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Вступ
Книга є продовженням серії видань, започаткованої у 2014 році. Читачі вже мали
нагоду познайомитися з п’ятидесяткою раритетних рослин Луганської, Донецької та
Черкаської областей. Мета цього видання –
популяризувати знання про рідкісні рослини
флори Сумської області і узагальнити відомості щодо їх поширення.
Зібрані дані про знахідки рослин в Сумській області, відомі з ХІХ століття і до наших днів. Опрацьовано літературні джерела,
дані в гербаріях Києва (KW, KWHA), Харкова
(CWU), Ніжина (NZHU), Львова (LWKS), Сере
дина-Буди (DSR), включено неопубліковані
дані С. Панченка, враховано усні повідомлення професійних біологів та любителів
рослин. Починаючи з 2009 року, місцезнаходження авторами прив’язані до системи
координат за допомогою GPS-приймача.
Координати більшості локалітетів, відомих
з літератури чи з гербарію, визначено за допомогою карт GoogleEarth. Для цього, крім
відомостей у цих джерелах, керувалися локалізацією властивих окремому виду біотопів. Таким чином, різні локалітети мають не
однакову точність прив’язки до карт.
Серед 1200 видів рослин, відомих із Сумської області, щонайменше 200 можуть вважатися рідкісними та зникаючими. Низка
видів зростає на межі ареалу. Для того, щоб
відібрати 50 видів для нашого видання, ми
керувалися низкою критеріїв. По-перше, рослини є рідкісними або зникаючими, занесені
до Червоної книги України чи обласного списку рослин, що підлягають охороні. Особливу
увагу приділяли рослинам, що включені у Резолюцію № 6 Бернської конвенції, а також
видам з європейського Червоного списку.
По-друге, рослини є індикаторами добре збережених природних місцезростань, зокрема
боліт, остепнених лук, світлих дубових лісів.
По-третє, види, уявлення про поширення
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яких в області за останні роки істотно розширилися. Складений на основі цих критеріїв
попередній список редагували з метою рівномірного представлення видів, характерних
для різних місцезростань. Для представників
родів Ковила (Stipa) та Любка (Platanthera),
у зв’язку із відомими складнощами при їх визначенні у польових умовах, підготовлено
одну карту для роду. До книги не включено
рослини, що відомі з одного-трьох локалітетів
в області: гудайєра повзуча (Goodyera repens;
Старогутський лісовий масив та ур. «Литовський бір»), осока буріюча (Carex brunnescens;
Старогутський лісовий масив), осока ячменеподібна (C. hordeistihos; Гетьманський НПП,
окол. с. Ямне), осока затінкова (C. umbrosa;
біля с. Уралове Середино-Будського р-ну та
РЛП «Сеймський» біля с. Новомутин); будяк
різнолистий (Cirsium heterophyllum; Старогутський лісовий масив) тощо.
Ідея підготовки цього видання належить
Олексію Василюку, який є натхненником і
попередніх видань серії. Без напрацювань
Олексія і його команди неможливими була б
підготовка карт та оригінал-макету. Висловлюємо щиру подяку за допомогу у зборі і
опрацюванні матеріаліів М. П. Книшу (Гетьманський НПП), К. К. Карпенко та О. С. Родінці (Сумський державний педагогічний
університет ім. А. С. Макаренка), Л. В. Коваль
(Глухівський національний педагогічний
університет імені Олександра Довженка).
Куратори і працівники гербарних установ Ю. Г. Гамуля, Л. В. Зав’ялова, Є. Г. Кутявін, Г. М. Лисенко, Н. М. Сичак, Н. М. Шиян,
А. В. Шумілова., О. І. Шиндер забезпечили всі
умови для роботи і не можемо не відзначити
їх зусилля зі збереження колекцій. Дякуємо
М. Богомазу, А. Гнатюк, М. Книшу, А. Куземко,
С. Рижкову, О. Соколенку, Д. Ширяєвій, що
відгукнулися на заклик надати фотографії
для ілюстрацій.

Атлас-довідник

Загальна характеристика
рослинного покриву Сумської області
Сумщина розташована на північному
сході України. Північна частина області відноситься до лісової зони, представленої
Поліссям, а південна – до лісостепової природних зон. При цьому серед давніх льодовикових рівнин Полісся та піщаних терас
річок трапляються тайгові елементи рослинного покриву, а на півдні, по крутосхилах долин річок та балках, – ділянки лучного
степу з ковилою.
У рослинному покриві Полісся переважають соснові та дубово-соснові ліси з покривом чорниці, зелених мохів, серед яких трапляються замкнуті зниження зі сфагновими
болотами. Також де-не-де збереглися світлі
дубові ліси. Вони тяжіють до більш родючих
глинистих ґрунтів, однак багато з них вже
розорано. Полісся також славиться великою
кількістю боліт. Зокрема, тут доволі багато

низинних боліт, що часто зустрічаються у широких улоговинах стоку та заплавах річок.
На жаль, більшість боліт меліоровано. Найкраще рослинні комплекси Полісся представлені у НПП «Деснянсько-Старогутський»,
заказниках «Верхньоесманський», «Прудищанський», «Великий бір».
На північний схід від р. Сейм, де Полісся
поступово переходить у відроги СередньоРуської височини, лісів все менше. Плескаті
ділянки плато тут вкриті доволі родючими
сірими лісовими ґрунтами та в основному
розорані. Поміж них трапляються штучно
створені ліси, здебільшого із сосни з домішкою дуба, клена, а також часто з лісових інтродуцентів – робінії несправжньоакацієвої,
черемхи пізньої. Ліси з природним деревостаном представлені переважно по схилах
ярів та балок. Їх можна відвідати у заказни-

Болото на Поліссі. Фото – С. Панченко
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ках «Шалигінський», «Монастирський ліс»,
добре вони представлені й у Спадщанському лісі. Болота тут рідкість і тяжіють до заплав річок. По балках південної експозиції
та крутих берегах р. Клевень та Сейм можна
зустріти ділянки остепнених лук із барвистим різнотрав’ям, як наприклад, у пам’ятці
природи «Дівоча гора».
Південніше р. Сейм, на сході області, відроги Середньо-Руської височини мають
інший ландшафт. Тут у ґрунтовому покриві
панують чорноземи, тому частка розораних
земель зростає. У лісах, розміщених по ярах
та балках, куди частіше трапляються в’язи,
ясен, клени польовий та татарський. На луках по схилах балок також більше трапляється степових рослин: волошка східна, ковила
волосиста, залізняк бульбистий. Презентують рослинний покрив цієї частини Сумщини Гетьманський національний природний
парк, природний заповідник «Михайлівська
цілина», заказники «Банний яр», «Могрицький», «Ворожбянський».
Південно-західна частина області ще
більш розорана. Цьому сприяє вирівняний
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рельєф Полтавської рівнини з багатими
чорноземами. Великі лісові масиви на карті оконтурюють долини річок Сула, Псел,
Ромен. Основні лісоутворюючі породи – це
дуб, ясен, клен та липа. Також висока частка
монокультури сосни , бо її висаджено на пісках борових терас річок, не придатних для
вирощування сільськогосподарських рослин. Заплави річок відносно широкі, вкриті луками, але часто й заболочені, місцями
з ознаками засолення. Найкрупнішими заказниками є гідрологічні: «АндріяшівськоГудимівський», «Біловодський» та «Верхньо
сульський».
На Сумщині відносно добре збереглася природна рослинність. Ліси складають
близько 18 % площі. Лучна рослинність
представлена здебільшого у заплавах річок.
На Сумщині існує понад 270 територій та заповідних об’єктів площею майже 180 тис. га
або 7,4 % від загальної площі. Є в області і
природоохоронні території міжнародного
значення – це Деснянський біосферний резерват ЮНЕСКО та Рамсарське водно-болотне угіддя «Заплава Десни».

Схили Середньо-Руської височини, Сеймський РЛП. Фото – С. Панченко

Атлас-довідник

Баранець звичайний
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank & C.Mart.
Родина Баранцеві – Huperziaceae
Народні назви: камфор-зілля, нитота, п’ядич плаун.
Багаторічна вічнозелена трав’яниста рослина. Заввишки до 20 см. Стебло висхідне,
вилчасто розгалужене. Формує більш-менш щільні куртини. Листки дрібні, густо вкривають стебло. У піхвах листочків наверху пагонів розташовані одиничні жовтого кольору
спорангії. На верхівках пагонів на кінчиках листочків іноді утворюються трикутні плескаті вивідкові бруньки. Спори остаточно формуються у серпні-вересні, але спорангії
розкриваються часто лише навесні наступного року. Рослина розмножується спорами
та вегетативно.
Зростає у хвойних та мішаних лісах.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: порушення умов місцезростання, лісові пожежі.
Рекомендації по охороні: охороняти всі відомі рослини.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський» та Сеймському РЛП.
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Діфазіаструм сплюснутий
Diphasiastrum complanatum (L.) Holub
Родина Плаунові – Lycopodiaceae
Народні назви: бір-зілля, зелениця, порушник, тисина.
Вічнозелена трав’яниста рослина висотою до 30 см. Рослина формує підземний головний пагін, який місцями вкорінюється та має відгалуження надземних пагонів. Гілочки
надземних пагонів вилчасто розгалужені у горизонтальній площині. На верхівці пагонів
у липні-серпні формуються по 2-4 спороносних колоска. Самопідтримання популяцій відбувається за рахунок вегетативного розмноження, внаслідок чого формуються так звані
«відьмові кільця» – зарості у вигляді кола з переважанням молодих рослин по периферії,
старших в центрі із відмерлими всередині.
Зростає у соснових та дубово-соснових лісах, найчастіше серед зелених мохів.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: суцільні вирубки, збирання рослин.
Рекомендації по охороні: збереження умов місцезростань.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський».
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Страусове перо звичайне
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.
Родина Оноклеєві – Onocleaceae
Народні назви: папарешина, солодиця лісова.
Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 60-130 см із вельми довгим кореневищем.
Спорангії формуються на окремих більш коротких бурих листках-вайях, що скупчені всередині розетки із зелених вай. Спори дозрівають в серпні-вересні.
Зростає у сирих заплавних лісах, по днищах ярів.
Декоративна рослина, легко розмножується вегетативно.

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: зміна місць зростання, вирубування лісів.
Рекомендації по охороні: збереження в місцях зростання, реінтродукція.
Охороняється у Гетьманському НПП, НПП «Деснянсько-Старогутський», заказниках
«Банний яр», «Битицький», «Ворожбянський», «Лунарієвий», «Середньосеймський».
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Гронянка багатороздільна
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. (Botrychium matricarioides Willd.)
Родина Вужачкові – Ophioglossaceae
Народна назва: ключ-трава.
Багаторічна трав’яниста рослина із вкороченим прямим кореневищем. Заввишки до
20 см. Папороть формує два листки – вайї від 1-2 до 10 см завдовшки, один з яких завжди
стерильний, а інший – спороносний. Стерильний листок – трикутний, двічі розділений, розміщений в горизонтальній площині на довгому черешку. Спороносний листок являє собою
тричі роздільну волоть з круглими відгалуженнями, вкритими кулеподібними спорангіями.
Спороносить у липні-серпні. Самопідтримання популяцій – вегетативно та спорами.
Зростає у соснових, мішаних та широколистяних лісах, на лісових луках по узліссях.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України, європейського Червоного списку та включено
до Резолюції №6 Бернської конвенції.
Загрози: порушення умов місцезростань, вирубки лісу.
Рекомендації по охороні: збереження умов місцезростань, світлих дубових лісів, обмеження використання інтродуцентів при створенні лісових культур.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», НПП «Деснянсько-Старогутський», заказнику
«Верхньоесманський».
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Цибуля ведмежа
Allium ursinum L.
Родина Цибулеві – Alliaceae
Народні назви: левурда, чісник лісовий, черемша.
Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 30-50 см з цибулиною близько 2 см в діаметрі. Стебло тригранне, зелене із зонтикоподібним напівкулястим суцвіттям. Квітки дрібні,
білі. Плід – коробочка з трьома бороздками. Розмножується насінням та вегетативно. Цвіте
наприкінці квітня – на початку травня. Плоди дозрівають у червні-липні. Квіти запилюються
комахами. Насіння поширюється за допомогою тварин. Рослину легко впізнати за характерним часниковим запахом.
Зростає на багатих вологих грунтах у широколистяних лісах, по днищах ярів та балок, у заплавах річок, біля боліт. В сприятливих умовах домінує у складі синузії весняних ефемероїдів.
Має алелопатичні властивості. Харчова та вітамінна рослина.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: зміна умов місцезростань, вирубування лісів, надмірна заготівля.
Рекомендації по охороні: збереження в місцях зростання та реінтродукція.
Охороняється у заказниках «Банний яр», «Лунарієвий», «Монастирський ліс» та
РЛП «Сеймський».
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Осока піхвова
Carex vaginata Tausch
Родина Осокові – Cyperaceae

Багаторічна трав’яниста рослина з довгим підземним кореневищем. Заввишки 30-50 см.
Листки пласкі, світло-зелені. Нижні лускоподібні листки бурі, розпадаються на волокна. Рилець 3. Суцвіття висотою 10-20 см складається з 3-4 колосків, верхній з яких чоловічий. Жіночі
колоски – 2,5 см завдовшки, рідкоквіткові на довгих ніжках. Плід – голий яйцеподібний мішечок, зеленкувато-жовтий із коротким зігнутим двозубчасто-вищербленим носиком. Цвіте
у травні-червні. Плоди дозрівають у липні. Квіти запилюються вітром. Самопідтримання популяцій відбувається вегетативно та насінням.
Зростає у помірно зволожених хвойних та мішаних лісах.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: порушення умов місцезростань, особливо при суцільних рубках лісів.
Рекомендації по охороні: збереження в місцях зростання.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський».
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Проліска дволиста
Scilla bifolia L.
Родина Гіацинтові – Hyacinthaceae
Народні назви: короліска, луківка, небесники, острівка, расть синя,
скороліски.
Багаторічна трав’яниста рослина з еліптично-шароподібною цибулиною в діаметрі близько
2 см. Заввишки 10-20 см. Стебло прямостояче, тонке, після утворення плодів рослина полягає.
Листків два, широколінійні, з «ковпачком» на верхівці. У китиці може бути від 2 до 12 квітів, які
запилюються комахами. Плід – трьохгніздна коробочка з світло-коричневим насінням. Цвіте
з другої половини квітня до початку травня. Плоди дозрівають за 3-4 тижні. Насіння поширюється мурахами. Самопідтримання популяцій відбувається за допомогою насіння.
Зростає у широколистяних лісах, здебільшого у долинах річок. У сприятливих умовах виступає домінантом у складі синузії весняних ефемероїдів.
Декоративна рослина.

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: вирубування лісів, збирання в букети.
Рекомендації по охороні: створення заповідних територій, збереження в місцях зростання, заборона збору рослин.
Охороняється в заказнику «Борозенківський».
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Косарики тонкі
Gladiolus tenuis M.Bieb.
Родина Півникові – Iridaceae
Народні назви: когутик, дзвінок, зрядник.
Багаторічна трав’яниста рослина з підземною яйцеподібною бульбою. Заввишки 3090 см. Стебло пряме, голе, не розгалужене. Листки довгі, лінійні. Квіти рожеві чи рожево-червоні, зібрані в однобічну 4-12 квіткову китицю. Плід – видовжена коробочка. Цвіте
у травні-червні. Плоди дозрівають у серпні. Насіння поширюється водою та за рахунок
полягання високого стебла. Популяції самовідновлюються за допомогою вегетативного
(бульбоцибулини) та статевого розмноження.
Зростає на солонцюватих луках по заплавах річок та інших вологих місцях.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: розорювання лук, надмірне випасання, збирання рослин та викопування
бульбоцибулин.
Рекомендації по охороні: викошування трави у пізні сроки.
Охороняється в ПЗ «Михайлівська цілина», Гетьманському НПП, заказниках «Миропільський», «Олександрійський», «Громадська дума», «Вільшанківський» та РЛП «Сеймський».
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Півники угорські
Iris hungarica Waldst. & Kit. (Iris aphylla L. subsp. hungarica)
Родина Півникові – Iridaceae
Народні назви: косарі, коситень, собольки.
Багаторічна трав’яниста рослина з коротким кореневищем завтовшки до 2 см. Заввишки
30-50 см. Генеративні пагони малоквіткові, біля їх основи 2-3 серпоподібно-мечолисті листки
до 20-30 см завдовшки. Квітконосні стебла перевищують довжину листків. Квіти на коротких
квітконіжках з синьо-фіолетовими пелюстками. Плід – коробочка. Цвіте у травні – на початку
червня. Плоди дозрівають у липні-серпні. Самопідтримання популяцій за рахунок вегетативного та насіннєвого розмноження.
Зростає у світлих дубових лісах, на узліссях та лісових галявинах.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України та охороняється Резолюцією №6 Бернської
конвенції.
Загрози: зміна умов місцезростань, створення лісових культур хвойних на місці вирубаних
широколистяних лісів.
Рекомендації по охороні: створення заповідних територій, культивування в ботанічних
колекціях з подальшою реінтродукцією.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», Гетьманському НПП, заказниках «Верхньо
есманський», «Вовківці» та РЛП «Сеймський».
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Лілія лісова
Lilium martagon L. , Родина Лілійні – Liliaceae
Народні назви: вороняче масло, дев’ятерник, златоглав, сарана, куділька.
Багаторічна трав’яниста рослина, заввишки 60-150 см. Стебло прямостояче, відростає із
золотисто-жовтої цибулини діаметром 2-7 см з численними лусками. Листя на стеблі зібране
в декілька кілець. Квіти великі темно-пурпурові у кількості від 2 до 7-8 у китицеподібному
суцвітті, пониклі. Плід – обернено-яйцеподібна коробочка з насінням неправильнотрикутної
форми. Цвіте у червні-липні. Плоди дозрівають у серпні-вересні. Квіти здатні до самозапилення. Насіння поширюється тваринами. Самопідтримання популяцій здійснюється насінням та
вегетативно (дочірніми цибулинами).
Зростає у світлих дібровах, на узліссях, по березняках, трапляється у старих лісових
культурах сосни на місці широколистяних лісів.
Вид уведено в культуру.

Фото – С. Панченко, DDaderot, CC0

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: вирубка широколистяних лісів і створення насаджень хвойних, збір рослин і
викопування цибулин.
Рекомендації по охороні: збереження світлих дубових лісів, а також створення охоронних
зон у відомих місцезростаннях.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський», заповідних урочищах «Тіпка», «Білогриве»,
заказниках «Прудищанський», «Шалигінський», «Верхньоесманський», «Середньосеймський»,
«Великий бір» та РЛП «Сеймський».
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Тюльпан дібровний
Tulipa quercetorum Klokov & Zoz (Tulipa biebersteiniana s.l.)
Родина Лілійні – Liliaceae

Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 30-50 см. Листки лінійні, на верхівці тупуваті, направлені косо вгору, завдовшки 10-25 см. Квіти великі (завдовшки до 3-3,5 см)
яскраво жовті, іноді рожевуваті або білі. Плід – видовжена коробочка до 2,5 см завдовшки. Цибулини зі світло-бурими зовнішніми лусками. Цвіте у травні, плодоносить у червні. Самовідновлення популяцій відбувається за рахунок насіннєвого та вегетативного
розмноження.
Зростає у широколистяних лісах зазвичай на верхніх частинах схилів південної експозиції.
Декоративна рослина.

Фото – А. Куземко

Фото – А. Куземко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: збирання рослин, викопування
цибулин, суцільні вирубки лісів.
Рекомендації по охороні: створення в місцях зростання природоохоронних територій.
На територіях природно-заповідного фонду
не виявлено.
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Пальчатокорінник м’ясочервоний
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó (Orchis incarnata L.)
Родина Орхідні – Orchidaceae
Народна назва: любка.

Фото – С. Панченко, BerndH, CC-BY-SA-3.0

Багаторічна трав’яниста бульбокоренева рослина заввишки 25-60 см. Стебло прямостояче, доволі товсте,
всередині порожнисте. Листки мечеподібні, спрямовані вгору, притиснуті до стебла. Верхні листки за довжиною
досягають суцвіття. На поверхні листків часто присутні фіолетові плями різного розміру. Квіти з неглибоко трьохроздільною губою у густому яйцеподібному суцвітті, що запилюються мухами, бджолами, джмелями, жуками.
Бульба глибоко пальчасторозділена. Плід – коробочка з дрібним пилоподібним насінням. Цвіте з кінця травня по
липень. Плоди дозрівають у серпні-вересні. Насіння поширюється вітром. Розмножується насінням.
Зростає на сирих заболочених луках, у чагарниках, на низинних болотах. Одна з найбільш розповсюд
жених в області орхідей.
Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: затоплення, надмірний випас худоби та раннє викошування трави.
Рекомендації по охороні: раціональне використання лук, викошування в пізні терміни, запобігання
заростанню лук деревами та чагарниками.
Охороняється у Гетьманському НПП, НПП «Деснянсько-Старогутський», РЛП «Сеймський» та низці заказників.
У Сумській області зростають близькі і дуже схожі види: Dactylorhiza maculata (L.) Soó (має плямисті
листки і виповнене стебло), Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt & Summerhayes (відзначається широкими
плямистими листками, що не дістають до суцвіття), Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó (листки плямисті, розміщені здебільшого в нижній частині стебла, не дістають до суцвіття, а нижня губа квітки глибоко розділена на три долі), Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soó (має пухке суцвіття і дугоподібні без плям
листки). Більш надійними для визначення вказаних видів є ознаки квітки.

18

Атлас-довідник

Зозулині сльози яйцеподібні
Listera ovata (L.) R.Br. (Ophrys ovata L.)
Родина Орхідні – Orchidaceae
Народні назви: гайник, задвійник.

Багаторічна короткокореневищна трав’яниста рослина, заввишки 40-60 см. Стебло прямостояче нерозгалужене. Листків – два, що розташовані біля основи стебла, сидячі, овальні, майже
супротивні. Нижній листок голий та більш товстий. Вище по стеблу, до суцвіття є ще 1-3 майже
лускоподібні листки. Кореневище потовщене. Квіти 1,5 см завдовшки в верхній частині стебла
у колосоподібному суцвітті. Плоди – коробочки з численним пилоподібним насінням. Цвіте
у кінці травня – у червні. Плоди дозрівають у липні. Квіти запилюються дрібними бджолами,
метеликами, їздцями та пильщиками. Насіння поширюється за допомогою вітру. Переважає вегетативне самопідтримання популяцій за рахунок кореневищ, а також насінням.
Зростає у тінистих вологих широколистяних лісах, по узліссях.

Фото – С. Панченко, М. Богомаз

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: зміна умов місцезростання, вирубка лісів.
Рекомендації по охороні: створення охоронних зон навколо відомих локалітетів.
Охороняється у Гетьманському НПП, НПП «Деснянсько-Старогутський», заказниках «Верхньоесманський», «Шалигінський», «Ворожбянський», «Галине болото», «Коржівський».
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Коручка чемерникоподібна
Epipactis helleborine (L.) Crantz (Epipactis latifolia (L.) All.)
Родина Орхідні – Orchidaceae
Багаторічна трав’яниста довгокореневищна рослина. Заввишки 30-80 см. Кореневище коротке, товсте. Стебло прямостояче. Нижні 5-8 листків еліптичні або широколанцетні, чергові.
Верхні – приквіткові, вузьколанцетні. Квітів до 20-30 шт. близько 2 см в діаметрі, зеленуваті
або рожеві із слабким медовим ароматом, зібрані в однобічне китицеподібне суцвіття. Колір
квіток варіює від майже зеленуватого до пурпурового, запилюються мухами, джмелями, здатні до самозапилення. Плоди – коробочки з численим пилоподібним насінням. Цвіте у червні–
липні. Плоди дозрівають у серпні–вересні. Насіння поширюється за допомогою вітру. Самовідновлення популяцій відбувається насінням та вегетативно.
Зростає у листяних та мішаних лісах.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: вирубування лісів і засадження хвойними монокультурами.
Рекомендації по охороні: не допускати надмірне рекреаційне навантаження у лісах.
Одна з найбільш розповсюджених в Сумській області орхідей. Охороняється у Гетьманському НПП, НПП «Деснянсько-Старогутський», заказниках «Андріївський», «Битицький»,
«Верхньоесманський», «Ворожбянський», «Воронізьський», «Глибнянське», «Мутинський»,
«Прудищанський», «Середньосеймський», «Ушинський», «Шалигінський», заповідних урочищах «Білогриве», «Тіпка» та РЛП «Сеймський».
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Коручка болотна
Epipactis palustris (L.) Crantz (Epipactis longifolia All.)
Родина Орхідні – Orchidaceae

Багаторічна трав’яниста довгокореневищна рослина. Заввишки 30-70 см. Стебло прямостояче, у нижній частині має 4-7 широколанцетні листки до 20 см завдовшки та вузьколанцетні
приквіткові листки. Суцвіття – китиця із 6-20 квіток до 3 см в діаметрі. Квіти діаметром до
1,5-2 см, зібрані у верхівкове колосоподібне однобічне суцвіття. Запилення відбувається комахами, зокрема одиночними осами, джмелями та мурахами, рослина має здатність до самозапилення. Нектар по відношенню до комах має наркотичний ефект. Квітує у червні – серпні.
Плоди – коробочки, дозрівають у серпні – вересні. Насіння поширюється вітром. Самопідтримання популяцій здійснюється насінням, а вегетативне – кореневищами.
Зростає на низинних болотах та заболочених луках, серед чагарників, по болотах.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: осушення боліт, заростання боліт лісом та чагарниками.
Рекомендації по охороні: викошування трав у пізні строки.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський», заказнику «Присеймівський».
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Гніздівка звичайна
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Родина Орхідні – Orchidaceae
Народні назви: гайник, любка, миколайці, приворотень.
Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 15-35 см. Назву рослина отримала через загальний вигляд підземних запасаючих органів у формі пташиного гнізда із короткими вузенькими відгалуженнями. Стебло безлисте, прямостояче не розгалужене. Рослина позбавлена
хлорофілу, через що має жовтуватий колір. Вступає у симбіоз з грибами, за рахунок чого
отримує всі необхідні поживні речовини. Жовтуваті квіти в густому колосоподібному суцвітті
мають медовий аромат і активно запилюються комахами. Цвіте у червні-липні. Плоди – коробочки з численним пилоподібним насінням, що дозрівають у серпні-вересні. Насіння поширюється вітром. Відновлення популяцій вегетативно та насінням.
Зростає у широколистяних лісах.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: порушення умов місцезростання, зривання рослин.
Рекомендації по охороні: не допускати надмірне рекреаційне навантаження у лісах.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський», заказниках «Прудищанський», «Шалигінський», «Верхньоесманський», «Середньосеймський», «Захарівська дача», «Глибнянське»,
«Воронізьський», «Глибнянське» та заповідному урочищі «Образ».
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Любки дволиста та зеленоквіткова
Platanthera bifolia (L.) Rich. (Orchis bifolia L.) та
P. chlorantha (Cust.) Rchb. (Orchis chlorantha Cust.)
Родина Орхідні – Orchidaceae
Народні назви – парлист, широт зеленоцвітий.
Багаторічна бульбокоренева трав’янисті рослина. Заввишки 30-70 см. Стебло прямостояче,
голе, не розгалужене. Два великі овально-яйцеподібні листки знаходяться біля основи стебла.
У любки дволистої вони зазвичай вужчі, а у л. зеленоквіткової більшою мірою лопатоподібно
розширені у верхній частині. Квіти білі, до 3-4 см завдовжки з довгим шпорцем. Саме за квітами ці два види «надійно» відрізняються. У любки зеленоквіткової розширений кінчик шпорця
і пиляки розташовані під кутом один до одного. Квіти л. дволистої мають більш сильний запах.
Запилюються нічними метеликами: совками та бражниками. Цвіте у червні – липні. Плоди: видовжені коробочки, що дозрівають у серпні–вересні. Насіння поширюється вітром.
Зростають у широколистяних та мішаних лісах, по узліссях.
Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: порушення умов місцезростань, заготівля рослин.
Рекомендації по охороні: обмеження щодо створення монодомінантних лісових культур
хвойних порід, збереження світлих дубових лісів.
Охороняється у Гетьманському НПП, НПП «Деснянсько-Старогутський», заказниках
«Верхньоесманський», «Прудищанський», «Шалигінський», «Діброва», «Великий бір», «Середньосеймський», «Журавлиний» та РЛП «Сеймський».

Любка дволиста.
Фото – С. Панченко

Любка зеленоквіткова.
Фото – Д. Ширяєва 23
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Рід Ковила (Stipa L.)
Родина Злакові – Poaceae

В Україні рід представлений 27 видами, всі з яких занесено до Червоної книги України.
Ковила є символом українського степу та прекрасно адаптована до зростання у досить сухих
умовах. Усі ковили – це щільнодернинні злаки заввишки до 70-80 см з численними вегетативними пагонами. Листки вузькі, довгі, що здатні складатися вздовж жилок. Суцвіття – волоть з одноквіткових колосків. Найбільш помітна частина суцвіття – довжелезний остюк на
нижній квітковій лусці, що міцно охоплює плід-зернівку. Остюк потрібен для того, щоб доволі
великі зернівки були рознесені вітром якнайдалі безкрайніми вкритими травою рівнинами.
Для цього на кожному остюку є велика кількість волосоподібних відгалужень, що створюють
видимість «пухнастості» колоска. Таким його легко підхоплює вітер. Остюк також «допомагає» плоду буквально забуритися у щільний степовий ґрунт. У нижній частині кожен остюк
спірально закручений. Коли він намокає або висихає, спіраль відповідно розкручується або
закручується й гострий кінчик зернівки вбуравлюється в ґрунт або підстилку. Кожен перепад
вологості призводить до зміни напрямку обертання зарнівки, але вона кожного разу заглиблюється, бо вкрита жорсткими волосками. Всі волоски спрямовані догори і унеможливлюють рух плоду назад. Цвітуть ковили у травні-червні, протягом липня насіння дозріває. Самопідтримання популяцій відбувається за рахунок насіннєвого розмноження.
У Сумській області, за даними Червоної
книги України, відомо 4 види: ковила дніпровська (S. borysthenica Klokov ex Prokudin), к. волосиста (S. capillata L.), к. пірчаста (S. pennata L.)
та к. вузьколиста (S. tirsa Steven). Розрізнити їх
не складно.
У ковили волосистої остюк не опушений, вкритий дрібними шипиками. Інші
види мають на остюку волоски завдовшки
щонайменше 5 мм. Розрізнять їх за довжиною язичка вегетативних пагонів, шириною
листка та зернівками. Ковила вузьколиста
відзначаються дуже коротким язичком (до
0,5 мм). Її листками складені і дійсно вузькі –
щонайбільше 0,5 мм в діаметрі, проте довгі
(до 40-90 см) і гострі на верхівці. У ковил
пірчастої та дніпровської язичок довший за
1 мм, листкові пластинки шириною близько
1 мм. Відрізнити їх можна за кінчиком листка вегетативних пагонів. У ковили пірчастої
піхви генеративних пагонів гладенькі, на
верхівці листки мають пучок волосків. У ковили дніпровської піхви шорсткі, а пучок
волосків відсутній.
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Ковила пірчаста. Фото – С. Панченко

Ковила волосиста. Фото – А. Куземко

Усі види ковили на території Сумської області зростають на північній межі ареалу, тому
трапляються на ділянках з високим вмістом
карбонатів, де ґрунт добре прогрівається.
Ковили надають перевагу важким глинистим
ґрунтам. Виключення становить ковила дніпровська, що трапляється на пісках.
Загрози: заліснення степових схилів та їх
розорювання.
Рекомендації по охороні: створення заповідних територій, рекомендовано помірне
випасання або сінокосіння, щоб запобігти
утворенню надмірної кількості мертвої маси
на поверхні ґрунту, а також природному залісненню місцезростань.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина»,
заказниках «Ковиловий», «Березів яр», «Підліснівський», «Лисиця», «Дубинський».

Ковила вузьколиста. Фото – А. Куземко
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Маточник болотний
Ostericum palustre (Besser) Besser (Angelica palustris (Besser) Hoffm.)
Родина Зонтичні – Apiaceae
Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 50-120 см. Стебло порожнисте, розгалужене,
гранчасто-борозенчасте. Листки в прикореневій розетці великі (до 30-50 см завдовшки), довгочерешкові, в обрисі широкотрикутні з колінчасто відігнутою листковою пластинкою, двічітричі перисто-розсіченою. Стеблові листки поступово до верхівки зменшуються в розмірах,
донизу відхилені. Квіти зібрані у складний зонтик 5-7 см в діаметрі на верхівці основного стебла та гілок, запилюються комахами. Пелюстки білі довжиною 1-1,5 мм. Цвіте у липні – серпні.
Плоди овально видовжені завдовжки 3-4 мм, по краю з крилом близько 1 мм, дозрівають
у серпні – жовтні. Поширюються за допомогою вітру та води.
Зростає по низинних болотах, у заплавах річок, на сирих луках.

Фото – С. Панченко

Вид включено до Резолюції №6 Бернської конвенції.
Загрози: осушення боліт, заліснення та розорювання лук, надмірний випас худоби.
Рекомендації по охороні: дозволяється нерегулярна косовиця.
Охороняється у Гетьманському НПП, заказниках «Верхньоесманський», «Коровинський»,
«Джерельні розсипи», «Тернівський», «Вирівський» та «Вощилиха».
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Смовдь оленяча
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.
Родина Зонтичні – Apiaceae

Фото – А. Куземко

Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 50-100 см. Стебло
порожнисте, голе, у верхній частині борозенчасте, малорозгалужене. Листки сизувато-зелені, в обрисі трикутні, 2-3-пірчасторозсічені з довгасто-еліптичними гостропильчастими долями.
Верхі стеблові листки малорозвинені. Квіти білі, зібрані у складні зонтики з 12-30 променів. Цвіте у червні– липні. Плід округлоовальний до 5 мм завдовшки, жовто-бурий. Плоди дозрівають
у серпні– вересні. Квіти запилюються комахами.
Зростає у світлих дубових лісах

Фото – А. Куземко

Фото – А. Куземко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: суцільні вирубки світлих дубових лісів та створення
культур хвойних на місці широколистяних лісів.
Рекомендації по охороні: проводити моніторинг стану ізольованих популяцій, зберігати світлі дубові ліси.
Охороняється у заказниках «Верхньоесманський» та «Великий бір».
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Волошка сумська
Centaurea sumensis Kalen.
Родина Айстрові – Asteraceae
Багаторічна трав’яниста рослина з коротким розгалуженим кореневищем. На кореневищі,
окрім простертих та висхідних біля верхівки квітконосних стебел, рослина формує ще кілька
вкорочених надземних пагонів з пучком листків. Квітконосні стебла мало розгалужені, густо
вкриті волосками і тому білуваті. Прикореневі листки сизуваті, перистороздільні та цілісні.
Кошики поодинокі на кінцях висхідних гілок. Обгортка кошиків яйцеподібна до 2 см у діаметрі. Квіти воронкоподібні світло-пурпурові. Цвіте у травні-червні. Плід – сім’янка, трохи
сплюснута, з обох кінців звужена, має чубок 1-2 мм завдовжки. Плоди дозрівають у липні,
поширюється за допомогою мурах.
Зростає на узліссях сухих соснових лісів, на галявинах. Індикатор свіжих борів і суборів.
Медоносна, декоративна рослина, використовується у народній медицині.

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: суцільні вирубки лісу, надмірний випас худоби та рекреаційне навантаження,
зміна умов місцезростань.
Рекомендації по охороні: моніторинг популяцій, запобігання заростанню узлісь чагарниками.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», НПП «Деснянсько-Старогутський», РЛП «Сеймський», заказниках «Верхньоесманський», «Прудищанський», «Березів яр», «Підліснівський»,
«Шалигінський».
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Кринiтарія волохата
Galatella villosa (L.) Rchb.f. (Crinitaria villosa (L.) Grossh., Linosyris villosa (L.) DC.)
Родина Айстрові – Asteraceae

Багаторічна трав’яниста рослина з товстим коротким кореневищем. Заввишки 3040 см. Стебел багато, всі вони прямостоячі, вгорі розгалужені, у верхній частині шерстисто-
повстисті та густо улистяні. Листки довгасто-ланцетні до 3 см завдовшки, цілокраї, коротко загострені або тупуваті, з обох боків шерстисто-повстисті. Кошики вузькоконічні до
10-20 мм завдовжки, зібрані у щитоподібні суцвіття. Всі квіти в кошиках трубчасті, жовті.
Цвіте у липні-вересні. Плоди-сім’янки довгасті до 4 мм завдовшки, сплюснуті, ребристі
з дворядним чубком.
Зростає на остепнених схилах по ярах та балках.

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: заліснення остепнених схилів, надмірний випас худоби.
Рекомендації по охороні: виявлення нових місцезнаходжень, збереження умов місце
зростань від заліснення, створення заповідних об’єктів.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», заказниках «Лисиця» та «Чехів яр».
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Оман високий
Inula helenium L.
Родина Айстрові – Asteraceae
Народні назви: дивосил, велике зілля, гільтяй-зілля, капока, обмил,
трава животна.
Багаторічна трав’яниста рослина з товстим підземним кореневищем. Заввишки 100-200 см.
Стебло прямостояче, гілки спрямовані вгору, рослина має пірамідальну форму. Листки великі
у прикореневій розетці, а по стеблу – видовжено-еліптичні. Кошики діаметром до 6-7 см зібрані у волотеподібне облистяне верхівкове суцвіття. Квіти запилюються комахами. Цвіте у липнівересні. Плід – сім’янка. Плоди дозрівають у вересні-жовтні. Поширюється птахами.
Зростає на заплавних заболочених луках, біля низинних боліт.
Декоративна та лікарська рослина. Легко розмножується. Відвар коренів використовують
як відхаркувальний засіб.

Фото – В. Іванець

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: осушення боліт, заростання сирих лук лісом.
Рекомендації по охороні: моніторинг популяцій та в разі необхідності обмеження збору
рослин.
Охороняється у Гетьманському НПП, РЛП «Сеймський», заказниках «Єзучський», «Бакирівський», «Тернівський».
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Юринея волошкова
Jurinea cyanoides (L.) Rchb.
Родина Айстрові – Asteraceae
Народні назви: білиця, наголоватка, огник, поріз-трава.
Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 20-80 см. Кореневище товсте, часто здерев’я
ніле. Стебло прямостояче, розгалужене, павутинисто опушене. Листки пірчастороздільні
з продовгувато-ланцетними частками, знизу густо опушені, краї загорнуті донизу. Квіти у кошиках, які розташовані на верхівках довгих майже безлистих пагонів. Віночок блідо-рожевий,
пурпуровий. Цвіте у липні-вересні. Плід – оберненопірамідальна або овальна сім’янка з багаторядним чубчиком. Плоди дозрівають у серпні-вересні. Насіння поширюються за допомогою мурах та вітру. Квіти запилюються комахами.
Зростає по узліссях сухих соснових лісів, на галявинах та пісках.

Фото – О. Соколенко

Вид включено до Резолюції №6 Бернської конвенції.
Загрози: заліснення борових пісків, надмірний випас чи прогін худоби.
Рекомендації по охороні: зберігати умови місцезростань, упередження лісових пожеж та
надмірного випасу худоби, створення природно-заповідних об’єктів.
Охороняється у Гетьманському НПП, НПП «Деснянсько-Старогутський», РЛП «Сеймський».
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Маруна щиткова
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.
Родина Айстрові – Asteraceae
Народні назви: марина, маруся, приворотень, пупавник, романець.
Багаторічна короткокореневищна трав’яниста рослина. Заввишки 30-120 см. Стебло одиничне, прямостояче, олистяне. Листки перистолопатеві. Суцвіття – кошик, діаметром до 2 см.
Зовнішні квіти в кошиках язичкові, а внутрішні – трубчаті. Окремі кошики зібрані у щиткоподібне суцвіття, де їх налічується від 3 до 20. Цвіте у червні-липні. Плід – сім’янка, до 2 мм
завдовшки. Квіти запилюються комахами.
Зростає у світлих дубових лісах, на узліссях, у заростях степових чагарників. Індикатор свіжих сугрудів та грудів.
Декоративна рослина, використовується у народній медицині та ветеринарії.

Фото – В. Іванець

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: суцільні вирубки світлих дубових лісів та створення культур хвойних на місці широколистяних лісів, заростання степових схилів лісом.
Рекомендації по охороні: проводити моніторинг стану ізольованих популяцій та збереження світлих дубових лісів.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», Гетьманському НПП, заказниках «Верхньоесманський», «Прудищанський», «Борозенківський», «Вовківці», «Борозенківський».
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Дзвоники оленячі
Campanula cervicaria L.
Родина Дзвоникові – Campanulaceae
Народні назви: звонок кудлатий, квашня, кучавей, переполох мужицький.
Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 50-100 см. Стебло прямостояче товсте,
не розгалужене, опушене жорсткими волосками. Листки вузькі ланцетні. Квіти яскраво
сині діаметром 1-2 см, лійкоподібні, по краю війчасті, зібрані в густе суцвіття на верхівці
стебла. Цвіте у червні-липні. Плід – коробочка з дрібним насінням. Квіти запилюються
комахами.
Зростає у світлих дубових лісах, на узліссях.

Фото – Dag Lindgren, CC BY-SA 3.0

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: суцільні вирубки світлих дубових лісів та створення культур хвойних на місці широколистяних лісів.
Рекомендації по охороні: проводити моніторинг стану ізольованих популяцій та зберігати світлі дубові ліси.
Охороняється у заказнику «Шалигінський», у НПП «Деснянсько-Старогутський» було відомо одне місцезростання, яке на сьогоднішній день вже втрачено.
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Гвоздика стиснуточашечна
Dianthus stenocalyx Juz. (Dianthus superbus aggr.)
Родина Гвоздичні – Caryophyllaceae
Народні назви: крутовежа, вовнянка, овесь.

Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 30-50 см. Стебло голе, висхідне, що полягає.
Листки лінійні. Квіти діаметром 2-3 см з глибоко виїмчастими білими або рожевуватими
пелюстками. Цвіте з червня по вересень. Плід – коробочка з численним дрібним насінням.
Плоди дозрівають у серпні-жовтні. Квіти запилюються комахами.
Зростає на сирих та помірно зволожених луках, у світлих дубових лісах.

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: заростання лук чагарниками та
лісом, вирубування світлих дубових лісів.
Рекомендації по охороні: моніторинг
популяцій, запобігання зміні умов місцезростань.
Охороняється в Гетьманському НПП, заказнику «Куликівський» та РЛП «Сеймський».
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Еремогонe скельна
Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.
Родина Гвоздичні – Caryophyllaceae

Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 30-50 см. Кореневище коротке, розгалужене, часто формує дернину з численних укорочених вегетативних пагонів. Квітконосні
стебла у верхній частині розгалужені, міцні, прямостоячі, з лінійними листками завдовжки
1,5-6 см. Уся рослина гола. Листки вегетативних пагонів до 15 см завдовжки. Білі квіти до
0,7-0,9 см у діаметрі зібрані у досить щільну волоть. Цвіте у червні-липні. Плід – широкояйцеподібна коробочка 3,5-4 мм завдовжки, що дозріває у серпні-вересні. Насіння близько
1,5 мм, чорне, матове з правильними рядами горбочків.
Зростає у соснових лісах зеленомохових та на узліссях.

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: зміна умов місцезростань, суцільні вирубки лісів.
Рекомендації по охороні: моніторинг популяцій, запобігання заростанню узлісь чагарниками.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський», РЛП «Сеймський» та заказнику
«Прудищанський».
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Молодило пагононосне
Jovibarba globifera (L.) J.Parn. (Sempervivum soboliferum Sims)
Родина Товстолисті – Crassulaceae
Народні назви: заяча капуста, роєвник розлогий, роївник пуповець,
скочки, кисличка.
Багаторічна трав’яниста рослина, листовий сукулент. Квітконосне стебло заввишки 20-40 см.
Прикореневі листки голі формують щільні розетки діаметром до 8-15 см. У піхвах листків формуються тоненькі столони, на яких розвиваються кулеподібні бруньки-розетки, що скоро відділяються від материнської розетки і слугують органами вегетативного розмноження. Квіти
зібрані у суцвіття у вигляді кількох завитків на товстому стеблі. Цвіте у червні-серпні. Пелюстки зеленувато-жовтого забарвлення. Плід – листянка, що дозріває у серпні-вересні. Самовідновлення популяцій відбувається за рахунок вегетативного розмноження (бруньки-розетки),
рідко – насінням.
Зростає у розріджених соснових лісах на пісках.
Культивується на кладовищах у багатьох поліських селах.

Фото – В. Іванець

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: надмірний випас худоби, рекреаційне навантаження.
Рекомендації по охороні: здійснювати моніторинг популяцій, проводити реінтродукцію.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський».
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Молодило руське
Sempervivum ruthenicum Schnittsp. & C.B.Lehm.
Родина Товстолисті – Crassulaceae
Народні назви: доля, свинячий хліб.
Багаторічна трав’яниста рослина, листовий сукулент. Квітконосне стебло заввишки 2040 см. Прикореневі листки опушені, формують щільні розетки діаметром до 8-15 см. В піхвах листків формуються товсті столони, на яких розвиваються кулеподібні бруньки-розетки,
що укорінюються і ще деякий час зберігають зв’язок з материнською розеткою. Квіти зібрані
в суцвіття у вигляді кількох завитків на товстому стеблі. Пелюстки жовті. Цвіте у липні-серпні.
Плід – листянка. Плоди дозрівають у серпні-вересні. Самовідновлення популяцій відбувається за рахунок вегетативного розмноження та насінням.
Зростає на борових пісках, у розріджених сухих соснових і березових лісах.

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: заліснення пісків, надмірне рекреаційне навантаження, видобування піску.
Рекомендації по охороні: здійснювати моніторинг популяцій, проводити заходи по реінтродукції та розселенню.
Охороняється у заказнику «Верхньоесманський», Гетьманський НПП, РЛП «Сеймський».
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Росичка круглолиста
Drosera rotundifolia L.
Родина Росичкові – Droseraceae
Народні назви: божа роса, росник, цареві очки

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: осушення боліт, зміна гідрологічного режиму, пожежі.
Рекомендації по охороні: збереження
умов місцезростань та їх гідрологічного режиму, створення заповідних територій.
Охороняється в пам’ятці природи «Озеро
Журавлине».

Фото – С. Рижков

Багаторічна розеткова трав’яниста рослина. Листки круглі до 2-3 см завбільшки на довгих
черешках, м’ясисті із залозками, на яких добре помітні крапельки рідини. Квітконосне стебло
з рідким суцвіттям до 25-30 см заввишки з дрібними білими квітами. Цвіте у червні-серпні.
Плід – гладенька яйцеподібна коробочка з дрібним насінням, що дозріває у серпні- жовтні.
Зростає на сфагнових болотах.
Лікарська рослина, раніше використовувалася для отримання фарби.
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Астрагал шерстистоквітковий
Astragalus dasyanthus Pall.
Родина Бобові – Fabaceae
Народна назва божі ручки, вовчий городок, солодке зілля.

Багаторічна, густо опушена трав’яниста рослина. Стебло висхідне, заввишки 10-40 см.
Листки непарнопірчасті з 21-37 довгасто-яйцеподібних листочків. Квітки яскраво-жовті, зібрані в щільні головчасті суцвіття. Квітконоси не перевищують листки. Квіти запилюються комахами. Цвіте у червні-серпні. Плід – біб до 1 см завдовшки, волохатий, яйцеподібний. Плоди
дозрівають у липні-серпні. Відтворення популяцій насіннєве.
Зростає на верхніх частинах схилів південної та південно-західної експозиції, зайнятих
остепненими луками.

Фото – М. Книша, А. Куземко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: розорювання степів, заліснення схилів, заготівля рослини як лікарської сировини.
Рекомендації по охороні: заборона розорювання, терасування ділянок, надмірний випас
худоби, заготівля рослини в якості лікарської сировини.
Охороняється в ПЗ «Михайлівська цілина», заказниках «Підліснівський», «Голубців»,
«Березів яр».
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Дрік германський
Genista germanica L.
Родина Бобові – Fabaceae
Народна назва: дрок тернистий.
Кущик із зимуючими листками. Заввишки 25-70 см. Стебло прямостояче або висхідне, вкрите
коротенькими розгалуженими безлистими колючими гілочками. Верхні гілочки здебільшого
закінчуються гронами квіток. Листки ланцетно-еліптичні або широколанцетні до 2 см завдовшки з коротеньким вістрячком на верхівці та коротеньким черешком. Листки і молоді пагони
м’яковолосисті. Суцвіття короткі, 2-8 см завдовжки, густі, віночок жовтий 6-10 мм завдовжки.
Квіти запилюються комахами. Цвіте у червні. Біб видовжений, опушений, 10-12 мм завдовжки
з коротким носиком з 2-5 насінинами. Насінини сплюснуто-яйцеподібні, коричнюваті. Плоди
дозрівають у серпні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно.
Зростає у світлих дубових лісах, по узліссях дубово-соснових лісів.
Декоративна рослина, в культурі потребує укриття на зиму, добре розмножується зеленими
черенками.

Фото – Hubert Isopp, CC BY-SA 3.0, С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: зміна умов місцезростань, створення культур хвойних на місці світлих дібров.
Рекомендації по охороні: збереження світлих дубових лісів, моніторинг стану популяцій,
реінтродукція.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський», заказниках «Прудищанський» та
«Верхньоесманський».
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Горошок гороховидний
Vicia pisiformis L.
Родина Бобові – Fabaceae

Багаторічна трав’яниста рослина. Стебло чіпке, завдовжки до 2 м, розгалужене, гранчасте. Прилистки великі, напівстрілоподібні, зубчасті. Листки закінчуються розгалуженим вусиком, мають 6-10 пар бічних яйцеподібних тупих листочків, завдовшки до 4 см. Квітконоси не
перевищують листків, грона не густі, 10-15 квіткові. Квіти звислі, 15-18 мм завдовжки, білувато-жовті. Зубці чашечки лінійні, неоднакові за формою, коротші за трубку чашечки. Цвіте
у червні-липні. Боби довгасті або довгасто-лінійні, 3-3,5 см завдовжки, стиснуті з боків, бурі
у стиглому стані. Насінини кулясті, рубчик охоплює ½ насінини. Квіти запилюються комахами.
Плоди дозрівають у липні-серпні.
Зростає у світлих дубових лісах, на узліссях.

Фото – Fornax, CC BY-SA 3.0

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: зміна умов місцезростані, заміна широколистяних лісів культурами хвойних порід.
Рекомендації по охороні: збереження світлих дубових лісів, моніторинг стану популяцій.
Охороняється у РЛП «Сеймському», заказнику «Ворожбянський».
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Ряст проміжний
Corydalis intermedia (L.) Mérat
Родина Руткові – Fumariaceae

Багаторічна трав’яниста бульбокоренева рослина. Заввишки 5-20 см. Стебло простерте,
часто ще з однією гілочкою з піхви лускоподібного листка. Листків по два на кожній гілочці,
сизуваті в обрисі широкояйцеподібні розсічені на овальні сегменти. Суцвіття малоквіткове,
щільне, майже головчасте, поникле. Приквітки еліптичні, цілокраї, тупуваті. Квіти світлопурпурові 15-17 мм завдовшки. Цвіте у квітні-травні. Плід – довгастоланцетна коробочка. Квіти
запилюються джмелями та іншими комахами. Плоди дозрівають наприкінці квітня – на початку травня. Насіння поширюється за допомогою мурах.
Зростає у помірно вологих широколистяних та дрібнолистяних лісах. Іноді виступає домінантом у складі синузії весняних ефемероїдів.

Фото – В. Іванець, С. Панченко

Охороняється на обласному рівні у поліській частині області.
Загрози: вирубування лісів, створення хвойних насаджень на місці широколистяних лісів.
Рекомендації по охороні: збереження умов місцезростань.
Охороняється у Гетьманському НПП, РЛП «Сеймський», заказнику «Банний яр».
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Тирлич хрещатий
Gentiana cruciata L.
Родина Тирличеві – Gentianaceae
Народні назви: гензура, дід, джинджора, кружівниця, лиходій, лихоманник, розмай-зілля, старець, товстуля.
Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 20-60 см. Стебло висхідне, нерозгалужене.
Листки у прикореневій розетці та на стеблі, супротивні, продовгувато-ланцетні, майже шкірясті. Квіти одиничні або в пучках у піхвах листків, 4-х членні, синьо-зелені, всередині голубі.
Цвіте у липні–серпні. Плід – коробочка. Насіння дрібне, проростанню сприяє симбіоз з грибами. Сходи розвиваються повільно.
Зростає на остепнених схилах.
Отруйна, домашньою худобою не поїдається.

Фото – М. Книш

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: заліснення степових схилів деревами та чагарниками.
Рекомендації по охороні: створення заповідних територій з режимом, де дозволено випасання худоби або косовиця, моніторинг популяцій.
Охороняється в заказнику «Боромлянський».
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Змієголовник Рюйша
Dracocephalum ruyschiana L.
Родина Губоцвіті – Lamiaceae
Народні назви: гадник, мир-зілля, синеворот.

Фото – Meneerke bloem, CC BY-SA

Вид занесено до Червоної книги України та включено до Резолюції №6 Бернської конвенції.
Загрози: зміна умов місцезростань, створення культур хвойних
порід на місці світлих дібров.
Рекомендації по охороні: збереження умов місцезростань, створення заповідних територій.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», РЛП «Сеймський» та
заказнику «Верхньоесманський».

Фото – А. Гнатюк

Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 20-65 см. Стебла численні, виростають із
короткого кореневища. Листки ланцетні, ланцетно-лінійні голі. Квіти зібрані у мутовки по
6 у вигляді доволі щільного колосоподібного суцвіття, сині, рідше рожеві. Цвіте у травнічервні. Плоди – яйцеподібні чорні горішки, що дозрівають у серпні-вересні. Поновлюється
насінням, рідше – вегетативно.
Зростає у світлих дубових лісах.
Декоративна рослина, медонос.
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Льон жовтий
Linum flavum L. (Linum flavum L. var. ucranicum Griseb. ex Planch.)
Родина Льонові – Linaceae

Багаторічна трав’яниста рослина з коротким здерев’янілим кореневищем. Заввишки
20-60 см. Стебло прямостояче, голе, вгорі вилчасто розгалужене, гострогранчасте. Листки
довгастооберненояйцеподібні (нижні) та довгасто-ланцетні (верхні), до 2-5 см завдовшки.
Квіти жовті до 3 см у діаметрі у малоулистяних густих завийках, зібраних у щиткоподібне
або волотеве складне суцвіття. Цвіте у червні-липні. Плід – широкояйцеподібна або майже
кругла коробочка. Насінини близько 8 мм завдовшки, довгасті, сплюснуті, гладенькі, коричневі. Розмножується насінням.
Зростає на остепнених луках по виходах крейди.

Фото – В. Іванець

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: заліснення схилів, надмірний випас.
Рекомендації по охороні: запобігати зміні умов місцезростань.
Охороняється в пам’ятці природи «Дівоча гора», заказнику «Могрицький».
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Льон австрійський
Linum austriacum L.
Родина Льонові – Linaceae

Багаторічна трав’яниста рослина з розгалуженим дерев’янистим кореневищем. Заввишки 10-60 см. Стебло голе, слаборозгалужене, рясно облистяне. Листки «дрібні», лінійні або
лінійно-ланцетні. Квіти у несиметричних вилчастоподібних суцвіттях, світло-голубі із білуватими жилками. Цвіте у травні–липні. Плід – 5- гніздна коробочка, що дозріває у серпнівересні. Розмножується насінням.
Зростає на остепнених схилах, здебільшого там, де крейда залягає близько до поверхні.

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: заліснення остепнених схилів, добування крейди.
Рекомендації по охороні: створення заповідних територій, моніторинг умов місце
зростань.
Охороняється у пам’ятці природи «Дівоча гора» та заказниках «Лисиця», «Могрицький».

46

Атлас-довідник

Плавун щитолистий
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) O.Kuntze
Родина Бобівникові – Menyanthaceae

Багаторічна водна рослина. Кореневище довге, повзуче, на дні водойми. Довге стебло розгалужується біля поверхні води. Листки округло-серцеподібні на довгих черешках, скупчені,
ледь здіймаються над поверхнею води. Квіти яскраво жовті діаметром близько 3 см, зібрані
у зонтикоподібний пучок. Цвіте у червні-серпні. Плід – яйцеподібна коробочка, з плескатим,
війчастим по краю, насінням еліптичної форми, що дозріває у серпні-жовтні. Насіння переноситься водою. Самопідтримання популяцій відбувається вегетативно та насінням.
Зростає у слабопроточних та замкнутих водоймах.
Рослина декоративна, кормова, має водоохоронне та берегозахисне значення.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України та включено до Резолюції №6 Бернської конвенції.
Загрози: руйнування та забудова прибережних ділянок, штучне регулювання рівня води
її забруднення.
Рекомендації по охороні: моніторинг стану популяцій, реінтродукція.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський».
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Горицвіт весняний
Adonis vernalis L.
Родина Жовтецеві – Ranunculaceae
Народні назви: жовтоцвіт, мак заячий.
Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 15-50 см. Стебла численні, висхідні або прямостоячі. Листки глибоко розсічені на лінійні долі. Квіти великі 2-6 см у діаметрі, яскраво
жовтого кольору. Цвіте у квітні–на початку травня, запилюється різноманітними комахами.
Плід – листянка, що дозріває у червні–на початку липня.
Зростає по крутих схилах серед остепнених лук.
Лікарська рослина, на основі якої виготовляються препарати для лікування хвороб серця,
безсоння, епілепсії.

Фото – В. Іванець

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: розорювання степів, заліснення схилів, заготівля рослини як лікарської сировини.
Рекомендації по охороні: заборона розорювання та терасування ділянок остепнених лук,
надмірний випас худоби, заготівля рослини в якості лікарської сировини.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», пам’ятці природи «Дівоча гора», заказниках
«Підліснівський», «Лисиця», «Березів яр», «Дубинський».
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Атлас-довідник

Ломиніс прямий
Clematis recta L.
Родина Жовтецеві – Ranunculaceae
Народні назви: жигунець, змиївона, крівавник, кустерень, ломонос,
чортове ребро.
Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 60-150 см. Стебло висхідне або витке. Листки
супротивні непарноперисті з 2-4 парами листочків. Квітки білі з чотирма пелюстками завдовшки до 1,5 см. Цвіте у червні–липні. Плоди – багатогорішок. Горішки зберігають пірчастоволосисті стовпчики. Плоди дозрівають у липні–серпні. Квіти запилюються різноманітними
комахами. Насіння поширюється тваринами (екзозоохорія) та вітром.
Зростає у світлих лісах, по узліссях. Індикатор свіжих сугрудів та грудів.
Медоносна, декоративна, отруйна рослина. Використовується у народній медицині.

Фото – В. Іванець

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: зміна умов місцезростань, створення культур хвойних порід на місці світлих
дібров.
Рекомендації по охороні: збереження умов місцезростань, створення заповідних територій.
Охороняється у Гетьманському НПП, РЛП «Сеймський», заказниках «Шалигінський»,
«Куликівський», «Андріївський», заповідному урочищі «Білогриве».
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Сон лучний
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (Anemone pratensis L., Pulsatilla nigricans Stoerck)
Родина Жовтецеві – Ranunculaceae
Народні назви: праліска дзвінкувата, сон-трава.
Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 15-40 см. Прямостоячі і густоопушені квітконосні стебла виходять від багатоголового кореневища. Листки в розетці яйцеподібно видовжені тричі перисторозсічені на лінійні долі. Квіти одиночні, поникаючі 3-4 см в діаметрі,
запилюються різноманітними комахами. Цвіте у квітні – на початку травня. Плоди – хвостаті
сім’янки, що дозрівають наприкінці травня – у червні, поширюються вітром.
Зростає на остепнених луках по схилах балок та у сухих соснових лісах, по узліссях.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: заростання остепнених схилів деревами та чагарниками, весняні пали, збирання
букетів та викопування рослин, вирубування лісів.
Рекомендації по охороні: виявлення новим місцезростань, моніторинг стану відомих популяцій, створення заповідних територій.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», Гетьманському НПП (ур. «Литовський бір»), заказниках «Березів яр», «Верхньоесманський», «Громадська дума», «Дубинський», РЛП «Сеймський».
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Сон розкритий
Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l. (Anemone patens L., P. latifolia Rupr.)
Родина Жовтецеві – Ranunculaceae
Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 15-40 см. Прямостоячі і густоопушені квітконосні стебла виходять від багатоголового кореневища. Листки в розетці яйцеподібні пальчастороздільні. Квіти одиночні, поникаючі 3-4 см у діаметрі. Цвіте наприкінці квітня – у першій
половині травня. Квіти запилюються різноманітними комахами. Плоди – хвостаті сім’янки, що
дозрівають у червні, поширюються вітром. Розмножується насінням.
Зростає в сухих соснових лісах, на галявинах та по остепнених схилах балок.
Індикатор свіжих суборів.

Фото – В. Іванець

Вид занесено до Червоної книги України та Резолюції №6 Бернської кнвенції.
Загрози: вирубування лісів, розорювання степових ділянок або засаджування їх деревами
та чагарниками.
Рекомендації по охороні: моніторинг популяцій, виявлення нових місцезростань та створення заповідних об’єктів.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», Гетьманському НПП (ур. «Литовський бір»),
НПП «Деснянсько-Старогутський», заказниках «Березів яр», «Богданівський», «Великий бір»,
«Верхньоесманський», «Могрицький», «Прудищанський», РЛП «Сеймський».
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Глід український
Crataegus ucrainica Pojark.
Родина Розоцвіті – Rosaceae
Народні назви: глидина, костоглід.
Великий кущ, або невеличке дерево. Заввишки до 3-4 м. Молоді пагони темновишневого кольору, волосисті. Гілки бурувато-сірі, піхвові колючки тонкі, 1-2 см завдовжки. Листки
в обрисі широкояйцеподібні або оберненояйцеподібні з широкою клиноподібною основою.
Верхня і нижня сторона листка майже одного кольору, по краю, вище середини, листки пилчасті. Верхня частина листка шорстка, виїмки між лопатями гострі, розрізають пластинку до
2/5 – 2/3. Суцвіття рідке, складається з 10-20 квіток. Стовпчиків 2. Цвіте у кінці травня – на
початку червня. Квіти запилюються різноманітними комахами. Плоди еліпсоїдальні, майже
кулясті 8-12 мм завдовжки, темно-червоні з двома кісточками. Плоди дозрівають у кінці серпня – на початку вересня, поширюються лисицями, птахами.
Зростає на узліссях хвойних і листяних лісів, по лісосмугах, в заростях чагарників, тяжіє до
долин річок.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Європейського червоного списку.
Загрози: випалювання трави.
Охороняється у РЛП «Сеймський».
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Атлас-довідник

Верба лапландська
Salix lapponum L.
Родина Вербові – Salicaceae

Невеличкий розлогий кущ до 1-1,2 м заввишки. Молоді гілки темно-червоні або каштанові, опушені, а пізніше голі. Листки довгасто-яйцеподібні або широколанцетні, густо опушені і тому білуваті, цілокраї або хвилясто-виїмчасті. Рослина дводомна – жіночі та чоловічі
суцвіття-котики знаходяться на різних рослинах. Квіти запилюються комахами: бджолами,
мухами. Цвіте у квітні-травні. Плоди – листянки з численним опушеним насінням. Плоди
дозрівають у червні-липні. Насіння розповсюджується вітром. Розмножується насінням та
вегетативно.
Зростає на осокових болотах, особливо там, де виражений покрив із сфагнових мохів.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: осушення боліт.
Рекомендації по охороні: виявлення нових локалітетів, моніторинг стану популяцій.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський» та заказнику «Верхньоесманський».
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Верба Старке
Salix starkeana Willd. (Salix livida Wahlenb.)
Родина Вербові – Salicaceae

Щільний куполоподібний кущ заввишки до 1,5 – 2 м. Листки яйцеподібні або еліптичні з короткими загостреними асиметричними верхівками, крупнозубчасті, знизу голі, сизуваті. Прилистки косояйцеподібні. Рослина дводомна – жіночі та чоловічі суцвіття-котики знаходяться
на різних рослинах. Квіти запилюються комахами: бджолами, мухами. Цвіте у квітні-травні.
Плоди – листянки з численним опушеним насінням, дозрівають у червні. Насіння поширюється вітром. Поновлення популяцій насінням та вегетативно за рахунок полягання і вкорінення
неспеціалізованих гілок.
Зростає на перехідних і низинних болотах, на торф’янистих луках, у заплавах річок на сирих низькотравних луках.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: корінна трансформація місцезростань, осушення боліт, надмірний випас худоби,
знищення рослин.
Рекомендації по охороні: моніторинг стану популяцій.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський» та заказнику «Присеймівський».
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Атлас-довідник

Наперстянка великоцвіта
Digitalis grandiflora Mill.
Родина Ранникові – Scrophulariaceae
Народні назви: волів язик, жбаночки, кукулиця, наперстки, стягач.
Багаторічна трав’яниста рослина. Заввишки 50-120 см. Стебло прямостояче нерозгалужене, облистяне. Листки в прикореневій розетці та по стеблу, видовжено-яйцеподібні. Квіти
жовті, до 3-4 см завдовшки, трубчасто-дзвоникоподібні зібрані у верхівкове китицеподібне
суцвіття. Цвіте у червні-липні. Квіти запилюються різноманітними комахами. Плід – яйцеподібна коробочка з дрібним насінням, дозріває у серпні-вересні. Розмножується насінням.
Зростає у світлих лісах, по узліссях. Індикатор свіжих сугрудів та грудів.
Отруйна рослина – впливає на серце і може призвести до його зупинки. Має лікарські
властивості, декоративна.

Фото – С. Панченко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: порушення умов місцезростань, надмірне рекреаційне навантаження.
Рекомендації по охороні: збереження світлих дубових лісів.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський», заказниках «Верхньоесманський»,
«Прудищанський», «Шалигінський», «Андріївський», заповідному урочищі «Білогриве»,
РЛП «Сеймський».
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Шолудивник Кауфмана
Pedicularis kaufmannii Pinzg.
Родина Ранникові – Scrophulariaceae
Народні назви: вшивиця, галаган, гнидиця, горшинник, молотна трава,
цицак.
Багаторічна трав’яниста рослина заввишки 20-60 см з потовщеними веретеноподібними
коренями. Стебло та листки шерстисті. Прикореневі листки черешкові, цілісні, стеблові почергові, розділені на овально-видовжені сегменти. Квіти довжиною 2,5-3,0 см, сидячі, блідо-жовті, зібрані у густі видовжені верхівкові суцвіття. Чашечка випукла. Плід – коробочка
з численним дрібним насінням. Цвіте у травні – липні, плодоносить у червні – серпні. Розмножується насінням. Рослина є неспецифічним напівпаразитом.
Зростає на остепнених луках та лучних степах.

Фото – А. Куземко

Охороняється на обласному рівні.
Загрози: розорювання ділянок з остепненими луками, заростання ділянок деревами та
чагарниками.
Рекомендації по охороні: пошук нових місцезростань, моніторинг популяцій, створення
заповідних об’єктів.
Охороняється у ПЗ «Михайлівська цілина», заказниках «Підліснівський», «Могрицький»,
пам’ятці природи «Дівоча гора».
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Атлас-довідник

Водяний горіх плаваючий
Trapa natans L.
Родина Водяногоріхові – Trapaceae
Народні назви: водорішник, чортів горіх, рогулька.

Однорічна водна рослина зі стеблом завдовшки 50-150 см і і більше, на кінці якого розміщена
розетка плаваючих листків. Плавучість всієї розетки забезпечується повітряноносними камерами на черешках. Діаметр розетки до 20-40 см. Різна довжина черешків забезпечує рівномірне
розміщення ромбічних листкових пластинок. Квіти над водою, поодинокі надводні з чотирма білими пелюстками. Цвіте у червні-липні. Квіти часто самозапильні, іноді навіть не розкриваються,
розкриті запилюються комахами. Після запилення зав’язь опускається під воду, де і відбувається
дозрівання плода. Плід – кістянкоподібний, у його формуванні беруть участь листочки чашечки,
які дерев’яніють і розвиваються в гострі шипи. Плоди дозрівають у серпні-вересні. Розмножується насінням, яке зазвичай проростає на наступний рік, часом через 2-3 роки.
Зростає у малопроточних водоймах, озерах та старицях, що добре прогріваються. Стійкий
до коливання рівня води протягом вегетаційного періоду.

Фото – С. Панченко

Вид занесено до Червоної книги України.
Загрози: забрудення водойм.
Охороняється у НПП «Деснянсько-Старогутський».
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Алфавітний покажчик
українських назв рослин
Астрагал шерстистоквітковий ������������������������39
Баранець звичайний �������������������������������������������� 7
Верба лапландська ����������������������������������������������53
Верба Старке ����������������������������������������������������������54
Водяний горіх плаваючий ��������������������������������57
Волошка сумська ��������������������������������������������������28
Гвоздика стиснуточашечна ������������������������������34
Глід український ����������������������������������������������������52
Гніздівка звичайна ������������������������������������������������22
Горицвіт весняний ������������������������������������������������48
Горошок гороховидний ��������������������������������������41
Гронянка багатороздільна ��������������������������������10
Дзвоники оленячі ������������������������������������������������33
Діфазіаструм сплюснутий ������������������������������������ 8
Дрік германський �������������������������������������������������40
Еремогонe скельна ����������������������������������������������35
Змієголовник Рюйша ������������������������������������������44
Зозулині сльози яйцеподібні ��������������������������19
Ковила пірчаста ����������������������������������������������������24
Ковила волосиста ������������������������������������������������24
Ковила дніпровська ��������������������������������������������24
Ковила вузьколиста ��������������������������������������������24
Коручка болотна ��������������������������������������������������21
Коручка чемерникоподібна ����������������������������20
Косарики тонкі ������������������������������������������������������14
Кринiтарія волохата ��������������������������������������������29
Лілія лісова ��������������������������������������������������������������16
Ломиніс прямий ����������������������������������������������������49
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Любка дволиста ����������������������������������������������������23
Любка зеленоквіткова ����������������������������������������23
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Осока піхвова ��������������������������������������������������������12
Пальчатокорінник м’ясочервоний ����������������18
Півники угорські ���������������������������������������������������15
Плавун щитолистий ��������������������������������������������47
Проліска дволиста ������������������������������������������������13
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Росичка круглолиста ������������������������������������������38
Ряст проміжний ����������������������������������������������������42
Смовдь оленяча ����������������������������������������������������27
Сон лучний ��������������������������������������������������������������50
Сон розкритий ������������������������������������������������������51
Страусове перо звичайне ����������������������������������� 9
Тирлич хрещатий ��������������������������������������������������43
Тюльпан дібровний ����������������������������������������������17
Цибуля ведмежа ����������������������������������������������������11
Шолудивник Кауфмана ��������������������������������������56
Юринея волошкова ��������������������������������������������31

Атлас-довідник

Алфавітний покажчик
латинських назв рослин*
Adonis vernalis L. ����������������������������������������������������48
Allium ursinum L. ����������������������������������������������������11
Anemone patens L., ������������������������������������������������51
Anemone pratensis L. ����������������������������������������������50
Angelica palustris (Besser) Hoffm. ����������������������26
Astragalus dasyanthus Pall. ��������������������������������39
Botrychium matricarioides Willd. ����������������������10
Botrychium multifidum (S.G.Gmel.) Rupr. ������10
Campanula cervicaria L. ���������������������������������������33
Carex vaginata Tausch ������������������������������������������12
Centaurea sumensis Kalen. ���������������������������������28
Clematis recta L. ������������������������������������������������������49
Corydalis intermedia (L.) Mérat ��������������������������42
Crataegus ucrainica Pojark. ��������������������������������52
Crinitaria villosa (L.) Grossh. ��������������������������������29
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó ��������������������������18
Dianthus stenocalyx Juz. ��������������������������������������34
Dianthus superbus aggr. ����������������������������������������34
Digitalis grandiflora Mill. ��������������������������������������55
Diphasiastrum complanatum (L.)
Holub ���������������������������������������������������������������������� 8
Dracocephalum ruyschiana L. ����������������������������44
Drosera rotundifolia L. ������������������������������������������38
Epipactis helleborine (L.) Crantz ������������������������20
Epipactis latifolia (L.) All. ����������������������������������������20
Epipactis longifolia All. ������������������������������������������21
Epipactis palustris (L.) Crantz ������������������������������21
Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. ��������������������������35
Galatella villosa (L.) Rchb.f. ����������������������������������29
Genista germanica L. ��������������������������������������������40
Gentiana cruciata L. ����������������������������������������������43
Gladiolus tenuis M.Bieb. ��������������������������������������14
Huperzia selago (L.) Bernh. ex
Schrank & C.Mart. ������������������������������������������������ 7
Inula helenium L. ����������������������������������������������������30
Iris aphylla L. subsp. hungarica ��������������������������15
Iris hungarica Waldst. & Kit. ��������������������������������15
Jovibarba globifera (L.) J.Parn. ����������������������������36
Jurinea cyanoides (L.) Rchb. ��������������������������������31
Lilium martagon L. ������������������������������������������������16
Linosyris villosa (L.) DC.) ����������������������������������������29
Linum austriacum L. ����������������������������������������������46

Linum flavum L. ������������������������������������������������������45
Linum flavum L. var. ucranicum Griseb. ex
Planch. ������������������������������������������������������������������45
Listera ovata (L.) R.Br. ��������������������������������������������19
Matteuccia struthiopteris (L.) Tod. ���������������������� 9
Neottia nidus-avis (L.) Rich. ��������������������������������22
Nymphoides peltata (S.G.Gmel.)
O.Kuntze ��������������������������������������������������������������47
Ophrys ovata L. ��������������������������������������������������������19
Orchis bifolia L. ��������������������������������������������������������23
Orchis chlorantha Cust. �����������������������������������������23
Orchis incarnata L. ��������������������������������������������������18
Ostericum palustre (Besser) Besser ������������������26
Pedicularis kaufmannii Pinzg. ����������������������������56
Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr. ��������������������27
Platanthera bifolia (L.) Rich. ��������������������������������23
Platanthera chlorantha (Cust.) Rchb. ����������������23
Pulsatilla latifolia Rupr. ������������������������������������������51
Pulsatilla nigricans Stoerck ����������������������������������50
Pulsatilla patens (L.) Mill. s.l. ��������������������������������51
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. ����������������������������������50
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. ������������������32
Salix lapponum L. ��������������������������������������������������53
Salix livida Wahlenb. ����������������������������������������������54
Salix starkeana Willd. ��������������������������������������������54
Scilla bifolia L. ����������������������������������������������������������13
Sempervivum ruthenicum
Schnittsp. & C.B.Lehm. ������������������������������������37
Sempervivum soboliferum Sims ��������������������������36
Stypa borysthenica Klokov ex
Prokudin ��������������������������������������������������������������24
Stypa capillata L. ����������������������������������������������������24
Stypa pennata L. ����������������������������������������������������24
Stypa tirsa Steven ��������������������������������������������������24
Trapa natans L. ��������������������������������������������������������57
Tulipa biebersteiniana s.l. ��������������������������������������17
Tulipa quercetorum Klokov & Zoz ��������������������17
Vicia pisiformis L. ����������������������������������������������������41

* Курсивом виділені синоніми
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