
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф, кальцієфіл, 
ентомофіл, балістохор.
Петрофіт: кам´янисті місця, вап-
някові і гранітні відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморський ендем. 
По Україні: південь правобе-
режної частини території.
Новомосковський, Павло-град-
ський р-ни (Присамар’я, Тара-
сов та ін., 1988, DSU, МW).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні. 
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/5/54/5489_2a08a578.jpg
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Astragalus аsper Jacq.
Астрагал шорсткий 
(Астрагал шершавый)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 30-80 см заввишки. 
Притиснено шорстко опунений. 
Стебла прямостоячі, розгалу-

жені, гранчасто-борозенчасті, 
густо улиснені. Листки 6-10 см 
звдовжи, короткочерешкові, 
з 17-31 листочка, листочки 
довгастолінійні,гострі, 12-25 
мм завдовжки. Квітки жовті, ві-
ночок  близько 20 мм завдовж-
ки. Суцвіття багатоквіткові гро-
ни, довгі, колосовидні. Плоди 
боби сидячі, довгастолінійні, 
сплюснуто 3-гранні, 14-18 мм 
завдовжки, з косуватим носи-
ком. цвітіння V–VІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мегатроф, енто-
мофіл, балістохор.
Петростепант: степи, степові 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморський ендем.
По Україні: Степ, Лісостеп.
Новомосковський р-н, ок. м. 
Дніпродзержинська (Сидоров, 
1897),  Дніпропетровський 
р-н (Акинфиев, 1889, ок м. 
Дніпропетровськ! – Флора 
УРСР, т. 6), Солонянський р-н 
(ок. с. Тритузне, Кучеревський, 
2004), Широківський р-н (ок. 
с. Шестерня, Кучеревський, 
2004).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/7181.html
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Astragalus borysthenicus 
Klokov 
Астрагал дніпровський 
(Астрагал днепровский)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).
Червона книга України (рідкіс-
ний).
Європ. Червоний список (R). 

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, стрижньокорене-

вий, вегетативно нерухливий, 
50-70 см заввишки.
Стебла висхдні, опушені білими 
і чорними волосками. Листки 
10-15 см завдовжки, з 10-17 
пар бокових листочків, череш-
ки зісподу опушені як стабла. 
листочки довгастоеліптичні до 
лінійних, 9-25 мм завдовж-
ки, голі або майже голі. Квітки 
темносині або темнофіолетові, 
віночок 25-30 мм завдовжки. 
Суцвіття грони, короткі, 4-6 см 
завдовжки, овальні, густі,  Плоди 
боби близько 15 мм завдовжки, 
опушені білими відлеглими во-
лосками з невеличким зігнутим 
носиком. цвітіння  V–VІІ.

Гемікриптофіт, мезоксерофіт, 
оліготроф, геліофіт, ентомофіл, 
балістохор 
Степопсамофіт: піски, переваж-
но приморські.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем півдня України. 
По Україні: крайній південь 
Степу.
Нікопольський р-н (Покровське 
ліс-во, Тарасов, 1999! DSU).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://molbiol.ru/forums/uploads/
a001/b046/post-30350-1223745928.jpg
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Astragalus 
contortuplicatus L.
Астрагал скручений 
(Астрагал свернутый)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
10-40 см заввишки.
Стебло лежаче або висхідне, 

розгалужене.Листки 5-15 см 
завдовжки, з 15-21 листочка-
ми, короткочерешкові, листоч-
ки довгасті  до овальних, на 
верхівці виїмчасті, 6-12 мм за-
вдовжки, притисненоволосисті. 
Квітки майже сидячі, жовту-
ваті, віночок 5,5-7 мм. Суцвіття 
5-15 квіткові, головчасті,1-1,5 
см завдовжки. Плоди майже 
сидячі, кільцеподібно скручені, 
з бороздкою на спинці, довгас-
толінійні, 1-2 см, волохаті, змор-
шкуваті, 2-гнізді, багатонасін-
ні. Насінини округлі. цвітіння 
V–VІ.
Терофіт, геліофіт, мезотерм, 
гігромезофіт, олігомезотроф, 

алкалотроф, ентомофіл, баліс-
тохор.
Пратант: вогкі, піщані, солонча-
куваті луки, береги.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноЄвразійський
По Україні: південь Степу.
Юр`ївський р-н (ок. с. Тернівка, 
Черн.! – Флора УРСР, т. 6, 1954), 
Апостолівський р-н (Куксін! – 
Флора УРСР, т. 6, 1954).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
надмірний випас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото:http://www.agbina.com/im.xp/053
057052124050051051051051055050

054.html
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Astragalus danicus Retz.
Астрагал датський 
(Астрагал датский)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
10-40 см заввишки.
Стебло висхідне, розгалужене, 

гранчасте. Листки сидячі, 4-10 
см завдовжки, з 13-25 листоч-
ків, листочки довголанцетні, 
тупі. Квітки фіолетові, віночок 
15-17 мм завдовжки. Суцвіття 
головчаті грони, майже куляс-
ті, яйцевидні, 10-20 квіткові. 
плоди боби еліптичні, 6-8 мм 
завдовжки, волохаті, стиглі 
– чорнуватоволохаті. Насінини 
округло-нирковидні, чорнувато-
коричневі. цвітіння VІ–VІІ.
Гемікритпофіт, сциогеліофіт, ме-
зотерм,  мезоксерофіт, мегат-
роф, ентомофіл, балістохор.
Петростепант: степи, степові 
схили, сухі луки, лісові галяви-
ни, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Сибірський.
По Україні: східна частина тери-
торії.
Новомосковський р-н 
(Акинфиев,1889, с. Вільне, 
Бельгард, Альбицька, 1945), 
Нікопольський р-н (Тарасов, 
1998!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/6/62/62300_e2c0161b.jpg 
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Astragalus dasyanthus 
Pall.
Астрагал 
шерстистоквітковий 
(Астрагал 
шерстистоцветковый)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Черв. книга України (вразливий).
Європ. Червоний список (І). 
Світовий Червоний список (R). 

Наукове та практичне 
значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, стрижньокорене-

вий, вегетативно нерухливий, 
10-30 см завдовжки. 
Волохато-рудуватоволосистий. 
Стебло пряме, з розвиненими 
міжвузлями. Листки 10-20 см 
завдовжки, короткочерешкові,з 
21-37 листочків, листочки дов-
гасто-яйцевидні, 8-20 мм за-
вдовжки. Квітки ясножовті, 
віночок 18-20 мм завдовжки, 
зовні шерстисті. Суцвіття гус-
ті головчасті грони, 6-20 квіт-
кові, 3-6 см завдовжи. Плоди 
боби яйцевидні, 10-12 мм за-
вдовжки, волохаті, з коротким 
носиком, до 3 мм завдовжки. 
цвітіння VІ–VІІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-

терм, ксерофіт, мегатроф, енто-
мофіл, балістохор.
Степант: степи, степові схили.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Південносхіднєвро
пейський.
По Україні: Лісостеп, північ 
Степу.
Новомосковський та 
Павлоградський р-ни 
(Акинфиев, 1889; Флора 
УРСР, т.6, Тарасов та ін., 
1988), Дніпропетровський р-
н (Сидоров, 1897; Тарасов, 
1971!, 1986!), П`ятихатський 
р-н (Сліпaк, 1885!), Криво-різь-
кий, Софіївський р-ни (Куче-
ревський, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Н.О. Волошина
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Astragalus dolichophyllus 
Pall.
Астрагал довголистий 
(Астрагал длиннолистный)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, дерновинний, вегетативно 
нерухливий, 5-15 см заввиш-
ки.

Стебло розгалужене, з дуже 
вкороченими міжвузлями. 
Листки 8-12 см завдовжки, з 
17-25 листочків, листочки дов-
гастоеліптичні або ланцетні, 5-
15 мм завдовжки. Квітки білу-
ватожовті, віночок 20-27 мм 
завдовжки. Суцвіття короткі, 
небагатоквіткові грони, густо 
скупчені у основи листків. пло-
ди боби довгастоовальні, тупі, 
7-10 мм завдовжки, шкірясті. 
цвітіння V–VІ.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, ме-
зотерм, ксерофіт, мегатроф, ен-
томофіл, балістохор.
Степант: степи, відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійський.
По Україні: Степ.
Новомосковський р-н 
(Акинфиев! – Флора УРСР, т.6, 
1889), Павлоградський р-н 
(с. Кочережки, Тарасов та ін., 
1988), Синельниківський р-н 
(ст. Хорошево, Тарасов, 1974!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов
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Astragalus henningii 
(Steven) Klokov
Астрагал Геннінга
(Астрагал Геннинга)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (рідкіс-
ний).
Європ. Червоний список (R). 
Світовий Червоний список (R).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, стрижньокорене-

вий, вегетативно нерухливий, 
10-30 см заввишки. 
Стебло нерозвинене. Листки 
вкриті довгими відстовбур-
ченими волосками, з 23-45 
листочків, черешки 5-10 см 
завдовжки, листочки довгасто-
ланцетні, до 2 см завдовжки. 
Квітки жовті, віночок 20-22 мм 
завдовжки. Суцвіття негусті, 
небагатоквіткові грони. Плоди 
боби довгасті, молоді-волосисті, 
здуті, близько 2,5 мм завдовж-
ки. цвітіння ІV–V.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мегатроф, енто-
мофіл, балістохор.
Степант: степи, кам´янисті 

відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Південно-Східної Євро-
пи. 
По Україні: південна, південно-
східна частини Степу.
Софіївський, Криворізький р-
ни (Кучеревський, 2001, Флора 
УРСР, т. 6).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://molbiol.ru/forums/uploads/
a001/b062/post-20488-1209110723.jpg
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Astragalus odessanum 
Besser 
Астрагал одеський
(Астрагал одесский)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (рідкіс-
ний).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика 
Напівкущ, стрижньокореневий, 
вегетативно нерухливий, 30-50 
см заввишки.
Стебло прямостояче або вис-

хідне. Листки 4-6 см, прилис-
тки трикутно-ланцетні, 11-15 
лінійних або довгастих листоч-
ків. Квіти червоно-фіолетовий, 
прапорець довгасто-обернено-
яйцевидний, крила дорівнюють 
човникові. Плоди довгасто-за-
гострені боби. цвітіння VI – VII.
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, оліготроф, кальциєфіл, 
ентомофіл, балістохор.
Петрофіт: вапнякові, крейдяні 
відслонення, на пісках.

Ареал виду, 
поширення в області
Західно-Причорноморський ен-
дем.

По Україні: Південний, Східний 
Степ.
Верхньодніпровський р-н (ок. с. 
Сергіївка, DSU!), П`ятихатський 
р-н (р. Саксагань, Акинфиев! 
– Флора УРСР, т.6, 1889), 
Криворізький р-н (Рижутін! 
– Флора УРСР, т. 6, ок. с. 
Недайвода – Тарасов, 1995!, 
Кучеревський, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото, фрагмент : В.В. Дем’янов
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Astragalus pallescens 
M.Bieb.
Астрагал блідий 
(Астрагал бледный) 

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).
Світовий Червоний список (І).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика 
багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
до 30 см заввишки.
Стебло висхідне при основі 

здерев’яніле. Листки коротко-
черешкові, до 10 см. Листочків 
13-17 лінійних, прилистки лан-
цетні. Квіти в 5-15 квіткових 
гронах, білувато-жовтуваті, пра-
порець видовжений, з коротким 
нігтиком, човник на верхівці за-
гострений. Плоди – видовжено-
лінійні боби. цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, енто-
мофіл, балістохор.
Степопетрофіт: камянисті, крей-
дяні, лесові відслонення, степи.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Південно-Східної Європи.

По Україні: Підень Степу (зрідка).
Новомосковський, Павло-
градський р-ни (Тарасов и 
др., 1988), Нікопольський 
(с. Підгорне по р. Солона, 
Тарасов, 1998!), Томаківський 
(с. Миколаївка, Кучеревський, 
2003), Криворізький р-н (6 міс-
цезнаходжень, Кучеревський, 
1994), Томаківський р-н (б. 
Кобильна, Красова, 1998!, с. 
Михайлівна, Кучеревський, 
2001).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/7/72/7226_a4ed06e8.jpg
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Astragalus ponticus Pall.
Астрагал понтичний 
(Астрагал понтический)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус 
3 (рідкісний).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно нерухли-

вий, 60 - 100 см заввишки.
Стебла прямостоячі, борозен-
часті. Листки 10-25 см, 31-41 
листочка, довгасто-овальні. 
Квіти в нустих гронах, жовті, 
прапорець довгасто-яйцевид-
ний, довший за крила і човник. 
Плоди – обернено-яйцевидні 
боби. цвітіння VI – VII. 
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, енто-
мофіл, балістохор.
Петростепант: камянисті, вап-
някові схили, степи.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.

По Україні: Степ.
Дніпропетровський р-н (Флора 
УРСР, т. 6; Тарасов, 1990!), 
П`ятихатський, Солонянський 
р-ни(Флора УРСР, т. 6; DSU! 
1937),Верхньодніпровський р-
н (Флора УРСР, т. 6; Тарасов, 
1994!), Криничанський, 
Софіївський, Криворізький, 
Широківський  р-ни (Куче-
ревський, 2000, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму

Фото: Е. Ю. Черна.
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Astragalus pubiflorus M. 
Bieb.
Астрагал ріжковий
(Астрагал рожковый)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
5-15 см заввишки.
Стебло розгалужене, з дуже 

вкороченими міжвузлями. 
Листки 15 – 30 см завдовжки, 
з 7 15 пар видовжено-яйцевид-
них  листочків. Квітки жовті, ві-
ночок 23 – 30 мм завдовжки. 
Суцвіття – 4 – 10-квіткові ки-
тиці, негусті, видовжені. Плоди 
– боби довгасто-овальні, тупі, 
12 – 15 мм. цвітіння V – VІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, енто-
мофіл, балістохор.
Степант: степи, відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський.
По Україні: Степ.

По степах Дніпропетровський 
області, локально.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В. В. Дем’янов
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Astragalus tanaiticus K. 
Koch
Астрагал донський 
(Астрагал донской)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (рідкіс-
ний).
Європ. Червоний список (І). 
Світовий Червоний список (V).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 

10-30 см заввишки. 
Стебло з вкороченим меживуз-
лям. Листки 10-30 см завдовжки 
з 25-35 яйцевидними листочка-
ми, прилистки ланцетні. Квіти в 
яйцевидних гронах, жовті, пра-
порець яйцевидний, довший за 
човник. Плід довгасто-яйцевид-
ні боби. цвітіння V – VI. 
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, оліготроф, ане-
мофіл, балістохор.
Степопетрофіт: піщані місця і 
камянисті степи.

Ареал виду, 
поширення в області
Східний Причорноморський 

ендем.
По Україні: Східна частина 
Лісостепу і Степу.
Покровський р-н (Флора УРСР, 
т. 6, 1954).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація,. 

Заходи охорони
Потребує видновлення в куль-
турі. 

Рис.: http://www.ecocommunity.ru/rb.php
?id=601&subj=10&page=2
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Calophaca wolgarica 
(L. f.) DC.
Кaлофака волзька 
(Майкараган волжский)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий). 
Червона книга України (враз-
ливий).
Європейський Червоний спи-
сок (V).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Кущ, стрижньокореневий, ве-

гетативно нерухливий, 20-80 
см заввишки.
Стебло від основи розгалуже-
не. Листки 5-6 см завдовжки, з 
5-9 парами круглясто-овальних 
бокових листочків, прилистки 
шкірясті. Квіти у видовжених 
гронах, жовті, прапорець опу-
шений, довший за човник.. 
Плід – довгасто-циліндричний 
прямостоячий біб. цвітіння V 
– VII. 
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф, кальциєфіл, 
анемофіл, анемохор.
Степопетрофіт: камянисті від-
слонення, крейдяні схили, сте-
пи.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Південно-Східної 
Європи. 
По Україні: Степ.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, DSU! – Тарасов, 
1983).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/5/50/50554_a4ac2d5d.jpg
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Caragana scythica (Kom.) 
Pojark
Карагана скіфська
(Карагана скифская)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий);
Червона книга України (враз-
ливий).
Європ. Червоний список (R). 

Наукове та практичне 
значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Кущ (до 0,35 м), коренепарост-
ковий, вегетативно рухливий 

Гілки гранчасті з пробковими 
наростами. Листки з 4 листоч-
ків, несправжньо-пальчасті, 
листочки ланцетні, з вітрячком 
на верхівці. Квіти пазушні по-
одинокі, жовті, прапорець ши-
роко-яйцевидни, човник тупий, 
завязь гола. Плоди – лінійні, 
голі боби. цвітіння VI – VII. 
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф, анемофіл, 
анемохор.
Петростепант: степи, степові 
схили, відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Південно-Сxідної Європи

По Україні: Південь Степу.
Синельніківський р-н 
(Барановський, 1990), Криво-
різький р-н (Кучеревський, 
2000), Широківський р-н 
(Флора УРСР, т. 6, 1954).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація,. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/1/17/17126_caef34d8.jpg
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Chamaecytisus graniticus 
(Rehman) Rothm.
Зіновать гранітна
(Ракитник гранитный)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий)
Червона книга України (враз-
ливий).
Європейський Червоний спи-
сок (R). 
Світовий Червоний список (R).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник (кущ), вегетатив-

но нерухливий, 15-30 см за-
ввишки. 
Гілки висхідні. Листки з еліп-
тичних листочків. Квіти зібрані 
коло верхівок гілочок, по 2-4, 
утворюють несправжні суцвіт-
тя, білі, прапорець округлий, 
човник трохи волосистий. Плоди 
– лінійні боби. цвітіння V – VII. 
Хамефiт, гелiофiт, мезотерм, 
ксерофiт, мезотроф, ентомофiл, 
балістохор.
Петрофіт: камянисті відслонен-
ня, річкові долини. 

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Причорномор’я.

По Україні: Степ. 
Криворізький, Широківський 
р-ни (Кучеревський, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація,. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: В.В. Дем’янов.
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Chamaecytisus lindemanii 
(V. Krecz.) Klásková
Зіновать Ліндмана 
(Ракитник Линдемана)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений). 
Європейський Червоний спи-
сок (R).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Кущ, вегетативнонерухливий. 
До 0,6 м завдовжки.
Гілки прямі, висхідні. Листки з 

видовженоеліптичним листоч-
ками. Квіти розміщені по 2 в 
пазухах листків, утворюють ко-
лосовидно-гроновидне суцвіт-
тя. Квіти ясно-жовті, прапорець 
обернено яйцевидний, довший 
за волочистий човник. Плоди 
– боби. цвітіння IV – V. 
Хамефіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мегатроф, 
анемофіл, балістохор.
Сільвостепант: дубові ліси, сте-
пові схили.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем України.
По Україні: Лісостеп, Степ (рідко).

Новомосковський, Павло-
градський р-ни (Тарасов та ін., 
1988), Дніпропетровський р-н  
(Флора УРСР, т. 6, 1954).

Чисельність та причини її 
змін
Популяції малочисленні.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація,. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://mnogoletnik.narod.ru/4/
images/Chamaecytisus_lindemannii.jpg.



321

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Galega officinalis L.
Козлятник лікарський 
(Козлятник лекарственный)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий). 

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий 
40-80 см заввишки.
Стебло голе, висхідне. Листки 

непарно-пірчасті, до 22 см за-
вдовжки з 4-10 пар листочків. 
Квіти в пазушних густих гронах, 
ясно-блакитні.Плоди – боби з 
поперечними перегородками 
між насінинами.цвітіння VI 
– VII. 
Гемікриптофіт, гігромезофіт, ме-
гатроф (алкалотроф), сциогеліо-
фіт, анемофіл, балістохор.
Сильвопратант:

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-східноєвропейський.
По Україні: Карпати, Лісостеп, 
Степ, Гірський Крим.
Новомосковський р-н (Акин-

фиев, 1889), Павлоградський 
р-н (DSU!), Дніпропетровський 
р-н  (Флора УРСР, т. 6, 1954).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: 
http://old.bronson.ru/fito/nl/ga.html



322

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Genista scythica Pacz.
Дрік скіфський
(Дрок скифский)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика 
Кущик, вегетативно нерухли-
вий, 7 – 25 см заввишки.
Гілки лежачі. Листки сидячі, 
довгасто-ланцетні, до 15 мм за-

вдовжки. Суцвіття негусті, вер-
хівкові грони. Квіти жовті, пра-
порець яйцевидний, дорівнює 
човникові. Плід – біб, до 2 см 
довжиною. цвітіння V – VI. 
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф, кальциєфіл, 
анемофіл, балістохор.
Степопетрофіт: вапнякові схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Південнопонтичий ендем.
По Україні: Степ.
Криворізький р-н (Флора УРСР, 
т. 6, 1954); Криворізький, 
Широківський (Кучеревський, 
2001).

Чисельність а причини її 
змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація,. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Д.С. Ганжа
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Genista sibirica L. (G. 
borysthenica Kotov).
Дрік сибірський
(Дрок сибирский)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення 
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Напівкущик, вегетативно не-
рухливий,. 1,5 м заввишки. 
Гілки численні, прямостоячі. 
Листки лінійно-ланцетні, до 3 
см завдовжки, негусто опушені. 

Прилистки дрібненькі, шиловид-
ні. Суцвіття верхівкова грона, 
квіти жовті, прапорець 10-12 
мм завдовжки. Плоди – лінійні 
боби, 2-3 см завдовжки, голі. 
цвітіння VI – VII. 
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
мезоксерофіт, оліготроф, ане-
мофіл, балістохор.
Псамофіт: піски.

Ареал виду, поширення в 
області
Південно український ендем. 
По Україні:  пониззя Дніпра
Новомосковський р-н (Бель-
гард, 1938), Дніпропетровський 
р-н (Тарасов, 1999!), 

Нікопольський р-н (DSU!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Рис.: К.В. Андрусевич.
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Genista tanaitica P. 
Smirn.
Дрік донский 
(Дрок донской)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий). 
Європейський Червоний спи-
сок (V). 
Світовий Червоний список (I).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Кущ, вегетативно нерухливий, 
20-60 см заввишки.
Гілки спрямовані косо вверх, 

молоді часто опушені. Листки 
до 6 см завдовжки, видовжено 
ланцетні. Суцвіття верхівкове 
негусте гроно. Квіти жовті, до 
10 мм завдовжки, прапорець 
яйцевидний. Плоди – лінійний 
біб, 3 см завдовжки. цвітіння 
VII – VIII. 
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф, кальциєфіл, 
анемофіл, балістохор.
Петрофіт: крейдяні відслонен-
ня.

Ареал виду, 
поширення в області
Східно-Причорноморський ен-
дем.

По Україні: Східний Степ.
П`ятихатський, Верхньодніпро-
вський (Кучеревський, 2000), 
Томаківський р-н (с. Водяне, 
Кучеревський, 2003, KRW).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://img-fotki.yandex.ru/get/6/
shorann.1b/0_29f9_5b9fc41c_XL
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Glycyrrhiza echinata L.
Солодка щетиниста 
(Солодка щетинистая).

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, кормовий, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
80-150 см заввишки. 

Стебло прямостояче, дуже роз-
галужене, майже голе. Листки 
до 15 см завдовжки, з 4-6 па-
рами бокових еліптичних лис-
точків. Прилистки ланцетно-
шиловидні. Суцвіття куляста 
густа головчаста грона. Квіти 
7-10 мм завдовжки, фіолето-
во-сині, прапорець видовже-
ний. Плоди – видовжено-яйце-
видні боби, 10-15 мм. цвітіння 
VII – VIII. 
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зоксерофіт, мезотроф, алкалот-
роф, анемофіл, епізоохор.
Пратостепант: солончакуваті 
луки, чагарники, заплави річок, 
поди.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський.
По Україні: Лісостеп, Полісся, 
Степ. 
Дніпропетровський р-н (Флора. 
УРСР, т. 6; Тарасов, 1970, 2000! 
здичавіло), П`ятихатський 
р-н (Кучеревський, 2001), 
Криворізький, Апостолівський 
р-ни (Флора УРСР, т. 6), 
Нікопольський р-н (біля р. 
Солона, Тарасов, 1995!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Надмірний випас, збір лі-
карської сировини, збір на бу-
кети. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/36817.html
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Glycyrrhiza glabra L.
Солодка гола
(Солодка голая)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Червона книга України (неоці-
нений)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, коренепаростко-
вий, довгокореневищний, ве-

гетативно рухливий, 50-120 см 
заввишки.
Стебло прямостояче, розга-
лужене. Литски непарно-пір-
часті, до 20 см завдовжки 
з 9-17 овальними листоч-
ками, до 4 см завдовжки, 
прилистки ланцетно-шило-
видні.  Суцвіття гроно, до 7 
см. Віночок білувато-лілува-
тий, прапорець яйцевидний. 
Плоди – видовжений голий 
біб. цвітіння VI – VII. 
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зоксерофіт, алкало-мезотроф, 
анемофіл, балістохор.
Галостепант: солончакуваті міс-
ця, приморські схили. 

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський. 
По Україні: Південний Степ 
(зрідка).
Дніпропетровський р-
н (Бекетов, 1886; ок. м. 
Дніпропетровськ, Тарасов, 
1978, 2000, здичавіло!), 
Межівський р-н (Бурда! цит. за 
Кучеревським, 2001).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростан-
ня, надмірний випас, збір лі-
карської сировини.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото:  http://www.topglobus.ru/
fotografija-iz-fotogalerei?fotka=10977
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Hedysarum grandiflorum 
Pall
Солодушка великоквіткова 
(Копеечник крупноцветковый)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове та практичне 
значення
ендемічний вид.
Кормовий, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, вегетативно не-
рухливий.
Стебло дуже вкорочене. Листки 
з 5-11 довгастих листочків, гус-
то опушені, прилистки плівчасті. 

Суцвіття густа грона. Квіти 18-
22 мм завдовжки, жовтуваті, 
прапорець довший за човник. 
Плоди – 2-4 члениковий біб. 
цвітіння VI – VII. 
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мезотроф 
(кальциєфіл), анемофіл, баліс-
тохор.
Степопетрофіт: крейдяні, вап-
някові відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Cхідний Причорноморсько-при-
каспійський ендем 
По Україні: Південно-східний 
Степ.

Синельніківський р-н (ст. Хо-
рошево, Тарасов, 1985!), То-
маківський р-н (Воробкало, 
1994!, Кучеревський, 2003).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.ljplus.ru/img4/b/a/
baguk/hedysarum987.jpg
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Lathyrus incurvus (Roth) 
Roth
Чина зігнута
(Чина согнутая).

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий компонент фітоце-
нозів.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно мало-
рухливий, 30-60 см заввиш-
ки.

Стебло висхідне, 4-гранне. 
Листки з 4-6 пар видовжених 
бокових листочків, вісь листка 
закінчується розгалуженим ву-
сиком, прилистки напівстріло-
видні. Суцвіття негуста видов-
жена грона. Квіти блідо-лілові, 
12-15 мм завдовжки, прапо-
рець округло овальний, човник 
блідший за прапорець. Плоди 
– довгастолінійні боби. цвітіння 
VI – VII. 
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ксе-
ромезофіт, алкало-мезотроф, 
анемофіл, анемохор.
Галопратант: луки, чагарник, 
засолені грунти.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Східна Європа, Мала 
Азія. 
По Україні: Південний Степ 
(дуже рідко).
Новомосковський р-н (Тарасов, 
1988! DSU!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі, екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.agroatlas.ru/en/
content/related/Lathyrus_incurvus/
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Lathyrus niger (L.) Bernh 
Чина чорна
(Чина черная)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 40-100 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, розгалу-
жені. Прилистки лінійно-ланцет-

ні, листки розміщені дворядно, 
6-12 см завдовжки, з 4-10 лис-
точками. Суцвіття 4-8- квіткові 
грони. Віночок 10-12 мм, ліло-
во-фіолетовий. Плоди – ліній-
ні боби, 4-6 см завдовжки.
цвітіння VII – VIII. 
Гемікриптофiт, гелiосциофiт, ме-
зотерм, мезофiт, мезотроф, ен-
томофiл, анемохор.
Сильвант: ліси, узлісся, чагар-
ники.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Середземно-
морський.
По Україні: Полісся, Лісостеп.

Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровська, Акинфиев, 
1889).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі, екземпляри.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/59093.html
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Lathyrus palustris L.
Чина болотна
(Чина болотная)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, ліана, довгоко-
реневищний, вегетативно рух-
ливий, 25-90 см завдовжки.
Стебло висхідне, розгалужене, 

крилате. Прилистки ланцетні, 
лис тки 4-10 смм завдовжки, 
з 2-10 листкочків, вісь листка 
закінчується розгалуженим 
вусиком. Суцвіття 2-6-квіт-
кові грони. Квітки 16-18 мм 
завдовжки, синьофіолетові, 
пониклі, прапорець округло 
овальний, значно перевищує 
крила і човник. Плоди – ліній-
ноланцетні стиснуті боби. 
цвітіння VII – VIII. 
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зогігрофіт, мезотроф, ентомо-
філ, автомеханохор.
Палюдопратант: вогкі луки, ча-
гарники, лучні болота. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Середземно-
морсько-центральноазійський.
По Україні: Полісся, Лісотеп, 
Степ (долини великих річок).
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889), Новомосковський 
р-н, Петріківський р-н  
(Барановський, 2000,Тарасов, 
2001, DSU!), Нікопольский р-н, 
(ок. с.Мар’ївка, Кучеревський, 
2004).
Місцезнаходження: Нікопольс-
кий р-н (Базавлуцькі плавні, 
Соколовськинй, 1926) –  вва-
жаємо втраченим. 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Розорювання, надмірний ви-
пас, рекреація. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://de.academic.ru/pictures/
dewiki/108/lathyrus_palustris_ef.jpg
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Lathyrus pisiphormis L.
Чина гороховидна
(Чина гороховидная)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
0 (зникалий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, ліана, довгокоре-
невищний, вегетативнорухли-
вий, 40-120 см завдовжки. 
Стебел кілька, висхідні або пря-
мі. Прилистки лінійно-ланцетні, 

листки 2-3 парні, вісь листка 
закінчується довгим вітсряч-
ком. Листочки вузько ланцетні. 
Суцвіття 3-10-квіткові нечисленні 
грони. Квіти 14-18 мм завдовж-
ки, жовтувато-білі.Крила довгасті, 
коротші за прапорець, човник ви-
тягнутий. Плоди – сидячий ліній-
ний біб, 3-6 см. цвітіння V–VІ.
Геофiт, гелiосциофiт, мезотерм, 
ксеромезофiт, мезотроф, енто-
мофiл, анемохор.
Сильвант: лісові галявини, ча-
гарники, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійсько-Малоазійський.

По Україні: Південний Лісостеп, 
Північний Степ. 
Новомосковський р-н (DSU!), 
Дніпропетровський р-н (Сидо-
ров, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/46903.html
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Lathyrus rotundifolius 
Wilid.
Чина круглолиста
(Чина круглолистая)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, ліана, вегета-
тивнорухливий, 80-100 см за-
ввишки.
Стебло ширококрилате. Листки 

з округло-еліптичними листоч-
ками, черешки листків вузько 
крилаті. Сцвіття 5-7- квіткові 
китиці. Квітки 17-20 мм, ро-
жеві. Плоди – лінійні боби, голі, 
4-6 мм завдовжки. цвітіння IV 
– VII. 
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, мезофіт, мезотроф, 
анемофіл, анемохор.
Сільвант : широколистяні ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Ірано-туранський.
По Україні: Крим.
П`ятихатський р-н (ок. с. Водяне, 
Кучеревський, 1994) KRW.

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі, екземпляри.
Скорочення площ лісових ма-
сивів, лісові пожежі. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/4/48/4803_9b21cb93.jpg
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Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Чина весняна 
(Чина весенняя)

Родина 
Fabaceae – Бобові (Бобовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення 
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика 
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 
20-40 см заввишки.
Стебло прямостояче, розга-

лужуне, гранчасте. Листки 6-
12 см завдовжки, вісь лист-
ка закінчується вітсрячком. 
Листочки овальні 4-8. Суцвіття 
2-6-квіткова грона. Квіти блідо 
пурпуровий, з темнішим широ-
коовальним прапорцем. Плоди 
– голі чорнуваті лінійні боби, 4 
см завдовжки. цвітіння V – VI. 
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зофіт, мезотроф, анемофіл, 
анемохор.
Сільвант: тінисті ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Євросибірський.
По Україні: Лісостеп (дуже рідко).

Новомосковський р-н (біля  с. 
Євецько-Миколаївка, Бельград, 
1938, по р. Оріль, Акинфиев, 
1896), Верхньодніпровський р-
н (с. Біленщина, Кучеревський, 
2004).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі, екземпляри.
Скорочення площ лісових ма-
сивів, лісові пожежі. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: І.О. Новосел
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Frankenia hirsuta L.
Франкенія шорстка
(Франкения жестковолосая)

Родина 
Frankeniaceae – Франкенієві 
(Франкениевые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, напівкущ, веге-
тативно нерухливий.
Дуже галузистий з підведеними 

або сланкими гілками 10 – 35 
см завд., вкритими короткими  
білими  жорсткуватими волос-
ками. Листки  довгасто-лінійні 
або лінійні, 3 – 8 мм завд. і 
0,5 – 4 мм завш., гоструваті, 
з загорнутими наспід краями, 
вкриті зісподу короткими біли-
ми волосками. Суцвіття – па-
зушні або кінцеві щитки. Квітки 
по декілька, чашечка цилінд-
рична, 4,5 –  5 мм, пелюсток 
5, пурпуроворожеві, 6 – 7 мм 
завд. Плід – 3-стулчаста, дов-
гасто-овальна коробочка, 2,5 
– 3 мм завд. і 1,5 мм завш. 
цвітіння VI—VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-

терм, мезофіт, мегатроф, енто-
мофiл, баліст.
Галофіт: солончаки.

Ареал виду, 
поширення в області
Західносибірсько-Середньо-
азіатсько-Середземноморсь-
кий.
По Україні: Степ, С. Крим.
Павлоградський р-н (с. Ка-
рабинівка, Єліашевич, 1918 
–  Флора УРСР, т. 7, 1955, ок. 
с. Булахівка, Тарасов, 1965, 
1987, 1992, DSU!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/60106.html
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Corydalis cava (L.) 
Schweigg. et Körte 
Ряст порожистий
(Хохлатка полая)

Родина 
Fumariaceae – Руткові 
(Дымянковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове та практичне 
значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбистий, ве-
гетативно нерухливий. (10) 15 
– 30 см заввишки.

Бульба яйцевидна, спочат-
ку щільна, потім порожниста. 
Стебло прямостояче, просте, з 
2 черговими листками. Листки 
на черешках, сизі, двічі трійчас-
торозсічені, з клиновидними, 2 
– 3-роздільними або надрізани-
ми сегментами і довгастими, ве-
ликозубчастими або цілокраїми 
частками. Суцвіття циліндрич-
не, звичайно багатоквіткове. 
Віночок пурпуровий або білий, 
(20) 22 – 25 мм завд.; верхня 
пелюстка з великою виїмкою 
на верхівці, нижня при основі 
з малопомітним горбочком; 
шпорка товста. Плід – довгаста, 
гостра коробочка, 10 –12 мм 

завд. цвітіння IV – V.
Геофіт , сціогеліфіт, мезотерм, 
мезофіт, мегатроф, ентомофіл, 
мирмекохор. 
Сільвант: тінисті ліси, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейський.
По Україні: майже по всій тери-
торії, крім Лівобережного Степу 
та Криму.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Тарасов, 1983), 
Павлоградський р-н (ок. с. 
Булахівка, Алєксєєв та ін., 1986), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889), Верхньодніпровський 
р-н (ст. Гранове, Кучеревський, 
Сокуренко, 1996!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Відновлюється в Криворізькому 
ботанічному саду.
Виявлення вцілілих місцезнаход-
жень та їх заповідання, приско-
рення організації екомережі.

Фото:: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/43829.html
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Corydalis marschalliana 
(Pall. ex Willd.) Pers.
Ряст Маршала
(Хохлатка Маршалла)

Родина 
Fumariaceae – Руткові 
(Дымянковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбистий, ве-
гетативно нерухливий. 15 – 35 
см заввишки.

Бульба здебільшого куляста, спо-
чатку щільна, потім порожниста.
Стебло прямостояче, у верхній 
частині з 2 листками. Листки 
зелені, широкі, двічі трійчасто-
розсічені, з довгасто-еліптични-
ми або обернено-яйцевидними 
сегментами, з яких середній 
здебільшого суцільний, бокові 
ж частіш 2-роздільні. Суцвіття 
циліндричне. Чашолистки по-
мітні, до 0,7 мм завд., віночок 
блідожовтий, 22 – 25 мм завд., 
верхня пелюстка з великою 
виїмкою на верхівці, нижня з 
малопомітним горбочком біля 
основи; шпорка досить широка, 
тупа, пряма, на верхівці трохи 

донизу зігнута. Плід – відхилена 
або звисла, еліптично довгаста, 
гостра коробочка, 15—20 мм 
завд. цвітіння IV – V.
Геофіт, сціогеліофіт, мегатерм, 
мезофіт, мегатроф, ентомофiл, 
мірмекохор.
Сільвант: ліси, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтично-Іранський.
По Україні: Лісостеп, Степ, Г. 
Крим, Правобережжя (рідше).
Новомосковський р-н (ліси 
по р. Самарі, Сидоров, Флора 
УРСР, т. 5, 1953, Алексєєв та ін., 
1986), Павлоградський р-н (ок. 
с. Кочережки, Акинфиев, 1889, 
Акинфиев, Сидоров, Флора 
УРСР, т. 5, 1953, Алексєєв та 
ін., 1986).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезнаход-
жень та їх заповідання, приско-
рення організації екомережі.
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/part/1/item/11330.html
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Gentiana 
pneumonanthe L.
Тирлич звичайний
(Горечавка обыкновенная)

Родина 
Gentianaceae – Тирличеві 
(Горечавковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, красильний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий. 15 – 40 см заввишки.

Стебла тупо гранчасті, часто не 
розгалужені. Листки 4 – 10 см 
завд., вузько-ланцетні, ланцет-
ні, ланцетно-лінійні або лінійні, 
тупуваті, з однією жилкою; края 
листків трохи загорнуті наспід. 
Суцвіття – 5 – 10-квіткове гро-
но, яке іноді розгалужується. 
Квітки прямостоячі, на ніж-
ках до 5 см завд., поодинокі, 
в пазухах листків. Чашечка 
дзвониковидна, 15 – 20 мм 
завд., віночок 3 – 5 см завд., 
дзвониковидно-лійковидний, 
яскравосиній, з зеленуватими 
смужками зовні і краплинками 
всередині. Плід – довгасто-лан-
цетна коробочка на довгій ніж-

ці. цвітіння VII – IX.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, гігромезофіт, мезот-
роф, ентомофiл, баліст.
Сільвопратант: вологі луки, уз-
лісся, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Сибірський.
По Україні: майже по всій тери-
торії, крім Криму.
Павлоградський р-н (Кочерезьке 
лісництво, Тарасов, 1963!), 
Петриківський р-н (DSU!, 
1961!, Барановський, 2000), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889, Гроссгейм, 1913, Шмаль-
гаузен!, Флора УРСР, т. 8, 1957, 
ок. с. Обухівка, Тарасов, 1961!), 
Покровський р-н (ок. с. Велико-
Михайлівка, Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Демя’нов.
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Geranium рalustre L.
Герань болотна
(Герань болотная)

Родина 
Geraniaceae – Геранієві 
(Гераниевые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткоререне-
вищний, вегетативно малорух-
ливий. 30 – 70 см заввишки.
Стебла прямостоячі або при 

основі трохи підведені, слабкі, 
вил часто розгалужені, жорстко-
волосисті. Листки з обох боків 
притиснуто-коротковолосисті, в 
обрисі п’ятикутні, 4 – 7 см завд., 
7 – 12 см завш., пальчасто-5–
7-роздільні, верхні – 3-розділь-
ні, з широко ромбічними част-
ками. Квітки по 2, чашолистки  
7 – 8 мм завд., пелюстки12 
– 16 мм завд., фіалетовочер-
воні, при основі волосисті. Плід 
сухий, розпадається на 5 одно-
насінних часток, створки плода 
розсіяно-волосисті. цвітіння VIІ 
– ІХ.
Гемікрептофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезогігрофіт, мезот-

роф,  ентомофіл, автохор.
Пратопалюдант: вогкі луки, краї 
боліт.

Ареал виду, 
поширення в області
Євраз ійсько-Середземно-
морсько-Західносибірський.
По Україні: Полісся, північна 
частина Лісостепу.
Новомосковський р-
н (Тарасов та ін., 1988!), 
Дніпропетровський р-
н (Акинфиев, 1889), 
Синельниківський, П’ятихатсь-
кий р-ни (Сидоров, 1897), Ніко-
польський р-н (б. Крутенька, ок. 
м. Марганець, Тарасов, 1993!), 
Юр’ївський р-н (елиашевич, 
1928).   

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/10588.html
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Geranium рratense L.
Герань лучна
(Герань луговая)

Родина 
Geraniaceae – Геранієві 
(Гераниевые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткоререне-
вищний, вегетативно малорух-
ливий. 30 – 85 см заввишки.

Стебла поодинокі або по декіль-
ка, прямостоячі, вгорі щитко-
видно розгалужені, притиснуто-
волосисті. Листки з обох боків 
притиснуто-волосисті, в обрисі 
округло-нирковидні, 4 – 10 см 
завд., 6,5 – 18 см завш., глибо-
ко-7-роздільні, верхні – 3-роз-
дільні, з ромбічними глибоко 
піт часто-надрізано-пилчастими 
частками. Суцвіття щиткоподіб-
не. Квіти численні, по 2,чашо-
листки 9 – 10 мм завд.,, пелюс-
тки синюватофіолетові, 15 – 20 
мм завд, при основі з країв во-
лохаті. Плід сухий, розпадаєть-
ся на 5 однонасінних часток. 
цвітіння VI – VIІІ.

Гемікрептофіт, геліосціофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мезотроф,  ен-
томофіл, автохор.
Сильвопратант: суходільні луки, 
вогкі місця, узлісся, світлі ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський (помірна смуга).
По Україні: лісові райони, 
Лісостеп.
Новомосковський, Павлоград-
ський р-н (Тарасов та ін., 
1988!), Юр’ївський р-н (ок. 
Чорноглазівки, елиашевич, 
1928, Флора УРСР, т. 7).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/47811.html
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Geranium sylvaticum L.
Герань лісова
(Герань лесная)

Родина 
Geraniaceae – Геранієві 
(Гераниевые)
 
Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Красильний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткоререне-
вищний, вегетативно малорух-
ливий. 25 – 60 см заввишки.

Стебла прямостоячі, вгорі роз-
галужені, тонко відхилено зало-
зисто-пухнаті. Листки нирковид-
но-округлі в обрисі, 3,5 – 12 см 
завд., 6 – 7 см завш., зверху 
вкриті короткими залозистими 
волосками, глибоко-пальчасто-
5-7-роздільні, верхні – 3-роз-
дільні, з довгастими обернено-
яйцевидними або яйцевидно-
ромбічними частками. Суцвіття 
щитковидне на верхівці стебла. 
Квітки по 2, чашолистки 6 – 8 
мм завд., пелюстки 13 – 15 
мм завд., лілові, при основі во-
лохаті. Плід сухий, розпадаєть-
ся на 5 однонасінних часток. 
цвітіння VI – VIІ.

Гемікрептофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, гігромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, автохор.
Псамосильвант: ліси, гаї, лісові 
луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський (помірна смуга). 
По Україні: лісові райони, пів-
ніч Лісостепу.
Петропавлівський р-н (заплава 
р. Самари, смт. Петропавлівка, 
Тарасов, 1998!). 

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/62438.html
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Hippuris vulgaris L. 
Водяна сосонка
(Хвостник, водяная сосенка)

Родина 
Hippuridaceae – 
Водянососонкові 
(Хвостниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокореневищ-
ний, вегетативнорухливий. 10 – 
45 (рідко до 120) см завдовжки.

Стебла численні порожнисті, 
міцні, майже завжди нерозга-
лужені. Листки по 6 – 12 (16) 
у кільці (нижні по 4 – 6), ліній-
ні, цілокраї, 0,5—4(9) см завд., 
0,1—0,2 (0,5) см завв., заго-
стрені, більш або менш відіг-
нуті від стебла до майже го-
ризонтальних, темнозелені; 
підводні листки ясно-зелені, 
спрямовані вниз і притиснуті 
до стебла, звичайно довші й 
тонші за повітряні. Квітки дуже 
дрібні, сидячі, поодинокі в па-
зухах листків; чашечка зелена, 
разом з частиною зав’язі, до 
якої вона приростає, 1 – 2 мм 
завд., стовпчик 1 – 2 мм завд., 

тичинка коротша за нього, з 
червоною приймочкою. Плід – 
овальна костянка, з обрубаною 
верхівкою, близько 2 мм завд. і 
1 мм завш. цвітіння VI—VIII.
Гідрофіт (повністю занурений), 
геліосціофіт, мезотерм, мезот-
роф, аквафіт, гідрофіл, гідрохор.
Палюдоаквант: болота, озера, 
річки, сирі луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Плюрирегіональний вид.
По Україні: в більшій частині 
країни, крім Полинного Степу.
Новомосковський р-н (по р. 
Самара, Акинфиев, 1889), 
Дніпропетровський р-н (по 
Дніпру та Самарі, Акинфиев, 
1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: 
http://www.undina-bird.ru/Portals/0/
Gallery/Album/28/2010080837773_

Hippuris_vulgaris.JPG
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Ajuga laxmannii 
(L.) Benth 
Горлянка Лаксмана
(Живучка Лаксмана)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Лікарський, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий. 
20 – 50 см заввишки.
Квітконосні стебла прямосто-

ячі або висхідні, прості, іноді 
розгалужені, шерстисто-мох-
наті. Листки  сидячі, довгасто-
еліптичні або ланцетні, 4,5 – 8 
см завдовжки, цілокраї, рідше 
зазублені, верхні та покривні 
листки при основі стеблооб-
гортні, останні довгасто-яйце-
видні. Віночок до 25 мм, зе-
ленувато-світложовтий з пурпу-
ровими жилками, зовні довго 
волосистий. Плід – довгастий 
горішок, 3,5 – 4 мм. цвітіння 
V – VI.
Геофіт, сциогеліфіт, мезотерм, 
мезоксерофіт, мезотроф, каль-
цієфіл, ентомофiл, балістохор.
Сільвостепант: степові схили, 

крейдяні та вапнякові відсло-
нення.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-понтичний.
По Україні: Лісостеп, Північний 
Степ, передгір’я Криму.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Тарасов та ін., 
1988), Павлоградський р-
н (Сидоров, 1897, DSU!, 
1988), Дніпропетровський р-н 
(Акинфиев, 1889). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/8611.html
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Ajuga reptans L. 
Горлянка повзуча
(Живучка ползучая)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, повзучий, веге-
тативнорухливий. 10 – 30 (40) 
см заввишки.

Квітучі стебла поодинокі, май-
же прямостоячі або підведені, 
в нижній частині голі вище 
опушені по двох протилежних 
гранях. Прикоренева розетка 
з обернено-яйцевидних листів, 
4 – 12 см завдовжки. Стеблові 
листки нечисленні, обернено-
яйцевидні, віддалено-заруб-
часті. Суцвіття 6 – 12-квіткові. 
Віночок 10 – 16, яскраво-синій. 
Плоди – яйцевидні сітчасто-
зморшкуваті горішки.. цвітіння 
V – VII.
Гемікриптофіт, сціогеліфіт, ме-
зотерм, мезофіт, мезотроф, ен-
томофiл, балістохор.
Сільвопратант: ліси, вологі луки, 

трав’яні схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Малоазійський.
По Україні: Закарпаття (зрідка), 
Полісся, Правобережний та 
Західний Лісостеп.
Новомосковський р-н (Бекетов, 
1886), Дніпропетровський р-н 
(Акинфиев, 1889), Криворізь-
кий р-н (Кучеревський, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочис-
ленні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/57370.html
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Betonica officinalis L.
Буквиця лікарська
(Буквица лекарственная)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, кормовий, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, вегетативно мало-

рухливий, 20 – 80 см заввиш-
ки.
Стебла прості, мало розга-
лужені, жортсковолосисті. 
Листки видовжено-яйцевидні, 
городчасто-пилчасті, тупі, біля 
основи серцевидні, нижні – 
довгочерешчаті, верхні – май-
же сидячі. Суцвіття густе, ко-
лосовидне. Віночок двогубий, 
пурпуровий, 13 мм завдовж-
ки. Плід – горішок. цвітіння VI 
– IX.
Гемікриптофіт, сціогеліфіт, мега-
терм, мезофіт, оліготроф, енто-
мофiл, баліст. 
Пратосильвант: ліси, луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо східноєвропейський.
По Україні: майже по всій тери-
торії.
Новомосковський р-н (аре-
на р. Самари пр. с. Андріївка, 
Барановський, 1999!), 
Павлоградський р-н (Тарасов та 
ін., 1988, ок. с. Мар’їна Роща, 
Барановський, Волошина, 
2008!), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889), П’ятихатський 
р-н (Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: О.М. Цуркан
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Lamium album L.
Глуха кропива біла
(яснотка белая)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
К Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий, 15 – 50 см заввишки.

Стебла при основі висхід-
ні, прості, розсіяно опушені. 
Листки черешкові, від  яй-
цевидних до довгасто-яйце-
видно-ланцетних, 3 – 12 см. 
Суцвіття пазушні, 6 – 16-квіт-
кові. Віночок 20 – 25 мм, бі-
лий, волосистий. Плоди – триг-
ранні горішки, до 3 мм, олив-
ковозелені, з білуватими дріб-
ними горбочками. цвітіння IV 
– VIII.
Геофіт, сціогеліофіт, мезотерм, 
мезофіт, мезотроф, ентомофіл, 
балістохор.
Пратосильвант: ліси, чагарни-
ки, луки, береги річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Є в р о п е й с ь к о - З а х і д н о -
сибірський.
По Україні: в більшості областей, 
крім півдня Степу та Криму.
Павлоградський р-н (Сидоров, 
1897), Дніпропетровський 
р-н (Акинфиев, 1889, 
Сидоров, 1897, здичавіла біля 
Дніпропетровського ботаніч-
ного саду – Тарасов, 1998!), 
Синельніківський р-н ( ок. с. 
Писаревка, Барановський, 
Волошина, 2010!), 
Покровський р-н (Флора УРСР, 
т. 9), Криворізький р-н (Кривий 
Ріг, Кучеревський, 2004), 
Широковський р-н ( ок. с. 
Інгулець, Барановський, 2007).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Відновлюється в Криворізькому 
ботанічному саду НАН України.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: О. М. Цуркан.
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Prunella grandiflora (L.) 
Scholl
Суховершки великоквіткові
(Черноголовка 
крупноцветковая)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткоререне-
вищний, вегетативно малорух-
ливий. 15 – 60 см заввишки.

Стебла від основи висхідні. 
Листки яйцевидно-ланцетні, 2,5 
– 14 см завдовжки, розсіяно 
притиснуто-волосисті. Суцвіття 
густе, 4 – 6-квіткові, циліндрич-
не. Віночок 18 – 27 мм, синь-
офіолетовий, верхня губа його 
виїмчаста; Плоди – округло-
яйцевидні горішки, 1,5—2 мм, 
світлобурі, гладенькі, блискучі. 
цвітіння VI – IX.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
гатерм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, балістохор.
Сильвопетропратант: лісові га-
лявини, степові схили, каме-
нисті відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-Південноєвропейсь-
кий.
По Україні: лісові райони, 
Лісостеп, Степ, гори Криму.
Дніпропетровський р-н 
(Акинфиев, 1889, Тарасов, 
1998, 2000! – Здичавіло в Бот. 
саду ДНУ).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/13905.html
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Salvia аustriaca Jacq.
Шавлія австрійська
(Шалфей австрийский)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, вегетативно не-
рухливий. 30 – 70 см заввишки.
Стебла прямостоячі. Нижні листки 

зібрані в розетку, черешкові, еліп-
тичні, довгасто-еліптичні, 10 – 30 
см завдовжки, розсіяно опушені; 
стеблові листки не розвинені або 
їх лише одна пара. Суцвіття4 – 6-
квіткові. Віночок 15 – 17 мм, блі-
до-жовтий. Плоди – округло-еліп-
соїдальні горішки, до 2 мм, жовту-
вато-бурі. цвітіння V – VI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, мегатроф, 
ентомофiл, балістохор.
Пратостепант: степи, лісові га-
лявини, луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Паннонсько-понтичний вид.

По Україні: південь Лісостепу та 
Степу, Гірський Крим.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Попасне, Тарасов, 1964!), 
Дніпропетровський р-н (м. Дні-
пропетровськ, Університетське 
містечко, Тарасов, 1982!), 
Нікопольський р-н (окол. с. 
Кірово, Тарасов, 1998!), 
Пятихатський р-н (балка 
«Волочаївська», Кучеревський, 
1985!), Верхньодніпровський 
р-н (ст. Гранове, Кучеревський, 
Сокуренко, Федорова, 1996!), 
Криворізький р-н (ок. м. 
Кривий Ріг, балка «Північна 
Червона», Кучеревський, 
1984!), Софіївський р-н (ок. 
с. Сергіївка, Кучеревський, 
1984!).

Чисельність та причини її 
змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/54925.html
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Scutellaria altissima L
Шоломниця висока
(Шлемник высокий)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довго корене-
вищний, вегетативномалорух-
ливий. 40 – 120 см заввишки.

Стебла прямостоячі, розгалу-
жені. Стеблові листки череш-
кові, яйцевидні або трикутно-
яйцевидні, 4,5 – 14 (16) см за-
вдовжки. Суцвіття кінцеві, гро-
новидні, 10 –20 см завдовжки. 
Квітки поодинокі в пазухах при-
квіткових листків. Віночок 15 – 
18 мм, синювато-фіолетовий, з 
жовтувато-білою на черевному 
боці трубочкою. Плоди – сплюс-
нуто-еліпсоїдальні горішки, до 
1,5 мм, темнобурі. цвітіння VI 
– VII.
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
гатерм, мезофіт, мегатроф, ен-
томофiл, баліст.
Сільвант: ліси, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейсько-Східно-
європейський (південь).
По Україні:Лісостеп, Степ до 
південної межі байрачних лісів, 
Гірський Крим.
Новомосковський р-н (Са-
марський бір, Акинфиев, 
Зоз!, Флора УРСР, т.9, ок. с. 
Капітонівка, Тарасов, 1975!), 
Павлоградський р-н (ак-
ронім Гербарію ДНУ! 1990), 
Дніпропетровський р-н (ок. 
Дніпропетровська, Акинфиев, 
1889, Флора УРСР, т. 9, 1960), 
Верхньодніпровський р-н 
(Верхньодніпровськ, Акинфиев, 
Шмальгаузен!, Флора УРСР, 
т. 9, 1960), Солонянський р-н 
(ок. с. Нікопольське на Дніпрі, 
Кучеревський, Сокуренко, 
Федорова, 1996!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифі-
фузні.
Вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Відновлюється в Криворізькому 
ботанічному саду НАН України.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: Ю. В. Рублевська. 
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Scutellaria dubia 
Taliev et Sirj
Шоломник сумнівний
(Шлемник сомнительный)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативномалорух-
ливий. 20 – 60 см заввишки.
Стебла висхідні, галузисті. 

Стеблові середні листки корот-
кочерешкові, яйцевидні або 
яйцевидно-трикутні, 1,5 – 5 см 
завдовжки, найнижчі стеблові 
листки з довгим, до 10 мм, че-
решком і серцевидно-трикут-
ною пластинкою. Квітки збли-
жені на кінці стебла та гілок, 
повернуті, в один бік. Віночок 
20 – 22 мм, синьо-фіолетовий, 
зовні залозисто-волосистий. 
Плоди – кулясто-конусновид-
ні горішки, до 1,5,  темнобурі. 
цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, мегатроф, 
ентомофiл, баліст.
Пратант: заплавні луки.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем східного 
Причорномор’я.
По Україні: Лісостеп, Степ (лі-
вобережна частина, по долині 
Сів. Донця)
Новомосковський р-н (по р. 
Самара, Акинфиев, 1889, 
Барановський, 2000), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889 )

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://botany.cz/foto/
scuthastherb1.jpg
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Scutellaria verna Besser
Шоломниця весняна
(Шлемник весенний)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (рідкіс-
ний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущ, вегетативно нерух-
ливий. 10 – 35 см заввишки.

Нездерев’яніла частина стебла 
опушена. Стеблові листки че-
решкові, здебільшого довгас-
то-яйцевидні, 14 –  38 мм за-
вдовжки, нижні та середні лис-
тки широко-яйцевидні; верхні 
майже сидячі, довгасто-яйце-
видноланцетні. Суцвіття корот-
ко-довгасте, 3 – 6 см. Віночок 
20 –  25 мм, сірчано-жовтий 
з синюватою плямою на кінці 
верхньої губи і голубими боко-
вими лопатями, зовні досить 
густо залозисто-волосистий. 
Плоди – яйцевидно-тригранні 
горішки, 1,6 – 1,7 мм, сіруваті 
від густого опушення. цвітіння 
V – VIIІ.

Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф (каль-
цієфіл), ентомофiл, баліст.
Степопетрофіт: вапнякові, гіп-
сові, сланцеві відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Західно-Понтичной ендем
Криворізький р-н (ок. с. Скелю-
ватка на р. Інгульці, Пачоський, 
Флора УРСР, т. 9, 1960).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://em.ca/garden/scutellaria_
verna1.jpg
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Thymus dimorphus Klokov 
et Des-Schost.
Чебрець двовидний
(Тимьян двуформенный)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний, лікарський. 

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущ, повзучий, вегета-
тивно рухливий. 5 – 23  см за-
ввишки.
Стебло повзуче, здерев’яніле. 

Листки короткочерешкові, дов-
гасто- або лінійно-еліптичні. 
Суцвіття довгасто-головчасте 
або переривчасте, до 10 см 
завдовжки. Чашечка трубчас-
то-дзвониковидна,. З – 5,5 мм 
завдовжки. Віночок 5 – 7 мм 
завдовжки, у двостатевих ек-
земплярів більший і яскраві-
ший, рожево-бузковий, у жіно-
чих – дрібніший, блідий. Плоди 
– горішки округло-еліпсоїдаль-
ні, 0,7—1 мм завдовжки, чорні. 
цвітіння V – VII (VIII)
Хамефіт, геліофіт, мегатерм, 
ксерофіт, мезотроф, ентомофiл, 
балістохор.
Петростепант: степ.

Ареал виду, 
поширення в області
Південний понтичний ендем
По Україні: Лісостеп, Степ.
Синельніківський р-н (б. 
Осокорівка, 1930!,  DSU!), 
Криничанський р-н (по р. 
Мокра Сура, ок. с. Барвінок, 
Барановський, 1983), Ніко-
польський р-н (по р. Базавлук, 
Тарасов, 1998!), Криворізький 
р-н (ок. м. Кривий Ріг, Котов, 
1927, Кучеревський, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Відновлюється в Криворізькому 
ботанічному саду НАН України, 
та Ботанічному саду ДНУ ім. О. 
Гончара.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання, при-
скорення організації екоме-
режі.

Фото: Н. О. Волошина.
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Thymus moldavicus 
Klokov et Des.-Shost.
Чебрець молдавський
(Тимьян молдавский)

Родина 
Lamiaceae – Губоцвіті 
(Губоцветные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущ, повзучий, вегетатив-
но рухливий, 6-12 см заввишки.
Стебла лежачі, здерев’янілі. 
Листки короткочерешкові, дов-

гасто-еліптичні, тупі; середні 
стеблові листки 5 – 10 мм за-
вдовжки. Суцвіття головчасте, 
компактне. Віночок до 6 мм 
завдовжки, яскраво-ліловий. 
Плоди – округло-еліпсоїдальні 
горішки, 0,6 – 0,8 мм завдовж-
ки, темно-бурі. цвітіння VI – VII.
Хамефіт, геліофіт, мегатерм, 
ксерофіт, оліготроф, ентомофiл, 
балістохор.
Степант: вапнякові, крейдяні 
відслонення, піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Кримсько-Західно-Причорно-
морський.

По Україні: Правобережний 
Степ, Кримський злаковий 
степ.
Широківський р-н (ок. с. Зе-
лене, Котов, 1927, Красова, 
2000!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локальних 
популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: В.В. Дем’янов.
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Utricularia vulgaris L.
Пухирник звичайний
(Пузырчатка обыкновенная)

Родина 
Lentibulriaceae – Пухирникові 
(Пузырчатые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, безкореневий, 
вегетативнонерухливий. 15 
– 100 см завдовжки.

Листки багаторядні, перисто-
роздільні на тонкі колосовидні, 
війчасті частки. Суцвіття – ки-
тиця. Віночок 10 – 20 мм за-
вдовжки, жовтий з оранжевими 
смужками на випуклості нижнь-
ої губи та бурувато-червоною 
шпоркою. цвітіння VI – IX.
Гідрофіт (повністю занурений), 
сціогеліофіт, мегатерм, аквафіт, 
мезотроф, ентомофіл, гідрохор.
Аквант: стоячі води, болота.

Ареал виду, 
поширення в області
циркумполярний.
По Україні: майже по всій тери-
торії, на півдні – рідко.

Новомосковський р-н (заплав-
ні та аренні водойми пр. с. 
Андріївка та Івано-Михайлівка, 
Барановський, 1998!, Тарасов 
та ін.,1988), Павлоградський 
р-н (ок. с. Кочережки, Тарасов 
та ін.,1988), Магдалинівський 
р-н (ок. с. йосипівка, по 
р. Оріль, Тарасов, 1995!), 
Дніпропетровський р-н 
(по лівому берегу Дніпра, 
Акинфиев, 1889, ок. ж/м 
Кіровське, по р. Шпакова, 
евдущенко, Барановський, 
1980!), Верхньодніпровський  
р-н (ок. с. Заріччя, заплава 
р. Домоткань, Кучеревський, 
Красова, Семчук, 1992!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/6/61/615_2b186497.jpg
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Goniolimon besserianum 
(Schult.) Kusr
Гоніолімон Бессера
(Гониолимон Бессера)

Родина 
Limoniaceae - Пухирникові 
(Пузырчатые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове та практичне 
значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексовий,    
10 - 35 см завввишки.
Квітконосні стебла в кількості 
1 – 6, прямостоячі, вузькок-

рилаті, вилчасто розгалужені. 
Прикореневі листки від довгас-
то-ланцетних до видовжено-еліп-
тичних, 2,5 – 15 см завдовжки, 
стеблові лусковидні листки дов-
гасто- або яйцевидно-ланцет-
ні, рудуваті. Спільне суцвіття 
розлоге, колоски одноквіткові, 
скупчені на кінцевих гілочках у 
густі колоски. Віночок пурпуро-
вофіолетовий. Плодики 4 – 4,5 
мм, насінина веретеновидна, 
чорнувата. цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, енто-
мофіл, балістохор. 
Петростепант: камянисті степи, 
степові схили.

Ареал виду, 
поширення в області:
Західно-понтичний ендем.
По Україні: правобережний 
Степ, Лісостеп (південь).
По території правобережжя об-
ласті, дифузно (Кучеревський, 
2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, локаль-
ні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація, збір.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання

Фото: О.М. Цуркан.
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Limonium caspium 
(Willd. Gams)
Кермек каспійський 
(Кермек каспийский )

Родина 
Limoniaceae - Пухирникові 
(Пузырчатые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексовий), 
вегетативно нерухливий, 5 – 
45 см заввишки.

Квітконосні стебла численні 
(7 – 20 і більше), прямостоячі 
або косо висхідні, галузисті. 
Прикореневі листки обернено-
яйцевидні, 2 – 6 см завдовж-
ки, нижні листками (1-2), вер-
хні яйцевидно-ланцетні, дрібні, 
плівчасті. Спільне суцвіття вузь-
ке, звичайно з великою кількіс-
тю гілок; колоски 2 – 3-квіткові, 
близько 4 мм на кінцевих гіл-
ках, у верхній частині суцвіття. 
Віночок фіолетовосиній, не-
яскравий. Плодики до 3,7 мм; 
насінина циліндрично-верете-
новидна. цвітіння VII—VIII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, гігромезофіт, мезотроф, 

ентомофіл, балістохор.
Галофіт: солончаки.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійський.
По Україні: Лісостеп (південь), 
північна частина та при-
морська смуга Степу.
Новомосковський р-н ( ур. Со-
лоний Лиман на р. Самарі!, 
Флора УРСР, т. 8, 1957), 
Павлоградський р-н (ок. с. Ка-
рабінівка, Білик!, Флора УРСР, т. 
8,1957 , Тарасов та ін., 1988).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
надмірний випас, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.flora.crimea.ua/
Plumbaginaceae/limonium.html
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Limonium donetzicum 
Klokov
Кермек донецький 
(Кермек донецкий)

Родина 
Limoniaceae – Пухирникові 
(Пузырчатые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексовий, ве-
гетативно нерухливий, 30 – 80 
см заввишки.
Квітконосні стебла поодинокі 

або нечисленні, розгалужені, 
опушені коротенькими во-
лосками; Прикореневі листки 
довгасто-еліптичні, або видов-
жено-оберненояицевидні, 4 
– 20 см завдовжки, опушені, 
стеблові лусковидні листки дов-
гасто яйцевидно-ланцетні, до 2 
– 5 см. Спільне суцвіття вузьке, 
з короткими, спрямованими 
вгору гілками; кінцеві гілочки 
дуговидно загнуті; колоски 2 – 
3-квіткові, 4,5 – 5,5 мм, зібрані 
на кінцевих гілочках. Віночок 
довший за чашечку, фіолетово-
синій. цвітіння VII – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, мезотроф, 

ентомофіл, балістохор.
Галопратант: засолені луки, со-
лонці, солончаки.

Ареал виду, 
поширення в області
Східно – Понтичний ендем
По Україні: Східний Степ.
царичанський р-н (ок. с. Ба-
байківка, Тарасов, 1997!), 
Новомосковський р-н (Са-
марський ліс, Кириченко, 
1950!), Павлоградський р-н (ок. 
м. Павлоград, DSU, 1996!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
випас, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/3627.html
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Linum сzerniaevii Klokov
Льон Черняєва
(Лён Черняева)

Родина 
Linaceae – Льонові (Леновые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущ, вегетативно нерух-
ливий, 10 – 30 см заввишки.
Квіткових стебел багато, іноді 
поодинокі, прямостоячі або тро-
хи підведені. Листки товстуваті, 

шкірясті, 1 – 4 см завдовжки, 
прикореневі та нижні стеблові 
листки обернено-яйцевидні, 
середні і верхні обернено-лан-
цетні. Суцвіття небагатоквіт-
кове, вил часто-розгалужене, 
його кінцеві гілки видовжені, 
колосовидні. Віночок блідо-
жовтий. Пелюстки 15 – 20 мм 
завдовжки. Плід – коробочка 5 
– 7 мм завдовжки. цвітіння V 
– VII.
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 
ксерофіт, мезотроф, кальцієфіл, 
ентомофіл, балістохор.
Петростепант: степи, відсло-
нення вапняків та глин.

Ареал виду, 
поширення в області
Східно-Причорноморський ен-
дем.
По Україні: лівобережний 
Лісостеп, Степ; Правобережжя 
(рідко).
Новомосковський р-н (між 
Вільним і Михайлівським, 
Котов!, Флора УРСР, т. 7, 1955, 
ок. с. Андріївка, Вільне, Тарасов, 
1983!), Павлоградський р-н (ок. 
с. Кочережки, Тарасов, 1989!), 
Нікопольський р-н (с. Шишкіно, 
Тарасов, 1998!), Криворізький 
р-н (ок. м. Кривий Ріг, с. Зелене, 
б. «Візірка», Кучеревський, 
1994!), Широківський р-н (ок. 
с. Шестерня, Кучеревський, 
Красова, Шоль, Груша, 1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Збір на букети, руйнування 
місць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов.
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Linum linearifolium Jav.,
Льон лінійнолистий
(Лён линейнолистный)

Родина 
Linaceae – Льонові (Леновые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття. Понтичний.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Напівкущ, вегетативно нерух-
ливий, 12 – 50 см заввишки.
Стебла численні, прямостоячі 
або підведені, негусто улис-

нені, при основі здерев’янілі. 
Листки від довгасто-обернено-
яйцевидних (нижні) до лінійних 
3 – 6 см завдовжки, товсту-
ваті, шкірясті. Суцвіття рідке, 
розлоге, вилчасто-розгалуже-
не, 7 – 20-квіткове; кінцеві гі-
лочки його при основі колосо-
видні. Чашолистки ланцетні, 5 
– 8 мм, пелюстки блідо-жовті, 
17 – 22 мм, на верхівці ту-
пуваті або трохи загострені. 
Тичинки у довго-стовпчикової 
форми близько 7 мм, у корот-
ко-стовпчикової 10 – 12 мм. 
Плід – коробочка 4 – 4,5 мм. 
цвітіння VI – VII (VIII).
Хамефіт, геліофіт, мезотерм, 

мезоксерофіт, мезотроф, каль-
цієфіл, ентомофіл, балістохор.
Петрофіт: відслонення вапняку, 
кам’янисті схили до річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Західно-Понтичний.
По Україні: правобережний 
Степ, Пд.-З. частина Лісостепу 
(зрідка).
Широківський р-н (ок. с. Старо-
добровільське, б. «Зелена», ок. 
с. Городуватка, Кучеревський, 
Красова, Шоль, Груша, 1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
випас, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В.В. Дем’янов.
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Radiola linoides Rhot.
Радіола льновидна
(Радиола льновидная)

Родина 
Linaceae – Льонові (Леновые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативно нерух-
ливий, 2 – 10 см заввишки. 
Стебла поодинокі, тонкі, від 
основи вил часто-розгалужені. 

Листки супротивні, сидячі, яй-
цевидні або овальні, 1,5 – 2 мм 
завдовжки. Квітки дрібні, чис-
ленні, сидять поодинці в кутах 
розгалужень стебла. Пелюстки 
довгасто-лопатковидні, 1 – 1,5 
мм, тупі, звужені до основи, 
білі. Плід – коробочка куляста. 
цвітіння V – VIII.
Терофіт, сціогеліофіт, мегатерм, 
мезофіт, оліготроф, ентомофіл, 
автогам, баліст.
Псамосільвант: бори, вологі 
піщані місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійсько-північнотропічно-

африканський.
По Україні: Північний Лісостеп; 
Степ (рідко).
Новомосковський р-н (піщана 
тераса р. Самари, Бельгард, 
1950! ), Павлоградський р-
н (біля с. Соснівка, урочище 
«Павлоградські піски», Фесен-
ко, 2004!, визначив Тарасов, 
2005).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.hlasek.com/Radiola_
linoides_a3158.html
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Lythrum tribracteatum 
Salzm. et Spreng.
Плакун триприквітковий
(Дербенник трехприцветнико-
вый)

Родина 
Lythraceae – Плакунові 
(Дербенниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативноне-
рухливий, 10 – 35 см заввиш-
ки.
Стебла прямостоячі, чоти-

ригранні, розгалужені, з корот-
шими за головну вісь гілками, 
голі. Листки від супротивних 
до чергових, довгасті, майже 
лопатковидних, 4 – 27 мм за-
вдовжки, до основи поступово 
звужені, при верхівці заокруг-
лені. Квітки поодинокі в пазу-
хах листків на коротеньких ніж-
ках при основі з приквітками. 
Пелюстки широко-еліптичні, 
обернено-яйцевидні, 2,5 мм, 
лілові; тичинок 4 – 8. Плід – ко-
робочка циліндрична, 4 – 5,5 
мм. цвітіння VI.
Терофіт, геліофіт, мезотерм, 
мезофіт, алкооліготроф, енто-
мофіл, балістохор.

Галопратант: солончаки, сирі 
піскуваті місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Південносхідноєвропейсько-
Середньазіатський.
По Україні: Лісостеп, Степ, 
Крим (зрідка).
Павлоградський р-н (ок. с. Бог-
данівка, Тарасов, Барановсь-
кий, 2005!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://calphotos.berkeley.edu/
cgi/img_query?query_src=photos_

browseimgs_plant_sci&enlarge=0000+0
000+0306+0267
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Peplis alternifolia 
M.Bieb
Щербник черговолистний
(Бутерлак очереднолистный)

Родина 
Lythraceae – Плакунові 
(Дербенниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Понтичний.
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативно нерух-
ливий, 2 – 18 см заввишки.
Стебло тонке, з вкороченими 

меживузлями, просте, голе. 
Листки клиновидно-лінійні 4 
– 12 мм завдовжки, до осно-
ви звужені в черешок. Квітки 
сидять у пазухах листків на 
коротеньких ніжках. Пелюстки 
нерозвинені. Плід – коробочка 
куляста. цвітіння VI.
Терофіт, геліофіт, мезотерм, 
мезогігрофіт, оліготроф, автога-
мія, балістохор (гідрохор).
Пратогелофіт: відкриті вогкі 
місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтично-Казахстанський. 
По Україні: по р. Дніпру, р. Дін-

цю та їх притоках.
Дніпропетровський р-н (піщані 
береги Дніпра, Сидоров, 
1897, ПЗ «Дніпровсько-
Орільський», Барановський, 
2000), Павлоградський р-н 
(Кочерезьке лісництво піща-
на тераса р. Самари, Тарасов, 
1988!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні
Зміна гідрологічного режиму.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/part/2/item/44034.html
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Alcea rugosa Alef.
Рожа зморшкувата
(Шток-роза морщинистая)

Родина 
Malvaceae – Мальвові 
(Мальвовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Понтичний.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, вегетативно-
нерухливий, 40 – 200 см за-
ввишки.
Стебла прямостоячі, прості, 

круглясто-гранчасті, вкриті во-
лосками. Листки 5 – 7-лопатеві, 
округлі, серцевидні, 5 – 13 см 
завдовжки. Суцвіття колосовид-
не, чашечка 17 – 20 мм із за-
гострених листочків. Пелюстки 
жовті з бурими жилками та 
виїмкою. Плід – сім’янка по 
краю з крилатою облямівкою. 
цвітіння VI – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мега-
терм, мезоксерофіт, олігоме-
зотроф, ентомофіл, балісто-
хор.
Степорудерант: степи, солон-
чаки, виходи вапняків і слан-
ців.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтичний, Середземноморсь-
ко-Малоазійський.
По Україні: Лісостеп, Степ, 
Гірський Крим (зрідка).
Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпропетровськ, Сидоров, 
1987, Тарасов, 1990!), 
Нікопольський р-н (ок. м. Ніко-
поль, Шмальгаузен. Флора 
УРСР, т. 7), Криворізький р-н 
(по р. Інгулець, від м. Кривий Ріг 
до м. Інгулець, Кучеревський, 
1995!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміна гідрологічного режиму.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/2013.html
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Alcea pallida 
(Waldst. et Kit. ex Willd.) 
Waldst. et Kit.
Рожа бліда
(Шток-роза бледная)

Родина 
Malvaceae – Мальвові 
(Мальвовые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативнонерух-
ливий, 40—130 см заввишки.
Стебло прямостояче, галузис-

те, опушене. Листки довгоче-
решкові, серцевидні, 8—9 см 
завдовжки. Суцвіття кінцеве, 
колосовидне, густе. Квітки на 
коротких ніжках, поодинокі. 
Пелюстки рожеві, при основі 
жовтуваті, оберненояйцевид-
ні, 4—5 см завдовжки. Плід 
– сімянка з глибоким жолоб-
ком на спинці, а з країв обля-
мована впоперек зморшку-
ватими крильцями. цвітіння 
VI—VIII.
Терофіт, геліофіт, мегатерм, ме-
зоксерофіт, мезотроф, ентомо-
філ, балістохор.
Сільвопетрофіт: гранітні схили, 
узлісся, зарості чагарників.

Ареал виду, 
поширення в області
Південноєвропейско-Мало-
азіатьский.
По Україні: південь Лісостепу 
(зрідка), Степ, Гірський Крим.
Криворізький р-н(ок. м. Кривий 
Ріг, Котов!, Флора УРСР, т.7, 
1955, заказник «Скелі МОДРу», 
Кучеревський, Томчук, 1994!, 
ок. м. Кривий Ріг, Інгулкцький 
р-н, відвали, Красова, 2000!), 
Апостолівський р-н (гранітні 
відслонення на р. Кам’янка, 
ок. с. Усть-Камянка, Токівське, 
Кучеревський, Шоль, Красова, 
Провоженко, 2002!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні
Зміна гідрологічного режиму.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.flora.crimea.ua/malva/
Alcea.html



364

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Menyanthes trifoliata L.
Бобівник трилистий
(Вахта трилистная)

Родина 
Menyanthaceae – Бобівникові 
(Вахтовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, медоносний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, повзучий, веге-
тативнорухливий, 15—З0 см 
заввишки.

Квіткові стебла відходять 
від кореневища. Листки 
чергові, трійчасті; листочки 
їх сидячі, оберненояйце-
видні. Суцвіття гроновид-
не. Віночок лійковидний, 
п’ятироздільний, зовні май-
же, білий, .з середини роже-
вий, лопаті відігнуті назад, 
волохаті. Плід – коробочка 7 
– 13 мм, яйцевидна, одног-
нізда, розкривається двома 
стулками. цвітіння V—VII.
Гелофіт, геліофіт, мегатерм, ме-
зогігрофіт, мезотроф, ентомо-
філ, гідрохор.
Пратагелофіт: болота, заболо-
чені луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктиктичний.
По Україні: майже по всій тери-
торії, Степ (зрідка).
Дніпропетровський район 
(Акінфієв, 1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні
Зміна гідрологічного режиму.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.zdravnitza.com/a/nav/
list_center/list_center_id/299/color/4/

cat/1/hra/hra/hra_id/721
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Nymphoides peltata 
(S.G.Gmel.) O. Kuntze
Плавун щитолистий
(Болоцветник щитолистный)

Родина 
Menyanthaceae – Бобівникові 
(Вахтовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, кормовий, декора-
тивний, водоохоронний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-

вий, 1,5 м завдовжки.
Стебла підіймаються на по-
верхню води. Листки шкірясті, 
вкриті численними залозками. 
Листки плавають на поверх-
ні води, округло-серцевидні. 
Квітки зібрані 3—5-квітковими 
пучками. Віночок до 3 см в 
діаметрі, жовтий. Плід – коро-
бочка, яйцевидна, на верхівці 
загострена, одногнізда, 2—2,5 
см багатонасіннева. цвітіння 
VI – VIII.
Гелофіт, геліофіт, 
мезотерм,плейстофіт, мезот-
роф, ентомофіл, гідрохор.
Аквант: стоячі води, затоки рі-
чок.

Ареал виду, 
поширення в області
Широкопалеарктичний.
Петриківський р-н (Євдущенко, 
1955), Дніпропетровський р-
н (ок. м. Дніпропетровська, 
Шмальгаузен, Флора УРСР, т.8, 
1958, Тарасов, 1961, 1966, 
Барановський, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні
Зміна гідрологічного режиму.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/45717.html
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Monotropa hypopitys L. 
Під’ялинник звичайний 
(Подъельник обыкновенный)

Родина 
Monotropaceae – Монотропові 
(Монотроповые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, вегетативноне-
рухливий, 15 – 30 см заввиш-
ки.

Стебло соковите, м’ясисте, 
безхлорофільне, пряме. Листки 
чергові, лусковидні, яйцевид-
но-довгасті, сидячі. Суцвіття 
– китиця. Оцвітина білувата 
або світло-жовта, циліндрично-
дзвониковидна. Плід – куляста 
коробочка. цвітіння VI – VII.
Геофiт, сціофiт, мезотерм, ме-
зофiт, сапротроф (оліготроф), 
ентомофiл, анемохор.
Сильвант: хвойні, листяні, мі-
шані ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Азіатсько-Північ-
ноамериканський. 

По Україні: Карпати, При-кар-
паття, Полісся, лісостепові 
райони, Крим (зрідка). 
Новомосковський, Павлоград-
ський р-ни (Кочерезьке ліс-
ництво, Тарасов та ін., 1988!, 
Тарасов, 1995), Покровський 
р-н (ок. с. Велико-Михайлівка, 
сосновий ліс. Бекетов, 1886). 

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/item/20551.html
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Nuphar lutea (L.) Smith 
Глечики жовті 
(Кубышка желтая)

Родина 
Nymphaeaceae – Лататтєві 
(Кувшинковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторiчник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
до 200 см заввишки. 

Плаваючі листки майже шкіряс-
ті, яйцевидно-овальні, ціло-
краї, з глибоко-серцевидною 
основою, листки, що занурені 
у воду, напівпрозорі, з хвиляс-
тими краями. Квітки плаваючі, 
4 – 5 см діаметром. Пелюстки 
коротші за чашолистки, жовті, з 
медовою ямочкою на зовніш-
ньому боці. Плід яйцевидно-
конічний, зелений, гладенький. 
цвітіння VI – VIIІ.
Гідрофіт з плаваючим листям, 
гелiофiт, мезотерм, плейстофіт, 
мезотроф, ентомофiл, гідрохор, 
зоохор.
Аквант: стоячі, повільно текучі 
води.

Ареал виду, поширення в об-
ласті
Євро-Середньоазійсько-Пів-
нічноамериканський.
По Україні: майже повсюдно, 
окрім Криму.
По всій області по водоймах 
систем Дніпра та середніх рі-
чок.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ди-
фузні.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Д. Ганжа
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Nymphaea alba L.
Латаття біле 
(Кувшинка белая)

Родина 
Nymphaeaceae – Лататтєві 
(Кувшинковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський, 
їстівний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторiчник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 

до 200 см заввишки. 
Листки з плівчастими ланцетни-
ми прилистками і плаваючою 
округло-овальною, пластинка 
цілокрая, 12 – 20 см завдовж-
ки, 10 – 16 см завширшки, з 
глибоко-сердцевидною осно-
вою. Квітки плаваючі, 12 – 16 
см діаметром,білі, пелюстки 
довгасті, зовнішні – довші за 
чашолистки, внутрішні – пос-
тупово переходять в тичинки. 
Плід кулястий або яйцевидний, 
зелений. цвітіння VI – VIІI.
Гідрофіт з плаваючим листям, 
сциогелiофiт, мезотерм, плей-
стофіт, мезотроф, ентомофiл, 
гідрохор, ендозоохор.

Аквант: стоячі, повільно текучі 
води.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Кавказький.
По Україні: майже повсюдно, 
окрім Криму.
По водоймах систем Дніпра, 
Орілі, Самари.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: О.М. Цуркан
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Chamaerion 
angustifolium (L.) Holub
Хамерій вузьколистий 
(Хамерий узколисный)

Родина 
Onagraceae – Онагрові 
(Кипрейные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторiчник, коренепаростко-
вий, вегетативно рухливий, 50 
– 200 см заввишки

Стебло прямостояче, кругляс-
те, просте, трохи розгалужене, 
густоулиснене. Листки чергові, 
сидячі, довгасто- або лінійно-
ланцетні, 6,5 – 17 см завдовж-
ки. Квітки чималі, у кінцевих 
багатоквіткових гронах, 10 
– 40 см завдовжки. Пелюстки 
пурпурово-червоні, інколи блі-
до-рожеві або білі, 8 – 16 мм 
завдовжки. Плід – коротко-пух-
ната коробочка, 3,5 – 8,5 см. 
цвітіння VI – VIIІ (ІХ).
Гемікріптофiт, гелiофiт, мезо-
терм, мезофiт, олігомезотроф, 
ентомофiл, анемохор.
Псаммосільвант: сухі піщані 
місця у світлих лісах.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: по всій території 
(звичайно).
Новомосковський р-н (по р. Са-
марі, Акинфиев, Флора УРСР,  
т. 7., 1955), Знаменівка, Липа!, 
Флора УРСР, т. 7, 1955, Тарасов 
та ін. 1988), Магдалинівський, 
Павлоградський р-ни (Та-
расов, 1985, 1995!), 
П’ятихатський р-н (Саксагань, 
Сидоров, 1897), Криво-
різький р-н (Кучеревський, 
1992!). Широківський р-н 
(Олександрія, Шмальгаузен, 
Флора УРСР, т. 7, 1955).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, іноді 
багаточисельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
надмірний випас, рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю.В. Рублевська
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Epilobium montanum L.
Зніт гірський 
(Кипрей горный)

Родина 
Onagraceae – Онагрові 
(Кипрейные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Їстівний, медоносний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторiчник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
10 – 100 см заввишки. 

Стебло круглясте, прямостоя-
че, нерозгалужене, розсіяно-
короткопухнате. Листки тонкі, 
темно-зелені, супротивні, дов-
гасто-яйцевидні або яйцевид-
но-ланцетні, 3 – 10 см завдовж-
ки, по краю нерівномірно дріб-
нозубчасті. Квітки поодинокі в 
пазухах верхівкових листків, 
рожеві, 7 – 10 мм завдовжки. 
Плід – лінійна коробочка, 5 – 9 
см завдовжки, вкрита волоска-
ми. цвітіння VI – VIIІ.
Гемікриптофiт, гелiосциофiт, 
мезотерм, мезофiт, олігомезот-
роф, ентомофiл, анемохор.
Сільвант: ліси, лісові схили, уз-
лісся.

Ареал виду,
 поширення в області
Євро-Середземноморсько-Си-
бірсько-Кавказький.
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Карпати, Крим, Степ (рідко).
Новомосковський р-н (ст.  
Знаменівка, DSU!), Павло-
градський р-н (Тарасов, 
1987!, Бондарук, 1995), 
Дніпропетровський р-н (Акин-
фиев, 1889, Тарасов, 1989!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://lachlan.bluehaze.com.au/
spring2000/flowers.html
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Epilobium palustre L.
Зніт болотний 
(Кипрей болотный)

Родина 
Onagraceae – Онагрові 
(Кипрейные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Медоносний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторiчник, повзучий, веге-
тативнорухливий, 10 – 70 см 
заввишки. 

Стебло прямостояче, круглясте, 
просте або розгалужене, корот-
копухнасте. Листки супротивні, 
верхові – чергові, сидячі, ліній-
ні або лінійно-ланцетні, 2 – 9 
см завдовжки, цілокраї. Квітки 
дрібні, 5 – 9 мм завдовжки, по-
одинокі в пазухах верхівкових 
листків, блідо-рожеві або білу-
ваті. Плід – лінійна коробочка. 
4 – 8 см завдовжки, коротко-
опушена. цвітіння VI – VIIІ.
Водний геофiт, гелiофiт, мезо-
терм, гігрофiт, олігомезотроф, 
ентомофiл, анемохор.
Пратопалюдант: болота, 
торф’янисті луки, вогкі та боло-
тисті місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(переважно), Степ (рідше).
Магдалинівський р-н (Тарасов, 
1995!), Новомосковський р-н 
(Тарасов, 1981), Дніпропет-
ровський р-н (Акинфиев, 1889, 
Дніпропетровськ, Сидоров 
Флора УРСР т.7, 1955).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: palustre http://www.plantarium.
ru/page/image/id/28508.html
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Paeonia tenuifolia L.
Півонія тонколиста
Пион тонколистный

Родина 
Paeoniaceae – Півонієві 
(Пионовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (враз-
ливий)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, кореневищно-буль-

бокореневий, вегетативномало-
рухливий, 20 – 50 см заввишки.
Стебла, прості, голі. Листки под-
війно або потрійно трійчасті, 
їх частки лінійно-нитковид-
ні, цілокраї. Квітки поодинокі 
діаметром до 8 см, пелюстки 
(8-10), криваво-червоні. Плід 
– листянка, опушена бурими 
волосками. цвітіння V. 
Геофіт, геліофіт, мезотерм, ме-
зоксерофіт, мегатроф, ентомо-
філ, балістохор.
Пратагалофіт: солончакуваті луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Середньоєвропейський.

По Україні: південь Лісостепу, 
Степ, Крим.
Павлоградський р-н (рідко по 
території р-ну, Сидоров, 1897), 
Новомосковський р-н (ок с. 
Капітановка, Отраднінське ліс-
ництво, Тарасов, 1993!).
Місцезнаходження: Дніпро-
петровський р-н (м. Дніпро-
петровськ, Ліндеман! – Флора 
УРСР т.5, 1953) вважаємо 
втраченим.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.elvin.ru/gardening/
shoparc001.htm
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Plantago 
schwarzenbergiana Chur.
Подорожник 
Шварценберга
(Подорожник Шварценберга)

Родина 
Plantaginaceae – 
Подорожникові 
(Подорожниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Європ. Червоний список (І)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексовий, 

стрижньокореневий, вегета-
тивно нерухливий, 15-25 см 
заввишки. 
Стебло циліндричне, при ос-
нові висхідне, борозенчасте, 
розсіяно-притиснуто-волосис-
те. Листки зібрані в прикорене-
ву розетку, видовжено-ланцет-
ні, загострені, розсіяно-воло-
систі. Суцвіття - циліндричний 
колос. Оцвітина сріблясто-білу-
вата. Плід коробочка. цвітіння 
VI-VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, алкаломе-
зотроф, ентомофіл, балістохор.
Пратагалофіт: солончакуваті 
луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Середньоєвропейс-
ький.
По Україні: правобережний 
Степ (дуже рідко).
Павлоградський р-н (с. Була-
хівка, Тарасов, 1993!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.nyf.hu/others/html/
kornyezettud/mm/kornytud/termved/

tgy2/termgy2.htm
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Persicaria dubia 
(Stein) Fourr.
Персикарія сумнівна
(Персикария сомнительная)

Родина 
Polygonaceae – Гречкові 
(Гречишные)

Природоохоронний статус
4 (невизначений)
Європейський Червоний спи-
сок (І)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Декоративний

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативно нерух-

ливий, 15 – 30 см заввишки.
Стебло тонке. Листки довгас-
то-ланцетні, до 10 см. Суцвіття 
– довгий, тонкий, пониклий 
колос,Квіти 3 – 3,5 мм за-
вдовжки, білі або рожеві. Плід 
– горішок близько 3 мм за-
вдовжки. цвітіння VII – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, алкоме-
зотроф, ентомофіл, балістохор.
Пратагалофіт: солончакуваті луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Середньоєвропейський.
По Україні: в лісових районах 
(зрідка).

Павлоградський район (с. 
Булахівка, Тарасов, 1993!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.flogaus-faust.de/e/
persdubi.htm
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Rumex ucrainicus 
Fisch. ex Spreng.
Щавель український 
(Щавель украинский)

Родина 
Polygonaceae – Гречкові 
(Гречишные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Європейський Червоний спи-
сок (І).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, каудексовий, 
стрижньокореневий, вегета-

тивно нерухливий, 15-25 см 
заввишки. 
Стебло циліндричне, при 
основі висхідне, борозен-
часте, розсіяно-притиснуто-
волосисте. Листки зібрані 
в прикореневу розетку, ви-
довжено-ланцетні, загос-
трені, розсіяно-волосисті. 
Суцвіття циліндричний колос. 
Оцвітина сріблясто-білувата. 
Плід коробочка. цвітіння VI-
VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезофіт, олігоалкотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Пратагалофіт: солончакуваті 
луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-Середньоєвропейс-
ький.
По Україні: Долина Дніпра, по-
низзя Сули, Ворскли, Самари; 
по Дінцю, Осколу (спорадич-
но).
Павлоградський р-н (с. Булахі-
вка, Тарасов, 1993!), Дніпро-
петровський район Тарасов, 
Барановський, 2004!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Рис.: К. В. Андрусевич.
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Centunculus minimus L. 
Недорісток найменьший 
(Низмянка малая) 

Родина 
Prіmulaceae – Первоцвіті 
(Первоцветные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Однорічник, вегетативнонерух-
ливий, 3 – 10 см заввишки.
Стебло тонке, прямостояче 

або розпростерте, просте або 
розгалужене, густо улиснене. 
Листки чергові, яйцевидні або 
округло-яйцевидні, цілокраї, 
майже сидячі або з дуже корот-
ким черешком. Суцвіття – ки-
тиця. Оцвітина біла або роже-
ва. Плід – куляста коробочка. 
цвітіння V– IX.
Теофiт, сціогеліофiт, мезотерм, 
мезогігрофiт, оліготроф, енто-
мофiл, балістохор.
Пратопалюдант: краї боліт, во-
логі піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Середземно-

морсько-Північноамерикансь-
кий. 
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Північний Степ; Південний 
Степ (зрідка). 
Покровський р-н (ок. с. Велико-
Михайлівка, Бекетов, 1886, 
Сидоров, Флора УРСР, т. 8, 
1957). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому мало чи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http: Ilhlasek.com/ centunculus_
minimus_ai4166.html
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Hottonia palustris L.
Плавушник болотний
(Турча болотная)

Родина 
Prіmulaceae – Первоцвіті 
(Первоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
15 – 30 см завдовжки.

Стебло членисте, косо висхід-
не, звичайно занурене у воду. 
Листки на стеблі в кільцях, в 
кількості 2-6, при основі дов-
гого квітконоса, зібрані ро-
зеткою, гребінчасто і пірчас-
то розсічені на вузькі, гострі, 
лінійні частки, голі. Суцвіття 
– гроновидне, складається з 
3-10 кілець, квіток по 3-6 в 
кільцях, великих, диморфних. 
Оцвітина білувата, рожева або 
лілова, в зіві жовта. Плід – яй-
цевидна коробочка. цвітіння V 
– VI.
Гелофiт, сціогеліофiт, мезотерм, 
гідатофiт, мезотроф, ентомофiл, 
балістохор.

Палюдант: мілководні водой-
ми, рівчаки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський. 
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
степова смуга в заплавах ве-
ликих річок: Дністра, Дніпра, 
Дінця. 
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Тарасов та ін., 
1988, DSU, 1938, 1946!, водо-
йми заплави пр. с. Андріївка, 
Барановский, 1998!, 2010!), 
Дніпропетровський р-н (ок.    
м. Дніпропетровськ, Акінфиєв, 
Срединський!, Флора УРСР,      
т. 8, 1957).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: О.М. Цуркан
Фрагмент: http://www.hlasek.com/

Hottonia_palustris_11533.html
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Naumburgia thyrsiflora 
(L.) Rchb.
Кізляк китицеквітний 
(Наумбургия кистецветная)

Родина 
Prіmulaceae – Первоцвіті 
(Первоцветные)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Медоносний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
30 – 60 см заввишки.

Стебло прямостояче, просте, 
верхня частина негусто вкрита 
рудуватими, довгими сплутани-
ми волосками. Листки сидячі, 
супротивні, ланцетовидні, дов-
гозагострені, цілокраї, з дріб-
ними червонуватими крапка-
ми, в нижній частині стебла 
замінюються буруватими лу-
сочками. Суцвіття – гроновид-
не. Оцвітина світложовта. Плід 
– куляста коробочка. цвітіння 
V – VII.
Гелофiт, сціогеліофiт, мезотерм, 
гігрофіт, мезотроф, ентомофiл, 
балістохор (гідрохор).
Палюдант: болота, біля берегів, 
неглубокі водойми.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійсько-Середземно-
морсько-Північноамерикансь-
кий. 
По Україні: Полісся, Лісостеп. 
Магдалиновський  р-н (с. Сте-
панівка, Бельгард, 1940), 
Дніпропетровський р-н (лівий 
берег Дніпра, ок. м. Дніпро-
петровськ, Акінфиєв, 1889, 
Флора УРСР, т.8, 1957, ок.        
с. Сугаковка, Барановський, 
1983!, Монастирський о-
в, Барановський, 1988!), 
Синельниківський р-н (зато-
ка р. Ворона, Барановський, 
1995!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Охороняється в ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: 
http://www.enviport.cz/_app/Repository/

yy2008/mm07/dd03/71274.jpg
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Primula veris L. 
Первоцвіт весняний 
(Первоцвет весенний)

Родина 
Prіmulaceae – Первоцвіті 
(Первоцветные)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, короткокорене-
вищний, вегетативномалорух-
ливий. 10 – 40 см заввишки. 

Стебло опушене. Листки яйце-
видні або яйцевидно-довгас-
ті, тупі на верхівці, зморшку-
ваті, опушені або майже голі. 
Суцвіття – звичайно однобіч-
не. Оцвітина яскраво-жовта, 
всередині з оранжевими пля-
мами. Плід – яйцевидна коро-
бочка. цвітіння IV – V.
Гемікриптофiт, сціогеліофiт, ме-
зотерм, мезофiт, мезотроф, ен-
томофiл, балістохор.
Пратосильвант: узлісся, лісові 
галявини.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-Південнасхідно-

європейський. 
По Україні: Лісостеп, Степ (пів-
нічний схід, рідко). 
Новомосковський р-н (по 
Самарі, Акинфиев, 1904, 
1912!), Дніпропетровський р-
н (Монастирський о-в, (нату-
ралізований), Барановський, 
1988!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому мало чи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Відновлюється в Ботанічному 
саду ДНУ.
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: Л.П. Замятіна
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Pyrola rotundifolia L. 
Грушанка круглолиста 
(Грушанка круглолистная)

Родина 
Pyrolaceae – Грушанкові 
(Грушанковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторiчник, зимовозелений, 
вегетативнорухливий, 10-40 
см заввишки.

Стебло тупо-гранчасте. Листки 
прикореневі в розетці, округлі 
або яйцевидно-округлі, майже 
цілокраї. Суцвіття – багатоквіт-
кова китиця. Оцвітина білува-
та. Плід – коробочка. цвітіння 
VI – VII.
Гемікриптофiт, гелiосціофiт, ме-
зотерм, мезофiт, мезотроф, ен-
томофiл, анемохор.
Сильвант: соснові, листяні, мі-
шані ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропейсько-Азіатсь-
ко-Північноамериканський. 
По Україні: Полісся, Лісостеп.

Новомосковський р-н (Са-
марський бір, Акинфиев, 
1881). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому мало чи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://evdinatv.narod.ru/car/
PYROLACEAE/Pyrola_rotundifolia_1.jpg
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Aconitum nemorosum 
M.Bieb. ex Rchb 
Аконіт дібровний 
(Аконит дубравный) 

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокорене-
вий, додаткова коренева сис-
тема, вегетативномалорухли-
вий,. 40 – 100 см заввишки. 

Стебло прямостояче, безрозет-
кове. Листя чергові, середні за 
розміром, пальчасторозсічені. 
Суцвіття – волоть. Оцвітина 
жовта. Плід – листянка. цвітіння 
VI – VIII. 
Гемікркптофіт, геліосціофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мегатроф, ен-
томофіл, барохор. 
Пратосильвант: узлісся, бор, 
вологі луки.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Східно-Європейський. 
По Україні: Лівобережжя, 
Лісостеп, Степ.
Новомосковський р-н (ок. села 

Василівка, Бельгард, 1938; Та-
расов, 1988!, 1990!; Єрмаков, 
1982! ), Синельниківський р-н 
(ок. м. Синельникове, Флора 
УРСР, т.5.), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889), Криворізький 
р-н (ок. м. Кривий Ріг, 
Кучеревський, 1985!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції мало чисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення нових місцез-
ростань та їх заповідання.

Фото: 
http://mou06-p5.narod.ru/borez.htm
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Aconitum rogoviczii 
Wissjul. 
Аконіт Роговича 
(Аконит Роговича) 

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий). 

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокорене-
вий, вегетативнонерухливий, 
40 – 100 см заввишки. Стебло 

прямостояче, безрозеткове. 
Листя чергові, середні за роз-
міром, пальчасторозсічені. 
Суцвіття – волоть. Квітки світло-
жовті. Плід – листянка. цвітіння 
VI – VIII. 
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, ксерозмезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, балістохор.
Пратосильвант: освітлені немо-
ральні ліси, узлісся, галявин

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський.
По Україні: Лівобережжя, 
Полісся, Лісостеп.
Новомосковський р-н (ок. села 

Андріївка, Таранець, 1994!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони 
Виявлення нових місцез-
ростань та їх заповідання.
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.vashsad.ua/
encyclopedia-of-plants/flower-garden/

list/5/A/
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Actea spicata L.
Воронець колосистий 
(Воронец колосистий)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий). 

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіто різно-
маніття.
Лікарський, отруйний, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, додаткова коренева 

система, вегетативномалорух-
ливий, 30 – 60 см заввишки.
Стебло прямостояче, безрозет-
кове. Листя чергові, середні 
за розміром, двічі-, трійчас-
тоскладні. Суцвіття – китиця. 
Оцвітина жовта. Плід – ягода. 
цвітіння V-VI. 
Гемікриптофіт, сціофіт, мезо-
терм, мезофіт, мегатроф, ен-
томофіл, ендозоохор, мірмеко-
хор. 
Сильвант: бори, узлісся. 

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктиктичний. 
По Україні: Карпати, Полісся, 

Лісостеп; Крим (рідко).
Верхньодніпровський район 
(ок. м. Верхньодніпровськ, 
Сідельник, 1938!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри в мину-
лому.
Вирубка лісів, збір, рекреація.

Заходи охорони 
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.infojardin.com/foro/
showthread.php?t=141205
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Adonis vernalis L 
Горицвіт весняний 
(Горицвет весенний) 

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, декоративний, от-
руйний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, додаткова коренева 
система, вегетативномалорух-
ливий, 10 – 40 см заввишки.

Стебло прямостояче, безрозет-
кове. Листя чергові, середні за 
розміром, тричіпірчастороз-
січені. Суцвіття – квітки поо-
динокі. Оцвітина жовта. Плід 
– горішки. цвітіння IV – V. 
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мегатроф, 
ентомофіл, барохор, мірмеко-
хор. 
Степант: степи, схили. 

Ареал виду, поширення в 
області
Європейсько-Південносибірсь-
кий.
По Україні: Прикарпаття, Лісо-
степ, Степ, Г. Крим.

По всій області.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Випасання, збір, розорюван-
ня, випалювання степів.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: В. В. Дем’янов
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Adonis wolgensis Steven 
Горицвіт волзький 
(Горицвет волжский) 

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, декоративний, 
отруйний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, додаткова коренева 
система, вегетативномалорух-
ливий, 10 – 25 см заввишки. 

Стебло прямостояче, безрозет-
кове. Листя чергові, середні за 
розміром, тричіпірчастороз-
дільні. Суцвіття – квітки поо-
динокі. Оцвітина жовта. Плід 
– горішки. цвітіння IV – V. 
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мегатроф, 
ентомофіл, барохор, мірмеко-
хор. 
Степант: лучні та різнотравні 
степи, степові схили, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійський. 
По Україні: Лісостеп, Степ, Г. 
Крим.

По всій області.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, дифуз-
ні.
Випасання, збір, розорюван-
ня, випалювання степів

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області

Фото: Ю. В. Рублевська
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Anemone nemorosa L.
Анемона дібровна
(Ветреница дубравная)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий). 

Наукове 
та практичне значення
Декоративний. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищні, додаткова коренева 
система, вегетативнорухливий, 
10 – 25 см заввишки. 
Стебло прямостояче, безрозет-

кове. Листя чергові, середні за 
розміром, пальчасторозсічені. 
Суцвіття – квітки поодинокі. 
Оцвітина біла. Плід – горішок. 
цвітіння IV – V. 
Геофіт, геліосціофіт, мезотерм, 
мезофіт, мезотроф, ентолмо-
філ, барохор, мірмекохор, ен-
дозоохор. 
Сильвант: листяні ліси 
Правобережжя.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп; Лівобережжя (зрідка).
Новомосковський р-н (ок. 

м. Новомосковськ, Бекетов, 
1886).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочи-
сельні, локальні .
Вирубка лісів, рекреація, збір.

Заходи охорони 
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: 
http://www.korseby.net/outer/flora/

rosopsida/ranunculaceae/index.html
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Anemone 
ranunculoides L.
Анемона жовтецева 
(Ветреница лютичная)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний). 

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, лікарський, от-
руйний. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий.10 – 25 см заввишки.
Квіткове стебло прямостояче, 

голе або розсіяно опушене. 
Іноді є лише 1 прикореневий 
листок з довгим черешком і 
3-розсіченою пластинкою, лис-
точків покривала 3, зібраних 
кільцем; пластинки листочків 
3-розсічені.  Листочки оцвіти-
ни яйцевидні, 10 – 15 мм за-
вдовжки, жовті, зовні пухнаті, 
в кількості 5, зрідка їх більше. 
Плоди – яйцевидні сім’янки, 
притиснуто пухнаті, 4 – 6 мм. 
цвітіння IV – V.
Гелофіт, геліосціофіт, мезотерм, 
мезофіт, мегатроф, ентолмофіл, 
балістохор. 
Сільвант: ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Середземно-
морсько-Кавказький.
По Україні: майже по всій тери-
торії.
По всій області. 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ди-
фузні.
Вирубка лісів, рекреація, збір.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: В.В.Дем’янов 
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Anemone sylvestris L.
Анемона лісова
(Ветреница лесная)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, додаткова коренева 
система, вегетативномалорух-
ливий, 15 – 40 см заввишки. 
Стебло прямостояче, напів-

розеткове. Листя чергові, се-
редні за розміром, пальчас-
торозсічені. Суцвіття – квітки 
поодинокі. Оцвітина біла. Плід 
– горішки. цвітіння IV – VI. 
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, 
мезотерм, ксеромезофіт, ме-
гатроф, ентомофіл, анемохор, 
барохор.
Степосильвант: ліси, степові 
схили, узлісся. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-центрально-
азіатський. 
По Україні: Лісостеп, Степ.
Новомосковський р-н (ок. с. 

Андріївка, Тарасов, 1983), 
Дніпропетровський р-н (ок. 
м-та Дніпропетровська, Акин-
фиев, 1889), Покровський 
р-н (Великомихайлівське 
лісництво, Флора УРСР, т. 5, 
1953), П’ятихатський р-н (ок. 
с. Зелений яр, Кучеревський, 
1984!), Криворізький р-н (ок. 
м. Кривий Ріг, Кучеревський, 
1992!, 1994!), Широківський 
р-н (ок. с. Шестерня, Красова, 
1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисельні, ди-
фузні.
Вирубка лісів, рекреація, збір.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/4631.html 
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Batrachium rionii 
(Lagger.) Nym
Водяний жовтець Ріона 
(Водный лютик Риона)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, додаткова коренева 
система, вегетативномалорух-

ливий, 30 – 50 см заввишки. 
Стебло плаваюче, безрозетко-
ве. Листя дрібні за розміром, 
тричіроздільні. Суцвіття – квітки 
поодинокі. Оцвітина біла. Плід 
– горішки. цвітіння IV – VI. 
Повністю занурений аквафіт, 
сціогеліофіт, мезотерм, мезот-
роф, ентомофіл, гідрохор.
Аквант: водна рослина.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський. 
По Україні: Лісостеп, Степ, 
Крим (спорадично).
Дніпропетровський район (ок. 
смт. Сухачівка, Тарасов, 1983!), 

Новомосковський р-н (ок. м. 
Новомосковськ, Дніпропет-
ровський р-н (Обухівські плав-
ні, Барановський, Ємшанов, 
1988, Барановський, 2000), 
Солонянський р-н (ок. с. Буто-
вичівка, Кучеревський, Шоль, 
Красова, Провоженко, 2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація. 

Заходи охорони 
Охороняється в Дніпровсько-
Орільському заповіднику.
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: Ю. В. Рублевська
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Caltha palustris L
Калюжниця болотна 
(Калужница болотная)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, мичкувата коренева 
система, вегетативнонерух-

ливий, 20-100 см заввишки. 
Стебло висхідне, напіврозет-
кове. Листя середні за роз-
міром, цілісні, округлі, нирко-, 
серцеподібні, зарубчасто-
зубчасті. Суцвіття – цимозні. 
Квітки жовті. Плід – листянка. 
цвітіння IV-VI. 
Гелофіт, геліофіт, мезотерм, гіг-
рофіт, мезотроф, ентомофіл, 
гідрохор, ендозоохор.
Пратопалюдант: болота, за-
плавні водойми.

Ареал виду, поширення в 
області
Євразійсько-Північноамери-
канський.

По Україні: по всій території
По всій Дніпропетровській об-
ласті зустрічається рідко.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: Ю. В. Рублевська
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Clematis integrifolia L
Ломиніс цілолистний 
(Ломонос цельнолистный)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, мичкувата та до-
даткова коренева система. 

Вегетативномалорухливий, 30-
50 см заввишки. Стебло пря-
мостояче, безрозеткове. Листя 
прості, середні за розміром, 
цілокраї, округлі, сидячі, ви-
довжено-яйцеподібні. Суцвіття 
– волоть. Оцвітина сині. Плід 
– горішки. цвітіння V-VII. 
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, мегатроф, 
ентомофіл, анемохор, епізоохор.
Степапратант: узлісся, лісові 
галявини, схили.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський. 
По Україні: по всій території 

(крім Карпат та Південного 
Степу).
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Засоба, Сердиченко, 
1954!, Алексеев и др., 1986,     
с. Вільне, Петровська, Дебрівна, 
1946), Павлоградський р-н 
(Кочерезьке лісництво, Алексеев 
и др., 1986), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, Барановський, 
2000), П’ятихатський р-н (по 
р. Саксагань, Сидоров, 1897, 
с. Водяне, Кучеревський, 
1984!), Криничанський р-н 
(с. Степове, Кучеревський, 
Сокуренко, Федорова, 1995!), 
Солонянський р-н (б. Башмачка, 
Кучеревський, Сокуренко, 
Федорова, 1996!), Криворізький 
(ок. м. Кривого Рогу, Котов – 
Флора УРСР, т.5, Кучеревський, 
1983!, ок. с. Ново-Житомир, 
Пачоський – Флора УРСР, т.5).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: В. В. Дем’янов
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Delphinium cuneatum 
Steven ex DС.
Дельфіній клиновидний
(Живокость клиновидная)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид..
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, має каудекс, ко-
роткореневищний, стрижнево-
мичкувата коренева система, 
вегетативномалорухливий, 

50-150 см заввишки. Стебло 
прямостояче, напіврозетко-
ве. Листя чергові, великі, три-
роздільні. Суцвіття – волоть. 
Оцвітина синя. Плід – листянка. 
цвітіння VII-VIII. 
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезофіт, оліготроф, ен-
томофіл, барохор.
Сильвапратант: ліси, узлісся, 
чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Південносхідно-європейський 
ендем. 
По Україні: Лісостеп, Степ.
Новомосковський район 

(ок. с. Андріївка, Бельгард, 
1938, Тарасов, 1981, 1988!), 
Дніпропетровський р-н (ПЗ 
Дніпровсько-Орільський, Ма-
нюк, 1995!, DSU!), П’ятихат-
ський р-н (ок. с. Біленщина, 
Кучеревський, Баранець, 
2003!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони 
Потребує відновлення в куль-
турі, виявлення нових місцез-
ростань та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/25412.html



393

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Pulsatilla grandis Wender
Сон великий 
(Прострел большой)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий). 

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, має каудекс, 
стрижнева коренева система, 
вегетативномалорухливий, 

10-40 см заввишки. Стебло 
прямостояче, напіврозеткове. 
Листя середні за розміром, три-
чіпірчасторозсічені. Суцвіття 
– квітки поодинокі. Оцвітина 
фіолетова. Плід – горішки. 
цвітіння IV-V. 
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксеромезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, анемохор, епі-
зоохор.
Пратантасильвант: ліси, узліс-
ся, схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-східноєвропейський.
По Україні: Прикарпаття, 

Лісостеп (зрідка)
Новомосковський р-н (по р. Са-
мара, Алексеев и др., 1986), 
Дніпропетровський р-н (ок.     
м. Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889, ок. смт. Ігрень, Пестун, 
Воловицька, 1946! DSU!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони 
Потребує відновлення в куль-
турі, виявлення нових місцез-
ростань та їх заповідання.

Фото: В. В. Дем’янов



394

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Pulsatilla patens (L.) 
Mill.
Сон широколистий 
(Прострел широколистный)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий). 

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, має каудекс, 
стрижнева коренева система, 
вегетативномалорухливий, 15-

40 см заввишки. Стебло прямо-
стояче, напіврозеткове. Листя 
середні за розміром, тричіпір-
часторозсічені. Суцвіття – квіт-
ки поодинокі. Оцвітина фіоле-
това. Плід – горішок. цвітіння 
III-V. 
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, 
мезотерм, ксеромезофіт, олі-
готроф, ентомофіл, анемохор, 
епізоохор.
Сильвапратант: ліси, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-східноєвропейський. 
По Україні: Полісся, Лісостеп. 
Прикарпаття (зрідка).

Дніпропетровський район 
(ок. м. Дніпропетровська, 
Акинфиев, 1889), П’ятихатсь-
кий (ок. м. Саксагань, Сидоров, 
1897).
Місцезнаходження: Новомос-
ковський р-н (Самарський бір, 
Клеопов, 1934!) вважаємо 
втраченим.

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри в мину-
лому.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони 
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/40994.html 
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Pulsatilla pratensis (L.) 
Mill.
Сон чорніючий 
(Прострел чернеющий)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, має каудекс, 
стрижнева коренева система, 
вегетативнонерухливий, 15-35 

см заввишки. Стебло прямо-
стояче, напіврозеткове. Листя 
маленькі за розміром, трійчас-
топірчасторозсічені. Суцвіття 
– квітки поодинокі. Оцвітина 
темно-фіолетова. Плід – горіш-
ки. цвітіння IV-V. 
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, ксеромезофіт, оліго-
мезотроф, ентомофіл, анемо-
хор, епізоохор.
Сильвапратант: соснові ліси, 
узлісся, піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Південносхідно-Європейський. 
По Україні: Прикарпаття, 

Полісся, Лісостеп, Степ.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Алексеев и др., 
1986), Павлоградський р-н (Ко-
черезьке лісництво, Алексеев и 
др., 1986), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, Гембицкая, 
1918!, Тарасов, 1970!), Соло-
нянський (по р. Мокра Сура, 
Тарасов, 1997!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, іноді 
багаточисельні, локальні.
Випасання, збір, розорюван-
ня, випалювання степів.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: В. В. Дем’янов
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Ranunculus auricomus L.
Жовтець золотистий 
(Лютик золотистый)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливмй).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, мичкувата коренева 
система, вегетативномалорух-

ливий, 20-45 см заввишки. 
Стебло прямостояче, напівро-
зеткове. 
Листки середні за розміром, 
прикореневі-цілокраї або 3-5-
роздільні, округло-ниркоподіб-
ні або серцеподібні, стеблові-
пальчасторозсічені. Суцвіття 
– квітки поодинокі в рідких 
цимозах. Оцвітина золотисто-
жовта. Плід – горішки. цвітіння 
V-VI. 
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мезотроф, ен-
томофіл, барохор, мірмекохор, 
ендозоохор.
Сильвапратант: ліси, узлісся, 
луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європаейсько-Кавказький.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Степ. Крим (дуже рід-
ко).
Павлоградський р-н (ок. с. Ко-
чережки, Тарасов, 1985!, ок. 
м. Павлоград, Сидоров, 1897), 
Дніпропетровський р-н (ПЗ 
«Дніпровсько.-Орільський», 
Манюк, 1996!, ок. м. Дніпро-
петровськ, Акинфиев, 1889), 
Верхньодніпровський (ок. м. 
Верхньодніпровськ, Сидоров, 
1897).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони 
Охороняється в Дніпровсько-
Орільському заповіднику.
Виявлення нових місцез-
ростань та їх заповідання.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/45347.html
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Ranunculus cassubicus L.
Жовтець кашубський 
(Лютик кащубский)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткорене-
вищний, мичкувата коренева 
система, вегетативномалорух-

ливий, 30-50 см заввишки. 
Стебло прямостояче, напівро-
зеткове. Листя чергові, середні 
за розміром, пальчасторозсі-
чені чи 3-5-лопатеві. Суцвіття 
– квітки поодинокі в рідких 
цимозах. Оцвітина жовта. Плід 
– горішки. цвітіння V-VI. 
Гемікриптофіт, сціогеліофіт, ме-
зотерм, мезофіт, мезотроф, ен-
томофіл, барохор, мірмекохор, 
ендозоохор.
Сильвапратант: ліси, узлісся, 
чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський.

По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Північний Степ.
Дніпропетровський р-н (ок.     
м. Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри в мину-
лому
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони 
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/56990.html 



398

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Ranunculus flammula L.
Жовтець вогнистий 
(Лютик жгучий)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, отруйний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, мичкувата коренева 
система, вегетативномалорух-

ливий, 10-50 см заввишки. 
Стебло повзуче або висхідне, 
напіврозеткове. Листя малень-
кі за розміром, ланцетні, ціло-
краї. Суцвіття – квітки пооди-
нокі в рідких цимозах. Оцвітина 
жовта. Плід – горішки. цвітіння 
VI-VIII. 
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, мезотроф, 
ентогмофіл, барохор, гідрохор, 
ендозоохор.
Пратапалюдант: вологі луки, 
болота, береги річок.

Ареал виду, поширення в 
області
Європейсько-західносибірський.

По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп. 
Новомосковський р-н (ок.          
м. Новомосковська, Акинфиев, 
1889, с. Попасне, Сидоров, 
1897, Сідельник, 1937!, ок. 
с. Андріївка, Тарасов, 1974!), 
Павлоградський р-н (Кочерезьке 
лісництво, Та-расов, 1974!, DSU 
1977!), Дніпропетровський (ок. 
м. Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
збір, рекреація.

Заходи охорони 
Виявлення нових місцез-
ростань та їх заповідання, пот-
ребує відновлення в культурі.

Фото: http://www.s-pr.ru/catalog.
htm?c=3&c2=261 
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Ranunculus lingua L.
Жовтець язиколистий 
(Лютик языколистный)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, кормовий, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, мичкувата коре-

нева система, вегетативно-
малорухливий, 50-150 см 
заввишки. Стебло прямосто-
яче, напіврозеткове. Листя 
середні за розміром, лан-
цетні, цілокраї, загострені. 
Суцвіття – квітки поодинокі 
в рідких цимозах. Оцвітина 
яскраво-жовта.Плід – горіш-
ки. цвітіння VII-VIII. 
Гелофіт, сціогеліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, мезотроф, 
ентомофіл, барохор, гідрохор, 
ендозоохор.
Пратапалюдант: вологі та за-
болочені місця, болота, бере-
ги водойм.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійсько-кавказький.
По Україні: майже по всій тери-
торії, крім Криму.
Новомосковський район (ок. 
м. Новомосковська, Акин-
фиев, 1889, Сідельник, 1937!), 
Павлоградський р-н (ок. м. 
Павлоград, Сидоров, 1897, 
DSU, 1977!, Кочерезьке ліс-
ництво, Тарасов, 1978), 
Дніпропетровський (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889, ПЗ Дніпровсько-Оріль-
ський, Грунер, Бекетов – 
Сидоров, 1897, Манюк, 1994!, 
оз. Жовтеньке, Барановський, 
1997!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони 
Охороняється в Дніпровсько-
Орільському заповіднику.
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/4413.html 
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Ranunculus polyphyllus 
Waldst. et Kit. ex Willd.
Жовтець багатолистий 
(Лютик многолистный)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, мичкувата коренева 
система, вегетативнорухливий, 

30-150 см заввишки. Стебло 
плаваюче, безрозеткове. Листя 
середні за розміром, плаваю-
чі-видовженоклиноподібні, су-
цільні або трилопатеві, підвод-
ні-ниткоподібні. Суцвіття – квіт-
ки поодинокі. Оцвітина жовта. 
Плід – горішки. Оцвітина V-VII. 
Повністю занурений у воду ге-
лофіт, сціогеліофіт, мезотерм, 
аквафіт, мезотроф, ентомофіл, 
гідрохор.
Аквант: зарослі водойми, боло-
та, береги річок. 

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійський.

По Україні: Закарпаття, Полісся, 
Лісостеп, Степ.
Новомосковський р-н (по р. 
Оріль, Флора УРСР, т.5, с. Богате, 
Тарасов, 1977!), Павлоградський 
р-н ( по р. Самара, ок. с. Ко-
чережки, Тарасов, 1987!), 
Дніпропетровський р-н (смт. Іг-
рень, Акинфиев, 1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація.

Заходи охорони 
Виявлення нових місцез-
ростань та їх заповідання.

Фото: http://www.kmnp.hu/
kiskepeknoveny/103.jpg
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Thalictrum lucidum L.
Рутвиця блискуча 
(Василистник блестящий)

Родина 
Ranunculaceae – Жовтецеві 
(Лютиковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Лікарський, декоративний. 

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, мичкувата коренева 
система, вегетативномало-
рухливий, 50-150 см заввиш-

ки. Стебло прямостояче, без-
розеткове. Листя середні за 
розміром, двічі-тричіпірчасто-
розсічені. Суцвіття – волоть. 
Оцвітина жовто-зелена. Плід 
– игорішки. цвітіння VI-VIII. 
Гелофіт, сціогеліофіт, мезотерм, 
мезогігрофіт, мезотроф, енто-
мофіл, барохор, анемохор, епі-
зоохор.
Пратант: вологі та заболочені 
луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-причорноморсь-
кий ендем.
По Україні: Карпати, Полісся, 

Лісотеп. Степ (рідко).
Новомосковський р-н (с-ще 
Гвардійське, Тарасов, 1983, 
с. Андріївка, Алексеев и др., 
1986), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, Определитель 
высших растений Украины, 
1987), П’ятихатський р-н (ок. 
м. Саксагань, Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Зміни гідрологічного режиму, 
рекреація, руйнування місць 
зростання, збір.

Заходи охорони 
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/54783.html
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Amygdalus nana L.
Мигдаль степовий 
(Миндаль степной)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, вегетативнорухливий, 
30–120 см заввишки.
Гілки голі, спрямовані вгору, 
кора від білуватого до червону-

вато-коричневого кольорів.
Листки розташовані пучками, 
голі, ланцетні або видовже-
но-овальні, на верхівці гострі, 
пилчасті, до 7,5 см завдовжки. 
Квітки яскраво-рожеві, непра-
вильно видовжено-овальні, 9-
12 мм завдовжки. Плід кістян-
ка, яйцевидно-округла, до 20 
см завдовжки. цвітіння ІV–V.
Хамефiт, гелiофiт, мезотерм, 
мезоксерофiт, мегатроф, енто-
мофiл, балiстохор.
Степант: степи, схили, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньосхідноэвропейський-

Західносибірський. 
По Україні: Лісостеп (зрідка), 
Степ (звичайно).
По всій області локально.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування степових ділянок, 
розорювання, випас. Збір лі-
карської сировини. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: В. В. Дем′янов
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Cotoneaster 
melanocarpus 
Fіsch. ex Blytt
Кизьник чорноплідний
(Кизильник черноплодный)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, стрижньокореневий, 
вегетативно нерухливий, 50-
250 см заввишки.
Гілки голі, блискучі, кора чер-

вонувато-бура,молоді пагони 
повстисто-волосисті.
Листки яйцевидні або еліп-
тичні, на верхівці округлі, 
тупі, черешки густоволосисті. 
Квітки блідо-рожеві. Суцвіття 
щитковидне або волотевид-
не, 2-15 квіткові. Плоди – 
обернено-яйцевиднокулясті, 
6-9 мм завдовжки. цвітіння 
V–VІІ.
Фанерофiт, гелiофiт, мезо-
терм, ксерофiт, мезотроф, 
ентомофiл, ендозоохор.
Степопетрант: кам´янисті 
схили, вапнякові та крейдяні 
відслонення, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-Євроазіатський (без 
тропіків). 
По Україні: майже по всій тери-
торії, розсіяно.
На Правобережжі по річ-
ках Інгулець, Саксагань, 
Базавлук, Кучеревський, 
2000), Новомосковський р-н 
(ок. с. Вільне, Бельгард, 1950), 
Дніпропетровський р-н (ок.    
м. Дніпропетровськ, Бельгард, 
1950), Синельниківський р-н 
(лівобережжя Дніпра, Котов! – 
Флора УРСР, т.6, Барановський, 
2000), Нікопольський р-н (по 
р. Солона, Тарасов, 1997!, 
1999). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростань. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/item/44322.html 
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Crataegus pentagyna 
Waldst. et Kit.
Глід п´ятистовпчиковий 
(Боярышник пятистолбчатый)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.
Декоративний, лікарський, 
їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Дерево, вегетативно нерухли-
вий, 400-600 см заввишки.
Молоді погони волосисті, зеле-

нувато-коричнюваті, гілки сірі, 
пазушні колючки нечисленні, 
5-10 мм завдовжки. Листки 
широко-яйцевидні з широ-
ко-клиновидною основою, 
волосисті, лопатеві, шкірясті, 
зверху зелені, зісподу сіро-зе-
лені, з обох боків волосисті. 
Квітки білуваті, 1-2 см діамет-
ром. Суцвіття рідкувате, густо 
опушене, щитковидне. Плоди 
коротко-еліпсоїдальні, чор-
нуваті, з сизою поволокою і 
червоним м’якушем. цвітіння 
V–VІ.
Фанерофiт, сциогелiофiт, ме-
зотерм, мезоксерофiт, мезот-
роф, ентомофiл, ендозоохор.

Степосильвант: світлі ліси, уз-
лісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньосхідноэвропейсько-
Кавказький. 
По Україні: майже по всій тери-
торії, спорадично.
Новомосковський р-н (ок.         
с. Євецько – Миколаївка, Бель-
гард, 1938, 1950, Мамонтова, 
Тарасов, 1992!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростань. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/item/44323.html
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Fragaria vesca L.
Суниці лісові
(Земляника лесная)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент лісових фі-
тоценозів.
Лікарський, їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно мало-
рухливий, 5-30 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, або підве-

дені, волосисті. Прикореневі 
листки на довгих до 20 см 
черешках, трійчасті, до 6,5 
см завдовжки, густо-притис-
нено-шовковисто волосисті. 
Квітки 1-2 см в діаметрі, білі. 
Суцвіття щитковидне, неба-
гатоквіткове. Плоди пониклі, 
до 2 см завдовжки, конічні 
або кулясті, яскраво-червоні, 
вкриті сім´янками. цвітіння 
V–VІ.
Гемікриптофiт, сциогелiофiт, 
мезотерм, мезофiт, мезотроф, 
ентомофiл, ендозоохор.
Сильвант: світлі ліси, лісові 
галявини, луки, чагарники, 
трав’янисті схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Малоазійський.
По Україні: Полісся, Лісостеп.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Алексеев и др., 
1988), Дніпропетровський р-
н (ок. м. Дніпропетровська, 
Акинфиев, 1889 – Флора УРСР, 
т.6, 1954).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: В. Л. Артем′єв.



406

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Geum aleppicum Jacq.
Гравілат алепський
(Гравилат алепский)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент лісових фі-
тоценозів.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 40-80 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, коротко-
волосисті, улиснені. 

Прикореневі листки на довгих 
черешках, піровидно-пірчасто 
розсічені, лопатеві, нерівно-
зубчасті, стеблові –на коротких 
черешках, пірчасторозсічені 
або 3-роздільні, з великими 
прилистками. 
Квітки численні золотисто-жов-
ті, пелюстки до 6 мм завдовж-
ки. Плоди при основі притисне-
но волохаті, на верхівці з дов-
гими дорсткими волосками. 
цвітіння VІ–VІІ.
Гемікриптофiт, сциогелiофiт, 
мезотерм, мезофiт, мезотроф, 
ентомофiл, епізоохор.
Рудеросильвант: ліси, галяви-
ни, чагарники, по стежках.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Степ (дуже рідко).
Новомосковський р-н (між  м-
ми Дніпропетровськ та Ново-
московськ, Акинфиев! – Флора 
УРСР, т.6), Дніпропетровський 
р-н (м. Дніпропетровськ, лі-
вий берег Дніпра, Манжура! 
– Акинфиев, 1889).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри у мину-
лому.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://nature.zabspu.ru/Plants/
Flowers/Ros/geum_aleppicum.htm 
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Geum rivale L.
Гравілат річковий
(Гравилат речной)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний, 
їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 25-80 см заввишки. 

Стебла прямостоячі, відстоя-
ло-волохаті, у верхній частині 
залозисті, темно-червоні, улис-
нені. Листки притиснено-воло-
хаті, прикореневі –  черешкові, 
переривчасто ліро видно-пір-
часто роздільні, стеблові – ко-
роткочерешкові, 3-роздільні, 
з невеличкими  яйцевидними 
прилистками. Квіток 2-5 на 
верхівці стебла, пониклих, дзво-
никовидних, пелюстки до 10-
15 мм завдовжки,червонуваті 
або жовтувато-білуваті, з чер-
воно-бурими жилками. Плоди 
в майже яйцевидній головці, 
жорсткувато волохаті. цвітіння 
V–VІ.

Гемікриптофiт, сциогелiофiт, 
мезотерм, мезофiт, мезотроф, 
ентомофiл, епізоохор.
Сильвопратант: вогкі місця, бе-
реги боліт, річок, луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейськосередземноморс
ько-північноазійський.
По Україні: Полісся, Карпати, 
Лісостеп.
Покровський р-н (по р. Вовча, 
Бекетов, 1886).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри у мину-
лому.
Потребує відновлення в куль-
турі.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: http://www.korseby.net/outer/
flora/rosopsida/rosaceae/index.html 



408

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Padus avium Mill.
Черемха звичайна
(Черемуха обыкновенная)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний, 
їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Дерево, кущ, стрижньокоре-
невий, вегетативно нерухли-
вий, 200–1000 см заввиш-

ки. Кора матова, чорно сіра. 
Листки черешкові, видовже-
но-обернено-яйцевидні, 3-10 
см завдовжки, по краю пил-
часто-зубчасті, загострені на 
верхівці, голі. 
Квітки дрібні, пахучі, білі або 
рожеві, 6 мм завдовжки. 
Суцвіття – густа поникла гро-
на, 10-15 см завдовжки. Плід 
– куляста кістянка, 6-8 мм 
у діаметрі, чорна, блискуча. 
цвітіння V–VІ.
Фанерофiт, сциогелiофiт, ме-
зотерм, мезофiт, мезотроф, 
ентомофiл, ендозоохор.
Сильвант: ліси, чагарники, 
вогкі місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Євроцентральноазійський.
По Україні: Закарпаття, 
Карпати, Полісся, Лісостеп, 
Степ.
Новомосковський р-н (по           
р. Самара, вільшняк, Бельгард, 
1938).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри у мину-
лому.
Потребує відновлення в куль-
турі.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото: І. А. Новосел
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Potentilla alba L.
Перстач білий
(Лапчатка белая)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент лісових фі-
тоценозів.
Лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно мало-
рухливий, 8—25 см заввишки. 
Стебла квітконосні, у пазухах 

листків, прямостоячі, тонкі. 
Листки прикореневі –  довго-
черешкові, 5-пальчасті, стеб-
лові – трійчасті, довгасто-лан-
цетні, пилчасті, зверху голі, 
знизу як і черешки сріблясто-
волосисті. Квітки білі, пелюст-
ки широко-оберненояйцевид-
ні, виїмчасті. Суцвіття півзон-
тиком, з 2-4 квіток. Плоди 
сім´янки, при основі волохаті. 
цвітіння V–VІ.
Гемікриптофiт, сциогелiофiт, 
мезотерм, ксеромезофiт, олі-
готроф, ентомофiл, балісто-
хор.
Сильвант: ліси, узлісся, чагар-
ники.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський (крім Півночі).
По Україні: Полісся, Карпати, 
Лісостеп.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Алексеев, 
1988!), Павлоградський р-н 
(Кочерезьке лісництво, Алек-
сеев, 1988!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.
 Збір лікарської сировини. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://commons.wikimedia.org/
wiki/Category:Potentilla_alba
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Potentilla erecta (L.) 
Raeunsch
Перстач прямостоячий
(Лапчатка прямостоячая)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухли-
вий, 15—50 см заввишки. 
Стебла висхідні або прямо-
стоячі, вилчасто розгалужені, 
з рідкими прямостоячими 

волосками. Листки зісподу 
блідіші; прикореневі –  че-
решкові, 3-5-пальчасті, стеб-
лові – сидячі, трійчасті, дов-
гасто-оберненояйцевидні, 
крупно пиловидно-зубчасті. 
Квітки поодинокі, 10-13 мм 
у діаметрі, пелюстки злег-
ка виїмчасті, жовті. Плоди 
сім´янки, ледве зморщені, 
близько 2 мм завдовжки. 
цвітіння VІ–ІХ.
Геофiт, сциогелiофiт, мезо-
терм, гігромезофiт, мезот-
роф, ентомофiл, балістохор.
Сильвопратант: вологі луки, 
болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський (помірна смуга).
По Україні: майже по всій тери-
торії, Степ (зрідка).
Новомосковський р-н (по 
р. Самарі Акинфиев, 1889, 
Єліашевич, 1930! – Флора 
УРСР, т.6).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні у минулому.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото:  http://folkmedicines.ru/
?attachment_id=1306 
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Potentilla heptaphylla L.
Перстач семилисточковий
(Лапчатка семилисточковая)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент лісових фі-
тоценозів.
Лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно нерух-
ливий, 5 – 15 см заввишки. 
Стебла висхідні, червонуваті, 

тонкі, розгалужені. Листки при-
кореневі – довгочерешкові, 5-
9 пальчасті, стеблові – трійчасті 
або 5-пальчасті, з яйцевидно-
ланцетними вушками. Квітки 
яскраво-жовті, пелюстки яй-
цеподібні,  5-7 мм завдовжки. 
Суцвіття багатоквіткове. Плоди 
сім´янки. цвітіння ІV–V.
Гемікриптофiт, гелiофiт, мезо-
терм, ксерофiт, мезооліготроф, 
ентомофiл, барохор.
Пратосильвант: піски, бори, 
схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-східноєвропейський.

По Україні: Полісся, Північний 
Лісостеп.
Новомосковський р-н (ок.         
с. Андріївка, Алексеев, 1988!), 
Павлоградський р-н (Коче-
резьке лісництво, Тарасов, 
1982!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання. 
Збір лікарської сировини. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.korseby.net/outer/
flora/rosopsida/rosaceae/index.html 
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Potentilla leucotricha 
(Borbas) Borbas
Перстач білоповстистий
(Лапчатка беловолосистая)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент лісових фі-
тоценозів.
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно мало-
рухливий, 50 – 70 см заввиш-
ки. 

Стебла висхідні, біло-повстис-
те. Листки черешкові, паль-
часті, з 5 довгастих або лан-
цетних, при основі клиновидно 
звужених, надрізано-пилчастих 
листочків. Квітки жовті, 15-25 
мм у діаметрі. Суцвіття густе, 
щитковидне. Плоди сім´янки, 
яйцевидні. цвітіння VІ–VІІ.
Гемікриптофiт, гелiофiт, мезо-
терм, мезоксерофiт, мегатроф, 
ентомофiл, балістохор.
Пратостепант: степи, схили, га-
лявини, луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Кавказький.

По Україні: Лісостеп,Північний 
Степ.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, Плотніков, Тарасов, 
1974!, Тарасов та ін., 1988!)

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання. 
Збір на букети. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/58177.html 
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Potentilla orientalis Juz.
Перстач східний
(Лапчатка восточная)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент лісових фі-
тоценозів.
Фітомеліоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, вегетативно 
малорухливий, 15 – 35 см за-
ввишки. 
Стебла висхідні або простер-

ті, прилегло опушені. Листки 
пальчаторозсічені, з 7-15 ви-
довжених або клинуватих лис-
точків, бокові – 2-роздільні, 
верхні – 3-роздільні або суціль-
ні, з прилистками. Квітки жов-
ті. Суцвіття півзонтики. Плоди 
сім´янки волохаті при основі. 
цвітіння VІ–VІІ.
Гемікриптофiт, гелiофiт, мезо-
терм, ксерофiт, мезотроф, ен-
томофiл, балістохор.
Рудеропетрант: кам´янисті 
сстепи, відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійський.

По Україні: Донецький Лісостеп, 
Степ.
Софіївський р-н (ок. с. Ми-
колаївка, Кучеревський, 
Красова, Шоль, 1999!), 
Нікопольський р-н (ок.                     
с. Миронівка, Кучеревський, 
Красова, Шоль, Провоженко, 
2002!). Місцезнаходження: 
Криворізький р-н (по р. Сакса-
гань, Акинфиев, 1889) вважає-
мо втраченим.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання. 
Збір лікарської сировини. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/part/17/item/44363.html 
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Potentilla palustris (L.) 
Scop.
Вовче тіло болотне
(Сабельник болотный)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент болотних 
фітоценозів.
Лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий, 
20 – 70 см заввишки. 
Стебла висхідні, коротко-від-

стовбурченоволохаті. Листки 
пірчасті, довгасті, крупно-
пилчато-зубчасті, 3-10 см за-
вдовжки, зверху зелені або 
трохи пухнасті, знизу – сіруваті 
чи білуваті, опушені, довгоче-
решкові, з 3-7 листочків, вер-
хні – трійчасті, на коротких че-
решках. Квітки темно-червоні, 
пелюстки 3-5 мм довжиною. 
Суцвіття щитковидне. Плоди 
сім´янки, гладенькі. цвітіння 
V–VІІ.
Криптофiт, сциогелiофiт, мезо-
терм, гігрофiт, мезотроф, енто-
мофiл, автогамний, балістохор, 
гідрохор.
Палюдант: болота.

Ареал виду, 
поширення в області
циркумполярний.
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Степ (зрідка).
Дніпропетровський р-н (Діївські 
плавні, Акинфиев, 1889, ПЗ 
Дніпровсько-Орільський, Бара-
новський, 1990!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання. 
Збір лікарської сировини. 

Заходи охорони
Охороняється у ПЗ Дніпровсько-
Орільський.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.ceroi.net/kommuner/
nome/naturomrader_naer_skolene/

damtjern_-_et_meromiktisk_vann.htm 
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Potentilla thyrsiflora 
Huels ex Zimmeter
Перстач 
пірамідноквітковий
(Лапчатка 
пирамидоцветковая)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фітоце-
нозів.
Декоративний, лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно мало-
рухливий, 20 – 40 см заввиш-
ки. 

Стебла висхідні або простерті, 
розгалужені. Листки прикоре-
неві – довгочерешкові, склад-
но-пальчасті, 5-7 листочків, 
стеблові – 5-6 листочків, вер-
хні – майже сидячі, трійчасті. 
Квітки ясножовті, пелюстки 4-
5 мм завдовжки. Суцвіття щит-
ковидне-волотевидне. Плоди 
сім´янки голі, мало-зморшку-
ваті. цвітіння V–VІІ.
Гемікриптофiт, сциогелiофiт, 
мезотерм, мезоксерофiт, олі-
готроф, ентомофiл, балісто-
хор.
Сильвопсамофіт: піски, узлісся 
соснових лісів, граніти, степи, 
іноді як бур´ян. 

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський.
По Україні: майже по всій тери-
торії.
Новомосковський р-н 
(Самарський бір, Зоз!), 
Дніпропетровський р-н (ок.     
м. Дніпропетровськ, Шмальгау-
зен! – Флора УРСР, т.6)

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://evdinatv.narod.ru/
ROSACEAE2.htm 
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Poterium sanguisorba L.
Чорноголовник 
родовиковий
(Черноголовник 
кровохлебковый)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фітоце-
нозів.
Їстівний, лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 20 – 60 см заввишки. 
Стебло підведене або прямо-

стояче, в нижній частині відхи-
лено-волосисте, циліндричне, 
вгорі голе, розгалужене. Листки 
прикореневі та нижні стеблові 
з відхилено-волосистими че-
решками, пірчасто-роздільні, 
бокові – короткочерешкові, 
яйцевидної форми, зазубрені, 
яснозелені, серединні та вер-
хні стеблові – сидячі, довго-
яйцевидні або лінійні. Квітки 
кармінно-червоні. Суцвіття го-
ловки, кулясті або еліптичні до 
2 см завдовжки. Плід 4-гран-
ний, яйцевидний, до 3,5 мм 
завдовжки. цвітіння V–VІ.
Гемікриптофiт, гелiофiт, мезо-
терм, мезоксерофiт, мегатроф, 

ентомофiл, балістохор.
Пратостепант: сухі, кам´янисті, 
вапнякові місця, схили.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійський (по-
мірна смуга).
По Україні: південна та півден-
но-західна частини території 
(розсіяно).
Новомосковський р-н (ок.                 
Андріївка, Тарасов та ін,1988), 
Павлоградський р-ни (Коче-
резьке лісництво, Тарасов та 
ін,1988, ок. м. Павлограда, 
Черн.! – Флора УРСР, т.6), 
П´ятихатський р-н (DSU!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання. 
Збір лікарської сировини. 

Заходи охорони
Відновлюється в Ботанічному 
саду ДНУ ім. О. Гончара.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/item/30220.html
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Rosa adenodonta Dubovik
Шипшина 
залозистозубчаста
(Шиповник  
железистозубчатый)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент степових 
фітоценозів.
Декоративний, лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, коренепаростковий веге-
тативнорухливий, 150-200 см 
заввишки. 
Стебла та гілки вкриті шипа-

ми. Листки спіральнно роз-
положені, непарнопіпрчасті, 
складні, листочків 5-7, з 
трав´янистими прилистками. 
Квітки рожеві, оточені прик-
вітками, стовпчик і головка 
рильця опушені. Суцвіття мало-
квіткове, щитковидне. Гіпантій 
червоний. цвітіння V–VІ.
Нанофанерофiт, гелiофiт, мезо-
терм, мезоксерофiт, мезотроф, 
ентомофiл, ендозоохор.
Степант: степові схили, чагар-
ники.

Ареал виду, 
поширення в області
Євроазійський.

По Україні: Південь Лівобереж-
ного Степу (Приазов´я).
Васильківський р-н (ок. с. Ав-
рамівка, пр. бер. р. Соломчи-
на, Барановський, Волошина, 
Тарасов, 2008!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.

Фото:  В. В. Дем′янов
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Rosa bordzilowskii 
Chrshan.
Шипшина Бордзиловського
(Шиповник  Бордзиловского)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (неоцінений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний, лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, коренепаростковий, ве-
гетативнорухливий, 60-100 
см заввишки. 
Стебла та гілки вкриті міцни-
ми, майже прямими шипами, 

з домішкою голчастих шипи-
ків на квіиконосних гілках. 
Листки дрібні, 3,5-4 см, не-
парно-піпрчасті, з 5, рідше 7 
листочками та трав´янистими 
прилистками. Квітки білі або 
блідо-рожеві, вкриті стеблис-
тими залозками. Суцвіття 
малоквіткове, щитковидне. 
Гіпантій кулястий, дрібний, не 
перевищує 10 мм у діаметрі, 
голий, гладенький. цвітіння 
V–VІ.
Нанофанерофiт, гелiофiт, ме-
зотерм, ксерофiт, мезотроф, 
ентомофiл, ендозоохор.
Петростепант: кам´янисті, 
степові схили.

Ареал виду, 
поширення в області
Південно-понтичний ендем.
По Україні: Південь Лівобереж-
ного Степу (Приазов´я).
Межівський р-н (по р. Солона, 
Барановський, Тарасов, 2007!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони 
Охороняється в Криворізькому 
ботанічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
taxonomy/taxon/32174.html
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Rosa borysthenica 
Chrshan.
Шипшина дніпровська
(Шиповник днепровский)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент степових 
фітоценозів.
Декоративний, лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, коренепаростковий, ве-
гетативнорухливий, 100-150 
см заввишки. 
Стебла та гілки вкриті черво-

нувато-бурою, з часом темно-
коричневою корою, та парни-
ми, міцними, прямими, майже 
серповидно зігнутими шипа-
ми. Листки дрібні, 5-6 см за-
вдовжки, густоопушені, звер-
ху по краю вкриті залозками, 
листочків 5, дуже зближених, 
що перекриваються краями, 
широко-еліптичні. Квітки по-
одинокі, яскраво-рожеві, пе-
люстки дрібні, 12-14 мм за-
вдовжки. Гіпантії дисковидно-
стиснуті, 12-14 мм у діаметрі, 
вкриті розсіяними стебловими 
залозками. цвітіння V–VІ.
Нанофанерофiт, гелiофiт, мезо-
терм, ксерофiт, мезотроф, ен-

томофiл, ендозоохор.
Степант: схили ярів, балок, сте-
пи.

Ареал виду, 
поширення в області
Східноєвропейський.
По Україні: різнотравно-типча-
ково-ковиловий Степ.
Новомосковський р-н (ок. с. 
Андріївка, DSU!, по р. Самари, 
Лазебна – Флора УРСР, т.6), 
Дніпропетровський р-н (ок. 
Рибальське, Лазебна – Флора 
УРСР, т.6, ок. с. Чаплі, Дзюбенко 
– Флора УРСР, т.6).
 
Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри у мину-
лому.
Руйнування місць зростання. 
Рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: 
http://molbiol.ru/pictures/107244.html 
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Rosa jundzillii Besser
Шипшина Юндзила
(Шиповник  Юндзилла)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент степових 
фітоценозів.
Декоративний, лікарський, 
медоносний, вітамінний, їстів-
ний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, коренепаростковий, 
вегетативнорухливий, 60-

80 см заввишки. 
Стебла та гілки вкриті прями-
ми, рідше серповидно зігну-
тими шипами. Листки складні, 
8-10 см завдовжки, листочків 
5-7, зубці по краю 2-пилчасті. 
Квітки великі, близько 5 см 
діаметром, поодинокі, пелюс-
тки яскраво-рожеві, оточені 
приквітками. Плоди крупні, ку-
лясті, при основі залозисто-ще-
тинисті. цвітіння VІ.
Нанофанерофiт, гелiофiт, ме-
зотерм, ксерофiт, мезотроф, 
кальцієфіл, ентомофiл, ендозо-
охор.
Петрант: кам´янисті місця, сте-
пи, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейський.
По Україні: Лісостеп, Карпати, 
Полісся, Степ (лівобережжя).
Синельниківський р-н (ок. 
с. Осокорівка, Пачоський – 
Флора УРСР, т.6).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: 
http://www2.lubw.baden-wuerttemberg.

de/public/abt2/dokablage/oac_168/
typ_01/0101638_1.jpg 
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Rosa maeotica Dubovik
Шипшина азовська
(Шиповник азовский)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент степових 
фітоценозів.
Декоративний, лікарський, ме-
доносний, вітамінний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущкоренепаростковий, веге-
тативнорухливий, 100-150 см 
заввишки. 

Стебла та гілки вкриті шипами. 
Листки спіральнорозположені, 
непарнопіпрчасті, складні, лис-
точків 5-7, з трав´янистими при-
листками. Квітки рожеві, оточені 
приквітками, стовпчик і головка 
рильця опушені. Суцвіття мало-
квіткове, щитковидне. Гіпантій 
майжекулястий. цвітіння V–VІ.
Нанофанерофiт, гелiофiт, мезо-
терм, ксерофiт, мезотроф, ен-
томофiл, ендозоохор.
Петростепант: кам´янисті та 
степові схили, чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморсько-Приазовський. 

По Україні: Степ (правобе-
режжя, лівобережжя та При-
азов´я).
Криворізький р-н (відвал 
№1 цГЗК, Тарасов, 1999!), 
Широківський р-н (ок. м. Інгу-
лець, Тарасов, 2002!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: О. М. Цуркан
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Rosa rubiginosa L. 
Шипшина волинська
(Шиповник волынский)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент лісових та 
степових фітоценозів.
Лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, коренепаростковий, ве-
гетативнорухливий, 100-120 
см заввишки. 
Стебла та гілки прямостоячі, 

вкриті дуже гострими, довгими 
до 1,5 см, гачковидно зігнути-
ми майже прямими шипами. 
Листки спірально розміщені, 
непарно-піпрчасті, складні, 
листочків 7, широко-еліптичні, 
з добре розвиненими прилис-
тками. Квітки поодинокі або в 
суцвіттях, білі або блідо-рожеві. 
Суцвіття малоквіткове з 3-5 
квіток, щитковидне. Гіпантій 
широкоеліптичний, 8-10 мм в 
діаметрі, позбавлений залозок. 
цвітіння V–VІІ.
Нанофанерофiт, сциогелiофiт, 
мезотерм, ксерофiт, мезотроф, 
кальцієфіл, ентомофiл, ендозо-
охор.

Сильвостепант: сухі чагарни-
кові схили, кам´янисті та вап-
някові відслонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-Європейський (Пів-
денний Схід).
По Україні: Правобережжя лі-
сові та лісостепові р-ни .
Новомосковський р-н (ок.        
с. Андріївка, Лазебна – Флора 
УРСР, т.6).
 
Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://baumschule-boysen.
de/joomla/index.php?option=com_

virtuemart&page=shop.
browse&category_id=11&Itemid=48&lan

g=ge&vmcchk=1&Itemid=48 
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Rosa spinosissima L 
Шипшина найколючіша
(Шиповник колючейший)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фітоце-
нозів.
Декоративний, лікарський, 
їстівний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, коренепаростковий, ве-
гетативнорухливий, до 60-75 
см заввишки. 

Стебла та гілки вкриті міц-
ними прямими, при основі 
сплюснутими шипами, та 
дрібними голчастими шипи-
ками. Листки дрібні, 4-6 см 
завдовжки, непарно-пірчасті, 
з 7-11 листочків, та вузеньки-
ми прилистками. Квітки поо-
динокі, 4-5 см у діаметрі, білі з 
жовтуватим відтінком, оточені 
приквітками. Гіпантій майже 
кулястий, при достиганні тем-
но-коричневий, майже чор-
ний. цвітіння V–VІ.
Хамефiт, гелiофiт, мезотерм, 
ксеромезофiт, мезотроф, каль-
цієфіл, ентомофiл, ендозоохор.
Петрофіт: кам´янисті місця.

Ареал виду, 
поширення в області
центральноєвразійсько-Пів-
нічноамериканський.
По Україні: Полісся (південь), 
Лісостеп, Степ (північ).
Верхньодніповський р-н 
(Бузова балка, Алексеенко 
– Флора УРСР, т.6, ок. с. Ка-
линівка, Кучеревський, Соку-
ренко, Федорова, 1995!,  с. 
Перше Травня, Кучеревський, 
Красова, Шоль, 2000!), 
Криничанський р-н (ст. Вос-
кобійня, Кучеревський, Кра-
сова, Шоль, 2000!), Кри-
ворізький р-н (б. Приворотна, 
Кучеревський, 1985! KRW), 
П’ятихатський р-н (ок.   с. Віль-
не, Красова, 1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Охороняється в Ботанічному 
саду ДНУ ім. О. Гончара.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://www.woodlandrosegarden.
com/latest_photos/latest_photos.htm
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Rosa tomentosa Smith 
Шипшина повстиста
(Шиповник войлочный)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фітоце-
нозів.
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, коренепаростковий, ве-
гетативнорухливий, 150-200 
см заввишки. 
Стебла та гілки вкриті міцними, 

однотипними, трохи серповид-
но зігнутими, при основі сплю-
щеними шипами. Квітконосні 
гілочки вкриті синюватою по-
волокою. Листки 7-9 см за-
вдовжки, непарнопіпрчасті, з 
5-7 видовжено-овальних  звер-
ху коротко-волосистими, зіс-
поду повстисто-волосистими з 
домішкою залозок листочків, з 
добре розвиненими волосисти-
ми прилистками. Квітки 4-5 см 
у діаметрі, рожеві, оточені при-
квітками. Суцвіття малоквітко-
ве по 3-8 квіток, щитковидне. 
Гіпантій кулястий, залозисто-
щетинистий. цвітіння VІ–VІІ.
Нанофанерофiт, гелiофiт, мезо-

терм, ксеромезофiт, мезотроф, 
ентомофiл, ендозоохор.
Сильвостепант: узлісся, чагар-
ники по ярах, степових схилах.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Малоазійський.
По Україні: Полісся, Лісостеп 
(зрідка), Північний Степ.
Павлоградський р-н (б. Свідо-
вок, Барановський, Тарасов, 
2006!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Охороняється в Криворізькому 
ботанічному саду.
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://green-life.ru/dataplants2.
html?id=PFL0012999 
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Sanguisorba officinalis L.
Родовик лікарський
(Кровохлёбка лекарственная)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент лісових фі-
тоценозів.
Лікарський.

Бiоекологiчна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 20-150 см заввишки. 
Стебла прямостоячі, ребристі, 

розгалужені, всередині порож-
ні, голі, блискучі. Прикореневі 
листки зібрані в розетки, на 
довгих до 50 см черешках, 
складні з 7-25 листочків, дов-
гасто-яйцевидних, при основі 
сердцевидних, на верхівці 
округлі, пилчасто-зубчасті по, 
з зубчастими прилистками, 
стеблові – на черешках до 15 
см завдовжки з 3-5 листочків, 
верхні – сидячі. Квітки темно-
червоні або чорно-пурпурові. 
Суцвіття овальні або овально-
циліндричні головки, 1,5-4 см 
завдовжки, 8-15 см шириною. 
Плід - сім´янка. цвітіння VІ–VІІІ 
(ІХ).

Гемікриптофiт, сциогелiофiт, 
мезотерм, мезофiт, мезотроф, 
ентомофiл, балістохор.
Сильвопратант: заливні луки, 
лучні степи, узлісся, береги рі-
чок.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Степ (по долинах річок).
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Тарасов и 
др., 1988, Барановський, 
2000), Павлоградський р-н 
(Кочерезьке лісництво, Тарасов 
и др., 1988), Дніпропетровсь-
кий р-н (ок. с. Селецьке, доли-
на Мокрої Сури, Давидович – 
Флора УРСР, т.6), Криворізький 
р-н (ст. Довгинцеве, Котов! 
– Флора УРСР, т.6).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Скорочення площ лісових ма-
сивів, лісові пожежі. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: Ю. В. Рублевська
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Spiraea litwinowii 
Dobrocz.
Таволга Литвинова
(Спирея Литвинова)

Родина 
Rosaceae – Розові (Розовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент степових 
фітоценозів.
Декоративний.

Бiоекологiчна 
характеристика
Кущ, коренепаростковий, ве-
гетативнорухливий, 50-100 см 
заввишки. 
Стебло та гілки коричневі. 

Листки розсіяно опушені або 
майже голі, обернено-дов-
гастояйцевидні, короткоче-
решкові, листки квітконосних 
гонів 5-12 мм завдовжки, 
цільнокраї, неплідних гонів 
– вдвічі більші, дрібнозуб-
часті, з трьома поздовжніми 
жилками. Квітки білі, пелюст-
ки обернено-яйцевидні, 2,5-3 
мм завдовжки. Суцвіття щит-
ковидне, 8-12 мм завдовжки, 
5-14 квіткове. Плід листянка, 
гола, близбко 2,5 мм завдовж-
ки. цвітіння V–VІ.
Нанофанерофiт, гелiофiт, мезо-
терм, ксерофiт, мегатроф, ен-
томофiл, балістохор.

Степант: степові схили, рівнин-
ні степи.

Ареал виду, 
поширення в області
Пвденносхідноєвропейський.
По Україні: північно-східні лісо-
степові р-ни.
Дніпропетровський р-н (ст. 
Ігрень, Флора УРСР, т.6, 
Барановський, 2008!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація. 

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: В. В. Дем′янов.
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Asperula graveolens 
M. Bieb. ex Schult. et 
Schult. f.
Маренка пахуча
(ясменник пахучий)

Родина 
Rubiaceae – Маренові 
(Мареновые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний)

Наукове та практичне 
значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий. 
10-35 см заввишки. Стебла 
висхідні, розгалужені, в нижній 

частині негусто-шорстко-дріб-
нощетинисті, у верхній-голі та 
гладенькі. Прикореневі листоч-
ки від довгастих до довгасто-
ланцентних, середні стеблові 
листки вузьколінійно-шиловид-
ні, приквіткові листки довгасто-
ланцетні. Квітки майже сидячі 
або на ніжках до 1-1,5 мм завд. 
Оцвітина блідо-рожева, майже 
гола. Суцвіття дихазіально-во-
лотисте. Плодики густо вкриті 
пластинчастими виростами 
(лусочками). цвітіння VI – VIII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезофіт, оліготроф, енто-
мофіл, балістохор.
Пратопсамофіт: річкові піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Східно-понтичний.
По Україні: Лівобережний 
Лісостеп (південна частина), 
Лівобережний Степ (нерідко).
Новомосковський, Павлоград-
ський р-ни (Альбицька, 1948, 
Флора УРСР, т.10), Дніпропет-
ровський р-н (Акінфієв, 1889, 
Барановський, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://oblepiha.com/uploads/
posts/2010-04/1272373523_a0.jpg
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Galium tinctorium 
(L.) Scop.
Підмаренник красильний
(Подмаренник красильный)

Родина 
Rubiaceae – Маренові 
(Мареновые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий. 25-70  см завтовшки. 
Стебла поодинокі, від основи 

підведені, чотиригранні, голі, 
гладенькі. Стеблові листки 
лінійні або вузько ланцетні, 
плоскі, по краю дрібно-пиль-
часто шорсткі. Нижні листки 
зібрані в кільця по 6, верхні 
– по 4, супротивні.  Верхні при-
квіткові листки яйцевидно-лан-
цетні. Оцвітина біла. Суцвіття 
розлоге, рідкувате. Плодики 
голі, близько 1,5 мм завдовж-
ки.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезоксерофіт, ме-
зотроф, ентомофіл, балістохор.
Степопратант: степові схили, 
сухі луки, узлісся, лісові галяви-
ни.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Західносибірсь-
кий.
По Україні: майже по всій тери-
торії, крім злакового Степу.
Павлоградський р-н (по р. Вов-
ча, ок. м. Павлоград, Сидоров, 
1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому малочи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.missouriplants.com/
Whiteopp/Galium_tinctorum_plant.jpg
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Galium trifidum L. 
Підмаренник Рупрехта
(Подмаренник Рупрехта)

Родина 
Rubiaceae – Маренові 
(Мареновые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, коротко коре-
невищний, утворює нещільні 
дернинки, вегетативно мало-
рухливий, 5-20 см заввишки. 

Стебла висхідні або 
напівполеглі,тоненькі, чоти-
ригранні, по ребрах вкриті 
шипиковидними щетинка-
ми, галузисті. Стеблові лис-
тки довгасто-еліптичні або 
довгасті, 4-14 мм. Оцвітина 
біла, здебільшого трилопа-
теві, з яйцевидними, на вер-
хівці загостреними, лопатя-
ми. Суцвіття верхівкове, во-
лотисте. Плодики чорнуваті. 
цвітіння VI-VII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, гігромезофіт, ме-
зотроф, ентомофіл, балісто-
хор.
Пратопалюдант: болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Північносхідно-Європейський.
По Україні: Лісостеп.
Новомосковський район (пр. 
с. Андріївка, Алексеєв, 1988!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
порушення гідрологічного ре-
жиму.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень, прискорення створення 
екомережі області.

Фото: http://www.digitalnaturalhistory.
com/images/galiumtinctorium7nriverbayr

obertsoct92005.jpg
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Galium tyraicum Klokov
Підмаренник 
дністровський
(Подмаренник днестровский)

Родина 
Rubiaceae – Маренові 
(Мареновые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений)

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, коротко корене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 60-110 см заввишки.
Стебла часто полеглі, чоти-
ригранні, опушені, галузисті. 

Листки плоскі, тонкі, щетинис-
то-війчасті. Листки в суцвітті 
дрібніші, довгасто-, або ліній-
но-ланцетні. Оцвітина біла, 
лопаті довгасто-яйцевидні. 
Суцвіття довгасте, видовже-
не, перерване, вилотисте. 
цвітіння VI-VIII.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, ксерофіт, оліготроф, 
ентомофіл, балістохор.
Сильвопсамофіт: піски арен.

Ареал виду, 
поширення в області
Південноподольський ендем.
По Україні: Західній Лісостеп 
(нерідко).

Новомосковський р-н (аре-
на р. Самара, Алексеев и др., 
1988).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень, прискорення створення 
екомережі області.

Фото: http://upload.wikimedia.org/
wikipedia/commons/thumb/8/8a/

Galium_album1.jpg/220px-Galium_
album1.jpg
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Galium uliginosum L.
Підмаренник багновий
(Подмаренник топяной)

Родина 
Rubiaceae – Маренові 
(Мареновые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухли-
вий, 10-80   см заввишки. 
Стебла висхідні або полеглі, 

чіпкі, розгалужені, чотиригран-
ні, густо вкриті щетинками. 
Стеблові листки довгасто-лан-
цетні, нижні листки еліптично-
ланцетні, 3-12 мм завдовжки, 
по краю вкриті щетинками, 
голі, яскраво-зелені, в кільцях 
по 6. Оцвітина біла. Суцвіття 
верхівкове, волотисте, рідку-
вате. Плодики голі, близько 
1 мм завдовжки, темно-бурі. 
цвітіння VI-IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Сильвопалюдант: болота, воло-
гі луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: майже по всій тери-
торії, крім Криму.
Новомосковський, Павлоград-
ський р-ни (в заплаві р. Са-
мара, Тарасов и др., 1988).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
порушення гідрологічного ре-
жиму.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень, прискорення створення 
екомережі області.

Фото: http://www.nhm.uio.no/botanisk/
nbf/plantefoto/galium_uliginosum_

Norman_Hagen01.jpg
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Galium volhynicum 
Pobed. 
Підмаренник волинський
(Подмаренник волынский)

Родина 
Rubiaceae – Маренові 
(Мареновые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).
Європейський Червоний спи-
сок (R).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
40-100 см заввишки. Стебла 

при основі підведені або вис-
хідні, круглясті, опушені хвиляс-
тими волосками, в горі голі, від 
середини розгалужені. Листки 
лінійно-шиловидні, нижні лис-
тки в кільцях по 8, волосисті, 
верхні - по 6, голі. Приквіткові 
листки відтягнуті, верхні – дов-
гасто- або яйцевидно-ланцетні. 
Оцвітина дзвониковидна, біла, 
гола. Суцвіття видовжене, стис-
ле, волотисте. Плодики темно-
бурі, голі, гладенькі. цвітіння 
VI-VII.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, ен-
томофіл, балістохор.
Степант: степові та кам’янисті 

(переважно вапнякові) схили, 
степові чагарники.

Ареал виду, 
поширення в області
Західно-понтичний ендем.
По Україні: Лісостеп (південна 
частина), Степ (Правобережжя, 
між Дністром та Дніпром).
Дніпропетровський р-н (ок.  
аеропорту, Тарасов, 1994!), по 
території правобережжя облас-
ті, спорадично (Кучеревський, 
2004).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://malahov-plus.com/2010-
1271822798_galium_boreale_2.jpg
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Rubia tatarica (Trev.) 
Fr. Schmidt
Марена татарська 
(Марена татарская)

Родина 
Rubiaceae – Маренові 
(Мареновые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухли-
вий гемікриптофіт, 10-50 см 
заввишки. Стебла прямосто-
ячі або підведені, гостро-чо-

тиригранні, по ребрах вкриті 
шипиковидними щетинка-
ми, решта – голі, галузисті. 
Стеблові листки в кільцях по 
4, довгасто-ланцетні. Суцвіття 
двічі-, тричітрійчасто роздільні 
півзонтики. Оцвітина зеленува-
то-жовтувата. Плід чорнуватий. 
цвітіння VI-VII.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, мезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Псамопратант: берега річок, 
піски.

Ареал виду, 
поширення в області
Понтично-Каспійський ендем.

По Україні: Степ (розсіяно).
Павлоградський р-н (прирус-
лова заплава Самари, ок.              
с. Кочережки, Тарасов, та ін., 
1985!). 
Місцезнаходження: Дніпропет-
ровський р-н (ок. с. йосипівка, 
Одинківка, Котов!, Флора УРСР, 
т. 10, 1961) вважаємо втраче-
ним внаслідок затоплення.

Чисельність та причини її 
змін
Популяції малочисельні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
порушення гідрологічного ре-
жиму.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень, прискорення створення 
екомережі області.

Рис.: К. В. Андрусевич 
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Dictamnus albus L.
Ясенець білий 
(ясенец белый)

Родина 
Rutaceae – Рутові (Рутовые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).
Червона книга України (рідкіс-
ний).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид. 
Лікарський, отруйний, декора-
тивний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативно рухливий, 

30 – 100 (120) см заввишки.
Стебла прямостоячі, опушені, 
вгорі густо вкриті чорнува-
то пурпуровими залозками. 
Листки непарно пірчасті, з 7 
– 9 шкірястими, довгасто-еліп-
тичними, по краю дрібнохрящу-
вато-пилчастими листочками, 
3 – 7,5 см. Суцвіття китицевид-
не, 20 – 30 см. Квітки пооди-
нокі, або по 2 – 3. Чашолистки 
6 – 7 мм, залозисто-опушені. 
Пелюстки 2,6 – 2,8 см, білі. 
Плід – коробочка, 10 – 12 см. 
цвітіння V – VI.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, ксеромезофіт, ме-
зотроф, ентомофіл, балістохор.

Степосильвант: світлі дубові 
ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморсько-Кавказь-
кий.
По Україні: Південний Лісостеп 
і Степ, Гірський Крим.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Попасне, ок. с. Євецько- 
Миколаївка, ок. с. Василівка, 
Бельгард, Сідельник, Травлєєв, 
1964!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі екземпляри у мину-
лому.
Руйнування місць зростання, 
вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує розмноження в куль-
турі.

Фото: http://www.google.com/images?cli
ent=opera&rls=ru&q=Dictamnus%20albu
s&oe=utf-8&um=1&ie=UTF-8&source=og

&sa=N&hl=ru&tab=wi
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Haplophyllum suaveolens 
(DC.) G. Don f.
Гаплофіл запашний 
(цельнолистник душистый)

Родина 
Rutaceae – Рутові (Рутовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокоре-
невий, вегетативно нерухли-
вий, (10) 20 – 35 см заввиш-
ки.
Стебла прямостоячі, округлі, 

до верху улиснені, , від основи 
дуже розгалужені, голі,. Листки 
сидячі, довгасто- або лінійно-
ланцетні, 1,5 – 2,5 см, голі, 
крапчастозалозисті. Суцвіття 
густе щитковидне по 6 – 12 
квіток. Квітки п’ятичленні, ча-
шолистки 2,5 – 3 мм, пелюст-
ки жовті, при основі майже ру-
дуваті, 8 – 9 мм. Плід – 5-лопа-
тева, 5-гнізда, гола коробочка, 
4 мм. цвітіння VI – VIIІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, ме-
зотерм, ксерофіт, мезотроф 
(кальцифіл), ентомофіл, баліс-
тохор.
Петростепант: вапнякові від-
слонення.

Ареал виду, 
поширення в області
Східносередземноморсько-
Середньоєвропейсько-При-
чорноморський.
По Україні: Південний Лісостеп 
і Степ, Крим (зрідка).
Верхньодніпровський р-н 
(ок. с. Перше Травня, Куче-
ревський, Шоль, Красова, 
2000!), Софіївський р-н 
(с. Макорти, Кучеревський, 
1986!), Томаківський р-н 
(с. Вищетарасівка, Тарасов, 
1994!), Криворізький р-н (с. 
Зелене, Кучеревський, 1985!, 
Котов, 1927), Широківський 
р-н (с. Стародобровільське, 
Кучеревський, Томчук, 1994!, 
с. Шестерня, Красова, 1996!, 
Кучеревський, Шоль, Красова, 
Груша, 1999!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.guenther-blaich.de/kr/
Ra049627.jpg
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Salix aurita L.
Верба вушката
(ива ушастая)

Родина 
Salicaceae – Вербові (ивовые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Кущ, вегетативнонерухливий. 
0,5 – 1,5 м заввишки.
Гілки короткі, молоді – пух-
насті, річні – голі, каштанові, 
старі – темні. Обезкорена де-

ревина з короткими, рідкими 
валиками і горбиками. Листки 
0,8 – 4 см завд., 0,5 – 3 см 
звав., обернено-яйцеподіб-
ні або ромбічно-круглясті, по 
краю зубчасті або хвилясті, 
зверху тьмяно-зелені, знизу 
сіро-повстисті. Суцвіття – си-
дячі, густоквіткові сережки. 
Квітки одностатеві, оцвітина 
зачаткова. Плід – одногніз-
да, двостульчаста коробочка. 
цвітіння V.
Нанофонерофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, гігромезофіт, ме-
зотроф, ентомофіл, анемохор.
Палюдосільвант: сирі чагар-
ники, лісові галявини.

Ареал виду, 
поширення в області
Західно-Середньоєвропейсь-
кий.
По Україні: Полісся, Лісостеп, 
Карпати (часто).
Дніпропетровський р-н (ок.      
м. Дніпропетровськ, Шмальгау-
зен! – Флора УРСР, т. 4, 1952), 
Новомосковський р-н (с. Ва-
силівка, Бронза, 1940!, Кири-
ченко, 1955!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Порушення гідрологічного ре-
жиму, руйнування місць зрос-
тання. 

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень, прискорення організації 
екомережі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/66148.html

Фрагмент: http://www.plantarium.ru/
page/image/id/11186.html
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Salix caprea L
Верба козяча
(ива козья)

Родина 
Salicaceae – Вербові (ивовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Кормовий. 

Біоекологічна 
характеристика
Дерево, кущ, вегетативно не-
рухливий, 6–10 м заввишки. 
Обезкорена деревина без ва-
ликів, червоніюча. Гілки товсті, 

розлогі, молоді – сіро-опушені, 
дорослі – бурі або сірі, вузлу-
ваті. Листки 11 – 18 см, 5 – 8 
см широко-яйцевидні, майже 
круглясті, обернено-яйцевид-
но-довгасті, рідше ланцетні, по 
краю нерівномірно-зубчасті, 
зверху голі, темно-зелені, знизу 
сіро-повстисті. Суцвіття – товс-
ті, сидячі, сережки 5 – 6 см 
завд. Квіти одностатеві, оцвіти-
на зачаткова. Плід – одногніз-
да, двостульчаста коробочка. 
цвітіння IV.
Фанерофіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, мезофіт, олігомезотроф, 
ентомофіл, анемохор.
Сільвант: ліси, галявини.

Ареал виду, поширення в 
області
Європейсько-центрально-
азіатський.
По Україні: лісові райони, 
Лісостеп і Г. Крим (рідше).
Новомосковський р-н (с. 
Хащове, Жура, Ткаченко! 
– Флора УРСР, т.4, 1952, ок 
с. Вільне, Сідельник, 1939! 
DSU!), Павлоградський р-н 
(ок. м. Пав-лоград, Кириченко, 
1941!), Дніпропетровський р-н 
(ок.м. Дніпропетровськ, Котов! 
– Флора УРСР, т.4, 1952, 
Тарасов, 1990!, Барановський, 
2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
вирубка лісів.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень, прискорення організації 
екомережі.

Фото: http://www.commanster.eu/
commanster/Plants/Trees/Trees/Salix.

caprea2.jpg 
Фрагмент: http://www.plant-

identification.co.uk/images/salicaceae/
salix-caprea-2.jpg
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Salix viminalis L.
Верба прутовидна
(ива корзиночная)

Родина 
Salicaceae – Вербові (ивовые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний, лікарський, 
кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Дерево або кущ, вегетативно 
нерухливий, до 10 м заввиш-
ки. 

Молоді гілки – сіро-пухнасті 
або голі, дорослі – жовті або 
оливково-брунатні, звичайно 
голі. Молоді листки довгасто-
обернено-яйцевидні, дорослі 
– ланцетні або лінійно-лан-
цетні, 8 – 20 см завдовжки., 
1 – 6 завширшки., цілокраї 
або трохи хвилясто-виїмчасті, 
зверху зелені, трохи пухнасті 
або голі, знизу опушені, біло-
шовковисті, блискучі.  Суцвіття 
– товсті, майжесидячі, густок-
віткові сережки. Квіти односта-
теві, оцвітина зачаткова. Плід 
– одногнізда, двостульчаста ко-
робочка. цвітіння IV – V.
Фанерофіт, геліофіт, мезотерм, 

гігромезофіт, мезотроф, енто-
мофіл, анемохор.
Пратосильвант: береги річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Голарктичний.
По Україні: Полісся, Прикар-
паття, Карпати (розсіяно), Лісо-
степ (рідко).
Павлоградський р-н (ок. 
Тернівки, Рог.! –  Флора УРСР,      
т. 4, 1952), Синельніківський р-
н (с. Георгієвка, Монтр.! – Флора  
УРСР, т. 4, 1952), П`ятихатський 
р-н (с. Боголюбівка, 1945!,       
р. Жовта, Бельгард, 1950, DSU, 
Барановський, 2001!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання, 
вирубка лісів.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень, прискорення організації 
екомережі.

Фото: http://www.stihl.com/global/
knowhow/lexika/baumlexikon/img/

PB110510_kl.jpg
Фрагмент: http://www.zahradnictvi-eden.

cz/obchod/files/vrba-kosarska.jpg
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Saxifraga tridactylides L.
Ломикамінь трипальчастий 
(Камнеломка трехпалая)

Родина 
Saxifragaceae – Ломикаменеві 
(Камнеломковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативно рух-
ливий, 2 – 8 см заввишки.
Стебло пряме або висхід-

не, просте або розгалужене. 
Прикореневі листки в розетці, 
стеблові листки чергові, 3-ло-
патеві, сидячі, верхні – суціль-
ні. Суцвіття розлоге з гроно 
видними гілками. Пелюстки 
білі, близько 4 мм завдовж-
ки. Плід – куляста коробочка. 
цвітіння ІV – VI.
Терофіт, сціогеліофіт, мегатерм, 
мезоксерофіт, мезотроф, енто-
мофіл, балістохор.
Степопетрофіт: відкриті кам’я-
нисті місця, скелі.

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-центральноазійсько-Пів-

нічноафриканський.
По Україні: Лісостеп, Степ.
Апостоловський р-н (ок. 
с. Шолохове, б. Гадюча, 
Кучеревський, Шоль, Красова, 
Провоженко, 2002!).
Місцезнаходження: Дніпро-
петровський р-н (м. Дніпро-
петровськ, сад Потемкина, 
Акинфиев, 1889, 1894) вва-
жаємо втраченим. 

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання, 
рекреація.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://flora.nhm-wien.ac.at/Bilder-
P-Z/Saxifraga-tridactylites.jpg
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Cymbochasma 
borysthenica 
(Pall. ex Schlecht.) 
Klokov et Zoz
Цимбохазма дніпровська
(цимбохазма днепровская)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Червона книга України (рідкіс-
ний).
Європейський Червоний спи-
сок (е).

Наукове та практичне 
значення
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий. 
4 – 10 см заввишки.

Стебла численні, розчепірені, 
знизу вкриті загостреними 
лусочками. Листки цілокраї, 
пухнасті при підняті, лінійно-
ланцетні, загострені, сірувато-
повстисті, 10 – 20 мм . Квітки 
– при основі стебла, нечислен-
ні (2 – 4), або в пазухах верхніх 
лусочок. Чашечка вдвічі корот-
ша від віночка. Віночок 25 – 35 
мм, жовтий, зовні білувато-опу-
шений. Плід – коробочка тупо-
конусовидна. цвітіння IV – V.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мезотроф, ен-
томофіл, балістохор.
Петростепант: кам’янисті міс-
ця, схили, сухі степи.

Ареал виду, 
поширення в області
Південноукраїнський ендем.
По Україні: Степ, північний. 
Крим, Присивашшя.
Павлоградський р-н (с. Ми-
хайлівське, 1894, DSU!), 
Солонянський р-н (по р. Сакса- 
гань, Акинфиев, Сидоров, 
1897, Пестушко, 1938!), Ніко-
польський р-н (с. Борисівка, 
Демьянов, 1990, 2001!, ок. 
с. Межуївка, Кучеревський, 
Красова, Шоль, 1999!, ок. с. 
Ленінське, ок. с. Таврійське, 
Кучеревський, Красова, Шоль, 
2000!), Синельниківський р-н 
(Ненаситицькі пороги, Паллас – 
Акинфиев, 1889), Криворізький 
р-н (с. Зелене, Кучеревський, 
1986), Широківський р-н 
(с. Шестерня, Котов, 1927, 
Красова, 1997!, 1999!, KRW!, 
Барановський, 2000).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: В. В. Дем′янов



441

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Digitalis grandiflora Mill.
Наперстянка великоцвіта 
(Наперстянка 
крупноцветковая)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний, медоносний, лі-
карський, інсектицид.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник ( см), стрижньо-
кореневий, вегетативно нерух-
ливий. 40 – 100 см заввишки.
Стебло пряме. Звичайно про-

сте, опушене. Листки чергові 
довгасто-еліптичні або яйце-
видно-ланцетовидні, дрібно 
пиловидно-зубчасті, 5 – 20 см. 
Квітки в однобічному багаток-
вітковому гроні, горизонтально 
відхилені або пониклі. Віночок 
великий, 3 – 4 см, світложов-
тий, всередині з білуватими 
жилками, зовні разом із чашеч-
кою залозисто-пухнастий.  Плід 
– коробочка 10 мм, залозисто-
пухната. цвітіння VІ – VIІІ.
Гемікриптофіт, мезофіт, мезот-
роф, сциогеліофіт, ентомофіл, 
балістохор.
Сильвант: ліси, гаї, серед ча-
гарників.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Західноазіатсько-
Середземноморський.
По Україні: Закарпаття, Кар-
пати, Прикарпаття, Полісся, 
Лісостеп.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Тарасов и др., 
1988).

Чисельність та причини її 
змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.biobsu.org/foto/
postcards.php?image_id=288&sionid=8c

9ea1a4aabb9cee85fdb352b039c9a8
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Limosella aquatica L.
Мулянка водяна 
(Лужница водная)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативнонерух-
ливий. 3 – 5 (10) см заввишки.
Пагони повзучі, вкорінюються. 
Листки зібрані розеткою, дов-

гасті або лінійно-лопатеві 4 – 12 
мм, тупуваті, цілокраї більш-
менш м’ясисті. Квіток 3 – 10, 
дрібні, поодинокі, в кутках лис-
тків, пазушні. Віночок 2 – 3,5, 
білий або блідолиловий, вдвоє 
довший за чашечку. Плід – яйце-
видна або куляста коробочка, 3 
мм, коричнева. цвітіння VI – Х.
Терафіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, мезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Пратопалюдант: вологі місця, 
береги річок, озер, поди.

Ареал виду, 
поширення в області
Плюрирегіональний.

По Україні: Закарпаття (зви-
чайно).
Дніпропетровський р-н (ок. 
м. Дніпропетровськ, Акин-
фиев, 1889; DSU, 1827!, ПЗ 
Дніпровсько–Орільський, Ма-
нюк, 1998!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/12636.html
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Linaria biebersteinii 
Besser 
Льонок Біберштейна
(Льнянка Биберштейна)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
1 (зникаючий).
Світовий Червоний список (І).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Медонос.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, вегетативноне-
рухливий. 20-60 см заввиш-
ки. 

Стебло в нижній частині опу-
шене. Листки  ланцетовидні4-6 
см завдовжки, сидячі. Віночок 
яскраво-жовтий, з оранжевою 
випуклістю на нижній губі, 
18–30 мм завдовжки, верх-
ня губа неглибоко надрізана. 
Плід – шаровидна коробочка.  
цвітіння VI – VІІІ.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, ксерофіт, мегатроф, ен-
томофiл, балістохор.
Пратостепант  степи, перелоги.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем України.
По Україні: південний захід і 

південь Степу, Степовий Крим 
(дуже рідко).
Нікопольський р-н (ок. м. Ор-
джонікідзе, Тарасов, 2007!).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.plantarium.ru/dat/
img/2/24/24903_edcae023.jpg

Фрагмент: http://www.plantarium.ru/
page/personal/of/324/part/27.html
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Linaria macroura 
(M.Bieb.) M.Bieb
Льонок великохвостий 
(Льнянка крупнохвостая)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий. 
20 – 50 см заввишки.
Стебло пряме. Листки лінійні, 2 
– 4 см. Суцвіття – верхівкове, 

залозисто опушене, багатоквіт-
кове гроно. Віночок жовтий, до 
30 мм, трубочка з жовтою або 
оранжевою волосистою випук-
лістю. Плід – округло-яйцевид-
на коробочка. цвітіння V – VІІI.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезоксерофіт, мезотроф, 
ентомофiл, балістохор.
Степант: степи, схили, перело-
ги.

Ареал виду, 
поширення в області
Причорноморський ендем.
По Україні: Правобережжя 
(зрідка), південь країни (зви-
чайно).

Павлоградський р-н (ок. міста 
Павлоград, Сидоров, 1897), 
П`ятихатський р-н (с. Сак-са-
гань, Сидоров, 1897), Верхньо-
дніпровський р-н (ок. м. Вер-
хньодніпровськ, Акинфиев, 
1895), Нікопольський р-н 
(DSU, 1889!), Томаківський 
р-н (Каховське водосхови-
ще, Кучеревський, Красова, 
Провоженко, 2001) Широ-
ківський р-н (ок. с. Шестерня, 
Красова, 1998! KRW), 
Апостолівський р-н (с. Михай-
лівка, Тарасов, 1998! DSU).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://crimea.fotopage.ru/data/
index.php?cat=88
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Lindernia procumbens 
(Krock.) Borba
Ліндернія простерта 
(Линдерния простертая)
 

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, 2 – 15 см завдовж-
ки.
Стебло від основи розгалуже-
не, чотиригранне. Листки яй-

цевидні, або довгасто-еліптич-
ні, супротивні, сидячі, при ос-
нові тупі, тринервові, 1 – 2 см 
з дрібними війками по краях. 
Квітки в пазухах листків, поо-
динокі. Віночок вдвічі довший 
за чашечку, 7 – 8 мм, у відкри-
тих квіток голубуватий з фіоле-
товими крапками, у закритих 
– білуватий з жовтуватою ниж-
ньою губою та блідо-рожевою 
верхньою. Плід – довгаста або 
яйцевидна коробочка, 3 – 4 
мм. цвітіння V – VІIІ.
Терафіт, сциогеліофіт, мезо-
терм, мезогігрофіт, мезотроф, 
ентомофіл, анемофiл, балісто-
хор. 

Пратопалюдант: вологі місця, 
береги річок, боліт.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньоєвропесько-Серед-
земноморсько-Азійський.
По Україні: Закарпаття, Полісся, 
Лісостеп, Степ.
Дніпропетровський р-н (ПЗ 
Дніпровсько–Орільський, 
Манюк, 1995!), Нікопольський 
р-н (долина р. Дніпро, Шмаль-
гаузен, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://edu.nstu.ru/frc/konkurs/
kkrno/linder.htm
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Melampyrum 
cristatum L.
Перестріч гребінчастий 
(Марьянник гребенчатый)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий, 
(є корені – гаусторії). 12 – 40 
см заввишки.
Стебло просте або розгалужене. 
Рослина розсіяно вкрита корот-

кими жорсткими волосками. 
Листки сидячі, лінійно ланцетні, 
3–8 см завдовжки, нижні до 6 
мм завширшки, верхні – 1 – 1,2 
см завширшки. Суцвіття густі, 
чотиригранні. Чашечка вдвічі 
коротша за віночок, волохата. 
Віночок 10 – 16 мм завдовж-
ки, пурпуровий, рідше блідий, з 
жовтим зівом і краями. Плід – 
довгасто-яйцевидна коробочка, 
загострена, серповидно зігнута 
8 – 10 мм. цвітіння VI – IX.
Терафіт, сцоигеліофіт, мезотерм, 
мезофіт, мезотроф, напівпара-
зит, ентомофіл, мірмекохор.
Сільвопратант: лісові галявини, 
луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Західносибірсь-
кий.
По Україні: Закарпаття, Прикар-
паття, Полісся, Лісостеп (зви-
чайно), Лівобережжя (зрідка).
Новомосковський р-н (ок.       
м. Новомосковськ, Акинфиев! 
– Флора УРСР, т. 9, с. Попасне 
– Надеждівка!, Флора УРСР,              
т. 9, с. Вільне, Бельгард! – Флора 
УРСР, т. 9), Магдалинівський 
р-н (с. Котовка, Лоза, 1999), 
Павлоградський р-н (ок. с. Ко-
чережки, Тарасов и др., 1988), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев!, 
Кожевников! – Флора УРСР, т. 9, 
Сидоров, 1897, Барановський, 
2000), П’ятихатський р-н (ок. 
с. Біленщина, Кучеревський, 
2000!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://brittakarolina.wordpress.
com/page/3/
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Melampyrum 
nemorosum L.
Перестріч гайовий 
(Марьянник дубрaвный)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, кормовий.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий. 
15 – 60 см заввишки.
Стебло пряме, розгалужене, з 
жовтими догори косо спрямо-

ваними гілками, вкрите жорс-
ткими волосками.  Листки 3 – 
10 см завдовжки, супротивні. 
Квітки в пухкому, однобічному 
гроні, по одній в пазухах вер-
хніх листків. Чашечка 0,8 – 1 
см, довговолосисто-шорстка. 
Віночок 12 – 20 мм, золотис-
то-жовтий, з бурувато-черво-
ною зігнутою, трубочкою. Плід 
– видовжена або еліптично-
ланцетна коробочка 6 – 7 
мм, загострена, гола. цвітіння 
V– VIII.
Терафіт, сціогеліофіт, мезотерм,  
мезофіт, мезотроф, напівпара-
зит, ентомофіл, мірмекохор.
Пратосильвант: луки, ліси.

Ареал виду, 
поширення в області:
Європейсько-Західносередзем
номорський.
По Україні: Закарпаття, 
Карпати, Полісся, Лісостеп 
(часто). Степ. Північ 
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Тарасов и др., 
1988), Павлоградський 
р-н (Кочерезьке лісниц-
тво, Тарасов и др., 1988), 
Дніпропетровський р-н (ок.          
м. Дніпропетровськ, Гембицька, 
1918!), Покровський р-н (ок.   
с. Велико-Михайлівка, Бекетов! 
– Флора УРСР, т. 9).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/44885.html
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Melampyrum pratense L
Перестріч лучний 
(Марьянник луговой)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, медонос, кормо-
вий.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, стрижньокорене-
вий, (є корені – гаусторії). 15 
– 40 см заввишки.
Стебло прямостояче, частіше 

розгалужене. Листки майже 
сидячі, лінійно-ланцетовидні, 
цілокраї, 4 – 9 см завдовжки. 
Квітки в пазухах супротивних 
приквітків на верхівці стебла 
і гілок, в пухких поодиноких 
гронах. Чашечка гола, віно-
чок блідожовтий, або майже 
білий, 11 – 14 мм з прямою 
трубочкою. Плід –  сплюснута, 
яйцевидна коробочка, косо 
загострена, 10 мм. цвітіння 
V– VII.
Сциогеліофіт, мезотерм, мезо-
фіт, мезотроф, напівпаразит, 
ентомофіл, мірмекохор.
Сільвопратант: хвойні, мішані 
ліси, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Європейсько-Західносибірсь-
кий.
По Україні: Полісся (звичайно), 
Лівобережний Лісостеп (зрід-
ка).
Новомоковський р-н (ок.           
с. Знаменівка, Флора УРСР, 
т. 9, Тарасов та ін., 1988), 
Дніпропетровський р-н (ок.     
м. Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото:  http://oldboy.icnet.ru/SITE_2103/
MY_SITE/My_rast/11_M_1.htm



449

Д
во

до
ль

ні
 /

 M
ag

no
lio

ps
id

a

Pedicularis dasystachys 
Schrenk
Шолудивник 
пухнатоколосий 
(Мытник мохнатополосый)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, медонос, кормо-
вий, декоративний, інсекти-
цид.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокоре-
невий, (є корені – гаусторії), 
вегетативно нерухливий. 15 

– 25 см заввишки.
Стебла коротко волосисті або 
майже голі. Листки чергові, пір-
часто-розсічені, прикореневі з 
пластинкою трохи довшою від 
черешка, 2 – 12см завдовж-
ки, стеблові – у невеликій кіль-
кості, майже сидячі. Квітки в 
короткому, міцному, 3 – 5 см, 
майже головчастому волохато-
му суцвітті. Чашечка волохата, 
віночок пурпуровий, іноді білу-
ватий, 20 – 25 мм. Плід – яй-
цевидна коробочка, здута, на 
верхівці трохи косо зрізана, 
близько 10 мм. цвітіння V.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, мезофіт, мезоалкалот-

роф, напівпаразит, ентомофіл, 
мірмекохор.
Галопратант: солонці, солонцю-
ваті і заливні луки.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Євразійський.
По Україні: степова смуга в ба-
сейні Сів. Дінця і лівих притоків 
Дніпра.
Павлоградський р-н (ок. м. Па-
влоград, Сидоров, 1897, ок. с. 
Сосновка, Тарасов та ін., 1988, 
ок. с. Карабинівка, DSU, 1941!), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889), Магдалинівський р-н 
(по р. Оріль, Лісовець, Бара-
новський, 2008!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: Ю. В. Рублевська
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Pedicularis kaufmanii 
Pinzg
Шолудивник Кауфмана 
(Мытник Кауфмана)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене
ви,вегетативно нерухливий. 15 
– 60 см заввишки.
Стебло просте, коротко воло-
хато-пухнасте. Листки двічі пір-

часто-розсічені з ланцетними 
пірчасто-роздільними сегмен-
тами із зубчастими частками. 
Суцвіття густе, недовге, 3 – 8 
см завдовжки. Чашечка пе-
ретинчаста, віночок 24 – 30 
мм, блідо-жовтий, із зігнутою 
верхньою губою, в 2 – 2,5 
рази довший від чашечки. 
Плід – косо-яйцевидна коро-
бочка, 15 – 18 мм завдовжки. 
цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезофіт, мегатроф, 
напівпаразит, ентомофiл, баліс-
тохор.
Сильвопратант: луки, лісові га-
лявини, степи, узлісся.

Ареал виду, 
поширення в області
Східноєвропейсько-Західноси-
бірський ендем.
По Україні: Лісостеп, північ 
Степу (звичайно), Полісся (зрід-
ка).
Ново московський р-н, Павло-
градський р-н (Тарасов и др., 
1988), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889 Флора 
УРСР т.9),  П’ятихатський р-
н (по р. Саксагань, Сидоров, 
1897), Юр’ївський р-н (ок. 
лісництва Волошанська дача, 
Барановський, 2007!).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://upload.wikimedia.
org/wikipedia/commons/thumb/f/

f0/Pedicularis_foliosa1.JPG/220px-
Pedicularis_foliosa1.JPG
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Scrophularia umbrosa 
Dumort.
Ранник тіньовий 
(Норичник теневой)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий. 
40 – 120 см заввишки.
Стебло прямостояче, про-
сте, рідше розгалужене, чоти-

ригранн, грані широко- або 
вузько-крилаті. Листки яйце-
видно-довгасті, 7 – 9 см, з 
крилатими черешками 1 см, 
по краю заруб часто-пилчасті, 
нижні листки майже вдвічі біль-
ші. Суцвіття  – пухкі напівзон-
тики. Квітки по три, чашолис-
тки 1,8 – 2,3 мм , віночок зе-
ленувато-червонобурий, 4 – 6 
мм. Плід – широко-яйцевидна, 
загострена коробочка, 5 мм. 
цвітіння VI – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, гігромезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Палюдопратант: болота, бере-
ги річок,  луки.

Ареал виду, поширення в об-
ласті
Євро-центральназійсько-Се-
редземноморський.
По Україні: Закарпаття (зрід-
ка), Полісся, Лісостеп, Степ і 
Гірський Крим (рідко).
Новомосковський р-н (між 
Вільним і Михайлівною по 
р. Самарі (!!), Флора УРСР, 
т. 9), Покровський р-н 
(Велико-Михайлівське ліс-во, 
Графф!, !!, Флора УРСР, т. 9), 
Дніпропетровський р-н (ок.      
м. Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції у минулому малочи-
сельні, локальні..
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання.
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/3844.html
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Scrophularia vernalis L.
Ранник весняний 
(Норичник весенний)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).
Червона книга України (враз-
ливий).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, дворічник, стриж-
ньокореневий, вегетативно 
нерухливий. Заввишки.

Стебло м’яковолосисте, з до-
мішкою залозистих волосків, 
чотиригранне. Листки череш-
кові, двояко пилчасті або за-
руб часто-пилчасті, супротивні 
або по три, трикутно-яйцевид-
ні, 4 – 6 см. Суцвіття – кінцева 
пірамідальна волоть. Квітки зе-
ленувато жовті по 2 – 3 на па-
зушних квітконосах, чашечка 4 
– 5 мм, віночок 6 мм завдовж-
ки. Плід – яйцевидна, гола ко-
робочка, 6 – 8 мм. цвітіння IV 
– V.
Терафіт, гемікриптофіт, сцио-
геліофіт, мезотерм, мезофіт, 
мегатроф, ентомофіл, балісто-
хор.

Сільвопетрофіт: тінисті, кам’янисті 
місця, між чагарниками.

Ареал виду, 
поширення в області:
Західно-Середньоєвропейський.
По Україні: південний Лісостеп, 
північно-східний Степ (зрідка).
Новомосковський р-н (ок.        
с. Андріївка, Бельгард, 1938, 
байрак  Глибокий, Федотова, 
1948!), Солонянський р-н 
(Альбицька, 1974).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/45038.html
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Verbascum nigrum L.
Дивина чорна
(Коровяк черный)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
4 (невизначений).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Дворічник або багаторічник, 
стрижньокореневий, вегета-
тивно нерухливий. 30 – 100 
см заввишки.
Стебло прямостояче, просте, 

рідше розгалужене, частіше 
червоно-буре, тонко сіро-
повстисті. Листки довгас-
то-яйцевидні, нерівномір-
но зарубчасто-зубчасті, 10 
– 25 см . Суцвіття – одна або 
кілька китиць. Квітки зібрані 
пучками, віночок, в 2,5 рази 
довший за чашечку, світло-
жовтий, зовні коротко воло-
систий. Тичинки волосисті, 
темно фіолетові. Плід – округ-
ло-овальна коробочка, 5мм. 
цвітіння VI – VII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезофіт, мезот-
роф, ентомофіл, балістохор.
Сильвопратант: ліси, галявини.

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Сибірсько-Середземно-
морський.
По Україні: по всій території ок-
рім Крима, Степ (зрідка).
Новомосковський р-н (Воїнов!, 
Фл. УРСР, т. 9, Тарасов та 
ін., 1988, Тарасов, 1981!), 
Дніпропетровський р-н (ок.     
м. Дніпропетровськ, Акинфиев, 
1889), П`ятихатський р-н (по  
р. Саксагань, Сидоров, 1889).

Чисельність 
та причини її змін
Поодинокі особини в локаль-
них популяціях. Руйнування 
місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://oldboy.icnet.ru/SITE_2103/
MY_SITE/My_rast/11_K_9.htm
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Veronica officinalis L.
Вероніка лікарська
(Вероника лекарственная)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський, медонос, їстівний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, з повзучими ко-
ренями, дернинний, вегетатив-
но рухливий, 10-30 заввишки.
Стебла повзучі, укорінюються, 
на верхівці висхідні. Листки 

обернено-яйцевидні або дов-
гасті, 1,5 – 4 см завдовжки., 
зарубчасті, до основи ціло-
краї. Суцвіття – густі, багаток-
віткові грона, що виходять з 
однієї лише пазухи двох супро-
тивних листків. Чашечка зало-
зисто опушена, віночок 6 – 7 
мм у діаметрі, блідо ліловий 
або голубуватий. Плід – обер-
нено трикутна коробочка, 4 
– 5 мм, залозисто опушена. 
цвітіння VI – IX.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, мезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, балістохор.
Сільвант: бори, суборі, листяні 
ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Середземноморський.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, гірський Крим. Північ 
Степу (рідко).
Новомосковський р-н (по         
р. Самара, Акинфиев, 1889, 
Флора УРСР, т.9., DSU, 1937!), 
Дніпропетровський р-н (ок. м. 
Дніпропетровськ, Гембицька, 
1928!). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції у минулому малочи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцезна-
ходжень та їх заповідання
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://oldboy.icnet.ru/SITE_2103/
MY_SITE/My_rast/11_V_5.htm
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Veronica scutellata L.
Вероніка щиткова 
(Вероника щитковая)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, вегетативно 
нерухливий. 10 – 50 см за-
ввишки.
Стебло тонке, слабке, вис-
хідне, при основі із сланки-

ми і вкоріненими пагонами. 
Листки супротивні, 2 – 5 см 
завд., сидячі, вузько-лінійні, ці-
локраї. Суцвіття – рідкі грона, 
розміщені звичайно в пазусі 
одного з супротивних листків. 
Віночок 4 –5 мм, блідо-голубий 
або білуватий, з рожевими або 
темно-сірими смужками. Плід 
– сплюснута, яйцевидна або 
нирковидна коробочка, 4 – 5 
мм завш.
цвітіння V – IX.
Гемікриптофіт, геліофіт, мезо-
терм, олігомегатроф, гігроме-
зофіт, ентомофіл, балістохор.
Палюдопратант:вологі луки, бо-
лота, багнисті береги річок.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський (помірна смуга).
По Україні: в більшій частині 
країни, Степ (рідко), гірський  
Крим (дуже рідко).
Новомосковський, Павлоград-
ський р-ни (по Присамар’ю, 
Тарасов и др., 1988, на р. Оріль, 
окол. с. йосипівка, Тарасов, 
1997!, ок. м. Новомосковськ, 
Акинфиев, еліашевич, Флора 
УРСР, т.9.), Павлоградський 
р-н (біля с. Булахівка, 
Барановський, Александрова, 
2004!), Дніпропетровський р-н 
(ок. м. Дніпропетровськ, Акин-
фиев, 1889). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Прискорення створення еко-
мережі області та дотримання 
охоронного режиму.

Фото: http://calphotos.berkeley.edu/cgi/
img_query?query_src=photos_index&rel-
taxon=contains&where-taxon=Veronica+

scutellata
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Veronica  serpyllifolia L.
Вероніка чебрецелиста 
(Вероника тимьянолистная)

Родина 
Scrophulariaceae – Ранникові 
(Норичниковые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент біорізно-
маніття.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, стрижньокорене-
вий, вегетативно нерухливий. 
5 – 30 см заввишки.

Стебла повзучі або лежачі, вгорі 
висхідні, при основі розгалу-
жені. Листки: нижні – черешкові 
округлі, інші – сидячі яйцевидні 
або яйцевидно-ланцетні 5 – 20 
мм завдовжки, неясно-заруб-
часті. Суцвіття – малоквіткові 
грона. Віночок блідо-голубий з 
синіми жилками, 3 – 4 мм. Плід 
– сплюснута, майже округла ко-
робочка, 3,5 – 4 мм завдовж-
ки. цвітіння V – VІІІ.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм,  гігромезофіт, мега-
троф, ентомофіл, балістохор.
Сильвопратант: сирі луки, воло-
гі лісові галявини серед чагар-
ників.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський (без тропіків).
По Україні: майже по всій 
країні, Степ, Гірський Крим 
(зрідка).
царичанський, Новомосковсь-
кий р-ни (ок. с. Вільне, 1938! 
DSU, ок. м. Новомосковськ, 
Барановський, 1980!), Павло-
градський р-н (ок. м. Павлоград, 
Сидоров), Дніпропетровський 
р-ни (ок. Дніпропетровська, 
Акинфиев, 1889, Сидоров, 
1897), Новомосковський, 
Петриківський р-ни (ПЗ 
«Дніпровсько-Орільський», 
ок. с. Барановський, 1986!, 
Манюк, 1995). 

Чисельність 
та причини її змін
Популяції малочисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: http://www.swcoloradowildflowers.
com/Blue Purple Enlarged Photo Pages/

veronica.htm
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Trapa borysthenica 
V.Vassil.
Водяний горіх
(Водяной орех)

Родина 
Trapaceae – Водяногоріхові 
(Водноореховые)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).
Червона книга України (неоці-
нений).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Їстівний, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, довгокорневищ-
ний, вегетативно рухливий.

Плаваючі листки округло-ром-
бічні, 2,7 – 4,8 см завдовж-
ки, 3,3 – 5,5 см завширшки. 
Зісподу по жилках густово-
лосисті, черешки 2 – 20 см 
завдовжки. Квітки дрібні з 
подвійною оцвітиною, пе-
люстки вільні, білі, довші за 
чашолистки. Плід кістянко-
подібний з тонким оплоднем і 
дерев’янистою однонасінною 
кісточкою-горіхом, 3,6 см 
завд., має 4 роговидні вирос-
ти. цвітіння V – VІ.
Терафіт, геліофіт, мезотерм, 
гідрофіт (плейстофіт), аквафіт, 
мезотроф, ентомофіл, гідрохор.
Аквант: річки, озера.

Ареал виду, 
поширення в області
ендем України.
По Україні: басейн Дніпра від 
Полісся до Степу.
По акваторії Запорізького во-
досховища (від м. Дніпродзер-
жинськ до межі із Запорізькою 
областю (залив Плоско-Осоко-
рівка), Євдущенко 1968!, 
1977, Тарасов 1961!, 1983, 
Барановський 1985!, 2000).
Дніпропетровський р-н (Тара-
сов, 1961, Євдущенко, 1980, 
1998, Барановський, 2000, 
DSU!), Нікопольський р-н 
(між м. Нікополем і с. Вище-
Тарасівкою, заплавна водойма 
«Скажена яма», Зеров, Флора 
УРСР, т. 7, 1955.

Чисельність 
та причини її змін
Популяції багаточисленні, ло-
кальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення вцілілих місцез-
находжень та їх заповідання, 
прискорення організації еко-
мережі.

Фото: О. М. Цуркан
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Parietaria serbica 
Pančic
Настінниця сербська 
(Постенница сербская)

Родина 
Urticaceae – Кропивні 
(Крапивные)

Природоохоронний статус
2 (вразливий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий компонент фітоци-
нозів

Біоекологічна 
характеристика
Однорічник, вегетативнорухли-
вий, 5-30 см заввишки.
Стебла висхідні, розгалужені. 
Листки довгочерешкові, яйце-

видні. Суцвіття сидяче з пучка 
4-9-квіткових гілочок. Нижні 
квітки в суцвітті двостатеві, 
верхні – жіночі. Плід – еліптич-
на сімянка, 1 мм завдовжки. 
цвітіння  V-VII.
Терафіт, мезоксерофіт, сцио-
геліофіт, анемофіл, анемохор
Петрофіт: камянисті, тінисті 
місця.

Ареал виду, 
поширення в області
Євро-Азіатський.
По Україні: Південний Лісостеп, 
Степ.
Верхньодніпровський р-н (ок. 
м. Верхньодніпровськ, Акин-

фиев, 1895!), Криворізький 
р-н (р. Інгулець, 1940, DSU!). 

Чисельність 
та причини змін
Популяції локальні, малочи-
сельні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень та їх заповідання.
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: 
http://lh4.ggpht.com/_3Xi5EL9eSN4/

Rlg1IgUROrI/AAAAAAAAAa8/YvgmrYgozJI/
DSCF0603.JPG
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Valeriana officinalis 
Walr.
Валеріана лікарська 
(Валериана лекарственная)

Родина 
Valerianaceae – Валеріанові 
(Валериановые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник , короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 40 – 160 см заввишки. 

Стебло голе, ребристе. Листки 
непарноперисті, верхні та 
нижні стеблові з 6-11 пара-
ми листочків. Листки сидячі, 
ланцетні або широко-ланцет-
ні. Суцвіття велике щитко-
видне, з одного верхівкового 
та 1-3 пар пазушних бокових 
півзонтиків. Квітки двоста-
теві, дрібні, рожеві. Плоди 
– довгасті або довгасто-яй-
цевидні сімянки. цвітіння 
– VI-VII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезодерм, гігромезофіт, ме-
зотроф,  анемофіл, анемо-
хор.
Палюдопратант: болота.

Ареал виду, 
поширення в області
Євразійський.
По Україні: Карпати, Полісся, 
Лісостеп, Степ (по долинах рі-
чок), Гірський Крим. 
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка,Тарасов и др., 
1988), Павлоградський р-н 
(ок. с. Кочережки, Тарасов и 
др., 1988), Синельниківський 
р-н (ок. с. Письменна, 
Барановський, Александрова, 
Волошина, 2009!), П’ятихат-
ський р-н (с. Зелений яр, 
Кучеревський, 1984!).

Чисельність та причини 
змін
Популяції локальні, малочи-
сельні.
Руйнування місць зростання, 
зміни гідрологічного режиму.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень та їх заповідання.
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: Ю. В. Рублевська
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Valeriana rossica 
P. Smirn
Валеріана російська 
(Валериана русская)

Родина 
Valerianaceae – Валеріанові 
(Валериановые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокореневищ-
ний, вегетативно малорухливий, 
70-160 см заввишки. 

Стебло борозенчасте, при основі 
шерстисте. Стеблові листки з чис-
ленними листочками (6-10 пар), 
листочки вузько-ланцетні, цілокраї. 
Квітки 4-6 мм завдовжки, білі або 
блідо-рожеві. Плід – сімянка 2,5 
– 3, 5 мм завдовжки, з обох боків 
опушений густими волосками. 
цвітіння – VI-VII.
Гемікриптофіт, мезоксерофіт, ме-
зотроф, сциогеліофіт, анемофіл, 
анемохор.
Сільвостепант: степи, чагарники, 
суходільні луки.

Ареал виду, 
поширення в області
Східноєвропейський.

По Україні: Лівобережний Лісо-
степ.
Новомосковський, Павлоград-
ський р-ни, (Присамар’я, 
Тарасов, 1986, Манюк, 1998!), 
Синельниківський р-н (по бе-
регах р. Дніпро, Барановський, 
2000), Апостолівський р-н (р. 
Кам`янка, Тарасов, 1998!).

Чисельність 
та причини змін
Популяції локальні, малочи-
сельні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень та їх заповідання.
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/40502.html
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Valeriana stolonifera 
Czern. 
Валеріана пагононосна 
(Валериана побегоносная)

Родина 
Valerianaceae – Валеріанові 
(Валериановые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський, медоносний, деко-
ративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, пучкокореневищний, 

вегетативномалорухливий, 40-
130 см заввишки. 
Стебло ребристе, голе. Стеблові 
листки з численними листочками (6-
11 пар), листочки вузькі, цілокраї. 
Квітки білі або блідо-рожеві. Плід 
– сімянка 2,5 – 3, 5 мм завдовж-
ки, з обох боків опушений густими 
волосками. цвітіння – V-VI.
Гемікриптофіт, мезофіт, мега-
троф, сциогеліофіт, анемофіл, 
анемохор.
Сильвопратант: ліси, узлісся, луки.

Ареал виду, поширення в 
області
Середньо-південносхідноєвро-
пейський. 

По Україні: майже по всій тери-
торії.
Новомосковський р-н (ок. 
с. Андріївка, Тарасов и др., 
1988, Тарасов, 1981, 1992!), 
Павлоградський р-н (ок.              
с. Кочережки, Тарасов и др., 
1988, ок. м. Павлоград, Кри-
штофович! – Флора УРСР, т. 
10, 1961), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ! 
– Флора УРСР, т. 10, 1961, 
Бот. сад ДНУ, 1991, 2000!), 
Покровський р-н (Велико-
Михайлівське лісництво, Котов 
і Карнаух! – Флора УРСР, т. 10, 
1961), Криворізький р-н (ок. 
м. Кривого Рогу, Харузін!, О. і 
Б. Федченки! – Флора УРСР,           
т. 10, 1961).

Чисельність 
та причини змін
Популяції локальні, малочи-
сельні.
Руйнування місць зростання, 
вирубка лісів, рекреація.

Заходи охорони
Охороняється у Ботанічному 
саду ДНУ.

Фото: http://www.schmitzens-
botanikseite.de/trifagr/trifagr6.JPG
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Valeriana tuberosa L.
Валеріана бульбиста 
(Валериана клубненосная)
 

Родина 
Valerianaceae – Валеріанові 
(Валериановые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
декоративний, лікарський

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, бульбокорене-
вий, вегетативномалорухли-
вий, 15-50 см заввишки.
Стебло просте, ребристе. 
Прикореневі листки довгасті, 
черешкові, нижні стеблові ліро 

видно-перистороздільні, вер-
хні – перистороздільні. Квітки 
рожеві в густому верхівковому 
суцвітті. Плід – сімянка, 4,5-6 
мм завдовжки. цвітіння – IV-V.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм,мезофіт, мезотроф, 
анемофіл, анемохор.
Сильвостепант: кам’янисті міс-
ця в степах, чагарники, схили.

Ареал виду, 
поширення в області 
Середземноморсько-причор-
номорський.
По Україні: Південний Лісостеп, 
Степ.
Новомосковський р-н (ок. 

с. Андріївка, Тарасов и др., 
1988), Павлоградський р-н 
(ок. м. Павлоград, Пуніна!, 
Криштофович! – Флора УРСР, 
т. 10, 1961, ок. с. Кочережки, 
Тарасов и др., 1988, с. Троїцьке, 
Тарасов, Барановський, 
2006!), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Акинфиев, 1889, Олексієнко! 
– Флора УРСР, т. 10, 1961, 
с. Олександрівка, Грунер! 
– Флора УРСР, т. 10, 1961, 
біля аеропорту, Тарасов, 
1985! Барановський, 2000), 
Криворізький р-н (м. Кривий 
Ріг, Кучеревський, 1983!, 
с. Інгулець, Кучеревський, 
Шоль, 1988!), Софіївський р-
н (б. Мотіна, Кучеревський, 
1983!), Нікопольський р-н (ок. 
с. Лошкарівка, Кучеревський, 
Шоль, 2000!), П’ятихатський р-
н (по р. Жовта, Барановський, 
1996!).

Чисельність 
та причини змін
Популяції локальні, малочи-
сельні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень та їх заповідання.
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: О. М. Цуркан
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Valeriana wolgensis 
Kazak. 
(incl. V. nitida Kreyer)
Валеріана блискуча  
(Валериана блестящая)

Родина 
Valerianaceae – Валеріанові 
(Валериановые)

Природоохоронний статус
3 (рідкісний)

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Лікарський.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий, 40-100 см заввишки.

Стебла поодинокі голі. Стеблові 
листки з 4-5 парами бокових 
листочків, суцвіття скупчене на 
верхівці стебла. Квіти рожеві, 
4-6 мм завдовжки. Плоди – голі 
сімянки, 3-5 – 5 мм. цвітіння 
– VI-VII.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезотроф, мегат-
роф, анемофіл, анемохор.
Сильвопратант: заплави річок, 
гори, ліси.

Ареал виду, 
поширення в області
Середньо-східноєвропейський.
По Україні: заплава р. Дінець.
Дніпропетровський р-н (ок. м-та 

Дніпропетровськ, Олексієнко! 
– Флора УРСР, т. 10, 1961, с. 
Олександрівка, Грунер! – Флора 
УРСР, т. 10, 1961, с.Таромський 
уступ, Барановський, 2000), 
П’ятихатський р-н (с. Водяне, 
Кучеревський, Томчук, 1996!), 
Покровський р-н (с. Велико-
Михайлівка, Олексієнко! – 
Флора УРСР, т. 10, 1961).

Чисельність 
та причини змін
Популяції локальні, малочи-
сельні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Виявлення нових місцезнаход-
жень та їх заповідання.
Прискорення створення еко-
мережі області.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
image/id/51869.html
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Viola persicifolia Schreb.
Фіалка ставкова 
(Фиалка прудовая)

Родина 
Violaceae – Фіалкові 
(Фиалковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
Важливий елемент фіторізно-
маніття.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, довгокорене-
вищний, вегетативнорухливий. 
12 – 28 см заввишки.

Стебел декілька, прямостоячі 
або при основі висхідні, тонкі, 
голі, гладенькі. Листки від яй-
цевидно-трикутних до серце-
видно довгасто-ланцетних, 15 
– 85 мм завд.(з черешком), 3 
– 27 мм завш., по краю плос-
ко зарубчасті або зарубчасто 
зубчасто-пилчасті. Віночок блі-
доліловий, в поздовжньому діа-
метрі 15 – 20 мм, по нижній 
пелюстці 10 – 18 мм завд. Плід 
– коробочка, 7 – 11 мм завд. 
цвітіння V – VI.
Гемікриптофіт, сциогеліофіт, 
мезотерм, мезофіт, мезотроф, 
ентомофіл, анемохор.
Пратант: вологі луки, береги 

боліт, лісові галявини.

Ареал виду, 
поширення в області
центрально-Європейський.
По Україні: Закарпаття, 
Карпати, Полісся, Лісостеп.
Павлоградський р-н (ок.              
м. Павлоград, Сидоров, 1897), 
Петриківський р-н (Бельгард, 
1940), Дніпропетровський 
р-н (ок. м. Дніпропетровськ, 
Ігрень, Акинфиев, 1889), 
П’ятихатський р-н (с. Сакса-
гань, Сидоров, 1897).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому мало чи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Потребує особливої охорони та 
розмноження в культурі.

Фото: http://dic.academic.ru/dic.nsf/
enwiki/854061
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Viola tanaitica Grosset
Фіалка донська 
(Фиалка донская)

Родина 
Violaceae – Фіалкові 
(Фиалковые)

Природоохоронний статус
0 (зниклий).

Наукове 
та практичне значення
ендемічний вид.
Декоративний.

Біоекологічна 
характеристика
Багаторічник, короткокорене-
вищний, вегетативно малорух-
ливий.
Стебел 2 – 5 до 25 см завв. 

Прикореневі листки утворюють 
розетку, з округлою або нирко-
видною пластинкою, 3 – 6 см 
завд. та завш., верхні лмстки яй-
цевидні, тупозарубчасті, блідозе-
лені. Квітки яснофіолетові, в зіві 
білуватий, приблизно 20 мм завд. 
Плід – гостра, гола коробочка, 9 
– 10 мм завд. цвітіння IV – V.
Гемікриптофіт, геліосциофіт, 
мезотерм, мезофіт, мегатроф, 
ентомофіл, анемохор.
Сільвант: розріджені ліси, ча-
гарники. 

Ареал виду, 
поширення в області
ендем Південно-Східної Європи 

По Україні: Лісостеп, Степ (зви-
чайно), Гірський. Крим (рідко).
Новомосковський р-н (ок.       
м. Новомосковська! – Флора 
УРСР, т. 7, 1955).

Чисельність 
та причини її змін
Популяції в минулому мало чи-
сельні, локальні.
Руйнування місць зростання.

Заходи охорони
Потребує відновлення в куль-
турі.

Фото: http://www.plantarium.ru/page/
view/part/18/item/44738.html
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Червоний список рослин 
Дніпропетровської області

№ 
п/п Назва виду Статус виду та категорії

українська латинська
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1 
Водорості
Відділ Червоні водорості
Родина Гоніотріхієві
Хроодактилон розгалужений

Algae
Відділ Rhodophyta
Родина Goniotrichaceae

Chroodactylon ramosum (Thwait.) 
Hansg.

2 рідкісний

2 Родина Тореєві
Торея найрозгалуженіша

Родина Thoreaceae
Thorea ramosissima Bory 2 рідкісний

3 Відділ Зелені водорості
Родина Хетофорові
Стигеоклоніум пучкуватий

Відділ Chlorophyta
Родина Chaetophoraceae
Stigeoclonium fasticulare Kutz.

1 вразливий

4 Відділ Стрептофітові водорості
Родина Нітелопсідові
Нітелопсіс притуплений

Відділ Streptophyta

Родина Nitellopsidaceae
Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel) 
J.Groves

2 рідкісний

5 Родина Харові
Хара Брауна

Родина Characeae
Chara braunii C. C. Gmellin 1 вразливий

6 
Лишайники
Відділ Аскоміцети
Родина Кладонієві
Кладонія гроновидна

Lichenes
Відділ Ascomycota
Родина Cladoniaceae
Cladonia botryles (Hag.) Willd.

2

7 Кладонія м’яка Cladonia mitis Sandst. 3
8 Кладонія оленячорога Cladonia rangiformis Hoffm. 3

9 Родина Пармелієві
Ксантопармелія загорнута

Родина Parmeliaceae
Xanthoparmelia convolluta 
(Krempelh.) Hale

1 вразливий

10 Відділ Мохоподібні 
Родина Фонтіналієві 
Фонтіналіс протипожежний

Відділ Bryophyta
Родина Fontinalaceae
Fontinalis antipyretica Hedw.

4

11 Фонтіналіс гіпновидний Fontinalis hypnoides Hartm. 4

12 Родина Маршанцієві 
Маршанція поліморфна

Родина Marchantiaceae
Marchantia polymorpha L. 3

13 Родина Політрихові
Зозулин льон звичайний

Родина Polytrichaceae
Polytrichum commune Hedw. 3

14 Родина Річієві 
Річія плаваюча 

Родина Ricciaceae
Riccia fluitans L. 2

15 Річіокарпус плавучий Ricciocarpus natans (L.) Corda 2
16 Родина Сфагнові 

Сфагнум тупий
Родина Sphagnaceae
Sphagnum obtusum Warnst. 4

17 Сфагнум болотний Sphagnum palustre L. 4
18 Сфагнум звивистий Sphagnum recurvum Warnst. 4
19 Сфагнум розчепірений Sphagnum squarrosum Crome 3
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20
Відділ Плауноподібні
Клас Плауновидні
Родина Плаунові
Лікоподієлла заплавна 

Відділ Lycopodiophita
Клас Lycopodiopsida
Родина Lycopodiaceae 
Lycopodiella inundata (L.) Holub

1 вразливий

21 Плаун булавовидний Lycopodium clavatum L. 1

22 
Відділ Хвощеподібні
Клас Хвощевидні
Родина Хвощові
Хвощ річковий

Відділ Equisetophyta
Клас Equisetopsida
Родина Equisetaceae
Equisetum fluviatile L.

3

23 Хвощ зимуючий Equisetum hyemale L. 3
24 Хвощ болотний Equisetum palustre L. 0
25 Хвощ лісовий Equisetum sylvaticum L. 1
26 Хвощ великий Equisetum telmateia Ehrh. 1

27 
Відділ Папоротеподібні
Клас Папоротевидні
Родин Аспленієві
Аспленій муровий

Відділ Polypodiophyta
Клас Polypodiopsida
Родина Aspleniaceae
Asplenium ruta-muraria L.

1

28 Аспленій північний Asplenium septentrionale L. 2
29 Аспленій волосовидний Asplenium trichomanes L. 1
30 Родина Безщитникові

Безщитник жіночий
Родина Athyriaceae
Аthyrium filix-femina (L.) Roth 2

31 Пухирник ламкий Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 2
32 Родина Невиразнолускові

Орляк звичайний
Родина Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1

33 Родина Щитникові
Щитник шартрський

Родина Dryopteridaceae
Dryopteris carthusiana (Will.) 
H.P.Fusch

3

34 Щитник гребенястий Dryopteris cristata (L.) A.Grey 1
35 Щитник чоловічий Dryopteris  filix-mas (L.) Schott. 3
36 Голокучник дубовий Gymnocarpium dryopteris (L.) 

Newman 1
37 Багаторядник шипуватий Polystichum aculeatum (L.) Roth 1
38 Родина Оноклеєві

Страусове перо звичайне
Родина Onocleaceae
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 1

39 Родина Вужачкові
Гронянка півмісяцева

Родина Ophioglossaceae
Botrychium lunaria (L.) Sw. 1 вразливий

40 Вужачка звичайна Ophioglossum vulgatum L. 1

41 Родина Багатоніжкові
Багатоніжка звичайна

Родина Polypodiaceae
Polypodium vulgare L. 1

42 Родина Сальвінієві
Сальвінія плаваюча

Родина Salviniaceae
Salvinia natans (L.) All. 2 неоцінений

43 Родина Теліптерисові
Теліптеріс болотний

Родина Thelypteridaceae
Thelypteris palustris Schott 2

44 
Відділ Голонасінні
Клас Гнетовидні
Родина Хвойникові
ефедра двоколоса

Відділ Pinophyta (Gymnospermae)
Клас Gnetopsida 
Родина Ephedraceae
Ephedra distachya L.

3

45 Клас Однодольні
Родина цибулеві
цибуля оманна

Клас Liliopsida (Monocotyledonae)
Родина Alliaceae
Allium decipiens Fisch. еx Schult.et 
Schult. f.

3

46 цибуля крапчаста Allium guttatum Steven 3
47 цибуля лінійна Allium lineare L. 1 вразливий
48 цибуля волотиста Allium paniculatum L. 0
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20
Відділ Плауноподібні
Клас Плауновидні
Родина Плаунові
Лікоподієлла заплавна 

Відділ Lycopodiophita
Клас Lycopodiopsida
Родина Lycopodiaceae 
Lycopodiella inundata (L.) Holub

1 вразливий

21 Плаун булавовидний Lycopodium clavatum L. 1
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Клас Хвощевидні
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Хвощ річковий

Відділ Equisetophyta
Клас Equisetopsida
Родина Equisetaceae
Equisetum fluviatile L.

3

23 Хвощ зимуючий Equisetum hyemale L. 3
24 Хвощ болотний Equisetum palustre L. 0
25 Хвощ лісовий Equisetum sylvaticum L. 1
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1
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29 Аспленій волосовидний Asplenium trichomanes L. 1
30 Родина Безщитникові

Безщитник жіночий
Родина Athyriaceae
Аthyrium filix-femina (L.) Roth 2

31 Пухирник ламкий Cystopteris fragilis (L.) Bernh. 2
32 Родина Невиразнолускові

Орляк звичайний
Родина Dennstaedtiaceae
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 1

33 Родина Щитникові
Щитник шартрський

Родина Dryopteridaceae
Dryopteris carthusiana (Will.) 
H.P.Fusch

3

34 Щитник гребенястий Dryopteris cristata (L.) A.Grey 1
35 Щитник чоловічий Dryopteris  filix-mas (L.) Schott. 3
36 Голокучник дубовий Gymnocarpium dryopteris (L.) 

Newman 1
37 Багаторядник шипуватий Polystichum aculeatum (L.) Roth 1
38 Родина Оноклеєві

Страусове перо звичайне
Родина Onocleaceae
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. 1

39 Родина Вужачкові
Гронянка півмісяцева

Родина Ophioglossaceae
Botrychium lunaria (L.) Sw. 1 вразливий

40 Вужачка звичайна Ophioglossum vulgatum L. 1

41 Родина Багатоніжкові
Багатоніжка звичайна

Родина Polypodiaceae
Polypodium vulgare L. 1

42 Родина Сальвінієві
Сальвінія плаваюча

Родина Salviniaceae
Salvinia natans (L.) All. 2 неоцінений

43 Родина Теліптерисові
Теліптеріс болотний

Родина Thelypteridaceae
Thelypteris palustris Schott 2

44 
Відділ Голонасінні
Клас Гнетовидні
Родина Хвойникові
ефедра двоколоса

Відділ Pinophyta (Gymnospermae)
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цибуля оманна

Клас Liliopsida (Monocotyledonae)
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Allium decipiens Fisch. еx Schult.et 
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46 цибуля крапчаста Allium guttatum Steven 3
47 цибуля лінійна Allium lineare L. 1 вразливий
48 цибуля волотиста Allium paniculatum L. 0
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49 цибуля подільскьа Allium podolicum (Asch. et Graebn.) 
Blocki ex Racib 3

50 цибуля передбаченна Allium praescissum Rchb. 2
51 цибуля Регеля Allium regelianum A. Besk. еx Iljin 1 рідкісний R
52 цибуля кругла Allium rotundum L. 3
53 цибуля савранська Allium savranicum Besser 3 вразливий
54 цибуля скіфська Allium scythicum Zoz 1 вразливий R
55 Родина Амарилісові

Підсніжник білосніжний
Родина Amaryllidaceae
Galanthus nivalis L. 0 неоцінений

56 Родина Ароїдні
Аїр звичайний

Родина Arаceae
Acorus calamus L. 3

57 Родина Холодкові
Холодок кільчастий

Родина Asparagaceae
Asparagus verticillatus L. 1

58 Родина Асфоделінові
Віхалка гілляста

Родина Asphodelaceae
Anthericum ramosum L. 2

59 Родина Конвалієві 
Конвалія звичайна 

Родина Convallariaceae 
Convallaria majalis L. 3

60 Веснівка дволиста Maianthemum bifolium (L.) F. W. 
Schmidt 0

61 Купина широколиста Polygonatum hirtum (Bocs ex Poir.) 
Pursh 0

62 Купина пахуча Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 3
63 Родина Осокові

Осока остюкова
Родина Cyperaceae 
Carex atherodes Spreng. 2

64 Осока богемська Carex bohemica Schreb. 1 вразливий
65 Осока Буека Carex buekii Wimmer 4
66 Осока пухнатоплода Carex lasiocarpa Ehrh. 3
67 Осока волотиста Carex paniculata L. 0
68 Осока волосиста Carex pilosa Scop. 2
69 Осока кореневищна Carex rhizina Blytt ex Lindbl. 0
70 Осока житня Carex secalina Willd. ex Wahlenb. 3 вразливий
71 Смикавець скупчений Сyperus glomeratus L. 1
72 Смикавець Мікелі Сyperus michelianus (L.) Link 4
73 Ситняг голчастий Eleocharis acicularis (L.) Roem. et 

Schult. 2
74 Ситничок паннонський Juncellus pannonicus (Jacq.) Clarke 1
75 Ситничок пізній Juncellus serotinus (Rottb.) Clarke 2
76 Дихостиліс гачкуватий Mariscus hamulosus (M.Bieb.) 

Hooper 0
77 Ситовник жовтуватий Pycreus flavescens (L.) P. Beauv.ex 

Rchb. 0
78 Куга чорноплідна Scirpus melanospermus C. A. Mey. 1
79 Куга лежача Scirpus supinus L. 3

80 Родина Гіацинтові
Белевалія сарматська

Родина Hyacinthaceae
Bellevalia sarmatica (Pall. ex 
Georgi) Woronow

3

81 Гіацинтик Палласів Hyacintella pallasiana (Steven) 
Losinsk. 0 вразливий R

82 Гіацинтик блідий Hyacintella leucophaea (C. Koch) 
Schur 3

83 Леопольдія тонколиста Leopoldia tenuiflora (Tausch). Heldr. 2
84 Гадюча цибулька занедбана Musсari neglectum Guss. ex Ten. 2
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85 Рястка Буше Ornithogallum bouscheanum 
(Kunth.) Asch. 3 неоцінений

86 Рястка торочкувата Ornithogallum fimbriatum Willd. 2
87 Рястка Коха Ornithogallum kochii Pare 3
88 Проліска дволиста Scilla bifolia L 3
89 Проліска сибірська Scilla sibirica Haw. 3

90 Родина Жабурникові
Водяний різак алоевидний

Родина Hydrocharitaceae
Stratiotes aloides L. 3

91 Родина Півникові
Шафран сітчастий

Родина Iridaceae
Crocus reticulatus Steven ex Adams 3 неоцінений

92 Косарики тонкі Gladiolus tenuis M. Bieb. 2 вразливий
93 Півники солелюбні Iris halophila Pall. 3
94 Півники борові Iris pineticola Klokov 2 вразливий
95 Півники понтичні Iris ponticа Zapal 1 вразливий
96 Півники карликові Iris pumila L. 3
97 Півники сибірські Iris sibirica L. 1 вразливий
98 Родина Ситникові

Ожика рівнинна
Родина Juncaceae
Luzula campestris (L.) DC. 0

99 Ожика багатоквіткова Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 4

100 Родина Ряскові
Вольфія безкоренева

Родина Lemnaceae
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex 
Wimmer

3

101 Родина Лілійні
Рябчик шаховий

Родина Liliaceae
Fritillaria meleagris L. 0 вразливий

102 Рябчик малий Fritillaria meleagroides Patrin ex 
Schult. et Schult. f. 2 вразливий

103 Рябчик руський Fritillaria ruthenica Wikstr. 2 вразливий
104 Зірочки богемський (шовіца) Gagea bohemica (Zauschn.) Schult.

et Schult.f. 0
105 Зірочки жовті Gagea lutea (L.) Ker.-Gawl 3
106 Зірочки азовські Gagea maeotica Artemcz 4
107 Зірочки українські Gagea ucrainica Klokov 4
108 Тюльпан бузький Tulipa hypanica Klok et Zoz 3 вразливий
109 Тюльпан дібровний Tulipa quercetorum Klokov et Zoz 3 вразливий
110 Тюльпан Шренка Tulipa schrenkii Regel. 1 вразливий

111 Родина Мелантові 
Брандушка різнокольорова

Родина Melanthiaceae 
Bulbocodium versicolor (Ker. Gawl.) 
Spreng.

2 вразливий

112 Чемериця чорна Verаtrum nigrum L. 1

113 Родина Різухові
Каулінія мала

Родина Najadaceae
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ. 2

114 Родина Зозулинцеві
Пальчатокорінник 
м´ясочервоний

Родина Orchidaceae
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó. 1 вразливий

115 Коручка морозниковидна Epipactis helleborine (L.) Crantz 1 неоцінений
116 Коручка болотна Epipactis palustris (L.) Crantz 2 вразливий
117 Зузулині сльози яйцевидні Listera ovata (L.) R. Borbas 1 неоцінений
118 Гніздівка звичайна Neottia nidus-avis (L.) Rich. 0 неоцінений
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119 Зозулинець блошиний Orchis coriophora L 1 вразливий
120 Зозулинець шоломоносний Orchis militaris L. 2 вразливий
121 Зозулинець салеповий Orchis morio L. 2 вразливий
122 Зозулинець болотний Orchis palustris Jacq. 3 вразливий
123 Любка дволиста Platanthera bifolia (L.) Rich. 1 неоцінений
124 Любка зеленоквіткова Platanthera chlorantha (Cust.) 

Rchb. 0 неоцінений
125 Родина Злакові

Прибережниця берегова
Родина Poaceae
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl. 3

126 Пахуча трава Anthoxantum odoratum L. 0
127 Трясунка середня Briza media L. 4
128 Скритниця колюча Crypsis aculeata (L.) Aiton 4
129 Щучник дернистий Deschampsia cespitosa (L.) 

P.Beauv. 0
130 Пирій видовжений Elytrigia elongata (Host) Nevski 3
131 Пирій ковилолистий Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) 

Nevski 1 неоцінений V I
132 Вівсюнець пухнатий Helictotrichon pubescens (Huds.) 

Pilg. 3
133 Леєрсія рисовидна Leersia oryzoides (L.) Sw. 3
134 Перлівка поникла Melica nutans L 4
135 Молінія голуба Molinia caerulea (L.) Moench 2
136 Біловус стиснутий Nardus stricta L. 0
137 Тонконіг розсунутий Poa remota Forcelles 4
138 Тростяниця кострицевидна Scolochloa festucacea (Willd.) Link 3
139 Ковила шорстка Stipa asperella Klokov et 

Ossycznjuk 3 недостатньо 
відомий

140 Ковила дніпровська Stipa borysthenica Klokov ex 
Prokudin 2 вразливий

141 Ковила волосиста Stipa capillata L. 3 неоцінений
142 Ковила пухнатолиста Stipa dasyphylla (Czern. et Lindem.) 

Trautv. 1 вразливий R
143 Ковила Лессінга Stipa lessingiana Trin. et Rupr. 3 неоцінений
144 Ковила пірчаста Stipa pennata L. 2 вразливий
145 Ковила найкрасивіша Stipa pulcherrima K. Koch 2 вразливий
146 Ковила вузьколиста Stipa tirsa Steven 2 вразливий
147 Ковила українська Stipa ucrainica P. Smirn. 2 неоцінений

148 Родина Рдесникові
Рдесник гостролистий

Родина Potamogetonaceae
Potamogeton acutifolius Link 4

149 Рдесник Фріза Potamogeton friesii Rupr 1
150 Рдесник плаваючий Potamogeton natans L. 3
151 Рдесник вузлуватий Potamogeton nodosus Poir 2
152 Рдесник сарматський Potamogeton sarmaticus Maemets 0
153 Рдесник волосовидний Potamogeton trichoides Cham. et 

Schlecht. 3
154 Родина Рупієві

Рупія морська
Родина Ruppiaceae
Ruppia maritima L. 1



472

155 Родина Їжачоголові
Їжача голівка маленька 

Родина Sparganiaceae
Sparganium minimum Wallr. 4

156 Родина цанікелієві
цанікелія болотна

Zannichelliaceae
Zannichellia palustris L. (subsp. 
pedicellata (Rosen et Wahlenb.) 
Hegi 

4

157 
Відділ Покритонасінні
Клас Дводольні
Родина Адоксові
Адокса муксусна

Відділ Magnoliophyta 
(Angiospermaе)
Клас Magnoliopsida (Dicotyledonae)
Родина Adoxaceae
Adoxa moschatellina L.

4

158 Родина Зонтичні
Дудник лісовий

Родина Aрiaсеае (Umbelliferae)
Angelica sylvestris L. 2

159 Морковниця прибережна Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude 4 вразливий
160 Стожильник сумнівний Cnidium dubium (Schkuhr) Thell. 4
161 Лазурник трилопатевий Laser trilobum (L.) Borkh. 3
162 Маточник болотний Ostericum palustre (Besser) Besser 1
163 Смовдь болотна Peucedanum palustre (L.) Moench 4
164 Жабриця Паласа Seseli pallasii Besser 4
165 Сієла пряма Siella erecta (Huds.) M.Pimen. 3
166 Тринія Китайбеля Trinia kitaibelii M. Bieb. 3
167 Родина Хвилівникові

Копитняк європейський
Родина Aristolochiaceae
Asarum europaeum L. 3

168 Родина Ластівневі
Ластовень проміжний

Родина Asclepiadaceae
Vincetoxicum intermedium Taliev 2 I

169 Ластовень азовський Vincetoxicum maeoticum (Kleopow) 
Barbar. 1 R

170 Ластовень російський Vincetoxicum rossicum (Kleopow) 
Barbar. 1 R

171 Ластовень виткий Vincetoxicum scandens Sommier et 
Levier 4

172 Родина Айстрові
Деревій заплавний

Родина Asteraceae
Achillea inundata Kondr. 2

173 Деревій тонколистий Achillea leptophylla M. Bieb. 3
174 Котячі лапки дводомні Antennaria dioica (L.) P. Gaertn. 1
175 Полин вірменський Artemisia armeniaca Lam. 1
176 Полин понтійський Artemisia pontica L. 4
177 Айстра бессарабська Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb. 3
178 Відкасник Біберштейна Carlina biebersteinii Bernh. ex 

Hornem. 4
179 Волошка Конки Centaurea konkae Klokоv 1 зникаючий R
180 Волошка східна Centaurea orientalis L. 3
181 Волошка рейнська Centaurea rhenana Boreau. 4
182 Волошка заміщаюча Centaurea substituta Czerep. 3
183 Волошка Талієва Centaurea taliewii Kleopow 1 вразливий I
184 Хартолепіс середній Chartolepis intermedia Boiss. 3
185 Осот крилатий Cirsium alatum (S.G.Gmel.) Bobrov 3
186 Осот сірий Cirsium canum (L.) All. 4
187 Осот їстівний Cirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey. 4
188 Осот прибережний Cirsium rivulare (Jacq.) All. 4



473

189 Сухоцвіт багновий Gnaphalium uliginosum L. 2
190 Ахірофорус плямистий Hypochaeris maculata L. 4
191 Оман високий Inula helenium L. 3
192 Оман шершавий  Inula hirta L. 2
193 Оман очний Inula oculus-christi L. 4
194 Юрінея короткоголова Jurinea brachycephala Klokov 4
195 Юрінея вапнякова Jurinea calcarea Klokov 3
196 Юрінея пухка Jurinea longifolia DC. 2
197 Юрінея верболиста Jurinea salicifolia Grun. 4
198 Латук стиснутий Lactuca quercina L. 4
199 Кремена гібридна Petasites hybridus (L.) P.Gaerth., B. 

May et Schreb. 0
200 Лисонасінник омановидний Рhalacrachena inuloides (Fisch. ex 

Schmalh.) Iljin 1
201 Чихавка хрящувата Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex 

Rchb.) Ledeb. 4
202 Птеротека палестинська Pterotheca sancta (L.) K. Koch 4
203 Маруна щиткова Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. 3
204 Рапонтикум серпієвидний Rhaponticum serratuloides (Georgi) 

Bobrov 3
205 Сосюрея гірка Saussurea amara (L.) DC. 3
206 Скорзонера австрійська Scorzonera austriaca Willd 4
207 Скорзонера пурпурова Scorzonera purpurea L. 1
208 Скорзонера стиснута Scorzonera stricta Hornem. 2
209 Жовтозілля дніпровське Senecio borysthenicus (DC.) Andrz. 

ex Czern. 3 R
210 Жовтозілля болотне Senecio paludosus L. 0
211 Жовтозілля небагатолисте Senecio paucifolius S. G. Gmel. 4
212 Жовтозілля татарське Senecio tataricus Less. 0
213 Серпій приквітковий Serratula bracteifolia (Iljin ex 

Grossh.) Stank. 4
214 Серпій будяковий Serratula cardunculus (Pall.) 

Schischk 1
215 Серпій сухоцвітий Serratula erucifolia (L.) Boriss. 1
216 Крем´яник гарний Telekia speciosa (Schreb.) Baumg. 0
217 Жовтозілля арктичне Tephroseris palustris (L.) Fourr. 0
218 Козельці дніпровські Tragopogon borysthenicus Artemcz. 0 І
219 Козельці східні Tragopogon orientalis L. 0
220 Козельці пустельні Tragopogon tesquicola Klokov 1
221 Козельці українські Tragopogon ucrainicus Artemcz. 3 R
222 Родина Бальзамінові

Розрив-трава звичайна
Родина Balzaminaceae
Impatiens noli-tangere L. 3

223 Родина Барбарисові
Барбарис звичайний

Родина Berberidaceae
Berberis vugaris L. 3

224 Гімносперміум одеський Gymnospermium odessanum (DC.) 
Takht. 1 вразливий I

225 Родина Березові
Вільха клейка, або чорна

Родина Betulaceae
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 3
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226 Родина Шорстколисті
егоніхон фіолетово-голубий

Родина Boraginaceae
Aegonichon purpureo-caeruleum 
(L.) Holub

3

227 Воловик Попова Anchusa popovii (Gusul.) Dobrocz. 4
228 Синяк плямистий Echium russicum J.F.Gmel. 2
229 Омфалодес завитий Omphalodes scorpioides (Haenke) 

Schrank 4
230 Громовик дніпровський Onosma borysthenica Klokov 0
231 Громовик великощетинистий Onosma macrochaeta Klokov et 

Dobrocz. 0
232 Громовик напівкрасильний Onosma subtinсtoria Klokov 4
233 Медунка вузьколиста Pulmonaria angustifolia L. 0
234 Чередник чотириостюковий Rindera tetraspis Pall. 0
235 Живокіст кримський Symphytum tauricum  Willd. 2
236 Родина Хрестоцвіті 

Бурачок дрібноквітковий
Родина Brassicaceae
Alyssum parviflorum M. Bieb. 1

237 Бурачок савранський Alyssum savranicum Andz. 4 зникаючий I
238 Аурінія скельна Aurinia saxatilis (L.) Desv. 3
239 Жеруха зубчаста Cardamine dentata Schult. 3
240 Катран татарський Crambe tataria Sebeok 4 вразливий
241 Вечорниці плакучі Hesperis tristis L. 3
242 Багатонасінник лежачий Hymenolobus procumbens (L.) 

Fourr. 2
243 Хрінниця товстолиста Lepidium crassifolium Waldst. et 

Kit. 4
244 Шильник водяний Subularia aquatica L. 0 зниклий в 

природі
245 Сиренія сиза Syrenia cana (Piller et Mitterp.) 

Neilr. 3
246 Родина Виринницеві

Виринниця болотна
Родина Callitrichaceae
Сallitrichе palustris L. 4

247 Родина Дзвоникові
Аденофора лілієлиста

Родина Campanulaceae
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. ex A. 
DC.

1

248 Дзвоники скупчені Campanula glomerata L. 3
249 Дзвоники персиколисті Campanula persicifolia L. 2
250 Дзвоники круглолисті Campanula rotundifolia L. 0
251 Дзвоники крапиволисті Campanula trachelium L. 3
252 Родина Жимолостеві

Калина цілолиста
Родина Caprifoliaceae
Viburnum lantana L. 3

253 Родина Гвоздичні
Зозулин цвіт звичайний

Родина Caryophyllaceae
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Four. 2

254 Гвоздика Андржиовського Dianthus andrzejowskianus (Zaрal.) 
Kulcz. 2

255 Гвоздика Борбаша Dianthus borbasii Vandas 1
256 Гвоздика Євгенії Dianthus eugeniae Kleopov 4
257 Гвоздика краплиста Dianthus guttatus M. Bieb. 0
258 Гвоздика ланцетна Dianthus lanceolatus Steven еx 

Rchb. 2 I R
259 Гвоздика блідоквіткова Dianthus pallidiflorus Ser. 2

260 Гвоздика 
несправжньорозчепирена Dianthus pseudosquarrosus 

(Novаk) Klokov
0
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261 Гвоздика розчепирена Dianthus squarrosus M. Bieb. 1
262 Гвоздика стиснуточашечна Dianthus stenocalyx Juz. 2
263 Пустельниця довголиста Eremogone longifolia (M.Bieb.) 

Fenzl 4
264 Пустельниця дрібнозалозкова Eremogone micradenia (P. Smirn.) 

Ikonn. 3
265 Пустельниця жорстка Eremogone rigida (M. Bieb.) Fenzl 3 R
266 Кольраушія паросткова Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth 1
267 Вуханка полинкова Otites artemisetorum Klokov 4 R
268 Загнітник головчастий Paronychia cephalotes (M. Bieb.) 

Besser 1
269 Моховинка вузлувата Sagina nodosa (L.) Fenzl 2
270 Смілка поникла Silene nutans L. 4
271 Смілка приземкувата Silene supina M. Bieb. 4
272 Зірочник бартіонова Stellaria palustris Retz. 4
273 Зірочник гайовий Stellaria nemorum L. 4

274 Родина Куширові
Кушир плоскоостий

Родина Ceratophyllaceaе
Ceratophyllum pentacanthum 
Haynald

3

275 Кушир донський Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg. 1 R
276 Родина Лободові

Камфоросма монспелійська
Родина Chenopodiaceaе
Camphorosma monspeliaca L. 4

277 Білолозник сірий Krascheninnikovia ceratoides (L.) 
Gueldenst. 2

278 Содник ягодоносний Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq. 1
279 Родина Березкові

Берізка лінійнолиста
Родина Convolvulaceaе
Convolvulus lineatus L. 3

280 Родина Ліщинові
Граб звичайний

Родина Corylaceaе
Carpinus betulus L. 1

281 Родина Товстолисті
Очиток Борисової

Родина Crassulaceae
Sedum borissovae Balk. 4 V

282 Очиток шестирядий Sedum sexangulare L. 2 V
283 Молодило руське Sempervivum ruthenicum 

Schnіttsp. et C.B. Lehm. 3
284 Родина Росичкові

Альдрованда пухирчаста
Родина Droseraceae
Aldrovanda vesiculosa L. 1 рідкісний

285 Росичка круглолиста Drosera rotundifolia L. 0
286 Родина Руслицеві

Руслиця мокрична
Родина Elatinaceae
Elatine alsinastrum L. 3

287 Родина Вересові
Чорниця

Родина Ericacеae
Vaccinium myrillus L. 0

288 Брусниця Vaccinium vitis-idaea L. 0

289 Родина Бобові
Заяча конюшина 
багатолиста

Родина Fabaceae (Leguminosae) 

Anthyllis macrocephala Wender.
290 Астрагал білуватий Astragalus albidus Waldst. et Kit.  4
291 Астрагал шорсткий Astragalus аsper Jacq. 4
292 Астрагал дніпровський Astragalus borysthenicus Klokov 4 рідкісний R
293 Астрагал скручений Astragalus contortuplicatus L. 0
294 Астрагал датський Astragalus danicus Retz. 3
295 Астрагал шерстистоквітковий Astragalus dasyanthus Pall. 2 вразливий I R
296 Астрагал довголистий Astragalus dolichophyllus Pall. 3
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297 Астрагал Геннінга Astragalus henningii (Steven) 
Klokov 2 рідкісний R R

298 Астрагал одеський Astragalus odessanum Besser 3 рідкісний
299 Астрагал блідий Astragalus pallescens M. Bieb. 3 I
300 Астрагал понтичний Astragalus ponticus Pall. 3 вразливий
301 Астрагал ріжковий Astragalus pubiflorus M. Bieb. 3
302 Астрагал донський Astragalus tanaiticus K. Koch 0 рідкісний I V
303 Калофака волзька Calophaca wolgarica (L. f.) DC. 1 вразливий V
304 Карагана скіфська Caragana scythica (Kom.) Pojark. 2 вразливий R
305 Зіновать гранітна Chamaecytisus graniticus (Rehman) 

Rothm. 1 вразливий R R
306 Зіновать Ліндмана Chamaecytisus lindemanii (V. 

Krecz.) Klásková 4 R
307 Козлятник лікарський Galega officinalis L. 0
308 Дрік скіфський Genista scythica Pacz. 2 неоцінений
309 Дрік сибірський Genista sibirica L. 2
310 Дрік донський Genista tanaitica P. Smirn. 1 V I
311 Солодка щетиниста Glycyrrhiza echinata L. 3
312 Солодка гола Glycyrrhiza glabra L. 3 неоцінений
313 Солодушка великоквіткова Hedysarum grandiflorum Pall. 3
314 Чина зігнута Lathyrus incurvus (Roth) Roth 4
315 Чина чорна Lathyrus niger (L.) Bernh. 4!
316 Чина болотна Lathyrus palustris L. 3
317 Чина гороховидна Lathyrus pisiphormis L. 0
318 Чина круглолиста Lathyrus rotundifolius Wilid. 1
319 Чина весняна Lathyrus vernus (L.) Bernh. 4
320 Родина Франкенієві

Франкенія шорстка
Родина Frankeniaceae
Frankenia hirsuta L. 3

321 Родина Руткові
Ряст порожистий

Родина Fumariaceae
Corydalis cava (L.) Schweigg. et 
Körte

2

322 Ряст Маршалла Corydalis marschalliana (Pall. ex 
Willd.) Pers. 2

323 Родина Тирличеві
Тирлич звичайник

Родина Gentianaceae
Gentiana pneumonanthe L. 2

324 Родина Геранієві
Герань болотна

Родина Geraniaceae
Geranium рalustre L. 1

325 Герань лучна Geranium рratense L. 4
326 Герань лісова Geranium sylvaticum L. 1
327 Родина Водянососонкові

Водяна сосонка
Родина Hippuridaceae
Hippuris vulgaris L. 4

328 Родина Губоцвіті
Горлянка Лаксмана

Родина Lamiaceae
Ajuga laxmannii (L.) Benth. 4

329 Горлянка повзуча Ajuga reptans L. 0
330 Буквиця лікарська Betonica officinalis L. 3
331 Глуха кропива біла Lamium album L. 4
332 Суховершки великоквіткові Prunella grandiflora (L.) Scholl. 4
333 Шавлія австрійська Salvia аustriaca Jacq. 3
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334 Шоломниця висока Scutellaria altissima L. 3
335 Шоломниця сумнівна Scutellaria dubia Taliev et Širj 4
336 Шоломниця весняна Scutellaria verna Besser 0 рідкісний
337 Чебрець двовидний Thymus dimorphus Klokov et Des.-

Shost. 3
338 Чебрець молдавський Thymus moldavicus Klokov et Des.-

Shost. 0
339 Родина Пухирникові

Пухирниця звичайна
Родина Lentibulriaceae
Utricularia vulgaris L. 3

340 Родина Кермекові
Гоніолімон Бессера

Родина Limoniaceae
Goniolimon besserianum (Schult.) 
Kusn.

4

341 Кермек каспійський Limonium caspium (Willd.) Gams 3
342 Кермек донецький Limonium donetzicum Klokov 4
343 Родина Льонові

Льон Черняєва
Родина Linaceae
Linum сzerniaëvii Klokov 3

344 Льон лінійнолистий Linum linearifolium Jáv. 4
345 Радіола льновидна Radiola linoides Rhoth 1

346 Родина Плакунові
Плакун триприквітковий

Родина Lythraceae
Lythrum tribracteatum Salzm. et 
Spreng.

4

347 Щебрик черговолистий Peplis alternifolia M.Bieb 4

348 Родина Мальвові

Рожа бліда

Родина Malvaceae
Alcea pallida (Waldst. et Kit. ex 
Willd.) Waldst. et Kit.

2

349 Рожа зморшкувата Alcea rugosa Alef. 2
350 Родина Бобівникові

Бобівник трилистий
Родина Menyanthaceae
Menyanthes trifoliata L. 0

351 Плавун щитолистий Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O. 
Kuntze 1 вразливий

352 Родина Монотропові
Під´ялинник звичайний

Родина Monotropaceae
Monotropa hypopitys L. 3

353 Родина Лататтєві
Глечики жовті

Родина Nymphaeaceae
Nuphar lutea (L.) Smith 3

354 Латаття біле Nymphaea alba L. 2

355 Родина Онагрові
Хамерій вузьколистий

Родина Onagraceae
Chamaerion angustifolium (L.) 
Holub

3

356 Зніт гірський Epilobium montanum L. 2
357 Зніт болотний Epilobium palustre L. 4
358 РодинаПівонієві

Півонія тонколиста
Родина Paeoniaceae
Paeonia tenuifolia L. 0 вразливий

359 Родина Подорожникові
Подорожник Шварценберга

Родина Plantaginaceae
Plantago schwarzenbergiana Schur. 1 I

360 Родина Гречкові
Персикарія сумнівна

Polygonaceae
Persicaria dubia (Stein) Fourr. 4

361 Щавель український Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng. 3 R
362 Родина Первоцвіті

Недорісток найменьший
Родина Prіmulaceae
Centunculus minimus L. 0

363 Плавушник болотний Hottonia palustris L. 3
364 Кізляк китицеквітний Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. 3
365 Первоцвіт весняний Primula veris L. 0
366 Родина Грушанкові

Грушанка круглолиста
Родина Pyrolaceae
Pyrola rotundifolia L. 0

367 Родина Жовтецеві
Аконіт дібровний

Родина Ranunculaceae
Aconitum nemorosum M.Bieb. ex 
Rchb.

2
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368 Аконіт роговича Aconitum rogoviczii Wissjul. 1
369 Воронець колосистий Actea spicata L. 0
370 Горицвіт весняний Adonis vernalis L 2 неоцінений
371 Горицвіт волзький Adonis wolgensis Steven 2 неоцінений
372 Анемона дібровна Anemone nemorosa L. 0
373 Анемона жовтецева Anemone ranunculoides L. 3
374 Анемона лісова Anemone sylvestris L. 2
375 Водяний жовтець Ріона Batrachium rionii (Lagger) Nyman 2
376 Калюжниця болотна Caltha palustris L. 3
377 Ломоніс цілолистний Clematis integrifolia L. 3
378 Дельфіній клиновидний Delphinium cuneatum Steven ex 

DС. 1
379 Сон великий Pulsatilla grandis Wender. 2 вразливий
380 Сон широколистий Pulsatilla patens (L.) Mill. 0 неоцінений
381 Сон чорніючий Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 3 неоцінений
382 Жовтець золотистий Ranunculus auricomus L. 2
383 Жовтець кашубський Ranunculus cassubicus L. 0
384 Жовтець вогнистий Ranunculus flammula L. 4
385 Жовтець язиколистий Ranunculus lingua L. 3
386 Жовтець багатолистий Ranunculus polyphyllus Waldst. et 

Kit. ex Willd.     2
387 Рутвиця блискуча Thalictrum lucidum L. 3
388 Родина Розові

Мигдаль степовий
Родина Rosaceae
Amygdalus nana L. 3

389 Кизильник чорноплідний Cotoneaster melanocarpus Fіsch. 
ex Blytt 3

390 Глід п´ятистовпчиковий Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. 1
391 Суниця лісові Fragaria vesca L. 1
392 Гравілат алепський Geum aleppicum Jacq. 0
393 Гравілат річковий Geum rivale L. 0
394 Черемха звичайна Padus avium Mill. 0
395 Перстач білий Potentilla alba L. 4
396 Перстач прямостоячий Potentilla erecta (L.) Raeunsch 0
397 Перстач семилисточковий Potentilla heptaphylla L. 4
398 Перстач білоповстистий Potentilla leucotricha (Borbas) 

Borbas 4
399 Перстач східний Potentilla orientalis Juz. 4
400 Вовче тіло болотне Potentilla palustris (L.) Scop. 1
401 Перстач пірамідноквітковий Potentilla thyrsiflora Huels ex 

Zimmeter 4
402 Чорноголовник родовиковий Poterium sanguisorba L. 4
403 Шипшина залозистозубчаста Rosa adenodonta Dubovik 1
404 Шипшина Бордзиловського Rosa bordzilowskii Chrshan. 4
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405 Шипшина дніпровська Rosa borysthenica Chrshan. 0
406 Шипшина Юндзила Rosa jundzillii Besser 4
407 Шипшина азовська Rosa maeotica Dubovik 3
408 Шипшина волинська Rosa rubiginosa L. 4
409 Шипшина найколючіша Rosa spinosissima L 3
410 Шипшина повстиста Rosa tomentosa Smith 3
411 Родовик лікарський Sanguisorba officinalis L. 3
412 Таволга Литвинова Spiraea litwinowii Dobrocz. 4

413 Родина Маренові
Маренка пахуча

Родина Rubiaceae
Asperula graveolens M. Bieb. ex 
Schult. et Schult. f.

3

414 Підмаренник красильний Galium tinctorium (L.) Scop. 0
415 Підмаренник Рупрехта Galium trifidum L. 4
416 Підмаренник дністровський Galium tyraicum Klokov 4
417 Підмаренник багновий Galium uliginosum L. 4
418 Підмаренник волинський Galium volhynicum Pobed. 3 R
419 Марена татарська Rubia tatarica (Trev.) F. Schmidt 1
420 Родина Рутові

ясенець білий
Родина Rutaceae
Dictamnus albus L. 0 рідкісний

421 Гаплофіл запашний Haplophyllum suaveolens (DC.) G. 
Don f. 3

422 Родина Вербові
Верба вушката

Родина Salicaceae
Salix aurita L. 4

423 Верба козяча Salix caprea L. 3
424 Верба прутовидна Salix viminalis L. 3

425 Родина Ломикаменеві
Ломикамінь трипальчастий

Родина Saxifragaceae
Saxifraga tridactylides L. 0

426 Родина Ранникові

цимбохазма дніпровська

Родина Scrophulariaceae
Cymbochasma borysthenica (Pall 
.ex Schlecht.) Klokov et Zoz

1 рідкісний E

427 Наперстянка великоцвіта Digitalis grandiflora Mill. 1
428 Мулянка водяна Limosella aquatica L. 3
429 Льонок Біберштейна Linaria biebersteinii Besser 1 I
430 Льонок великохвостий Linaria macroura (M. Bieb.) M. Bieb 2
431 Ліндернія простерта Lindernia procumbens (Krock.) 

Borbás 4
432 Перестріч гребінчастий Melampyrum cristatum L. 3
433 Перестріч гайовий Melampyrum nemorosum L. 3
434 Перестріч лучний Melampyrum pratense L 3
435 Шолудивник пухнатоколосий Pedicularis dasystachys Schrenk 3
436 Шолудивник Кауфмана Pedicularis kaufmanii Pinzg. 3
437 Ранник тіньовий Scrophularia umbrosa Dumort. 0
438 Ранник весняний Scrophularia vernalis L. 4 вразливий
439 Дивина чорна Verbascum nigrum L. 4
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Тарасов В. В., к.б.н., доц.

440 Вероніка лікарська Veronica officinalis L. 0
441 Вероніка щиткова Veronica scutellata L. 2
442 Вероніка чебрецелиста Veronica serpyllifolia L. 3

443 Родина Водяногоріхові

Водяний горіх

Родина Trapaceae
Trapa natans L.s.l. (incl. T. 
borysthenica V.Vassil.)

2 неоцінений

444 Родина Кропивні
Настінниця сербська

Родина Urticaceae
Parietaria serbica Pančić 2

445 Родина Валеріанові
Валеріана лікарська 

Родина Valerianaceae
Valeriana officinalis L. 3

446 Валеріана російська Valeriana rossica P. Smirn. 3
447 Валеріана пагононосна Valeriana stolonifera Czern. 3
448 Валеріана бульбиста Valeriana tuberosa L. 3
449 Валеріана блискуча Valeriana wolgensis Kazak. 3

450 Родина Фіалкові
Фіалка ставкова

Родина Violaceae
Viola persicifolia Schreb. 0

451 Фіалка донська Viola tanaitica Grosset 0
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Алфавітний покажчик латинських назв рослин

Назва рослини Сторінка
Achillea inundata Kondr.
Achillea leptophylla M. Bieb.
Aconitum nemorosum M.Bieb. ex 
Rchb.
Aconitum rogoviczii Wissjul. 
Acorus calamus L. 
Actea spicata L.
Adenophora lilifolia (L.) Ledeb. ex A. 
DC.
Adonis vernalis L
Adonis wolgensis Steven
Adoxa moschatellina L.
Aegonichon purpureo-caeruleum (L.) 
Holub
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
Ajuga laxmannii (L.) Benth.
Ajuga reptans L. 
Alcea pallida (Waldst. et Kit. ex Willd.) 
Waldst. et Kit.
Alcea rugosa Alef.
Aldrovanda vesiculosa L.
Allium decipiens Fisch. еx Schult.et 
Schult. f.
Allium guttatum Steven
Allium lineare L.
Allium paniculatum L.
Allium podolicum (Asch. et Graebn.) 
Blocki ex Racib
Allium praescissum Rchb.
Allium regelianum A. Besk. еx Iljin
Allium rotundum L.
Allium savranicum Besser
Allium scythicum Zoz
Alnus glutinosa (L.) Gaertn.
Alyssum parviflorum M. Bieb.
Alyssum savranicum Andz. 
Amygdalus nana L.
Anchusa popovii (Gusul.) Dobrocz.
Anemone nemorosa L.
Anemone ranunculoides L.
Anemone sylvestris L.
Angelica sylvestris L.
Antennaria dioica (L.) P. Gaertn.
Anthericum ramosum L.
Anthoxantum odoratum L.
Anthyllis macrocephala Wender.
Artemisia armeniaca Lam.
Artemisia pontica L.
Asarum europaeum L.
Asparagus verticillatus L.

Asperula graveolens M. Bieb. ex 
Schult. et Schult. f.
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium septentrionale L.
Asplenium trichomanes L.
Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb. 
Astragalus albidus Waldst. et Kit.  
Astragalus borysthenicus Klokov 
Astragalus contortuplicatus L.
Astragalus danicus Retz.
Astragalus dasyanthus Pall.
Astragalus dolichophyllus Pall.
Astragalus henningii (Steven) Klokov
Astragalus odessanum Besser 
Astragalus pallescens M. Bieb.
Astragalus ponticus Pall.
Astragalus tanaiticus K. Koch
Astragalus utriger Pall.
Astragalus аsper Jacq.
Astrodaucus littoralis (Bieb.) Drude
Аthyrium filix-femina (L.) Roth
Aurinia saxatilis (L.) Desv.
Batrachium rionii (Lagger) Nyman
Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) 
Woronow
Berberis vugaris L.
Betonica officinalis L.
Botrychium lunaria (L.) Sw.
Briza media L.
Bulbocodium versicolor (Ker. Gawl.) 
Spreng.
Сallitrichе palustris L.
Calophaca wolgarica (L. f.) DC.
Caltha palustris L.
Campanula glomerata L.
Campanula persicifolia L.
Campanula rotundifolia L.
Campanula trachelium L.
Camphorosma monspeliaca L.
Caragana scythica (Kom.) Pojark.
Cardamine dentata Schult.
Carex atherodes Spreng.
Carex bohemica Schreb.
Carex buekii Wimmer
Carex lasiocarpa Ehrh.
Carex paniculata L. 
Carex pilosa Scop.
Carex rhizina Blytt ex Lindbl.
Carex secalina Willd. ex Wahlenb.
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Carlina biebersteinii Bernh. ex 
Hornem.
Carpinus betulus L.
Caulinia minor (All.) Coss. et Germ.
Centaurea konkae Klokоv
Centaurea orientalis L.
Centaurea rhenana Boreau.
Centaurea substituta Czerep.
Centaurea taliewii Kleopow
Centunculus minimus L.
Ceratophyllum pentacanthum Haynald
Ceratophyllum tanaiticum Sapjeg.
Chamaecytisus graniticus (Rehman) 
Rothm.
Chamaecytisus lindemanii (V. Krecz.) 
Klásková
Chamaerion angustifolium (L.) Holub
Chara braunii C. C. Gmellin
Chartolepis intermedia Boiss.
Chroodactylon ramosum (Thwait.) 
Hansg.
Cirsium alatum (S.G.Gmel.) Bobrov
Cirsium canum (L.) All.
Cirsium esculentum (Siev.) C.A. Mey.
Cirsium rivulare (Jacq.) All.
Cladonia botryles (Hag.) Willd.
Cladonia mitis Sandst. 
Cladonia rangiformis Hoffm.
Clematis integrifolia L.
Cnidium dubium (Schkuhr) Thell.
Coccyganthe flos-cuculi (L.) Four.
Convallaria majalis L.
Convolvulus lineatus L.
Corydalis cava (L.) Schweigg. et Körte
Corydalis marschalliana (Pall. ex 
Willd.) Pers.
Cotoneaster melanocarpus Fіsch. ex 
Blytt
Crambe tataria Sebeok
Crataegus pentagyna Waldst. et Kit.
Crocus reticulatus Steven ex Adams
Crypsis aculeata (L.) Aiton
Cymbochasma borysthenica (Pall .ex 
Schlecht.) Klokov et Zoz
Сyperus glomeratus L.
Сyperus michelianus (L.) Link 
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó.
Delphinium cuneatum Steven ex DС.
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv. 
Dianthus andrzejowskianus (Zaрal.) 
Kulcz.
Dianthus borbasii Vandas
Dianthus eugeniae Kleopov 
Dianthus guttatus M. Bieb.
Dianthus lanceolatus Steven еx Rchb.

Dianthus pallidiflorus Ser. 
Dianthus pseudosquarrosus (Novаk) 
Klokov
Dianthus squarrosus M. Bieb.
Dianthus stenocalyx Juz. 
Dictamnus albus L.
Digitalis grandiflora Mill.
Drosera rotundifolia L.
Dryopteris  filix-mas (L.) Schott.
Dryopteris carthusiana (Will.) 
H.P.Fusch
Dryopteris cristata (L.) A.Grey
Echium russicum J.F.Gmel. 
Elatine alsinastrum L. 
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et 
Schult.
Elytrigia elongata (Host) Nevski
Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) 
Nevski
Ephedra distachya L.
Epilobium montanum L.
Epilobium palustre L.
Epipactis helleborine (L.) Crantz
Epipactis palustris (L.) Crantz
Equisetum fluviatile L.
Equisetum hyemale L.
Equisetum palustre L.
Equisetum sylvaticum L.
Equisetum telmateia Ehrh.
Eremogone longifolia (M.Bieb.) Fenzl 
Eremogone micradenia (P. Smirn.) 
Ikonn.
Eremogone rigida (M. Bieb.) Fenzl
Fontinalis antipyretica Hedw.
Fontinalis hypnoides Hartm. 
Fragaria vesca L.
Frankenia hirsuta L. 
Fritillaria meleagris L.
Fritillaria meleagroides Patrin ex 
Schult. et Schult. f.
Fritillaria ruthenica Wikstr.
Gagea bohemica (Zauschn.) Schult.et 
Schult.f.
Gagea lutea (L.) Ker.-Gawl
Gagea maeotica Artemcz
Gagea ucrainica Klokov 
Galanthus nivalis L.
Galega officinalis L.
Galium tinctorium (L.) Scop. 
Galium trifidum L. 
Galium tyraicum Klokov
Galium uliginosum L.
Galium volhynicum Pobed. 
Genista scythica Pacz.
Genista sibirica L. 
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Genista tanaitica P. Smirn.
Gentiana pneumonanthe L.
Geranium sylvaticum L.
Geranium рalustre L.
Geranium рratense L.
Geum aleppicum Jacq.
Geum rivale L.
Gladiolus tenuis M. Bieb.
Glycyrrhiza echinata L.
Glycyrrhiza glabra L.
Gnaphalium uliginosum L.
Goniolimon besserianum (Schult.) 
Kusn.
Gymnocarpium dryopteris (L.) 
Newman
Gymnospermium odessanum (DC.) 
Takht.
Haplophyllum suaveolens (DC.) G. 
Don f.
Hedysarum grandiflorum Pall.
Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg.
Hesperis tristis L.
Hippuris vulgaris L. 
Hottonia palustris L.
Hyacintella leucophaea (C. Koch) 
Schur
Hyacintella pallasiana (Steven) 
Losinsk.
Hymenolobus procumbens (L.) Fourr.
Hypochaeris maculata L.
Impatiens noli-tangere L.
Inula helenium L.
 Inula hirta L.
Inula oculus-christi L.
Iris halophila Pall.
Iris pineticola Klokov
Iris ponticа Zapal
Iris pumila L.
Iris sibirica L.
Juncellus pannonicus (Jacq.) Clarke
Juncellus serotinus (Rottb.) Clarke
Jurinea brachycephala Klokov
Jurinea calcarea Klokov
Jurinea longifolia DC.
Jurinea salicifolia Grun.
Kohlrauschia prolifera (L.) Kunth
Krascheninnikovia ceratoides (L.) 
Gueldenst.
Lactuca quercina L.
Lamium album L.
Laser trilobum (L.) Borkh.
Lathyrus incurvus (Roth) Roth
Lathyrus niger (L.) Bernh. 
Lathyrus palustris L. 
Lathyrus pisiphormis L.

Lathyrus rotundifolius Wilid.
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Leersia oryzoides (L.) Sw. 
Leopoldia tenuiflora (Tausch). Heldr.
Lepidium crassifolium Waldst. et Kit.
Limonium caspium (Willd.) Gams
Limonium donetzicum Klokov
Limosella aquatica L.
Linaria biebersteinii Besser
Linaria macroura (M. Bieb.) M. Bieb
Lindernia procumbens (Krock.) 
Borbás
Linum linearifolium Jáv.
Linum сzerniaëvii Klokov
Listera ovata (L.) R. Borbas
Luzula campestris (L.) DC. 
Luzula multiflora (Ehrh.) Lej.
Lycopodiella inundata (L.) Holub
Lycopodium clavatum L.
Lythrum tribracteatum Salzm. et 
Spreng.
Maianthemum bifolium (L.) F. W. 
Schmidt
Marchantia polymorpha L.
Mariscus hamulosus (M.Bieb.) Hooper
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Melampyrum cristatum L.
Melampyrum nemorosum L.
Melampyrum pratense L
Melica nutans L
Menyanthes trifoliata L.
Molinia caerulea (L.) Moench
Monotropa hypopitys L.
Musсari neglectum Guss. ex Ten.
Nardus stricta L.
Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb.
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Nitellopsis obtusa (Desv. in Loisel) 
J.Groves
Nuphar lutea (L.) Smith
Nymphaea alba L.
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O. 
Kuntze
Omphalodes scorpioides (Haenke) 
Schrank
Onosma borysthenica Klokov
Onosma macrochaeta Klokov et 
Dobrocz.
Onosma subtinсtoria Klokov 
Ophioglossum vulgatum L.
Orchis coriophora L
Orchis militaris L.
Orchis morio L.
Orchis palustris Jacq.
Ornithogallum bouscheanum (Kunth.) 
Asch.
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Ornithogallum fimbriatum Willd.
Ornithogallum kochii Pare
Ostericum palustre (Besser) Besser
Otites artemisetorum Klokov
Padus avium Mill.
Paeonia tenuifolia L.
Parietaria serbica Pančić
Paronychia cephalotes (M. Bieb.) 
Besser
Pedicularis dasystachys Schrenk
Pedicularis kaufmanii Pinzg.
Peplis alternifolia M.Bieb
Persicaria dubia (Stein) Fourr. 
Petasites hybridus (L.) P.Gaerth., B. 
May et Schreb.
Peucedanum palustre (L.) Moench 
Рhalacrachena inuloides (Fisch. ex 
Schmalh.) Iljin
Plantago schwarzenbergiana Schur.
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb.
Poa remota Forcelles
Polygonatum hirtum (Bocs ex Poir.) 
Pursh 
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Polypodium vulgare L.
Polystichum aculeatum (L.) Roth
Polytrichum commune Hedw.
Potamogeton acutifolius Link
Potamogeton friesii Rupr
Potamogeton natans L.
Potamogeton nodosus Poir
Potamogeton sarmaticus Maemets
Potamogeton trichoides Cham. et 
Schlecht. 
Potentilla alba L.
Potentilla erecta (L.) Raeunsch
Potentilla heptaphylla L. 
Potentilla leucotricha (Borbas) Borbas
Potentilla orientalis Juz.
Potentilla palustris (L.) Scop.
Potentilla thyrsiflora Huels ex 
Zimmeter
Poterium sanguisorba L.
Primula veris L.
Prunella grandiflora (L.) Scholl.
Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex 
Rchb.) Ledeb.
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
Pterotheca sancta (L.) K. Koch
Pulmonaria angustifolia L.
Pulsatilla grandis Wender.
Pulsatilla patens (L.) Mill. 
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. 
Pycreus flavescens (L.) P. Beauv.ex 
Rchb.

Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.
Pyrola rotundifolia L. 
Radiola linoides Rhoth
Ranunculus auricomus L.
Ranunculus cassubicus L.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus lingua L.
Ranunculus polyphyllus Waldst. et Kit. 
ex Willd.
Rhaponticum serratuloides (Georgi) 
Bobrov
Riccia fluitans L. 
Ricciocarpus natans (L.) Corda 
Rindera tetraspis Pall.
Rosa adenodonta Dubovik 
Rosa bordzilowskii Chrshan.
Rosa borysthenica Chrshan.
Rosa jundzillii Besser
Rosa maeotica Dubovik
Rosa rubiginosa L. 
Rosa spinosissima L
Rosa tomentosa Smith
Rubia tatarica (Trev.) F. Schmidt
Rumex ucrainicus Fisch. ex Spreng.
Ruppia maritima L.
Sagina nodosa (L.) Fenzl
Salix aurita L.
Salix caprea L.
Salix viminalis L.
Salvia аustriaca Jacq.
Salvinia natans (L.) All.
Sanguisorba officinalis L.
Saussurea amara (L.) DC.
Saxifraga tridactylides L.
Scilla bifolia L
Scilla sibirica Haw.
Scirpus melanospermus C. A. Mey.
Scirpus supinus L. 
Scolochloa festucacea (Willd.) Link
Scorzonera austriaca Willd
Scorzonera purpurea L.
Scorzonera stricta Hornem.
Scrophularia umbrosa Dumort.
Scrophularia vernalis L.
Scutellaria altissima L.
Scutellaria dubia Taliev et Širj
Scutellaria verna Besser
Sedum borissovae Balk.
Sedum sexangulare L.
Sempervivum ruthenicum Schnіttsp. 
et C.B. Lehm.
Senecio borysthenicus (DC.) Andrz. ex 
Czern.
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Senecio paludosus L. 
Senecio paucifolius S. G. Gmel.
Senecio tataricus Less.
Serratula bracteifolia (Iljin ex Grossh.) 
Stank. 
Serratula cardunculus (Pall.) Schischk
Serratula erucifolia (L.) Boriss.
Seseli pallasii Besser
Siella erecta (Huds.) M.Pimen.
Silene nutans L.
Silene supina M. Bieb.
Sparganium minimum Wallr.
Sphagnum obtusum Warnst. 
Sphagnum palustre L.
Sphagnum recurvum Warnst. 
Sphagnum squarrosum Crome
Spiraea litwinowii Dobrocz.
Stellaria nemorum L.
Stellaria palustris Retz.
Stigeoclonium fasticulare Kutz.
Stipa asperella Klokov et Ossycznjuk
Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin
Stipa capillata L. 
Stipa dasyphylla (Czern. et Lindem.) 
Trautv.
Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
Stipa pennata L.
Stipa pulcherrima K. Koch
Stipa tirsa Steven
Stipa ucrainica P. Smirn.
Stratiotes aloides L.
Suaeda acuminata (C.A. Mey.) Moq.
Subularia aquatica L.
Symphytum tauricum  Willd.
Syrenia cana (Piller et Mitterp.) Neilr.
Telekia speciosa (Schreb.) Baumg.
Tephroseris palustris (L.) Fourr. 
Thalictrum lucidum L.
Thelypteris palustris Schott
Thorea ramosissima Bory

Thymus dimorphus Klokov et Des.-
Shost.
Thymus moldavicus Klokov et Des.-
Shost.
Tragopogon borysthenicus Artemcz.
Tragopogon orientalis L. 
Tragopogon tesquicola Klokov 
Tragopogon ucrainicus Artemcz.
Trapa natans L.s.l. (incl. T. 
borysthenica V.Vassil.)
Trinia kitaibelii M. Bieb.
Tulipa hypanica Klok et Zoz
Tulipa quercetorum Klokov et Zoz
Tulipa schrenkii Regel.
Utricularia vulgaris L.
Vaccinium myrillus L.
Vaccinium vitis-idaea L. 
Valeriana officinalis L.
Valeriana rossica P. Smirn.
Valeriana stolonifera Czern. 
Valeriana tuberosa L.
Valeriana wolgensis Kazak. 
Verbascum nigrum L.
Veronica officinalis L.
Veronica scutellata L.
Veronica serpyllifolia L.
Verаtrum nigrum L.
Viburnum lantana L.
Vincetoxicum intermedium Taliev
Vincetoxicum maeoticum (Kleopow) 
Barbar.
Vincetoxicum rossicum (Kleopow) 
Barbar.
Vincetoxicum scandens Sommier et 
Levier
Viola persicifolia Schreb.
Viola tanaitica Grosset
Wolffia arrhiza (L.) Horkel ex Wimmer
Xanthoparmelia convolluta 
(Krempelh.) Hale
Zannichellia palustris L. 
(subsp. pedicellata (Rosen et 
Wahlenb.) Hegi 
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Назва рослини Сторінки
Аденофора лілієлиста
Адокса муксусна
Аїр звичайний
Айстра бессарабська
Аконіт дібровний
Аконіт роговича
Альдрованда пухирчаста
Анемона дібровна
Анемона жовтецева
Анемона лісова
Аспленій волосовидний
Аспленій муровий
Аспленій північний
Астрагал білуватий
Астрагал блідий
Астрагал Геннінга
Астрагал датський
Астрагал дніпровський
Астрагал довголистий
Астрагал донський
Астрагал одеський
Астрагал понтичний
Астрагал пухирчастий
Астрагал скручений
Астрагал шерстистоквітковий
Астрагал шорсткий
Аурінія скельна
Ахірофорус плямистий
Багатонасінник лежачий
Багатоніжка звичайна
Багаторядник шипуватий
Барбарис звичайний
Безщитник жіночий
Белевалія сарматська
Берізка лінійнолиста
Біловус стиснутий
Білолозник сірий
Бобівник трилистий
Брандушка різнокольорова
Брусниця
Буквиця лікарська
Бурачок дрібноквітковий
Бурачок савранський
Валеріана блискуча
Валеріана бульбиста
Валеріана лікарська 
Валеріана пагононосна

Алфавітний покажчик українських назв рослин
Валеріана російська
Верба вушката
Верба козяча
Верба прутовидна
Вероніка лікарська
Вероніка чебрецелиста
Вероніка щиткова
Веснівка дволиста
Вечорниці плакучі
Виринниця болотна
Вівсюнець пухнатий
Відкасник Біберштейна
Вільха клейка, або чорна
Віхалка гілляста
Вовче тіло болотне
Водяна сосонка
Водяний горіх
Водяний жовтець Ріона
Водяний різак алоевидний
Воловик Попова
Волошка заміщаюча
Волошка Конки
Волошка рейнська
Волошка східна
Волошка Талієва
Вольфія безкоренева
Воронець колосистий
Вужачка звичайна
Вуханка полинкова
Гадюча цибулька занедбана
Гаплофіл запашний
Гвоздика Андржиовського
Гвоздика блідоквіткова
Гвоздика Борбаша
Гвоздика Євгенії
Гвоздика краплиста
Гвоздика ланцетна
Гвоздика несправжньорозчепирена
Гвоздика розчепирена
Гвоздика стиснуточашечна
Герань болотна
Герань лісова
Герань лучна
Гіацинтик блідий
Гіацинтик Палласів
Гімносперміум одеський
Глечики жовті
Глід п´ятистовпчиковий
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Глуха кропива біла
Гніздівка звичайна
Голокучник дубовий
Гоніолімон Бессера
Горицвіт весняний
Горицвіт волзький
Горлянка Лаксмана
Горлянка повзуча
Граб звичайний
Гравілат алепський
Гравілат річковий
Громовик великощетинистий 
Громовик дніпровський
Громовик напівкрасильний
Гронянка півмісяцева
Грушанка круглолиста
Дельфіній клиновидний
Деревій заплавний
Деревій тонколистий
Дзвоники крапиволисті
Дзвоники круглолисті
Дзвоники персиколисті
Дзвоники скупчені
Дивина чорна
Дихостиліс гачкуватий
Дрік донський
Дрік сибірський
Дрік скіфський
Дудник лісовий
егоніхон фіолетово-голубий
ефедра двоколоса
Жабриця Паласа
Жеруха зубчаста
Живокіст кримський
Жовтець багатолистий
Жовтець вогнистий
Жовтець золотистий
Жовтець кашубський
Жовтець язиколистий
Жовтозілля арктичне
Жовтозілля болотне
Жовтозілля дніпровське
Жовтозілля небагатолисте
Жовтозілля татарське
Загнітник головчастий
Заяча конюшина багатолиста
Зіновать гранітна
Зіновать Ліндмана
Зірочки азовські
Зірочки богемський (шовіца)
Зірочки жовті

Зірочки українські
Зірочник бартіонова
Зірочник гайовий
Зніт болотний
Зніт гірський
Зозулин льон звичайний
Зозулин цвіт звичайний
Зозулинець блошиний
Зозулинець болотний
Зозулинець салеповий
Зозулинець шоломоносний
Зузулині сльози яйцевидні
Їжача голівка маленька 
Калина цілолиста
Калофака волзька
Калюжниця болотна
Камфоросма монспелійська
Карагана скіфська
Катран татарський
Каулінія мала
Кермек донецький
Кермек каспійський
Кизильник чорноплідний
Кізляк китицеквітний
Кладонія гроновидна
Кладонія м’яка 
Кладонія оленячорога 
Ковила волосиста
Ковила вузьколиста
Ковила дніпровська
Ковила Лессінга
Ковила найкрасивіша
Ковила пірчаста
Ковила пухнатолиста
Ковила українська
Ковила шорстка
Козельці дніпровські
Козельці пустельні
Козельці східні
Козельці українські
Козлятник лікарський
Кольраушія паросткова
Конвалія звичайна 
Копитняк європейський
Коручка болотна
Коручка морозниковидна
Косарики тонкі
Котячі лапки дводомні
Крем´яник гарний 
Кремена гібридна
Ксантопармелія загорнута
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Куга лежача
Куга чорноплідна
Купина пахуча
Купина широколиста
Кушир донський
Кушир плоскоостий
Лазурник трилопатевий
Ластовень азовський
Ластовень виткий
Ластовень проміжний
Ластовень російський
Латаття біле
Латук стиснутий
Леєрсія рисовидна
Леопольдія тонколиста
Лисонасінник омановидний
Лікоподієлла заплавна 
Ліндернія простерта
Ломикамінь трипальчастий
Ломоніс цілолистний
Любка дволиста
Любка зеленоквіткова
Льон лінійнолистий
Льон Черняєва
Льонок Біберштейна
Льонок великохвостий
Марена татарська
Маренка пахуча
Маруна щиткова
Маршанція поліморфна
Маточник болотний
Медунка вузьколиста
Мигдаль степовий
Молінія голуба
Молодило руське
Морковниця прибережна
Моховинка вузлувата
Мулянка водяна
Наперстянка великоцвіта
Настінниця сербська
Недорісток найменьший
Нітелопсіс притуплений
Ожика багатоквіткова
Ожика рівнинна
Оман високий
Оман очний
Оман шершавий 
Омфалодес завитий
Орляк звичайний
Осока богемська
Осока Буека

Осока волосиста
Осока волотиста
Осока житня
Осока кореневищна
Осока остюкова
Осока пухнатоплода
Осот їстівний
Осот крилатий
Осот прибережний
Осот сірий
Очиток Борисової
Очиток шестирядий
Пальчатокорінник м´ясочервоний
Пахуча трава
Первоцвіт весняний
Перестріч гайовий
Перестріч гребінчастий
Перестріч лучний
Перлівка поникла
Персикарія м´яка
Перстач білий
Перстач білоповстистий
Перстач пірамідноквітковий
Перстач прямостоячий
Перстач семилисточковий
Перстач східний
Пирій видовжений
Пирій ковилолистий
Півники борові
Півники карликові
Півники понтичні
Півники сибірські
Півники солелюбні
Півонія тонколиста
Під´ялинник звичайний
Підмаренник багновий
Підмаренник волинський
Підмаренник дністровський
Підмаренник красильний
Підмаренник Рупрехта
Підсніжник білосніжний
Плавун щитолистий
Плавушник болотний
Плакун триприквітковий
Плаун булавовидний
Подорожник Шварценберга
Полин вірменський
Полин понтійський
Прибережниця берегова
Проліска дволиста
Проліска сибірська
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Птеротека палестинська
Пустельниця довголиста
Пустельниця дрібнозалозкова
Пустельниця жорстка
Пухирник ламкий
Пухирниця звичайна
Радіола льновидна
Ранник весняний
Ранник тіньовий
Рапонтикум серпієвидний
Рдесник волосовидний
Рдесник вузлуватий
Рдесник гостролистий
Рдесник плаваючий
Рдесник сарматський
Рдесник Фріза
Річіокарпус плавучий
Річія плаваюча 
Родовик лікарський
Рожа бліда
Рожа зморшкувата
Розрив-трава звичайна
Росичка круглолиста
Рупія морська
Руслиця мокрична
Рутвиця блискуча
Рябчик малий
Рябчик руський
Рябчик шаховий
Ряст Маршалла
Ряст порожистий
Рястка Буше
Рястка Коха
Рястка торочкувата
Сальвінія плаваюча
Серпій будяковий
Серпій приквітковий
Серпій сухоцвітий
Синяк плямистий
Сиренія сиза
Ситничок паннонський
Ситничок пізній
Ситняг голчастий
Ситовник жовтуватий
Сієла пряма
Скорзонера австрійська
Скорзонера пурпурова
Скорзонера стиснута
Скритниця колюча
Смикавець Мікелі
Смикавець скупчений

Смілка поникла
Смілка приземкувата
Смовдь болотна
Содник ягодоносний
Солодка гола
Солодка щетиниста
Солодушка великоквіткова
Сон великий
Сон чорніючий
Сон широколистий
Сосюрея гірка
Стигеоклоніум пучкуватий
Стожильник сумнівний
Страусове перо звичайне
Суниця лісові
Суховершки великоквіткові
Сухоцвіт багновий
Сфагнум болотний
Сфагнум звивистий
Сфагнум розчепірений
Сфагнум тупий
Таволга Литвинова
Теліптеріс болотний
Тирлич звичайник
Тонконіг розсунутий
Торея найрозгалуженіша
Тринія Китайбеля
Тростяниця кострицевидна
Трясунка середня
Тюльпан бузький
Тюльпан дібровний 
Тюльпан Шренка
Фіалка донська
Фіалка ставкова
Фонтіналіс гіпновидний
Фонтіналіс протипожежний
Франкенія шорстка
Хамерій вузьколистий
Хара Брауна
Хартолепіс середній
Хвощ болотний
Хвощ великий
Хвощ зимуючий
Хвощ лісовий
Хвощ річковий
Холодок кільчастий
Хрінниця товстолиста
Хроодактилон розгалужений
цанікелія болотна
цибуля волотиста
цибуля крапчаста
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цибуля кругла
цибуля лінійна
цибуля оманна
цибуля передбаченна
цибуля подільскьа
цибуля Регеля
цибуля савранська
цибуля скіфська
цимбохазма дніпровська
Чебрець двовидний
Чебрець молдавський
Чемериця чорна
Чередник чотириостюковий
Черемха звичайна
Чина болотна
Чина весняна
Чина гороховидна
Чина зігнута
Чина круглолиста
Чина чорна
Чихавка хрящувата
Чорниця
Чорноголовник родовиковий
Шавлія австрійська
Шафран сітчастий

Шильник водяний
Шипшина азовська
Шипшина Бордзиловського
Шипшина волинська
Шипшина дніпровська
Шипшина залозистозубчаста
Шипшина найколючіша
Шипшина повстиста
Шипшина Юндзила
Шоломниця весняна
Шоломниця висока
Шоломниця сумнівна
Шолудивник Кауфмана
Шолудивник пухнатоколосий
Щавель український
Щебрик черговолистий
Щитник гребенястий
Щитник чоловічий
Щитник шартрський
Щучник дернистий
Юрінея вапнякова
Юрінея верболиста
Юрінея короткоголова
Юрінея пухка
ясенець білий
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Алфавітний покажчик російських назв рослин
Назва рослини Сторінка
Хроодактилон разветвленный
Торея обильноветвистая
Стидеоклониум пучкуватий
Нителлопсис притупленный
Хара Брауна
Кладония гроздевая
Кладония мягкая
Кладония оленерогая
Ксантопармелия свернутая
Фонтиналис противопожарный
Фонтиналис гипновидный
Маршанция полиморфная
Кукушкин лен обыкновенный
Риччия плавающая
Риччиокарпус плавучий
Сфагнум тупой
Сфагнум болотный
Сфагнум извилистый
Сфагнум оттопыреный
Ликоподиелла заливаемая
Плаун булавовидний
Хвощ речной
Хвощ зимующий
Хвощ болотный
Хвощ лесной
Хвощ большой
Асплений постенный
Асплений северный
Асплений волосовидный
Кочедыжник женский
Пузырник ломкий
Орляк обыкновенный
Щитовник шартрский
Щитовник гребенчатый
Щитовник мужской
Голокучник дубовый
Многорядник шиповатый
Страусник обыкновенный
Гроздовник полулунный
Ужовник обыкновенный
Многоножка обыкновенная
Сальвиния плавающая
Телиптерис болотный
Эфедра двуколосковая
Лук обманчивый
Лук крапчатый
Лук линейный

Лук метельчатый
Лук подольский
Лук предвиденный
Лук Регеля
Лук круглый
Лук савранский
Лук скифский
Подснежник белоснежный
Аир обыкновенный
Спаржа мутовчатая
Венечник ветвистый
Ландыш майский
Майник двулистный
Купена широколистная
Купена душистая
Осока остистая
Осока богемская
Осока Буека
Осока волосистоплодная
Осока метельчатая
Осока волосистая
Осока корневищная
Осока ржаная
Сыть скученная
Сыть Микели
Болотница игольчатая
Ситничек паннонский
Ситничек поздний
Дихостилис крючковатый
Ситовник желтоватый
Камыш черносеменной
Камыш лежачий
Белевалия сарматская
Гиацинтик беловатый
Гиацинтик Палласа
Леопольдия тонколистная
Мускари незамеченный
Птицемлечник Буше
Птицемлечник бахромчатый
Птицемлечник Коха
Пролеска двулистная
Пролеска сибирская
Телорез алоевидный
Шафран сетчастый
Гладиолус тонкий
Касатик солелюбный
Касатик боровой
Касатик понтический
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Касатик карликовый
Касатик сибирский
Ожика равнинная
Ожика многоцветковая
Вольфия безкорневая
Рябчик шахматный
Рябчик малый
Рябчик русский
Гусиный лук богемский (Шовица
Гусиный лук желтый
Гусиный лук азовский
Гусиный лук украинский
Тюльпан бугский
Тюльпан дубравный
Тюльпан Шренка
Брандушка разноцветная
Чемерица черная
Каулиния малая
Пальчатокоренник мясокрасный
Дремлик чемерицевидный
Дремлик болотный
Тайник яйцевидный
Гнездовка настоящая
ятрышник клопоносный
ятрышник шлемоносный
ятрышник дремлик
ятрышник болотный
Любка двулистная
Любка зеленоцветковая
Прибрежница береговая
Душистый колосок обыкновенный
Трясунка средняя
Скрытница колючая
Щучка дернистая
Пырей удлиненный
Пырей ковылелистный
Овсец опушенный
Леерсия рисовидная
Перловник поникающий
Молиния голубая
Белоус торчащий
Мятлик расставленный
Тростянка овсяницевая
Ковыль шершавый
Ковыль днепровский
Ковыль волосатик
Ковыль опушеннолистный
Ковыль Лессинга
Ковыль перистый
Ковыль красивейший
Ковыль узколистный

Ковыль украинский
Рдест остролистный
Рдест Фриса
Рдест плавающий
Рдест узловатый
Рдест сарматский
Рдест волосовидный
Руппия морская
ежеголовник маленький
цанникелия стебельчатая
Адокса мускатная
Дудник лесной 
Морковница прибрежная
Жгун-корень сомнительный
Лазурник трехлопастный
Маточник болотний
Горичник болотный
Жабрица Палласа
Сиела прямая
Триния Китайбеля
(Копытень европейский
Ластовень промежуточный
Ластовень азовский
Ластовень русский
Ластовень вьющийся
Тысячелистник пойменный
Тысячелистник тонколистный
Кошачья лапка
Полынь армянская
Полынь понтийская)
Астра бессарбская
Колючник Биберштейна
Василек конки
Василек восточный
Василек рейнский
Василек замещающий
Василек Талева
Хартолепис средний
Бодяк крылатый
Бодяк серый
Бодяк съедобный
Бодяк прибрежный
Сушеница топяная
Прозанник крапчатый
Девясил высокий
Девясил  волосистый
Девясил  глазковый
Наголоватка краткоголовая
Наголоватка известковая
Наголоватка длиннолистная
Наголоватка иволистная
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Латук сжатый
Белокопытник гибридный
Лысосемянник девясиловидный
Чихотник хрящеватый
Лагозерис палестинский
Пиретрум щитковый
Рапонтикум серпуховидный
Сосюрея горькая
Козелець австрийский
Козелец пурпурный
Козелець торчащий
Крестовник днепровский
Крестовник болотный
Крестовник немногодистный
Крестовник татарський
Серпуха прицветочная
Серпуха чертополоховидная
Серпуха сухоцветная
Телекия прекрасная
Крестовник арктический
Козлобородник днепровский
Козлобородник восточный
Козлобородник пустынный
Козлобородник украинский
Родина Бальзамінові
Розрив-трава звичайна
Родина Барбарисові
Барбарис звичайний
Гімносперміум одеський
Родина Березові
Вільха клейка, або чорна
Родина Шорстколисті
егоніхон фіолетово-голубий
Воловик Попова
Синяк плямистий
Омфалодес завитий
Громовик дніпровський
Громовик великощетинистий 
Громовик напівкрасильний
Медунка вузьколиста
Чередник чотириостюковий
Живокіст кримський
Родина Хрестоцвіті 
Бурачок дрібноквітковий
Бурачок савранський
Аурінія скельна
Жеруха зубчаста
Катран татарський
Вечорниці плакучі
Багатонасінник лежачий
Хрінниця товстолиста
Шильник водяний
Сиренія сиза
Родина Виринницеві
Виринниця болотна

Родина Дзвоникові
Аденофора лілієлиста
Дзвоники скупчені
Дзвоники персиколисті
Дзвоники круглолисті
Дзвоники крапиволисті
Родина Жимолостеві
Калина цілолиста
Родина Гвоздичні
Зозулин цвіт звичайний
Гвоздика Андржиовського
Гвоздика Борбаша
Гвоздика Євгенії
Гвоздика краплиста
Гвоздика ланцетна
Гвоздика блідоквіткова
Гвоздика несправжньорозчепирена
Гвоздика розчепирена
Гвоздика стиснуточашечна
Пустельниця довголиста
Пустельниця дрібнозалозкова
Пустельниця жорстка
Кольраушія паросткова
Вуханка полинкова
Загнітник головчастий
Моховинка вузлувата
Смілка поникла
Смілка приземкувата
Зірочник бартіонова
Зірочник гайовий
Родина Куширові
Кушир плоскоостий
Кушир донський
Родина Лободові
Камфоросма монспелійська
Білолозник сірий
Содник ягодоносний
Родина Березкові
Берізка лінійнолиста
Родина Ліщинові
Граб звичайний
Родина Товстолисті
Очиток Борисової
Очиток шестирядий
Молодило руське
Родина Росичкові
Альдрованда пухирчаста
Росичка круглолиста
Родина Руслицеві
Руслиця мокрична
Родина Вересові
Чорниця
Брусниця
Родина Бобові
Заяча конюшина 
багатолиста
Астрагал білуватий
Астрагал шорсткий
Астрагал дніпровський
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Астрагал скручений
Астрагал датський
Астрагал шерстистоквітковий
Астрагал довголистий
Астрагал Геннінга
Астрагал одеський
Астрагал блідий
Астрагал понтичний
Астрагал донський
Астрагал пухирчастий
Калофака волзька
Карагана скіфська
Зіновать гранітна
Зіновать Ліндмана
Козлятник лікарський
Дрік скіфський
Дрік сибірський
Дрік донський
Солодка щетиниста
Солодка гола
Солодушка великоквіткова
Чина зігнута
Чина чорна
Чина болотна
Чина гороховидна
Чина круглолиста
Чина весняна
Родина Франкенієві
Франкенія шорстка
Родина Руткові
Ряст порожистий
Ряст Маршалла
Родина Тирличеві
Тирлич звичайник
Родина Геранієві
Герань болотна
Герань лучна
Герань лісова
Родина Водянососонкові
Водяна сосонка
Родина Губоцвіті
Горлянка Лаксмана
Горлянка повзуча
Буквиця лікарська
Глуха кропива біла
Суховершки великоквіткові
Шавлія австрійська
Шоломниця висока
Шоломниця сумнівна
Шоломниця весняна
Чебрець двовидний
Чебрець молдавський
Родина Пухирникові
Пухирниця звичайна
Родина Кермекові
Гоніолімон Бессера

Кермек каспійський
Кермек донецький
Родина Льонові
Льон Черняєва
Льон лінійнолистий
Радіола льновидна
Родина Плакунові
Плакун триприквітковий
Щебрик черговолистий
Родина Мальвові
Рожа бліда
Рожа зморшкувата
Родина Бобівникові
Бобівник трилистий
Плавун щитолистий
Родина Монотропові
Під´ялинник звичайний
Родина Лататтєві
Глечики жовті
Латаття біле
Родина Онагрові
Хамерій вузьколистий
Зніт гірський
Зніт болотний
РодинаПівонієві
Півонія тонколиста
Родина Подорожникові
Подорожник Шварценберга
Родина Гречкові
Персикарія м´яка
Щавель український
Родина Первоцвіті
Недорісток найменьший
Плавушник болотний
Кізляк китицеквітний
Первоцвіт весняний
Родина Грушанкові
Грушанка круглолиста
Родина Жовтецеві
Аконіт дібровний
Аконіт роговича
Воронець колосистий
Горицвіт весняний
Горицвіт волзький
Анемона дібровна
Анемона жовтецева
Анемона лісова
Водяний жовтець Ріона
Калюжниця болотна
Ломоніс цілолистний
Дельфіній клиновидний
Сон великий
Сон широколистий
Сон чорніючий
Жовтець золотистий
Жовтець кашубський
Жовтець вогнистий
Жовтець язиколистий
Жовтець багатолистий
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Рутвиця блискуча
Родина Розові
Мигдаль степовий
Кизильник чорноплідний
Глід п´ятистовпчиковий
Суниця лісові
Гравілат алепський
Гравілат річковий
Черемха звичайна
Перстач білий
Перстач прямостоячий
Перстач семилисточковий
Перстач білоповстистий
Перстач східний
Вовче тіло болотне
Перстач пірамідноквітковий
Чорноголовник родовиковий
Шипшина залозистозубчаста
Шипшина Бордзиловського
Шипшина дніпровська
Шипшина Юндзила
Шипшина азовська
Шипшина волинська
Шипшина найколючіша
Шипшина повстиста
Родовик лікарський
Таволга Литвинова
Родина Маренові
Маренка пахуча
Підмаренник красильний
Підмаренник Рупрехта
Підмаренник дністровський
Підмаренник багновий
Підмаренник волинський
Марена татарська
Родина Рутові
ясенець білий

Гаплофіл запашний
Родина Вербові
Верба вушката
Верба козяча
Верба прутовидна
Родина Ломикаменеві
Ломикамінь трипальчастий
Родина Ранникові
цимбохазма дніпровська
Наперстянка великоцвіта
Мулянка водяна
Льонок Біберштейна
Льонок великохвостий
Ліндернія простерта
Перестріч гребінчастий
Перестріч гайовий
Перестріч лучний
Шолудивник пухнатоколосий
Шолудивник Кауфмана
Ранник тіньовий
Ранник весняний
Дивина чорна
Вероніка лікарська
Вероніка щиткова
Вероніка чебрецелиста
Родина Водяногоріхові
Водяний горіх
Родина Кропивні
Настінниця сербська
Родина Валеріанові
Валеріана лікарська 
Валеріана російська
Валеріана пагононосна
Валеріана бульбиста
Валеріана блискуча
Родина Фіалкові
Фіалка ставкова
Фіалка донська
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Для нотаток




