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ЗМІСТ

Передмова

Види флори Запорізької області,
що потребують особливої охорони:

1. Відділ Equisetophyta –
     Хвощеподібні (Хвощеобразные)

2. Відділ Polypodiophyta –
     Папоротеподібні
     (Папоротникообразные)

3. Відділ Pinophyta –
     Голонасінні (Голосеменные)

4. Відділ Magnoliophyta (Angiospermae) –
     Покритонасінні (Покрытосеменные)

      4.1 Клас Magnoliopsida (Dicotyledones) – 
             Дводольні (Двудольные)

       4.2 Клас Litiopsida –
               Однодольні (Однодольные)
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ПЕРЕДМОВА

 Рос лин ний світ За по рож жя відрізняється над зви чай но різно маніт-
ним ви до вим скла дом і вклю чає за по пе редніми підра хун ка ми бо тані-
ків біля 2 ти сяч видів рос лин, се ред яких ба га то унікаль них, рідкісних, 
релік то  вих або ен демічних (Та ра сов В. В., 2005). Са ме ці ви ди сьо годні 
зна хо дять ся в найбільшій не без пеці. Склад їх ско ро чується, а де які ви-
ди зовсім зни ка ють. Однією з при чин цьо го є не помірний вплив лю ди ни 
на при родні еко си с те ми в про цесі гос по дарсь кої діяль ності, який на був 
та  ких мас штабів, які не мо жуть не вик ли ка ти за не по коєння в су спіль-
стві, бо не га тивні ан т ро по генні дії ста ли сильніши ми за всі ра зом узяті 
не га тивні при родні про це си. Зо к ре ма, на сьо годні фак тич но зни ще но 
як при род ну зо наль ну еко си с те му сте пи, замість яких па ну ють тех но-
генні ланд шаф ти, ка та ст рофічно змен шу ють ся площі при род них лісів, 
суттєвих змін за зна ють ле ва ди та за пла ви ве ли ких і ма лих річок то що. 
Та кий інтен сив ний вплив лю ди ни призвів до по вно го зни щен ня рос лин-
но го при род но го ком плек су в од них місцях або до гли бо кої транс фор-
мації йо го в ін ших місцях [8].
 У зв’яз ку з цим про бле ма збе ре жен ня ок ре мих видів і при род но го 
рос лин но го ком плек су в ціло му на бу ла над зви чай ної ак ту аль ності. Не -
обхідність збе ре жен ня будьJякої рос ли ни, не за леж но від її прак тич но го 
чи на уко во го ви ко ри с тан ня, не вик ли кає сумніву, бо втра та її є невід нов -
лю валь ною. 
 При віднос но по вно му вив ченні за галь ної фло ри Ук раїни і, зо к ре-
ма, рідкісних видів рос лин, про що свідчать чис ленні ви дан ня (Фло ра 
УРСР, 1936J1965; Хо ро логія фло ри Ук раїни, 1986; регіональні фло ри с -
тичні праці то що) існує пев на нерівномірність цьо го про це су віднос но 
де я ких регіонів, де ще повністю не за вер ше ний навіть період інвен та ри-
зації рос лин. Це сто сується, зо к ре ма, За порізької об ласті.
 Вив чен ню фло ри За порізької об ласті при свя чені праці Пал ла са, 1786; 
Бе ке то ва, 1866; Шмаль га у зе на, 1895; Ви соць ко го, 1893; Акінфієва, 1912; 
Аль охіна, 1916; Яна та, 1927; Куз ми чов та інші, 1974; Ко ре щук та ін ші, 
1993; Ти щен ко, 2000 та інші [23]. Але ви щез га дані ро бо ти не да ють 
за галь но го уяв лен ня про стан рідкісних і зни ка ю чих рос лин регіону в 
ціло му, бо но сять або вузь кий ха рак тер (на рівні ок ре мих рай онів або 
при род них об’єктів об ласті) або опи со вий – без вказівки місцез на хо д-
жень видів, їх аре алів і кла су трап лян ня. Найбільш по вним фло ри с тич-
ним ви дан ням для За порізької об ласті (1522 ви ди, 548 родів, 120 ро дин) 
мож на вва жа ти пра цю Та ра со ва В.В. (2005) “Фло ра Дніпро пе т ров сь кої 
та За порізької об ла с тей. Су динні рос ли ни. Біоло гоJеко логічна ха рак те-
ри с ти ка видів”. Але й у ній інфор мація для ба га ть ох видів но сить вузь-
кий ха рак тер, що пов’яза но з відсутністю фак тич но го ма теріалу [19]. 
 У 1997 році За порізька асоціація “Еко логічна освіта” при підтрим-
ці За порізько го об лас но го цен т ру ту риз му і краєзнав ст ва учнівської 
мо лоді за по чат ку ва ла по шу ко ву про гра му “Чер во на кни га За поріжжя”, 
спря мо ва ну на за лу чен ня учнівських ко лек тивів на вчаль них за кладів 
об ласті, ди тя чоJюнаць ких еко логічних об’єднань, ок ре мих пе да гогів 
до діяль ності з ви яв лен ня місць зро с тан ня та су час но го ста ну по пу-
ляцій рідкісних і зни ка ю чих рос лин За порізької об ласті, за не се них 
до Чер во ної кни ги Ук раїни. У 2000 році Дер жав ним уп равлінням еко-
логії і при род них ре сурсів у За порізькій об ласті бу ло скла де но спи сок 
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рідкісних та зни ка ю чих рос лин За порізької об ласті, який на ра хо ву вав 
139 видів і спри яв роз ши рен ню за вдань ек с пе диції [25]. Проміжни ми 
підсум ка ми про гра ми ста ли збірки “Ек с пе диція Пер воцвіти” (Ше ле ге-
да, 2001) і “Рідкісні рос ли ни, тва ри ни, гри би і ли шай ни ки За по різької 
об ласті” (Пе т ро чен ко та інші, 2005), публікації учас ників ек с пе диції у 
періодичних і на укових виданнях [14, 25]. 
 При скла данні цієї кни ги за ос но ву був узя тий Чер во ний спи сок рос лин 
За порізької об ласті (2000), до пов не ний ви да ми, які за не се но до Чер  во-
ної кни ги Ук раїни, Світо во го та Євро пейсь ко го Чер во них списків [14].
 До кни ги вклю че но 79 ви дів су дин них рос лин, про які ав то ри ма ють 
до стовірну інфор мацію, підкріпле ну оригіна ль ни ми фо то графіями. З 
них 15 видів за не се но до Чер во ної кни ги Ук раїни, 2 – до Світо во го, 6 – до 
Євро пейсь ко го Чер во них списків, 52 ви ди, які підля га ють охо роні в За -
порізькій об ласті, та 8 видів, які, на на шу дум ку, не обхідно до дат ко во 
вне сти у регіональ ний Чер во ний спи сок. 
 Інфор мація про ко жен вид скла дається з ла тинсь кої, ук раїнської та 
російської назв, які на ве дені за виз нач ни ком ви щих рос лин Ук раїни, 
йо го на леж ності до відповідно го відділу, по ряд ку і ро ди ни [13]. 
 Дані про кож ну рос ли ну скла да ють ся з ко рот ко го за галь но го мор-
фо логічно го опи су, відо мо стей про життєву фор му, за галь ний аре ал і 
місцез ро с тан ня, еко ло гоJце но тич ну при уро ченість, ха рак те ри с ти ки 
ви  ду за кліма мор фа ми (таб ли ця 1, А), гідро мор фа ми (таб ли ця 1, Б), 
геліомор фа ми (таб ли ця 1, В), це но мор фа ми (таб ли ця 1, Г) [19]. Ти пи 
аре а лів рос лин (на уко ве зна чен ня) на ве де но згідно схе ми, роз роб ле ної 
Є. М. Ла в рен ко (Фло ра УРСР, 1940) і до пов не ної О. М. Ду бо вик (1963).
 Інформація про місцез на хо д жен ня ви ду по да єть ся у ви гляді чи сел, 
що сим  волізу ють но ме ри адміністра тив них рай онів За порізької об ласті 
(кар та рай о ну ван ня об ласті на стор. 7). У дуж ках до чи сел вка зується 
прі зви ще ав то ра дже ре ла та відповідна да та. Ог ля дові кар то схе ми на  да-
ють уя ву про аре ал ви ду в ме жах об ласті і скла дені на ос нові осо би стих 
досліджень ав торів, літе ра тур них дже рел і звітів ек с пе диційних ди тя-
чоJюнаць ких за гонів За порізької об ласті, учас ників про ек ту АсЕ кО/ 
ЗОЦТКУМ “Чер во на кни га За поріжжя”. Всі ко ль о рові фо то графії рос-
лин є оригіна ль ни ми, зроб лені ав то ра ми і учасниками експедиції. 
 Біля назв рідкісних видів рос лин, що охо ро ня ють ся або ре ко мен ду-
ють ся для охо ро ни в ме жах За порізької об ласті стоїть знак “    ”; за не се -
ни ми до Чер во ної кни ги Ук раїни “        ”, до Євро пейсь ко го Чер во но го 
спи с ку “            ”, до Світо во го Чер во но го спи с ку “                ”.
 Для рос лин, за не се них до Чер во ної кни ги Ук раїни, со зо логічний ста-
тус ви ду виз на че но згідно з ка те горіями, прий ня ти ми у Чер воній книзі 
Ук раїни: 0 – зниклі, 1 – зни ка ючі, 2 – враз ливі, 3 – рідкісні, 4 – не ви-
з на чені, 5 – не до стат ньо відомі [22].
 Для видів, за не се них до Світо во го та Євро пейсь ко го Чер во них спис-
ків, ка те горії на ве дені відповідно до си с те ми, прий ня тої Міжна род ним 
со ю зом охо ро ни при ро ди та при род них ре сурсів (МСОП): Е – вид під 
без по се ред нь ою за гро зою зник нен ня; V – враз ли вий; R – рідкісний; І 
–   не виз на че но го ста ту су [22].
 Всі рос ли ни довідни ка, не за леж но від їх  на леж ності до Чер во них 
списків різно го рівня, відне се но до од но го з класів трап лян ня на те ри-
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торії За порізької об ласті за п’яти баль ною шка лою (від 1 до 5 за Ку че-
ревсь ким, 2001) і ма ють ско ро чен ня у ви гляді букв КТ: 
 КТ'1 – зниклі (ви ди, які не бу ли знай дені за ос танні 50 років); 
 КТ'2 – зни ка ючі ви ди, які зустріча ють ся ду же рідко (відомі з 1J2 
місцез на хо д жень); 
 КТ'3 – рідко (рідкісні ви ди, відомі з 3J6 місцез на хо д жень); 
 КТ'4 – зрідка (ви ди, відомі з 7J15 місцез на хо д жень); 
 КТ'5 – ча с то (ви ди, відомі з 16J25 місцез на хо д жень) [12].
 Зви чай но, чи тач знай де да ле ко не по вну інфор мацію про ок ремі ви ди 
рос лин, їх місцез ро с тан ня та місця зна хо д жен ня, але сподіваємо ся, що 
наш ма теріал про рідкісні, зни ка ючі, ен демічні й реліктові рос ли ни 
За порізької об ласті все ж бу де до не се ний як до спеціалістівJбо таніків, 
еко логів, краєзнавців, так і до ши ро ко го ко ла ша ну валь ників при ро ди, 
які люб лять свій край і дба ють про збе ре жен ня йо го рос лин но го світу з 
надією, що ці рос ли ни бу дуть завжди при кра ша ти на шу зем лю.

Таб ли ця 1
Си с те ма біоморф та еко морф, що зустріча ють ся у книзі

А. Кліма мор фи (життєві фор ми 
за Ра ункієром – по ло жен ня бру нь-
ок віднов лен ня як при сто су ван-
ня для пе ре жи ван ня не спри ят ли-
вої по ри ро ку):
Те рофіти – зи му ють у ви гляді 
насіння або ви вод ко вих бру нь ок 
(од норічні рос ли ни);
Фа не рофіти – точ ки віднов лен-
ня зна хо дять ся на вер ти каль но 
роз та шо ва них па го нах (де ре ва);

Б. Гідро мор фи (адап тації рос лин 
до вод но го ре жи му):
Еук се рофіти – ду же по су хостійкі 
ви ди;
Ксе рофіти – по су хостійкі;

В. Геліомор фи (адап тації рос лин 
до світло во го ре жи му):
Геліофіти – світло лю би;
Сціофіти – тіньо ви нос ливі рос ли-
ни, що по тре бу ють від 1/3 і мен-
ше по вно го освітлен ня;

Г. Це но мор фи (адап тації до біоге-
о це но зу в ціло му):
Ха с мофіт – рос ли на ще бе ни с тих 
осипів;
Га лофіт – рос ли на со лон чаків;
Пе т рофіт – скель на рос ли на;

Ха мефіти – точ ки віднов лен ня 
зна хо дять ся над зем лею (кущі, 
на півкущі);
Гемікрип тофіти – точ ки віднов-
лен ня зна хо дять ся на рівні ґрун ту 
або без по се ред ньо під йо го по верх-
нею (трав’янисті ба га торічни ки);
Ге офіти – точ ки віднов лен ня зна-
хо дять ся під зем лею; 
Гідрофіти – точ ки віднов лен ня 
зна хо дять ся під во дою.

Ме зофіти – рос ли ни помірно го 
зво ло жен ня се ре до ви ща;
Гігрофіти – амфібіальні ви ди;
Ак вафіти – рос ли ни во дойм.

Геліосціофіти або сціогеліофіти 
– ви ди ча ст ко во ви мог ливі до світ-
ла (у назві дру га ча с ти на ос  нов на, 
а пер ша – уточ ню ю ча).

Ге лофіт – бо лот на рос ли на;
Пра тант – луч на рос ли на;
Пса мофіт – рос ли на пісків;
Ру де рант – бур’ян;
Силь вант – лісо ва рос ли на;
Сте пант – сте по ва рос ли на.
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Ско ро чен ня

Чис ла 1, 2 то що – на зви адміністра тив них рай онів За порізької об ласті;
КТ – клас трап лян ня.
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Адміністративні райони:      1. Вільнянський, 2. Новомиколаївський, 3. 
Запорізький (Лівобережжя і о. Хортиця), 4. Запорізький (Право бе    режжя), 
5. Оріхівський, 6. Гуляйпільський, 7. Василівський, 8. Ток   мацький, 
9. Пологівський, 10. Куйбишевський і Розівський, 11. Кам’ янко-
Дніпровський і Великобілозерський, 12. Михайлівський, 13. Чер нігів-
ський, 14. Бердянський, 15. Веселівський, 16. Якимівський, 17. Ме-
літопольський, 18. Приазовський, 19. Приморський.

П
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На уко ве зна чен ня – голарктичний 
вид.

По ши рен ня на Ук раїні – майже 
по всій Україні.

Ви со та – 50-125 см, напівкущик.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – вічнозеле ний 
полікарпик, довгоко рене-
 вищний гемікриптофіт, 
лісовий гідромезо-
фіт, сціогеліофіт.

Місця зро с тання
– по сирих міс цях 
у лі сах і на луках.

За галь на ха рак те ри-
с ти ка – стебла сіро-
зеле ні, міцні, жорсткі, 
дуже шершаві, з вели-
кою серединною порож-

ниною, зимуючі, звичайно зовсім 
нерозгалужені; з 10-20 (34) ребер-
цями, кожне з яких має подвійний 
ряд горбочків. Піхви циліндрич-
ні, притиснуті, зубці піхов біля 
основи частіше чорні, відтягнуті 

в лінійно-шиловидне перетин-
часте вістря, яке швидко 

відпадає. Споролистки 
зі бра ні у верхівковий 

гострий колосок. 
VII-IХ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

1 (Шелегеда, 1994); 3 (Екофлора, т. 1; 
Шелегеда, 1995).
Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-2.

Хвощ
зимуючий

Хвощ зимующий
Equisetum hyemale L.

Родина Хвощові
(Хвощовые) – Equisetaceae

ПОРЯДОК                            ХВОЩІ
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ПОРЯДОК ХВОЩІХвощ
річковий
Хвощ речной
Equisetum fluviatile L.

Родина Хвощові
(Хвощовые) – Equisetaceae

На уко ве зна чен ня – голарктичний 
вид.

По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
Україні, крім Криму.

Ви со та – 30-150 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні
 по каз ни ки – літньозеле-
ний полікарпик, довго-
коре не вищний гео фіт, 
болотний гід ро фіт, 
сціоге ліо фіт.

Місця
зро с тан ня – на 
болотах, луках, 
вздовж стоячих   або з 

повільною течією водойм, на міл-
ководдях.

За галь на ха рак те ри с ти ка –
 стебла товсті (до 7 мм у діаметрі), 
темно-зелені, зі слабко виражени-
ми ребрами,  гладенькі, з широ-

кою центральною порожни-
ною, несуть кільця простих 

нерозгалужених гілок, 
однорічні, на зиму від-

  мираючі. Піхви
    циліндричні,
   притиснуті до 

стебла, блискучі, 
зубці їх трикут-    
  но-шиловидні,

    чорні. Гілочки 
малочисельні, від-

носно стебла корот-
кі. VII-VIII.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993); 1 (Шелегеда, 
1994).
Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-2.
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На уко ве зна чен ня – голарктичний 
вид.
Поширення на Україні – в Кар-
патах, на Поліссі, у Лісостепу; зрід-
ка в Степу, Гірському Криму.
Ви со та – 10-25 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні
по  каз ни ки – літньозеле-
ний полікарпик, корот-
кокореневищний 
гемікриптофіт, 
лісовий мезофіт, 
сціогеліофіт.
Місця зро с тан ня – 
у тінистих листяних і 
мішаних лісах, розко-
линах скель, у
байраках.
За галь на ха рак те ри с- 
ти ка – листки ламкі, 
че решки коротші ніж 
пластин ки листка, при основі

вкриті плівками; пластинка дов-
гаста або яйцевидно-ланцетна, 
периста; сегменти 1-го порядку 
яйцевидно-ланцетні, перистороз-
січені, найнижчі сегменти 1-го 
порядку довші інших, не відда-

лені від них, зазвичай чергові; 
сегменти 2-го порядку оваль-

ні, з 3-5 парами невели-
ких зубчиків по краю 

і 1-3 зубчиками на 
верхівці, рідше 

листки  трій-
 чатоперисті. 

Сегменти 3-го 
порядку овальні, 

дрібно зубчасті. 
VIIІ-IХ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

1, 4 (Шелегеда, 1994); 3 (Бекетов, 1885; 
Корещук, 1993; Шелегеда, 2007); 14 
(долина р. Берда, Шелегеда,1990).
Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-3.

Пухирник
ламкий

Пузырник ломкий
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.

Родина Безщитникові
(Кочедыжниковые) – Athyreaceae

ПОРЯДОК БАГАТОНІЖКИ
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Щитник
шартрський
Щитовник шартрский
Dryopteris carthusiana (Vill.)
H.P.Fuchs
Родина Щитникові
(Щитовниковые) – Driopteridaceae

На уко ве зна чен ня – голарк тич ний 
вид.

По ши рен ня на Ук раїні – на біль-
шій частині України, звичайно; у 
Степу і Криму – рідко.

Ви со та – 60-90 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні
по каз ни ки – літньозеле-
ний полікарпик, 
короткокоре-
невищ ний
 гемікриптофіт, 
лісо вий гігромезо-
фіт, сціоге ліо фіт.

Місця зро с тан ня – у сирих воло-
гих лісах, серед чагарників, в уще-
линах скель.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
черешок листка тонкий (біля 1 
мм у діаметрі), рівний пластинці 

або трохи коротший, зеленува-
тий, вкритий світло-бурими, 

яйцевидними плівками. 
Листки двічіперисті, 

а біля основи тричі-
перисті, без зало-
зистого опушен-

ня, прямостоячі. 
Сегменти 2-го і 3-
го порядку плоскі, 
з незагорнутими 

краями.  Сегменти 
2-го порядку на ко-

роткому черешку (до 
1 мм) або сидячі, але ніколи не 
зливаються при основі, на вер-
хівці тонкозагострені, по краю 
зубчасті або розсічені на сегменти 
3-го порядку, зубчики витягнуті у 
гострий остючок. Соруси розвива-
ються зазвичай  тільки у верхній 
частині пластинки. VII-VIII.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

4 (Шелегеда, 2007); 3 (Дем’янов, 
2008).
Охо рон ний ста тус – потребує вне-
сення до РЧС Запорізької області, 
КТ-2.

ПОРЯДОК БАГАТОНІЖКИ
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На уко ве зна чен ня – голарктич-
ний вид.
По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
Україні, у Степу – рідко.
Ви со та – 30-90 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – літ ньо зел ений 
полі кар пик, короткоко-
ре не вищ ний гемі крипто-
фіт, лі со вий ме зо-
фіт, сціо фіт.
Місця зро с тан ня
– в лісах, ущели-
нах скель.
За галь на ха рак те ри с-
 ти ка – черешок лист-
ка досить товстий, 
гнучкий, у кілька разів 
або вдвоє коротший ніж 
пластинка листка, густо 
вкритий бурими плівка-
ми. Пластинка еліптично-довгас-

та, двічі периста. Сегменти пер-
шого порядку лінійно-ланцетні, 
до верхівки поступово звужені 
і загострені, розміщені в одній 
площині  з черешком. Сегменти 
другого порядку з майже пара-

лельними краями, сидячі, при 
основі майже завжди злива-

ються, на верхівці тупі, 
цільнокраї, 15-25 пар. 

Соруси розміщені у 
верхній частині 
листка біля осно-
ви сегментів 2-го 

порядку по краях 
середньої жилки, 

малочисленні. 
VІІ-VІІІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993); 14 (Івко, 2004).
Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-2.

Щитник
чоловічий

Щитовник мужской
Dryopteris carthusiana (Vill.)

H.P.Fuchs
Родина Щитникові

(Щитовниковые) – Driopteridaceae

ПОРЯДОК БАГАТОНІЖКИ
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Родина Аспленієві –
Aspleniaceae

Аспленій
північний
(костянець північний)
Асплений (костенец)
северный
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.

Місця зро с тан ня – у сухих освіт-
лених тріщинах силікатних скель 
кристалічних порід.
За галь на ха рак те ри с ти ка – плас-
тинки листків дихотомічно розді-
лені на 2, рідше 3 лінійні долі, 

кожна з яких загострена на вер-
хівці, а донизу поступово зву-

жена в вузько-клиновидну 
основу, яка переходить 

у довгий, 3-12 мм, 
черешок; на вер-

хівці і по краях 
долей 3-5 дов-

гих, гострих зуб-
ців, нижні з яких 
6-8 мм завдовжки; 
жил кування долей 
майже паралельне; 

черешки листків 
перевищують плас-

тинку в 2-3 рази. VII-VIII.

На уко ве зна чен ня – субальпійсь-
кий голарктичний вид.
По ши рен ня на Ук раїні – спора-
дично в Закарпатті, на Право бе-
режному Поліссі, у Лісостепу; зрід-
ка в Степу, Гірсь кому Криму.
Ви со та – 10-20 см, 
ба гато річник.
Мор фо�еко логічні
по каз ни ки – літньо-
зелений полі-
кар пик, ко рот-
коко ре не вищ-
ний гемікрип-
тофіт, петрофіт-
ний еуксерофіт, 
геліосціофіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Екофлора, т. 1.; Шелегеда, 2007); 
4 (Шелегеда, 2007); 14 (Шелегеда, 
1990).
Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-2.

ПОРЯДОК БАГАТОНІЖКИ
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На уко ве зна чен ня – голарктичний 
вид з дез’юнктивним ареалом.

По ши рен ня на Ук раїні – в Кар-
патах, на Правобережному Поліс-
сі, у Лісостепу; зрідка в Степу, 
Гір ському Кри му.

Ви со та – 5-15 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко ло гіч ні по каз-
ни ки – вічнозеле-
ний полікарпик, 
коротко ко ре не-
вищ ний ге мі крип-
тофіт, петрофітно-
лісовий мезофіт, геліо-
сціофіт.

Місця зро с тан ня – у 
тріщинах скель криста-
ліч них порід, між камін-
ням під пологом лісу.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
черешок і стрижень листка пруж-
ні, червонувато- або чорнобурі, 
блискучі, з вузькими плівчасти-
ми зарубчастими краями. Листки 
простоперисті, з 15-40 парами 

обернено-яйцевидно-круг-
луватих або круглуватих, 

по краю за руб час тих 
сег мен тів, сидячі або 

на ко ротких че реш-
ках. VII-VIII.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

1 (Бекетов, 1886); 3 (Дем’янов, 
2008); 4 (Шелегеда, 2007); 14 (доли-
на р. Берда, Шелегеда,1990).

Охо рон ний ста тус – потребує вне-
сення до РЧС Запорізької області, 
КТ-2.

Родина Аспленієві –
Aspleniaceae

Аспленій
волосовидний

(костянець волосовидний)
Асплений (костенец)

волосовидный
Asplenium trichomanes L.

ПОРЯДОК БАГАТОНІЖКИ
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Родина Багатоніжкові
(Многоножковые) – Polypodiaceae

Багатоніжка
звичайна
Многоножка обыкновенная
Polypodium vulgare L.

тріщинах в ущелинах і розколи-
нах скель.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
ко реневище повзуче, вкрите бури-
ми лусками. Черешок листка 

коротший, ніж пластинка; лис-
тки довгасто-ланцетні, загос-

трені, глибоко перисто-
роздільні. Сегменти 

цільнокраї, на вер-
хів ці тупува ті; 

жил ки двічі, рід-
ше тричі вилчасті. 
Куп ки споран гіїв 
округ лі, містять-

ся на кінці гілочки 
вто рин ної жилки; 
покривця не має. 
VIII-IX.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3, 4 (Шелегеда, 2007).

Охо рон ний ста тус – потребує вне-
сення до РЧС Запорізької області, 
КТ-2.

На уко ве зна чен ня – голарктич-
ний вид.

По ши рен ня на Ук раїні – майже 
по всій Україні, спорадично.

Ви со та – 8-70 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні
по каз ни ки – вічно-
зелений полікарпик, 
довгокореневищний 
гемікриптофіт, 
петрофільний 
ксеромезофіт, 
геліосціофіт.

Місця зро с тан ня – 
у сухих освітлених 

ПОРЯДОК БАГАТОНІЖКИ
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На уко ве зна чен ня – голарктич-
ний вид. Релікт.

По ши рен ня на Ук раїні – у 
ба сей ні Дніпра, Дністра, Дунаю, 
Сі вер ського Донця, на Поліссі, у 
Закарпатській області.

Ви со та – 8-20 см, одно-
річник.

Мор фо�еко логічні 

по каз ни ки – моно-
карпік, терофіт, 
гідрофіт, водний 
сціоге ліо фіт.

Місця зро с тан ня – у 
поволі текучих і стоя-
чих водах і озерах.

За галь на ха рак те ри с-

ти ка – невеликі різноспо-

ро ві водні рослини з горизонталь-
ним плаваючим нитковидним 
стеблом. Листки розміщені кіль-
цями по три, плаваючі, з череш-
ками, довгасті або овальні, зверху 
покриті бородавочками і пучками 

волосків; спорокарпії сидять 
пучком, по чотири-вісім 

на одній розгалуженій 
ніжці, біля основи 

зануреного у 
воду і розсіче-

ного на колосо-
видні частки лис-
тка. VIII-ІХ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2007).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України, 2 категорія. КТ-2.

Родина Сальвінієві
(Сальвиниевые) – Salviniaceae

Сальвінія
плаваюча

Сальвиния плавающая
Salvinia natans (L.) All.

ПОРЯДОК   САЛЬВІНІЇ
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Родина Хвойникові
(Хвойниковые) – Ephedraceae

Ефедра
двоколоскова
Хвойник двуколосковый
(Кузьмичева трава)
Ephedra distachya L.

цях, пісках, степових схилах.
За галь на ха рак те ри с ти ка – 
ку щі з супротивними листками, 
вко ро че ни ми до піхв. Гілочки 
жов то зеленуваті, тонкоребрис ті. 
Квіт ки дрібні, одностатеві, зде-

біль шого дводомні, в колосках. 
Чоловічі колоски поодино-

кі, на ніжках або май-
же си дячі, жіночі – на 

ко рот ких ніжках, 
по оди нокі або 
зі брані в пучки. 

Плід – ягодо по-
діб ний, кулястий, 
чер воний. VI-VII.
Лікарська росли-
на. Містить алка-
ло ї ди – ефедрин і 
псев до ефедрин.

На уко ве зна чен ня – середземно-
морсько-центральноєвропейсько-
азіатський вид.
По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу (на півдні), Степу і Криму.
Ви со та – 5-15 см, кущик.
Мор фо�еко логічні по -
каз  ни ки – вічнозеле-
ний кущик, довго ко ре-
не вищний ха ме-
то фіт, пет ро  філь-
ний та псамо-
фільний еук се ро-
фіт, геліофіт.
Місця зро с тан ня – 
на кам’янистих міс-

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

14 (Яната, 1912, Кузьмичів, 1974);
3 (Корещук, 1993);
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 17 (Шелегеда, 1996–2008).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-5.

ПОРЯДОК ХВОЙНИКИ
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На уко ве зна чен ня – голарктич-
ний вид.

По ши рен ня на Ук раїні – майже 
по всій Україні, крім Криму.

Мор фо�еко логічні по каз ни ки – 
ба га тор іч ник, літньозеле-
ний полікарпик, довго-
ко ре не вищ ний гідрофіт, 
геліофіт.

Місця зро с тан ня 
– у поволі те  ку -
чих і стоя чих 
во дах і озе рах.

За галь на ха рак те-

ри с ти ка – листки пла-
ваю чі, майже шкіряс-
ті, яйцевидно-овальні, 

цільно краї,  з  глибокосерцевид-
ною основою і тупими лопатями. 
Підводні листки напівпрозорі, 
з хвилястими краями, черешки 
трикутні. Квітки плаваючі, 4-5 см 
у діаметрі, чашолистики знизу 

зеленуваті, зверху інтен-
сивно жовті, ввігнуті. 

Пелюстки коротші 
за чашолистики, 
жовті. Плід яйце-
видно-ко ніч ний, 

зелений, глад-
кий. VI-VIII.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

2 (Флора УРСР, т.5);
3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2006); 
4, 7 (Шелегеда, 2008).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-3.

Родина Лататтєві
(Кувшинковые) – Nymphaeaceae

Глечики
жовті

Кубышка желтая
Nuphar lutea (L.) Smith.

ПОРЯДОК ЛАТАТТЄЦВІТІ
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Родина Лататтєві
(Кувшинковые) – Nymphaeaceae

Латаття
біле
Кувшинка белая
Nymphaea alba L.

товстим повзучим кореневищем і 
великими плаваючими, глибоко- 
серцевидними, округло-овальни-
ми листками 12-20 см завдовжки, 
з тупими лопатями при основі, 
з плівчастими ланцетни ми при-

листками. Ча шеч ка чотири-
листа, її основа округла. 

Пелюстки чис ленні, дов-
ші за ча шо лис тки, 

бі лі. Прий моч ка 
май же плос ка, 

жов та. Нит ки вну-
т ріш ніх тичинок 
лі нійні. Плід яго-
до по діб ний, ба га-
то насін ний, йо го 
по верх ня вкри та 

зуб ця ми. VI-VIII.

На уко ве зна чен ня – європейсь-
кий вид.

По ши рен ня на Ук раїні – майже 
по всій Україні, крім Криму.

Мор фо�еко логічні по каз ни ки – 
ба га то річ ник, літ ньо  зе ле ний 
полікар пик, довго коре-
не вищ ний гідро фіт, сціо-
геліо фіт.

Місця зро с тан ня
– стоячі та по віль -
но текучі во ди.

За галь на
ха рак те ри с ти ка –
водні рослини з 

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

1 (Флора УРСР, т.5);
3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2006);
4 (Шелегеда, 2003).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-3.

ПОРЯДОК ЛАТАТТЄЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – європейсько-
південносибірський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у При-
карпатті, Лісостеп (схід), Степ, 
гірська частина Криму.

Висота – 10-40 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньозеле-
ний полікарпик, 
короткокореневищ-
ний гемікриптофіт, 
степовий мезоксеро-
фіт, геліофіт.

Місця зро с тан ня – 
степи, степові схили, 
яйли, серед чагарників.

За галь на ха рак те ри с ти ка – стеб-
ло голе. Листки тричі перистороз-
січені, з вузьколінійними, інко-
ли майже щетиновидними част-
ками. Чашолистки волосисті. Пе-

люстки  (дванадцять-двадцять) 
видовжено-оберненояйце-

видні,  2-3  см зав довж-
ки, жовті. Сім’янки 

короткопухнасті, 
овальні, з гач-
ковиднозагну-
тим носиком.

  ІV-V.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

1 (Шелегеда, 1994); 3 (Корещук, 
1993); 8 (Івко, 2003); 10, 14 (Яната, 
1912); 13 (Бадіон, Стародубцева, 
2003); 17 (Акінфієв І.Я., 1889).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-3.

Родина Жовтецеві
(Лютиковые) – Ranunculaceae

Горицвіт
весняний

Горицвет весенний
Adonis vernalis L.

ПОРЯДОК ЖОВТЕЦЕВОЦВІТІ
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Родина Жовтецеві
(Лютиковые) – Ranunculaceae

Горицвіт
волзький
Горицвет волжский
Adonis wolgensis Steven

Місця зро с тан ня – степи, степо-
ві схили, на узліссях байрачних 
лісів, серед чагарників.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
стеб ло негусто короткопухнасте. 

Листки 2-3 перисті, з лі ній но-
ланцетними або ланцет ними 

част ками. Чашо листки 
во ло сис ті. Пе люст ки 

дов гасті, 12-20 мм 
за в довжки, жо вті 
або блідожов ті. 
Сі м’янки корот ко-
пухнасті, оваль-

ні, з гачковидно 
за гну тим носи-

ком. ІV-V.

На уко ве зна чен ня – причорно-
морсько-прикаспійський енде мік.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу і Степу, спорадично; у Гір-
ському Криму, дуже рідко.

Ви со та – 10-25 см, 
багато річник.

Мор фо�еко ло гіч ні 

по каз ни ки – літньо-
зеле ний полікар-
пик, ко ротко ко-
рене вищ ний ге мі-
крип то фіт, сте по вий 
мезоксеро фіт, геліофіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

6 (Боярчук, 2003); 3 (Корещук, 1993); 
2 (Качан, Кравець, Терещенко, 
2003); 8, 13, 17 (Флора УРСР, т.5; 
Бадіон, Івко, Похилько, 2003); 4, 5, 
9, 12 (Шелегеда, 2004).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-3.

ПОРЯДОК ЖОВТЕЦЕВОЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – європейсь-
кий вид.

По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
Україні (на південь до межі бай-
рачних лісів).

Висота – 10-25 см, багато-
річник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – ефемероїд, ко рот-
ко ко ре не вищ ний 
геофіт, лісовий
ме зо фіт, геліосціофіт.

Місця зро с тан ня – бай-
рач ні ліси.

За галь на ха рак те ри с -

ти  ка – квітки жовті, 
2-3 см у діаметрі, зібрані 
на стеблі по (1) 2-3 (4). 

Листочків оцвітини звичайно 
п’ять. При кореневих листків зви-
чайно не має, рідше є лише один 
прикоре невий листок з довгим 
черешком і тричі розсіченою плас-
тинкою. Квітконосне стебло разом 

з листочками голе. Листоч ків 
покривала 3, їх че реш ки 

на ба га то коротші пла-
сти нок.

Го ріш ки 4-6 мм 
дов жини, яйце-

ви дні, прижато-
опу шені. ІІІ-V.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

1 (Шелегеда, 1994); 3 (Корещук, 
1993).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-2.

Родина Жовтецеві
(Лютиковые) – Ranunculaceae

Анемона
жовтецева

Ветреница лютичная
Anemone ranunculoides L.

ПОРЯДОК ЖОВТЕЦЕВОЦВІТІ
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Родина Жовтецеві
(Лютиковые) – Ranunculaceae

Анемона
лісова
Ветреница лесная
Anemone sylvestris L.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
квіт ки великі, поодинокі, 3-5 см 
у діаметрі, білі. Листочків оцві-
ти звичайно п’ять. Прикореневих 
листків  2-4,  пальчасторозсічені, 
з ромбічними, дво-трирозділь-

ними, пальчастонадріз ни ми 
частками. Листочки по кри-

вала з черешками й 
плас тинкою, майже 

такої ж форми, як 
і в прикореневих 
листках. Росли-

на густо опу ше на.
Го рішки до 3 мм 
дов жини, яйце вид-

но-округ лі, біло пов-
с тисті. V-VІ.

На уко ве зна чен ня – широко 
па леоарк тичний вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу і Степу.

Ви со та – 15-40 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по -
каз  ни ки – літньозеле-
ний полікарпик, корот-
кокореневищний гео-
фіт, лісостеповий 
ксе ромезо фіт, 
сціоге ліо фіт.

Місця зро с тан ня – 
в лісах, на узліссях, 
серед чагарників, по 
степових схилах.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

1 (Шелегеда, 2002); 3 (Жаков, 2006); 
4 (Петроченко, 2006), 8, 13, 17 (Фло-
ра УРСР, т.5).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-2.

ПОРЯДОК ЖОВТЕЦЕВОЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – причорно-
морський ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – у При-
кар патті,  Поліссі,  Лісостепу  і
Сте пу.

Висота – 10-40 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньозеле-
ний полікарпик, 
стрижньокорене-
вий гемікриптофіт, 
степовий ксеромезо-
фіт, сціогеліофіт.

Місця зро с тан ня – степові схили, 
сухі піщані пагорби, кам’янисті 
відслонення.

За галь на ха рак те ри с ти ка – рос-
лина починає цвісти після появи 

листя. Квітки темно-фіолетові, 
2-3 см  завдовжки, дзвонико-

видні, пониклі. Листки 
три чі перисторозсі че-

ні, їх частки лі ній-
ні, загост ре ні.
ІV-V.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19 
(Ше ле геда, 2001); 3 (Корещук, 1993); 10 
(Флора УРСР, т.5).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України, 2 категорія. КТ- 4.

Родина Жовтецеві
(Лютиковые) – Ranunculaceae

Сон
чорніючий

Прострел чернеющий
Pulsatilla nigricans Storck

ПОРЯДОК ЖОВТЕЦЕВОЦВІТІ
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Родина Барбарисові
(Барабарисовые) – Berberidaceae

Магонія
падуболиста
Магония падуболистная
Mahonia aquifolium Nutt

Місця зро с тан ня – в парках, 
скверах, лісопосадках.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
ку щі з перистими листками з 5-9 
гострозубчастих,   темнозелених, 

блискучих листочків. Квітки 
жов ті, у китицях на кінців-

ках гілок, 5-10 см довжи-
ни. Ягоди темно-сині, 

8-10 мм у діаметрі, 
їстівні. V.

На уко ве зна чен ня – північноаме-
риканський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
Україні.

Ви со та – 0,5-1 (2) м, чагарник.

Мор фо�еко логічні по -

каз ни ки – літньозимо-
возелений чагарник, 
хамефіт, лісовий 
ксеромезофіт, 
геліосціофіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2001);
4 (Шелегеда, 1998).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-3.

ПОРЯДОК ЖОВТЕЦЕВОЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – європейсь-
кий вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Кар-
патах, Поліссі, Лісостепу, звичай-
но; у Степу, зрідка.

Висота – 15-30 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – ефемероїд, буль-
бокореневищний гео фіт, 
лісовий ме зо фіт, 
сціоге ліо фіт.

Місця зро с тан-
ня – у світлих лі сах, 
узліссях, у зарос тях 
чагарників.

За галь на характерис-
ти ка – рослина зви-
чайно з про стим стеб-
лом із стисло-кулястою 

бульбою, двічі або тричі трійчас-
тими листками. Квітки пурпу-
рові, рожеві або білі, зібрані у 
багатоквіткову китицю. Верхня 
пелюстка зі шпоркою. Стебло в 
нижній частині з відігнутим лус-

ковидним нижнім листком. 
Прицвітники трав’янисті, 

надрізані по краю, зуб-
часті або городчасті. 

Коробочка відкри-
вається дво ма 
стул ками, насі-

нини  чорні, блис-
кучі, з плівчас тим 
придат ком.
ІІІ-ІV.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

На півночі (Флора УРСР, т.5); 3 
(Корещук, 1993); 1, 3, 4, 5, 7, 11, 17 
(Шелегеда, 2006).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-4.

Родина Руткові
(Дымянковые) – Fumariaceae

Ряст
ущільнений

Хохлатка уплотненная
Corydalis solida (L.) Clairv.

ПОРЯДОК МАКОЦВІТІ
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ПОРЯДОК МАКОЦВІТІ

Родина Руткові
(Дымянковые) – Fumariaceae

Ряст
Пачоського
Хохлатка Пачоского
Corydalis paczoskii N. Busch

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
бульба куляста. Стебло звичайно 
розгалужене, з однією-чотирма 
гілками, які виходять з пазухи 
лускоподібного нижнього листоч-
ка; листки двічі або тричі трій-

часті, з довгасто-лінійни ми 
част ками. Квіт ки пур-

пур но-ро же ві, зібрані 
у не багато квітко ву 

ки ти цю. Верхня 
пе люст ка зі шпор-

кою. ІІІ-ІV.

На уко ве зна чен ня – каспійсько-
понтичний ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – у Степу 
(на півдні) і Криму.

Ви со та – 8-20 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по -

каз ни ки – ефемероїд, 
бульбокореневищний 
геофіт, лісовий ксе-
ромезофіт, сціо-
геліофіт.

Місця зро с тан ня –
у лісах, на узліссях, 
кам’янистих місцях 
серед чагарників.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

1 (Шелегеда, 2004); 3 (Корещук, 
1993; Шелегеда, 2004).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-2.
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На уко ве зна чен ня – східносеред-
земноморсько-передньоазіатсь-
кий вид.

По ши рен ня на Ук раїні – У Лісо-
степу, Степу, Гірському Криму, на 
Правобережжі (рідше).

Висота – 15-40 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логіч ні 

по каз ни ки – ефе ме-
роїд,  буль боко ре-
не вищ ний гео фіт, 
лі со вий еумезофіт, 
ге ліо сціофіт.

Місця зро с тан ня – у 
лі сах, ча гар ни ках, на 
узліссях.

За галь на характерис ти ка – бульба 
здебільшого кругляста. Стебло в 
нижній частині без лусковидного 
нижнього листка. Квітки блідо-
жовті, прицвітки довгасто-еліп-
тичні або яйцевидні. Частки лис-

тків довгасто-еліптичні, при 
основі не клиновидні, 
здебільшого цілокраї. 

Коробочка майже 
однакової довжи-

ни з квітконіж-
кою. ІV-V.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Бекетов, 1885; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2004).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-2.

Родина Руткові
(Дымянковые) – Fumariaceae

Ряст
Маршаллів

Хохлатка Маршалла
Corydalis marschalliana 

(Pall. Ex Willd.) Pers.

ПОРЯДОК МАКОЦВІТІ
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Родина Коноплеві
(Коноплевые) – Cannabaceae

Хміль
звичайний
Хмель обыкновенный
Humulus lupulus L.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
стебло витке (в’ється праворуч), 
шершаве від гачкуватих причі-
пок, так само, як і листя. Листки 
довгочерешкові,  при  основі  сер -
цевидні, в обрисі округлі, три- 

п’ятилопатеві, великопилчас -
ті. Квіт ки одностатеві, 

дводом ні. Чоловічі 
су цвіт тя в листкових 

па зу хах волосисті; 
жі ночі – у вигляді 
по одиноких або 

зібраних у кити-
ці головок; жіночі 
квітки сидять по 
чотири в пазухах 

покрив них лусок, 
що роз ростаються 

при пло дах і утворю-
ють так звану шишку хмелю. 
Плід – сім’янка. VІІ-VІІІ.

На уко ве зна чен ня – голарктич-
ний вид.

По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
Україні.

Ви со та – 3-6 м, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по -
каз ни ки – витка ліана, 
довго кореневищний 
гео фіт, лісовий гідро-
ме зо фіт, сціоге-
ліо фіт.

Місця зро с тан-
ня – у лісах, ча гар-
ни ках, на во ло гих 
місцях.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

По всій області (Флора УРСР, т.4); 3 
(Корещук, 1993; Шелегеда, 1989); 1, 
4 (Шелегеда, 1994).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-4.

ПОРЯДОК КРОПИВОЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – причорно-
морсько-прикаспійський енде-
мік.

По ши рен ня на Ук раїні – на пів-
дні Лісостепу, звичайно.

Висота – 40-60 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньозеле-
ний полікарпик, 
короткокорене-
вищ ний гемі крип то -
фіт, степовий мезоксе-
ро фіт, геліофіт.

Місця зро с тан ня – сте-
пові схили, кам’янисті 
відслонення.

За галь на характерис ти ка –
рос ли на сизувато-зелена, гола. 
Листки лінійні, 1-3 мм завширш-

ки, з довгими піхвами, з кілько-
ма жилками, сидячі. Верхня па-
ра листків (або дві пари) з дуже 
розширеною основою й здутими 
піхвами. Пелюстки темно-рожеві, 
майже голі. Чашечка 10-15 мм 

завдовжки, з короткими лан-
цетними зубцями, вгорі 

дуже звужена, гола; 
при квіткові луски 

відразу звужені в 
коротке вістря, 

що не до хо дить 
до осно ви зуб ців 
ча шеч ки. VI-VII.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3, 14, 17 (Екофлора, т.3); 3 (Ше ле-
геда, 2006).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-3.

Родина Гвоздичні
(Гвоздичные) – Caryophyllaceae

Гвоздика 
Андржійовського

Гвозика Андржиевского
Dianthus andrzejowskianus 

(Zapal.) Kulcz.

ПОРЯДОК ГВОЗДИКОЦВІТІ
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ПОРЯДОК ПІВОНІЄЦВІТІ

Родина Півонієві
(Пионовые) – Paeoniaceae

Півонія тонколиста, 
воронець
Пион тонколистный
Paeonia tenuifolia L.

Місця зро с тан ня – на вододілі, 
степових і кам’янистих схилах, 
узліссях.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
квіт ки темно-пурпурні або яскра-

во-червоні, 5-10 см у діаметрі, 
пелюсток 8-10. Стебло просте, 

голе. Листки 2-3-розсі-
чені, трав’янисті, част-

ки лист ків лінійно-
нит ко видні, 

1-2 мм завшир-
шки, зверху голі. 

Листянки повстис-
то-пухнаті, відіг-

нуті одна від одної. 
ІV-V.

На уко ве зна чен ня – понтично-
паннонський ендем.

По ши рен ня на Ук раїні – у Степу 
і Криму.

Ви со та – 20-50 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні

по каз ни ки – літньо-
зелений полікарпик, 
короткокорене вищ-
ний ге мі крип то-
фіт, ме га троф, 
сте по вий мезо-
ксе ро фіт, ге ліо фіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2001); 
7 (Шелегеда, 2008); 10 (Флора УРСР, 
т.5; Шелегеда, 2001).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України, 3 категорія. КТ-2.
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ПОРЯДОК КАПЕРЦЕВОЦВІТІ

На уко ве зна чен ня – понтичний 
ендем.

По ши рен ня на Ук раїні – у Захід-
ному Поліссі, Лісостепу і Степу, 
розсіяно.

Ви со та – 15-30 см, багато-
річник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – літньо зи мово зе ле-
ний на пів ку щик, 
ха ме фіт, петро фіт-
ний еуксе ро  фіт, 
літофіт, ге ліо фіт.

Місця зро с тан ня – 
на гранітних, сланце-
вих скелях.

За галь на ха рак те ри с-
ти ка – рос ли на густо- 

дерниста. Стебла з гілками, що 
пригинаються до ґрунту й несуть 
розетки листків і квітконосні па го-
ни. Листки сіроповстисті, довгас-
то-ланцетні, тупуваті. Китиці вко-
рочені, зібрані щитком. Пелюстки 

близько 4 мм завдовжки, жов-
ті, виїмчасті. Стру чеч ки гла-

денькі, еліп тичні або 
обер не нояйцевидні, 

з ко ротким стовп-
чиком. ІV-V.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

1, 4 (Шелегеда, 1994); 3 (Сидоров, 1897; 
Корещук, 1993; Шелегеда, 2007).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ - 3.

Родина Хрестоцвіті
(Крестоцветные) – Brassicaceae

Аврінія
скельна

Ауриния скальная
Aurinia saxatilis (L.) Desv.
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ПОРЯДОК ЛОМИКАМЕНЕВОЦВІТІ

Родина Товстолисті
(Толстянковые) – Crassulaceae

Очиток
відхилений
Очиток отогнутый
Sedum reflexum L.

За галь на характерис ти ка – стеб-
ла в нижній частині повзучі, 
не плідні пагони рясно вкриті лис-
тям. Листки лінійно-шиловидні, 
гострокінцеві, при основі з неве-
ликим направленим донизу при-

датком – на неплідних пагонах
6-8 мм, на плідних – 10-13 мм

завдовжки. Суцвіття щит-
ковидне, його гілочки 

під час цві ті ння віді-
гнуті донизу.
Пе люстки яскра-

во-жовті, в 2 рази 
довші за чашечку. 
ІV-V.

На уко ве зна чен ня – центрально-
європейсько-кавказький вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Право-
бережному Поліссі, Лісостепу, 
дуже рідко.

Висота – 15-25 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні
показники – сукулент, 
дов гоко рене вищ ний гео-
фіт, петрофіт ний 
ксерофіт, ге ліо-
фіт.

Місця зро с тан-
ня – по скелях і 
кам’я нистих місцях, 
на сухих схилах, пісках.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Шелегеда, 2007).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-2.
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ПОРЯДОК РОЗОЦВІТІ

На уко ве зна чен ня – широкопале-
арктичний вид.

По ши рен ня на Ук раїні – майже 
по всій Україні, розсіяно; у Гірсь-
кому Криму рідко.

Ви со та – 2-2,5 м, багато річ ник.

Мор фо�еко логічні
по каз ни ки – літньозе-
лений кущ, фанерофіт, 
степовий петро-
фітний ксерофіт, 
геліофіт.

Місця зро с тан ня – 
кам’янисті місця, від-
слонення різних порід, 
серед чагарників.

За галь на ха рак те ри с-
ти ка – кущі з цілісни-
ми листками й шиловид-

ними прилистками. Молоді гілки 
густопухнаті. Листки округляй-
цевидні, знизу білоповстис ті. Ча-
шолистків і пелюсток по п’ять; 
пелюстки округлі, рожеві, близь-
ко 3 мм завдовжки; чашолист-

ки голі або по краю війчасті. 
Квітки зібрані китицями по 

3-15 квіток. Стиглі 
плоди несправжні, 

кіс тянковидні, чор-
ні, з сизим нальо-
том, з 2 кісточ-
ками, близько 

7 мм в діаметрі, 
кулясті. VІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

1 (Шелегеда, 1994); 3 (Сидоров, 
1897; Корещук, 1993; Шелегеда, 
2007); 14 (Флора УРСР, т.6).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-3.

Родина Розові
(Розовые) – Rosaceae

Кизильник
чорноплідний

Кизильник черноплодный
Cotoneaster  melanocarpus 

Fisch.
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ПОРЯДОК РОЗОЦВІТІТаволга
звіробоєлиста
Таволга зверобоелистная
Spiraea hypericifolia L.

Родина Розові 
(Розовые) – Rosaceae

Місця зро с тан ня – на степових 
і кам’янистих відкритих схилах, 
гранітних відслоненнях.

За галь на характерис ти ка – гілоч-
ки й листки голі. Листки кли-

новидно-довгасті, на верхівці 
цілісні або три-п’ятизубчасті. 

Квітки в пазушних сидя-
чих, без прицвітків при 

основі, зонтиках. 
Пе люстки білі, 
близь ко 2,5 мм 

завдовжки. ІV-V.

На уко ве зна чен ня – центрально-
євразійський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
сте пу і Степу.

Висота – 0,5-1,5 м, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по -

каз  ни ки – літньозеле-
ний кущ, фанеро фіт, 
степовий ме зо ксе-
рофіт, геліо фіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Бекетов, 1886; Тарасов, 1993; 
Корещук, 1993; Шелегеда, 2007); 1, 
4, 7, 8, 11, 12, 13 (Шелегеда, 1998-
2007).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області, КТ-4.
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На уко ве зна чен ня – середньо-
східноєвропейсько-західносибир-
ський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – на півд ні 
Лісостепу, рідко; у Степу і Криму, 
спорадично.

Ви со та – 30-100 см, ча -
гар ник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – літньзеле-
ний чагарник, 
ха ме фіт, степо-
вий мезоксерофіт, 
геліофіт.

Місця зро с тан ня – на 
степових і кам’янистих 
схилах.

За галь на ха рак те ри с-
ти ка – кущ з прямостоя-

чими, червонувато-сірими, голи-
ми гілками. Листки короткоче -
реш кові, ланцетні або лінійно-
ланцетні, гострі, пилчасті, голі. 
Квітки майже сидячі, рожеві, 
з’являються до того, як розпус-

тяться листки або одночасно з 
ними. Чашечка трубчаста. 

Плід – яйцевидна або 
округ ло-яйцевид на 

кіс тянка, 1-2,5 см
     завдовжки,

короткоповс -
   тисто-во ло си с-

та, з сухим оплод-
нем. ІV-V.

ПОРЯДОК РОЗОЦВІТІ

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

По всій області (Флора УРСР, т.6); 
3 (Тарасенко, 1988; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2006); 1, 4, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14 (Шелегеда, 1997-
2006).

Охо рон ний ста тус – рекомендуєть-
ся внести до РЧС Запорізької облас-
ті. Рослинні угруповання мигдалю 
занесені до “Зеленої книги України” 
(3). КТ-5.

Родина Розові
(Розовые) – Rosaceae

Мигдаль степовий,
бобчук

Миндаль степной,
бобовник

Amygdalus nana L.



37

Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Астрагал
шерстистоквітковий
Астрагал
шерстистоцветковый
Astragalus dasуanthus Pall.

Місця зро с тан ня – у степу, на 
степових схилах.

Загальна характеристика – рос-
лина без стебла або з недорозви-
нутим стеблом, густо опушена 

довгими м’якими волосками. 
Листки непарнопірчасті, 

10-20 см завдовжки з 
13-18 пар еліптичних 

листочків. Квітки 
яскраво-жовті, 18-

20 мм завдовж-
ки, зібрані у щіль-
ні головчасті су-
цвіття. Біб яйце-

видно-тригран-
ний, волохатий,

близько 1 см завдовж-
ки. V-VІІІ.

На уко ве зна чен ня – понтичний 
вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу і на півночі Степу, звичай-
но; на півдні Степу і в Криму, 
рід ко.

Висота – 10-30 см, ба га-
то річник.

Мор фо�еко логіч ні 

по каз ни ки – літ-
ньозелений полі-
карпик, гемікрип-
тофіт, степовий ме зо-
ксерофіт, геліофіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

1 (Шелегеда, 1994); 2 (Качан, 2003); 
3 (Сидоров, 1897; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2007); 4 (Шелегеда, 
2004).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (2); Європейський Червоний 
список (І); Світовий Червоний спи-
сок (R). КТ-3.

ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ



38

На уко ве зна чен ня – причорно-
морський ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – у Степу 
і Лісостепу.

Ви со та – 10-30 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньозеле ний 
полі кар пик, гемікрип-
тофіт, степовий 
ксеро мезофіт, 
геліофіт.

За галь на ха рак-

те ри с ти ка – росли-
на мох нато опушена. 

Стебло прикорочене. Листочків 
19-25, яйцевидно-овальних. Ки-
 тиці 5-10-квіткові, короткі, про-
довгуваті, не щільні. Віночок до 
30 мм завдовжки, жов тий, зовні 
волосистий. Біб яйцевидно-дов-

гастий, волохатий, близь ко
    12 мм завдовжки.

     V-VI.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Сидоров, 1897; Корещук, 1993); 
10 (Яната, 1912); 1,2,4,6 (Шелегеда, 
2005; Кравець, Боярчук, 2003).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3.

Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Астрагал
пухнастоквітковий

Астрагал
пушистоцветковый

Astragalus pubiflorus DC.

ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ
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Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Астрагал
Геннінга
Астрагал Геннинга
Astragalus henningii (Stev.)
Klok.

Місця зро с тан ня – у степу, на вап-
някових, глинистих і кам’янистих 
відслоненнях.

Загальна характеристика – 
квітки зеленувато-жовті, віночок 
17-20 мм завдовжки, зовні голий. 

Листки з 15-27 пар світло-зеле-
них листочків, зовні голі. 

Боби округло-овальні, 
сильнороздуті, у 
поперечному роз-

різі майже оваль-
ні. ІV-V.

На уко ве зна чен ня – південно-
причорноморський ендем.

По ши рен ня на Ук раїні – на півдні 
Степу, у Донецькому Лісостепу, 
дуже рідко.

Висота – 1-30 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньозеле-
ний полікарпик, 
гемікриптофіт, 
степовий ксеро-
фіт, геліофіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Флора УРСР, т.6);
1, 4 (Мельничук, 1997; Шелегеда, 
2003).

Охо рон ний ста тус – Європейський 
Червоний список (R), Світовий 
Червоний список (R). КТ-2.

ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ
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ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ

На уко ве зна чен ня – південно-
східно-європейський ендем.

По ши рен ня на Ук раїні – на сході 
Лісостепу і у Степу.

Ви со та – 15-25 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньозелений 
напівкущик, хамефіт, 
кальцефіт, степо-
вий ксерофіт, 
ге ліо фіт.

Місця зростан-

ня – у степу, на вап-
ня кових і крейдяних 
відслоненнях.

За галь на ха рак те ри с ти ка – рос-
лина притиснуто-білуватоопуше-
на. Листки з 11-15 вузьколіній-
ними листочками. Китиці рідкі. 
Віночок 18-22 мм завдовжки, 
блідо-жовтий або блідо-рожевий. 

Боби шиловидно-лінійні, 
трохи зігнуті, 20-34 мм 

завдовжки, білувато-
опушені. VІ-VІІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3,17 (Флора УРСР, т.6); 3 (Корещук, 
1993; Шелегеда, 2004); 1, 2, 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 12 (Шелегеда, 2004).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-4.

Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Астрагал
український

Астрагал украинский
Astragalus ucrainicus M. 

Pop. Et Klok.
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ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ

Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Астрагал
понтичний
Астрагал понтический
Astragalus ponticus Pall.

пових схилах, кам’янистих і вап-
някових відслоненнях.

Загальна характеристика – стеб-
ло прямостояче, разом з черешка-
ми листків пухнате. Лист ки з 31-
41 довгасто-овальними, знизу опу-

шеними листочками. Віночок 
близько 20 мм завдовжки, 

жовтий. Квітки зібрані у 
густі головчасті кити-

ці, сидячі або на 
ніжках, корот-

ших ніж самі 
китиці. Стиглий 
біб обер нено-яйце- 
   видний, близько

     7 мм завдовжки,
не ви ступає з ча-
шеч ки. VI-VII.

На уко ве зна чен ня – євразійсь-
кий вид.

По ши рен ня на Ук раїні – на заході 
Лісостепу, у Степу і Криму.

Висота – 70-100 см, багаторіч-
ник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – літньозелений 
полікарпик, гемікрип-
тофіт, степовий 
ксерофіт, геліо-
фіт.

Місця зро с тан ня 
– у степах, на сте-

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Флора УРСР, т.6; Тарасов, 1995); 4 
(Флора УРСР, т.6; Шелегеда, 1996); 
1, 7, 11, 12 (Шелегеда, 2000-2002).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ–3.
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На уко ве зна чен ня – центрально-
євразійський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
Україні, крім крайнього півдня.

Ви со та – 70-100 см, багаторіч-
ник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – стрижнекоре-
невий гемікрипто-
фіт, лісовий мезо-
фіт, геліосціофіт.

Місця зростання – 
ліси, чагарники.

За галь на ха рак те ри-

с ти ка – рослина май-
же гола. Стебло роз-
прос терторозгалужене. 

Листки  з  9-13  еліптичними,  до 
3 см завдовжки листочками. 
Квітки в коротких густих кити-
цях, що не перевищують листків. 
Чашечка дзвоникувата. Віночок 
близько 12 мм завдовжки, зеле-

нувато-жовтий. Боби ліній-
ні, зігнуті дугою, 25-30 

мм завдовжки, голі. 
VІ-VІІІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Флора УРСР, т.6; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 1994); 1, 4 (Шелегеда, 
2008).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3.

Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Астрагал
солодколистий

Астрагал сладколистный
Astragalus glycyphyllus L.

ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ
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ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ

Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Калофака
волзька
Майкараган волжский
Calopfaca wolgarica (L.f.) 
DC.

Місця зро с тан ня – степові схили,
кам’янисті і вапнякові відсло-
нення.

Загальна характеристика – рос-
лина  короткосіруватоопушена. 

Стебла розгалужені від основи, 
висхідні. Листки непарнопе-

ристі, з 13-15 округло-
овальними листочка-

ми. Квітки жовті, 
22-25 мм завдовж-

ки, зібрані у 4-7- 
квіткові китиці, 

які перевищують 
листки. Біб цилін-

дричний, вкритий 
залозистими щетин-

ками. V-VII.

На уко ве зна чен ня – східнопри-
чорноморсько-прикаспійський 
ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – на пів-
денному сході України і в Криму 
на п-ові Тарханкут, дуже 
рідко.

Висота – 20-80 см, ча гар-
ник.

Мор фо�еко ло-

гіч ні по каз ни-

ки – літньозеле-
ний кущ, фанеро-
фіт, степовий еуксе-
рофіт,  геліофіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Бекетов, 1885); 13 (Яната, 1912); 
17 (Івко, Шелегеда, 2003); 15 (Сидо-
ров, 1897); 19 (Огульчанський, 
1978).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України – 2 категорія рідкості; 
Європейський Червоний список – V 
категорія рідкості. КТ-2.
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ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ

На уко ве зна чен ня – південно-
причорноморський ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – на сході 
Лісостепу і у Степу.

Ви со та – 15-35 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньозелений 
кущ, фанерофіт, мезот-
роф, степовий еуксе-
рофіт, геліофіт.

Місця зростання

– в степах, на схи-
лах та відслонен нях 
кам’янистих по рід.

За галь на ха рак те ри с-

ти ка – рослина дуже 
розгалужена, густооблист-

нена. Гілки гранясті, іноді з кор-
ковими наростами. Прилистки 
у вигляді тоненьких колючок. 
Листки з чотирма  пальчато-збли-
женими, ланцетними або видов-

жено-клиновидними листочка-
ми. Квітки пазушні, пооди-

нокі. Віночок 20-24 мм 
завдовжки, жовтий. 

Чашечка вузько-
трубчаста, при 
основі з одного 

боку мішковид-
норозширена. 

ІV-V.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

10, 13 (Яната, 1912); 14, 19 (Флора 
УРСР, т.6); 5, 8, 11, 12 (Шелегеда, 
1998-2004); 13 (Бадіон, 2004).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (2), Європейський Червоний 
список (R). КТ-3.

Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Карагана
скіфська

Карагана скифская
Caragana scythica (Kom.) 

Pojark.
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ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ

Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Гострокільник
волосистий
Остролодочник волосистый
Oxytropis pilosa (L.) DC.

Місця зро с тан ня – у степу, на 
кам’ янистих відслоненнях.

Загальна характеристика – рос-
лина   довговідстовбурченоволо-
систа. Стебла прямі або при основі 

висхідні. Листки з 15-29 дов-
гастими або ланцетними лис-

точками. Китиці багато-
квіткові, видовжені, 

ніжки їх переви-
щують лис тки. 

Віночок яс но-
жов тий, 12-15 мм 
завдовжки. Боби  

прямостоячі, 
лі ній но-довгасті, 

12-20 мм завдовж-
ки, волохаті. V-VІІ.

На уко ве зна чен ня – центрально-
євразійський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Степу, 
південній частині Лісостепу.

Висота – 15-20 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньозеле ний 
по лі карпик, стрижне-
коре невий ге мі-
криптофіт, сте-
повий ксерофіт, 
геліофіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

1, 4 (Барановський, 2000); 2 
(Шелегеда, Кравець, 2003); 3 
(Корещук, 1993); 8 (Івко, 2003).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ - 3.
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ПОРЯДОК БОБОВОЦВІТІ

На уко ве зна чен ня – східнопри-
чорноморський ендемік.
По ши рен ня на Ук раїні – у схід-
ній частині Лісостепу і на півдні 
Степу, зрідка.
Ви со та – 20-40 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні по каз-
 ни ки – літньозелений по лі -
кар пик, стрижнекоре не-
вий гемікрипто-
фіт, петрофіль-
ний мезо ксеро-
фіт, ге ліо фіт.
Місця зростання – 
степ, крейдяні і вап-
някові  відслонен ня.
За галь на ха рак те ри с-
ти ка – рослина з мало- 
розвинутим стеблом, всі 
листки у прикореневій 

розетці. Листки з 5-11 довгасти-
ми, 20-35 мм завдовжки листочка-
ми, зверху темно-зелені, негусто 
опушені, знизу  сріблясті від опу-
шення. Квітконоси трохи пере-
вищують листки. Квітки вели-

кі, білувато-жовті, 20-25 мм 
завдовжки, зібрані у пазуш-

ні досить густі китиці. 
Чашолистики наполо-

вину коротші віноч-
ка, човник віноч-

ка коротший 
його прапорця. 

Боби поперечно-
зморщені, біло-
повстисті. V-VII.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

6 (Флора УРСР, т.6; Шелегеда, 
2000); 2, 5, 17 (Шелегеда, 2000-
2004); 8 (Івко, Шелегеда, 2003).

Охо рон ний ста тус – рекомендуєть-
ся внести до РЧС Запорізької облас-
ті. КТ-3.

Родина Бобові
(Бобовые) – Fabaceae

Солодушка
великоквіткова

Копеечник
крупноцветковый

Hedysarum grandiflorum Pall.
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Родина Водяногоріхові
(Водяноореховые) – Trapaceae

Водяний горіх
дніпровський
Водяной орех (чилим) 
днепровский
Trapa borysthenica V. Vassil.

водні рослини, з плаваючими на 
поверхні води і підводними лис-
тками. Плаваючі листки зібрані 
розеткою, ромбічні, великозуб-
часті, зі здутими вище середини 
черешками, зверху голі, знизу 
по всім жилкам і по краю з пок-

рученими рудими волоска-
ми, 3,5 см завдовжки і 4-

6,5 см завширшки; під-
водні – супротивні, 

лі ній ні. Корені воло-
соподібні,   перисто-

розгалужені. 
Стеб ло тоненьке, 

розгалужене. 
Квіт ки двоста-

теві, чотиричлен-
ні, пе люст ки білі, 
біля 10 мм зав-

довж ки. Плід кіст-
коподібний, з 3-4 ріжко-

подібними ви ростами.VІІ-VІІІ.

На уко ве зна чен ня – південно-
причорноморський ендем (ендем 
України), релікт.
По ши рен ня на Ук раїні – у басей-
ні Дніпра від Полісся до Степу.
Висота – 50-120 см, однорічник.
Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – монокар пик, 
довгокореневищний 
терофіт, аквафіт, 
геліофіт.
Місця зро с тан ня
– стоячі та по -
вільно текучі
води.
Загальна характе-
ристика – однорічні 

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Левін, 1981; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2006); 11 (Флора УРСР, 
т. 7).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3.

ПОРЯДОК МИРТОЦВІТІ
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ПОРЯДОК                            РУТОЦВІТІ

На уко ве зна чен ня – східносеред-
земноморсько-причорноморський 
вид.
По ши рен ня на Ук раїні – на пів-
дні Лісостепу, у Степу, більш-
менш звичайно.
Ви со та – 20-45 см, бага-
торічник.
Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – літньозеле-
ний напівкущик, 
хамефіт, петро-
фільний еуксе-
рофіт, кальцефіт, 
геліофіт.
Місця зростання – у 
степах, на вапняково-
кам’янистих відсло-
нен нях.
За галь на ха рак те ри с-
ти ка – вся рослина густо 

короткоопушена. Стебла малороз-
галужені, вгорі разом з гілочками 
суцвіття короткоопушені. Листки 
цілісні, довгасто-ланцетні, сизу-
ваті. Квітки п’ятичленні, в роз-
галуженому суцвітті, пелюстки 

6-8 (10) мм завдовжки, яйце-
видно-довгасті, жовті, часто 

з бурою рискою вздовж 
спини. Чашолистки 

трикутно-ланцет-
ні, загострені, по 
краю війчасті. 
Коробочка гор-

бочкувата, без 
придатків.
VІ-VІІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3, 17 (Флора УРСР, т.7;
1, 3, 7 (Шелегеда, 2008).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3.

Родина Рутові
(Рутовые) – Rutaceae

Гаплофіл
запашний

Цельнолистник душистый
Haplophyllum suaveolens 

(DC.) G. Don
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Родина Рутові
(Рутовые) – Rutaceae

Птелея
трилиста
Птелея (вязовник)
трилистная
Ptelea trifoliata L.

Загальна характеристика –
ча гар ники. Листки трійчасті, з 
довгими черешками й ланцетни-
ми або еліптичними, цілокраїми 
або дрібнозубчастими листочка-
ми. Квітки зеленуваті, правильні, 

одностатеві, 4-6 мм завдовж-
ки, зібрані у щитковидне

 суцвіття. Плід – од-
но-, рідко двонас-

інна крилатка, 
майже округла

 або овальна, 1,5-
          3 см завшир-
     шки. VІ-VІІ.

На уко ве зна чен ня – північноаме-
риканський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
Україні.

Висота – 1,5-3 (8) м, багаторічник.

Мор фо�еко логічні

по каз ни ки – чагар-
ник, фанерофіт, лісо-
вий мезоксеро-
фіт, сціогеліо-
фіт.

Місця зро с тан ня –
в лісах, парках,
лісозахисних смугах.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

2 (Флора УРСР, т.7); 3 (Корещук, 
1993; Шелегеда, 2001); 7 (Шелегеда, 
2008).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3.

ПОРЯДОК                   РУТОЦВІТІ
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ПОРЯДОК КАПЕРЦЕВОЦВІТІ

На уко ве зна чен ня – середньосхід-
ноєвропейсько-середземноморсь-
кий вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу, північному Степу.

Ви со та – 20-60 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньози-
мовозелений полі-
карпик, гемікрип-
тофіт, лісостеповий 
мезоксерофіт, сціо-
геліофіт.

Місця зростання – 
схили, узлісся, лучні 
степи.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
рослина гола. Стебел кілька, пря-
мих або висхідних, вгорі гостро-
гранчастих, у нижній частині 
нездерев’янілих. Листки тонкі, 
трав’янисті, з трьома жилками; 

верхні листки довгасті або лан-
цетні, нижні листки оберне-

нояйцевидно-ланцетні. 
Чашолистки ланцет-

ні, трохи довші 
ніж коробочка. 

Пелюстки 20-
25 мм завдовж-
ки, жовті.
VІ-VІІІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3, 5 (Флора УРСР, т.7); 8, 17 (Шелеге-
да, Івко, 2004).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3.

Родина Льонові
(Леновые) – Linaceae

Льон
жовтий

Лен желтый
Linum flavum L.
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Родина Черсакові
(Ворсянковые) – Dipsacaceae

Скабіоза
українська
Скабиоза украинская
Scabiosa ucrainica L.

Загальна характеристика –
стебло розсіяно-щетинисте. Верх-
ні стеблові листки лінійні; нижні 
– перисторозсічені на лі ній ні час-
тки. Головки кулясті або яйце-
видні, оточені обгорткою з трав’я-

нистих листочків, довших, 
ніж головка. Головки 

майже кулясті, 1,5-
3,4 см у діаметрі. 

Віночок п’яти-
лопатевий, 

жовто-білий.  
Зов нішня чашеч-

ка вгорі з вісь-
мома ямочками, 

внизу  густоволо-
систа. VI-VIII.

На уко ве зна чен ня – європейсь-
кий вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу і Степу.

Висота – 30-60 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні

по казни ки – літньозеле-
ний полікарпик, стрижне-
кореневий гемі-
криптофіт, сте-
повий ксерофіт, 
геліофіт.

Місця зро с тан ня – 
на пісках, піщаних 
степах.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Флора УРСР, т.10; Сидоров, 1897; 
Тарасов, 1988; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2007); 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 
11, 12 (Шелегеда, 1998-2007).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-4.
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На уко ве зна чен ня – середземно-
морсько-причорноморський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – на пів-
дні Лісостепу, у Степу, звичайно.

Ви со та – 15-50 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – ефемероїд, бульбо-
кореневищний геофіт, 
петрофітний мезо-
ксерофіт, сціо-
геліофіт.

Місця зростання –
у степах, на степових, 
кам’янистих схилах, 
серед чагарників.

За галь на ха рак те ри с ти ка – рос-
лини з грушовидно-потовщеними 
коренями. Прикореневі листки 
довгасті, до основи звичайно зву-
жені, черешкові; нижні стеблові 
листки – ліровидно-перистороз-

дільні; верхні – перистороз-
дільні на шість-сім ліній-

них або ланцетних 
часток. Квітки біло-

рожеві, в густому 
верхівковому 

суцвітті.
      ІV-V.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993); 14, 19 (Флора 
УРСР, т.10); 1, 3, 4, 7, 11 (Шелегеда, 
2001-2004).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. К-3 (4).

Родина Валеріанові
(Валериановые) – Valerianaceae

Валеріана
бульбиста

Валериана
клубненосная

Valeriana tuberosa L.
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Родина Барвінкові
(Кутровые) – Apocynaceae

Барвінок
трав’янистий
Барвинок травянистый
Vinca herbaceae Waldst.
Et Kit.

Місця зро с тан ня – ліси, переваж-
но байракові, чагарники, узлісся, 
степи.

Загальна характеристика – 
стебло невкорінливе, всі гілочки 

сланкі. Листки супротивні, 
округло-яйцевидні або яйце-

видні, цілокраї, по краях 
дрібновійчасті, не зи-

муючі. Квітки пра-
вильні, пазушні, 

по одинокі, голу-
бувато-фіолетові, 

п’ятироздільні. 
Частки чашечки 

лінійноланцет-
ні, по краях вій-

часті. Віночок до 
18 мм у діаметрі, з 

довгою трубочкою і 
плоским відгином. V-VI.

На уко ве зна чен ня – середньоєвро-
пейсько-малоазіатський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу, Степу і Криму.

Висота – до 100 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні 
по каз ни ки – літньо-
зелений напівкущик, 
короткокорене-
вищний гемі-
криптофіт, лі- 
со-степовий
ксеромезофіт,
сціогеліофіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

По всій області (Флора УРСР, т.8); 3 
(Корещук, 1993; Шелегеда, 2006); 1, 
4, 7 (Шелегеда, 2004); 14 (Малієнко, 
2004).

Охо рон ний ста тус – рекомендуєть-
ся внести у РЧС Запорізької області. 
КТ-4.

ПОРЯДОК ТИРЛИЧЕЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – причорно-
морський ендемік, релікт.
По ши рен ня на Ук раїні – Степ.
Ви со та – 5-15 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні по каз ни ки –
літньозелений напівку-
щик, довгокореневищ-
ний хаметофіт, степовий 
еуксерофіт, геліофіт.
Місця зростання –
на кам’янис тих 
місцях, на схи-
лах, у сухих сте-
пах, на відслонен-
нях вапняків.
За галь на ха рак те ри с-
ти ка – сірувато-повс-
тиста рослина. Листки 
лінійно-ланцетні, загос-
трені. Квітки нечисленні, в 

пазухах нижніх листків. Віночок 
20-30 мм завдовжки, вдвоє дов-
ший, ніж чашечка, жовтий, зовні 
білувато-пухнатий, з довгою тру-
бочкою і двогубим відгином; верх-
ня губа цілісна, зверху опукла, 

майже шоломоподібна, ниж ня 
трилопатева, з двома порож-

нистими опукли нами 
при основі. Ча шеч ка 

труб часта, з п’ятьма 
гост рими зубця-

ми, між якими 
розвинені додат-

кові зубчики. VІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993); 8, 13, 17 (Флора 
УРСР, т.9); 1, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 17 
(Шелегеда, 2001).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України, 1 категорія; Європейський 
Червоний список (R). КТ-3 (4).

Родина Ранникові
(Норичниковые) – Scrophulariaceae

Цимбохазма
дніпровська

Цимбохазма днепровская
Cymbochasma borysthenica 

Klok. Et Zoz
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Родина Ранникові
(Норичниковые) – Scrophulariaceae

Дивина
лікарська
Коровяк
лекарственный
Verbascum phlomoides L.

Загальна характеристика – рос-
лина білувато- або жовтуватошер-
стистоопушена, стебло звичайно 
просте. Стеблові листки сидячі, 
з вушками, майже серцевидні, 
іноді короткозбіжні, зарубчасті; 

нижні – витягнуті у черешок. 
Квітки в пазухах верхівко-

вих листків зібрані пуч-
ками по 2-7. Суцвіття 

досить густе, при 
основі перерване. 
Віночок жовтий, 
30-50 мм у діамет-

рі, колесовидний. 
Пиляки різного 
виду, у 2 перед-

ніх тичинок – про-
довгуваті, збіжні; 
у інших – нирко-

видні. VІ-VІІІ.

На уко ве зна чен ня – середньоєвро-
пейсько-середземноморсько-кав-
казький вид.
По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
Україні.
Висота – 50-150 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні
по каз ни ки – літньозе-
лений полікарпик,
стрижнекореневий
гемікриптофіт,
степовий мезок-
серофіт, геліфіт.
Місця зро с тан ня –
на сухих схилах, 
серед чагарників, на 
пісках, біля доріг.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

По всій області (Флора УРСР, 
т.9); 3 (Корещук, 1993); 7, 16, 17 
(Шелегеда, 2008).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КР-2 (3).
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На уко ве зна чен ня – середземно-
морсько-передньоазіатський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – майже 
по всій Україні, розсіяно.

Ви со та – 30-60 см, дворічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – літньозелений 
по лікарпик, довгокоре-
невищний геофіт, 
лісовий ксероме-
зофіт, сціогеліо-
фіт.

Місця зростання – 
у лісах, серед чагар-
ників.

За галь на ха рак те ри с ти ка – лис-
тки яйцевидні, загострені, трохи 
виїмчасто-зубчасті. Квітки пооди-
нокі, пониклі, віночок білуватий,
колесовидний. Чашечка при пло-
      дах оранжево-червона, до 3 см

  завдовжки. Плід – куляста 
оранжева (завбільшки з 

вишню) ягода.
   VІ-VІІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2008).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-2.

Родина Пасльонові
(Пасленовые) – Solanaceae

Фізаліс
звичайний

Физалис
обыкновенный

Physalis alkekengi L.
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Родина Айстрові
(Сложноцветные) – Asteraceae

Жовтозілля
дніпровське
Крестовник днепровский
Senecio borysthenicus (DC.) 
Andrz. Ex Gzern.

Місця зро с тан ня – на пісках, 
піщаних степах.

Загальна характеристика –  
злег ка павутинистоопушена рос-
лина. Нижні листки довгочереш-

кові, верхні – сидячі. Усі лист-
ки двічі перисторозсічені, з 

розчепіреними, лінійни-
ми частками. Кошики 

5-7 мм завширшки у 
розгалуженій щит-
ко вид ній во ло ті. 

Квіт ки жо вті. Язич-
кові квітки вдвоє 
перевищують об-

гортку. VIІ-VIII.

На уко ве зна чен ня – східнопри-
чорноморський ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу і Степу.

Висота – 30-100 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні

по каз ни ки – літньо-
зелений полі карпик,
короткокоре-
невищний гемі-
криптофіт, пса-
мофіт, ксероме-
зофіт, сціогеліо-
фіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2007); 
4, 7, 11 (Шелегеда, 1996); 4, 7, 8 
(Флора УРСР, т.11).

Охо рон ний ста тус – Європейський 
Червоний список (R). КТ-3.

ПОРЯДОК АЙСТРОЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – західнопри-
чорноморський ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – у Право-
бережному Поліссі, Лісостепу, 
Сте пу.

Ви со та – 45-75 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – літньозелений по лі-
кар пик, гемікрип-
то фіт, пет ро філь-
ний мезоксе ро-
фіт, кальце філ, 
ге ліофіт.

Місця зростання – 
на вапнякових і степо-
вих схилах.

За галь на ха рак те ри-
с ти ка – стебла прості, 

зазвичай з 1 корзинкою, паути-
нисто опушені. Прикореневі й 
нижні стеблові листки звичайно 
перисторозсічені, з довгасто- або 
лінійно-ланцетними сегментами; 
стеблові трохи збігають на стебло. 

Кошички 22-25 мм заввишки 
з клочкувато-павутинистою 

обгорткою, зовнішні 
листочки обгортки з 

відігнутими й назад 
загнутими кін-

цями. Квітки 
пурпурові.

    VІ-VІІІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2007); 
4 (Флора УРСР, т.11); 10 (Яната, 
1912).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-2.

Родина Айстрові
(Сложноцветные) – Asteraceae

Юрінея
вапнякова

Наголовотка
известняковая

Jurinea calcarea Klokov
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Родина Сусакові
(Сусаковые) – Butomaceae

Сусак
зонтичний
Сусак зонтичный
Butomus umbellatus L.

Загальна характеристика – стеб-
ло циліндричне, довше за листки. 
Усі листки прикореневі, лінійно-
тригранні. Зонтики при основі 
обгорнуті покривалом з трьох 
яйцевидно-ланцетних листків. 

Квітки численні, двостатеві, на 
довгих ніжках. Оцвітина 

рожева, 20-25 мм  у 
діаметрі; листочків 

оцвітини шість, 
пелюстковидних. 
Тичинок дев’ять. 
Маточок звичай-
но шість. Плід 

збірний, з листя-
нок. V-Х.

На уко ве зна чен ня – євразійсь-
кий вид.

По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
Україні.

Висота – 40-150 см, багаторічник.

Мор фо�екологічні

по казники – довго-
корене вищ ний гелофіт, 
гіг ро фіт, геліо-
фіт.

Місця зро с-

тан ня – на забо-
лочених луках, по 
берегах річок і став-
ків.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

По всій області (Флора УРСР, т.1); 3 
(Корещук, 1993; Шелегеда, 1987); 4, 
9, 10 (Шелегеда, 2004).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3 (4).
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На уко ве зна чен ня – причорно-
морський ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – у пів-
денній частині Лісостепу, Степу 
і Криму.

Ви со та – 8-30 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – ефемероїд, 
бульбоцибулин-
ний гео фіт, степо-
вий ксеромезофіт, 
геліофіт.

Місця зростання –
у степах, на трав’я-
нистих степових
схилах.

За галь на ха рак те ри с ти ка – обо-
лонки бульби грубосітчастово лок-
нисті. Листки (3-4) лінійні, 1,5 мм
завширшки. Оцвітина блідофіо-
летова, з еліптично-обер не но лан-
цетними гострими част ками, з 

яких зовнішні з темно-фіо-
летовими смуж ками на 

спинці; приймочки 
цілісні, яскраво-
оран жеві. ІІІ-ІV.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

1, 4 (Шелегеда, 2001); 2 (Качан, 
2003); 1, 8, 13 (Флора УРСР, т.1).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (3). КТ-3.

Родина Півникові
(Касатиковые) – Iridaceae

Шафран
сітчастий

Шафран сетчатый
Crocus reticulates

Steven ex Adams
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Родина Півникові
(Касатиковые) – Iridaceae

Півники
карликові
Касатик (ирис)
карликовый
Iris pumila L.

Місця зро с тан ня – у степу, на 
кам’янистих схилах.

Загальна характеристика – 
стебла невисокі, нерозгалужені, з 
однією квіткою. Листки широко-
мечовидні. Квітки різних відтін-

ків лілового, рожевого, жов-
того, синього, пурпурного 

кольорів, на помітних 
ніжках, зви чайно 
перевищу ють лис-

тя. Трубка оцві-
тини у 4-5 разів 

довша зав’язі.  
Зов ніш ні лис-

точки оцві ти ни 
на внутріш ній сто-

ро ні з повздовжньою 
бо рід кою волосків.
ІV-V.

На уко ве зна чен ня – причорно-
морсько-прикаспійський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – на пів-
дні Лісостепу, рідко; у Степу і 
Криму, звичайно.

Висота – 10-30 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні 

по каз ни ки – літньозе-
лений полікар-
пик, ко рот ко- 
ко ре не вищ ний 
гео  фіт, сте по вий 
ме зо ксе  ро фіт, геліо-
фіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Флора УРСР, т.3; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2007); 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Шелегеда, 
Зінченко, Абрамова, Боярчук, Те-
рещенко, Кравець, Похилько, Івко, 
Бадіон, Решетов, 2001-2004).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-5.
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На уко ве зна чен ня – південно-
східноєвропейський-західноазій-
ський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Сте-
пу; зрідка в південній частині 
Лісостепу.

Ви со та – 70-100 см, 
багаторічник.

Мор фо�еко логічні 

по каз ни ки – літ-
ньозелений полі-
карпик, коротко-
кореневищний гео-
фіт, степовий ксероме-
зофіт, геліофіт.

Місця зростання – на 
степових схилах, подах, 
солонцюватих луках.

За галь на ха рак те ри с ти ка – лис-
тки мечовидні, лінійно-ланцет-
ні, нижні перевищують стебло. 
Квітки по 3-4 на верхівці стебла, 
білувато- або бруднувато-жовту-
ваті; внутрішні частки оцвітини 

довші, ніж частки стовпчика.
Коробочка шестиребер-

на, з попарно зближе-
ними ребрами і дов-

гим носиком. VІ.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

14 (Флора УРСР, т.3); 2 ( Шелегеда, 
2000; Кравець, 2004); 6 (Боярчук, 
2002).

Охо рон ний ста тус – рекомендуєть-
ся внести до РЧС Запорізької облас-
ті. КТ - 2.

Родина Півникові
(Касатиковые) – Iridaceae

Півники
солелюбні

Касатик (ирис)
солелюбный

Iris halophila Pall.
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Родина Півникові
(Касатиковые) – Iridaceae

Півники
болотні
Касатик (ирис)
болотный
Iris pseudacorus L.

Місця зро с тан ня – на болотах, 
вздовж берегів річок.

Загальна характеристика – 
лист ки широкомечовидні, 1-2 см 
завширшки. Суцвіття багаток-

віткове, квітки яскраво-жовті. 
Всі листочки оцвітини голі.  

Внутрішні частки оцвіти-
ни значно менші, ніж 

частки стовпчика; 
коробочка тупо-

триграниста, з 
ко рот ким носиком.

VІ-VII.

На уко ве зна чен ня – євросеред-
земноморський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – майже 
по всій Україні.

Висота – 60-150 см, багаторіч-
ник.

Мор фо�еко логічні 

по каз ни ки – літньозе-
лений полікар-
пик, коротко-
ко ре не вищний 
гео фіт, гігро фіт, 
сціо фіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

На півночі області (Флора УРСР, 
т.5); 3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 
1989); 1, 4 (Шелегеда, 2004).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-2 (3).



64

ПОРЯДОК                             ЛІЛІЄЦВІТІ

На уко ве зна чен ня – причорно-
морсько-прикаспійський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у 
Лісостепу і Степу, розсіяно.

Ви со та – 8-15 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – ефемероїд, буль-
боцибулинний геофіт, 
степовий ксеромезофіт, 
геліофіт.

Місця зростання
– у степу, на
трав’янистих схи-
лах, у заростях ча гар-
ників.

За галь на ха рак те ри-
с ти ка – бульбоцибу-
лина яйцевидна, обгор-

нута чорно-бурими оболонками. 
Листки 3 (4) ланцетно-лінійні, 
жолобчасті. Квітки (1-3) лілово-
рожеві, оцвітина вільнолиста, з 
шести листочків, пластинки яких 
з довгастими або довгасто-ліній-

ними нігтиками, складени-
ми в трубочку. Стовпчик 

один,  трироздільний. 
Тичинок шість, при-

кріплених до осно-
ви пластинок від-
гину. Коробочка 

довгасто-яйце-
видна, загостре-
на. ІІІ-ІV.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2001); 
1, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13 (Шелегеда, 
2001); 16 (Флора УРСР, т.3); 17 
(Альбицька, 1950).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (1). КТ - 4 (5).

Родина Мелантові
(Мелантовые) – Melanthіaceae

Брандушка
різнокольорова

Брандушка разноцветная
Bulbocodium versicolor

(Her. Gan.) Spreng.
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Родина Лілійні
(Лилейные) – Liliaceae

Рябчик
руський
Рябчик русский
Friticullaria ruthenica Wikstr.

Загальна характеристика – ци-
 булина сплюснута. Листки вузь-
ко-лінійні, загострені, верхні з 
ду же тонкими, спірально-закру-
ченими чіпкими верхівками; 
нижні й верхні звичайно супро-

тивні або кільчасті, середні 
чергові. Квітки пониклі, дзво-

никуваті, з шести віль-
них листочків, 20-30 

(32) мм завдовжки; 
листочки оцвіти-
ни зов ні винно-

пурпурові, зсере-
дини жовтуваті, 
з неясним візе-
рунком ша хової 

дошки. Ко ро бочка 
6-гранчас та, з кри-

латими ребрами.
ІV-V.

На уко ве зна чен ня – понтичний 
вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу і Степу.

Висота – 20-60 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – ефемероїд, ци бу-
лин ний гео фіт, лі со вий 
ксеромезофіт, сціо геліо-
фіт.

Місця зро с тан ня
– на узліссях, у 
заростях ча гар-
ників, на лу ках, 
кам’янистих від-
сло нен нях.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Сидоров, 1897; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2001); 1, 4 (Шелегеда, 
2001).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (2). КТ-2 (3).
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На уко ве зна чен ня – центрально-
євразійський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Степу, 
Лісостепу, Криму.

Ви со та – 5-15 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – ефемероїд, цибу-
линний геофіт, ксеро-
мезофіт, геліофіт.

Місця зростання
– у степах, на 
трав’янистих і 
кам’янистих схи-
лах, відслоненнях 
гірських порід.

За галь на ха рак те ри с-
ти ка – рослина корот-
коопушена. Цибулина 

одинична. Стебла з 3-5 листками, 
які більш-менш рівномірно роз-
міщені на стеблі, чергові, тонко 
нитковидні; прикореневі корот-
ші за стебло. В пазухах стебло-
вих листків звичайно містяться 

виводкові цибулинки. Квіток 
1 або 2-3; листочки оцвіти-

ни довгасто-ланцетні, 
7-12 мм завдовжки, 

гострі або загост-
рені, з середи-
ни жовті, зовні 
зелені, з жовтим 
краєм.   
 ІІІ-ІV.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Сидоров, 1897; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2001); 1, 4, 5, 7 (Шелегеда, 
2004-2007); 8 (Івко, 2003).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3 (4).

Родина Лілійні
(Лилейные) – Liliaceae

Зірочки
цибулиноносні

Гусиный лук
луковиценосный

Gagea bulbifera (Pall.) Salisb.
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Родина Лілійні
(Лилейные) – Liliaceae

Зірочки
Шовіца
Гусиный лук Шовица
Gagea szovitsil (Lang.) Bess. 
Ex Schult.

На уко ве значення   – європей-
ський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – У Кар-
патах, Поліссі, Лісостепу, звичай-
но; у Степу, зрідка.

Ви со та – 15-30 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні 
по каз ни ки – ефеме роїд, 
цибулин ний гео фіт, пет-
рофільний мезо-
ксерофіт, ге ліо-
фіт.

Місця зростання – 
на кам’я нис тих схи-
лах, від сло нен нях гра-
ніту.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
ци булин дві, обгорнутих спільною 
бурою оболонкою. Прикореневі 
листки  (два)  тонконитковидні, 
трохи перевищують 2-4-квіткове 
суцвіття, голі. Стеблові листки 

чергові, в пазухах листків 
цибулинок не буває. Лис-

 точки оцвітини довгас-
то-лопатковидні, з ціл-

   ком тупою верхів-
     кою, на спинці

опушені, 12-13 мм
завдовжки; з сере-

дини яскраво-
жовті, зовні зе-

 ленуваті, більш-
менш опушені.  Квіт-

ко ніжки опу шені. 
ІІІ-ІV.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Флора УРСР, т.3; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2001); 9,19 (Флора УРСР, 
т.3); 1, 4, 5, 9, 10, 13 (Шелегеда, 
2001-2007); 8 (Івко, 2003); 14 (Малі-
єнко, 2003).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-4.
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бурими зовнішніми оболонками 
(лусками); з поодинокими або в 
пучечках щетинками навколо 
денця. Стебла майже прямостоя-
чі. Листки в числі двох (чоти рьох), 
лінійно-ланцетні. Квіт ки 22-35 мм 
завдовжки, жовті, завжди пооди-

нокі. Внутрішні лис точки 
оцвітини яйце видно-

ланцетні, най ширші 
в нижній третині. 

Нитки ти чи нок 
при осно ві воло-
систі. Ко  ро  боч ка 

до 23 мм завдовж-
ки.
ІV-V.

На уко ве зна чен ня – причорно-
морський ендемік.
По ши рен ня на Ук раїні – на півд-
ні Лісостепу і у північній частині 
Степу.
Висота – 25-40 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – ефемероїд, цибу-
линний геофіт, степовий 
та лісовий мезофіт, 
геліосціофіт.
Місця зро с тан ня
– в байрачних 
лісах, серед чагар-
ників.
Загальна характерис-
тика – цибулина 
завж ди оди нич на, 
дов гасто-яйце вид на, з 
ру ду ва то-бурими або ясно- 

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2001); 
1, 4, 7 (Шелегеда, 2001).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (3). КТ-2 (3).

Родина Лілійні
(Лилейные) – Liliaceae

Тюльпан
дібровний

Тюльпан дубравный
Gagea Tulipa quercetorum 

Klokov et Zoz

ПОРЯДОК ЛІЛІЄЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – приазовсь-
кий ендем.

По ши рен ня на Ук раїні – у При-
азовському Степу.

Ви со та – 20-30 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – ефемероїд, цибу-
линний геофіт, петро-
фітний мезоксеро-
фіт, геліо фіт.

Місця зростання
– на гранітних 
відслоненнях.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
цибулина з темно-бурими зовніш-
німи оболонками (лусками); з 
су ціль ним кільцем густих щети-
нок навколо денця. Листків 2 (3) 
вузьколінійно-ланцетні, дуговид-

но відігнуті назовні або вгору. 
Квітки до 35 мм завдовжки, 

яскраво-жовті, поодинокі 
або по 2-3 на стеблі. 

Внутрішні листоч-
ки оцвітини най-
ширші в нижній 
третині. Нитки 

ти чи нок при осно-
ві волосисті.
ІV-V.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2001); 
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 (Шеле-
геда, 2001-2007).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (3). КТ-4.

Родина Лілійні
(Лилейные) – Liliaceae

Тюльпан
гранітний
Тюльпан гранитный
Tulipa graniticola Klokov

ПОРЯДОК                           ЛІЛІЄЦВІТІ
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оболонками. Стебло голе або у 
верхній частині опушене. Листки 
(2-3) широколанцетні, гострі, ві -
дігнуті, хвилясті, сизі, звичайно 
спіднизу опушені. Квітки пооди-
нокі, червоні (найчастіше), жовті 

або білуваті, при основі часто 
з чорною або білою плямою. 

Нитки тичинок при ос-
нові голі. Коробочка 

до 23 мм завдовж-
ки. ІV-V.

На уко ве зна чен ня – причорно-
морсько-передньоазіатський вид.
По ши рен ня на Ук раїні – у Донець-
кому Лісостепу, Степу і Криму.
Висота – 20-40 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні по каз ни ки – 
ефемероїд, цибулинний 
геофіт, степовий ксеро-
мезофіт, геліофіт.
Місця зро с тан ня –
у сте пах, на 
кам’янис тих від-
слоненнях.
Загальна характе-
ристика – цибулина 
яйце вид на, з бу ри ми 
тон кошкі ряс ти ми,
з внут ріш нього бо ку 
притиснуто-волосистими 

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3, 7 (Шелегеда, 2001); 16 (Жаков, 
2004); 19 (Флора УРСР, т.3).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (2). КТ-2.

Родина Лілійні
(Лилейные) – Liliaceae

Тюльпан
Шренка

Тюльпан Шренка
Tulipa schrenkii Regel.

ПОРЯДОК ЛІЛІЄЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – причорно-
морський ендем.

По ши рен ня на Ук раїні – на пів-
дні Лісостепу, у Степу і Криму.

Ви со та – 30-40 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – ефемероїд, ци бу-
лин ний гео фіт, сте по вий 
мезоксерофіт, геліофіт.

Місця зростання
– на степових 
схилах, сухих 
трав’янистих 
схи лах.

За галь на ха рак те ри с ти ка – лис-
тки (3-7) широколінійні, з хря-
щувато-війчастим краєм. Китиця 
багатоквіткова, ширококоніч-
на, рідка; квітконіжки до 12 см 
завдовжки, в 4-8 разів довші за 

квітки, горизонтально відхи ле-
ні. Оцвітина 6-9 мм завдовж-

ки, трубчасто-дзвонику-
ва та, брудно-пурпуро-

ва, з зеленувато-
жов ту ва тими пря-
ми ми ло па тями, 
втроє корот шими 

за трубочку. Ко ро-
боч ка яйцевидно-
довгаста, три гран-
на, зморшкувата, 
10-16 мм завдовж-

ки. V.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993); 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 (Шелегеда, 
Стародубцева, Качан, Івко, Бадіон, 
Боярчук, Решетов,  2001-2007).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-5.

Родина Гіацинтові
(Гиацинтовые) – Hyacinthaceae

Белевалія
сарматська
Бельвалия сарматская
Bellevalia sarmatica
(Pall. Ex Georgi) Woronov

ПОРЯДОК ЛІЛІЄЦВІТІ
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но швидко в’януть) такої ж дов-
жини, як і стебло, або трохи довші 
за нього, 14-17 мм завширшки; 
суцвіття – однобічна китиця з 5-15 
великих, у середині білих, звер-
ху зеленуватих, з білою каймою 

по краю, пониклих квіток; 
листочки оцвітини здебіль-

шого з хвилястим краєм. 
Тичинкові нитки дов-

гасті, пелюстковид-
ні, зверху з трьо-

ма зубцями, з 
яких на серед-

ньому міститься 
пиляк. V.

На уко ве зна чен ня – європейсько-
середземноморсько-передньоазі а т-
ський вид.
По ши рен ня на Ук раїні – в Закар-
патті, на півдні Лісостепу і у Сте пу.
Висота – 20-40 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні 
по каз ни ки – ефемероїд, 
цибулинний гео фіт, лісо-
вий мезо фіт, сціо-
геліофіт.
Місця зро с тан ня
– у байрачних і 
заплавних лісах, 
у заростях чагар-
ників, на вологих 
трав’янистих місцях.
Загальна характерис-
тика – цибулина яйце-
видна. Листки (звичай-

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Флора УРСР, т.3); 1, 3, 4, 5, 7, 8, 
11, 12, 13, 17 (Шелегеда, 2001).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (3). КТ-4.

Родина Гіацинтові
(Гиацинтовые) – Hyacinthaceae

Рястка
Буше

Птицемлечник Буше
Ornithogalum boucheanum 

(Kunth) Aschers.

ПОРЯДОК ЛІЛІЄЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – понтичний 
вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу і Степу.

Ви со та – 10-25 (40) см, багаторіч-
ник.

Мор фо�еко логічні 
по каз ни ки – ефеме роїд, 
цибулинний гео фіт, 
лі со вий ксероме-
зо фіт, сціогеліо-
фіт.

Місця зростання –
серед чагарни-
ків, на відкритих 
сухих трав’янистих 

місцях, по степах, по глинистих і 
кам’янистих схилах.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
листки (4-6) вузьколінійні, сіру-
вато-зелені, з невиразною білу-
ватою серединною смужкою, 1-

3 мм завширшки, однакової 
довжи ни зі стеблом або 

довші за нього. Суцвіття 
щитко видне, листоч-

ки оцвітини 12-15 
(17) мм завдовж-
ки. Квітконіжки 

під час цвітіння 
косо вверх спрямо-
вані, після цві тін-
ня іноді май же 

горизон таль но 
направлені. Ко ро бо ч-

ки з парнозближени-
ми ребрами. ІІІ-ІV.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 
2007); 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 
13, 14, 17 (Шелегеда, Стародубцева, 
Безкоровайна, Зінченко, Боярчук, 
Малієнко, Терещенко, Кравець, 
Івко, Івченко, Стадникова, Решетов, 
2001-2007).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-5.

Родина Гіацинтові
(Гиацинтовые) – Hyacinthaceae

Рястка
Гуссона
Птицемлечник
Гуссона
Ornithogalum gussonel Ten.

ПОРЯДОК ЛІЛІЄЦВІТІ
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Загальна характеристика – лис-
тки широколінійні, зверху жо лоб-
часті, до основи звуже ні, з ков-
пачковидною верхівкою. Квіт ко-
носне стебло округле. Квіт ки (2-
8), зібрані в китицю і спрямовані 

вгору. Оцвітина з шести 
вільних листочків, 6-

8 мм завдовжки, бла-
кит на. Тичинок 

шість. Стовпчик 
нитковидний. 

Коробочка тупо-
тригранна. ІV.

На уко ве зна чен ня – європейсько-
середземноморський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Кар-
патах, на півдні Правобережного 
Полісся, у Лісостепу, Степу, Гір-
ському Криму.

Висота – 10-20 см, багато-
річник.

Мор фо�еко логічні 

по каз ни ки – ефе-
мероїд, цибулин-
ний геофіт, лісовий 
мезофіт, сціогеліофіт.

Місця зро с тан ня – у 
світлих лісах, узліссях, 
у заростях чагарників.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2007); 
1, 4, 5, 7, 11 (Шелегеда, 2001-2006).

Охо рон ний ста тус – РЧС 
Запорізької області. КТ-3 (4).

Родина Гіацинтові
(Гиацинтовые) – Hyacinthaceae

Проліска
дволиста

Пролеска
двулистная

Scilla bifolia L.

ПОРЯДОК ЛІЛІЄЦВІТІ
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На уко ве зна чен ня – східносеред-
земноморсько-причорноморський 
вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу, Степу, Криму.

Ви со та – 10-20 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні

по каз ни ки – ефе-
мероїд, цибулин-
ний геофіт, лісо-
вий мезофіт, сціо-
геліофіт.

Місця зростання – в лісах, зарос-
тях чагарників.

За галь на ха рак те ри с ти ка – 
квітконосне стебло сплюснуте. 
Лис тків 2-4, широколінійні, з ков-

пачковидною верхівкою. Квіт-
ки (1-3) пониклі. Оцвітина 

(10) 14-15 мм завдовж-
ки, яскраво-синя.

   ІІІ-ІV.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті 

4 (Шелегеда, 1989; Смотрицька, 
2008); 6 (Боярчук, 2003).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-2.

Родина Гіацинтові
(Гиацинтовые) – Hyacinthaceae

Проліска
сибірська
Пролеска
сибирская
Scilla sibirica Haw.

ПОРЯДОК ЛІЛІЄЦВІТІ
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(10) мм завширшки. Китиця 6-25-
квіткова, довгасто-циліндрична. 
Оцвітина 3-5,5 мм завдовжки, 
труб часто-дзвоникувата, блідо-
го луба, до 1/3 довжини 6-розділь-
на, з продовгувато-яйцевидними 

відігнутими долями. Квіто-
ніжки не довші за оцвіти-

ну, косо вверх спря-
мовані. Коробочка 

майже куляста, 
сітчасто-жил-
кувата. ІV-V.

На уко ве зна чен ня – північнопри-
чорноморський ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – у Степу, 
південній частині Лісостепу.

Висота – 7-25 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні

по каз ни ки – ефемероїд, 
цибулинний геофіт, пет-
рофітний мезоксе-
рофіт, геліофіт.

Місця зро с тан ня

– у степах, на 
степових схи-
лах, на відслонен-
нях різних порід.

Загальна характерис-

тика – листки (2-3) ліній-
ні, до основи звужені, 3-4 

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2001);
1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (Ше ле-
геда, Стародубцева, Безкоровайна, 
Сапальова, Малієнко, Похилько, 
Івко, Бадіон, Решетов,  2001-2004); 
16, 17 (Альбицька, 1950).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-5.

Родина Гіацинтові
(Гиацинтовые) – Hyacinthaceae

Гіацинтик
блідий

Гиацинтик беловатый
Hyacintella leucopaea

(C. Koch) Schur

ПОРЯДОК ЛІЛІЄЦВІТІ
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ПОРЯДОК ХОЛОДКОЦВІТІ

Родина Конвалієві
(Ландышевые) – Convallariaceae

Купина
пахуча
Купена душистая
Polygonatum odoratum 
(Mill.) Druce.

Загальна характеристика – рос-
лини з горизонтальним м’ясистим 
кореневищем. Стебло гранисте, 
го ле. Листки чергові, довгасті  
або довгасто-еліптичні, напівстеб-
лообгортні, голі. Квітки (одна 

або дві) в листових пазухах, 
на повислих квітконосах. 

Оцві тина зрослолиста, 
трубчаста, коротко- 

шестизубчаста, 14-
20 мм завдовжки, 
з білою трубоч-
кою і дов гасто-
трикут ни ми зеле-
нуватими зуб чи-

ками.  Яго да си ню-
вато-чорна. V.

На уко ве зна чен ня – євразійський 
вид.

По ши рен ня на Ук раїні – на По-
ліссі і в  Лісостепу, звичайно; у 
Степу, зрідка; в Криму і Карпатах 
у лісовому поясі.

Висота – 20-50 см, 
багаторічник.

Мор фо�еко логічні
по каз ни ки – довгоко-
ре не вищний гео-
фіт, лісовий ме зо-
фіт, сціогеліофіт.

Місця зро с тан ня – у 
лісах, узліссях, у зарос-
тях чагарників.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Флора УРСР, т.3; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2003); 4 (Шелегеда, 
2003).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-2.
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ланцетні, загострені на верхівці, 
при основі звужені в довгий чере-
шок. Квітконосне стебло безлис-
те, коротше ніж листя. Китиця 
однобічна. Квітки білі, запаш-
ні, 5-7 мм завдовжки, кулясто-

дзво никуваті, зрослолисті, 
з шістьма короткими 

ві ді гну тими зубцями. 
Плід – куляста, чер-

вона ягода.
ІV-V.

На уко ве зна чен ня – євразійсько-
північноамериканський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у біль-
шій частині України.

Висота – 15-30 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по каз-

ни ки – довгокореневищ-
ний геофіт, лісовий мезо-
фіт, геліосціофіт.

Місця зро с тан ня

– у світлих 
лі сах, узліссях, у 
заростях чагарників.

Загальна характе-

ристика – кореневи-
ще повзуче. Всі листки 
прикореневі, довгасто-
ланцетні або еліптично-

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Флора УРСР, т.3; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2001); 4, 7 (Шелегеда, 
2007).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3.

Родина Конвалієві
(Ландышевые) – Convallariaceae

Конвалія
звичайна

Ландыш майский
Convallaria majalis L.

ПОРЯДОК ХОЛОДКОЦВІТІ
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ПОРЯДОК АМАРИЛІСОЦВІТІ

Родина Цибулеві
(Луковые) – Alliaceae

Цибуля
круглоголова
Лук круглоголовый
Allium sphaerocephalon L.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 
2006); 14 (Кузьмичев, 1974); 1, 4 
(Шелегеда, 2008).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3.

Місця зро с тан ня – у степу, на 
сухих луках, схилах, у чагарни-
ках.
Загальна характеристика – 
ци бу линки жовтуваті, гладенькі 
й помітно блискучі. Листки (3-

4) напівциліндричні, зверху 
жолобчасті, коротші за стеб-

ло. Покривало з одного-
двох, короткозагос-

трених листочків. 
Суцвіття куляс-

те, рід ко май же 
оваль не. Оцві-

ти на пурпурова, 
ти чин ки вису ва-
ються з оцвітини. 
Нитки внутрішніх 
ти чинок сплюще-

ні, зверху 3-зубчас-
ті, на 1/4 довші за 
пелюстки. VI-VII.

На уко ве зна чен ня  – європей-
сько-середземноморсько-перед-
ньоазіатський вид.
По ши рен ня на Ук раїні – у За кар-
патті, Лісостепу, Степу і Криму, 
досить звичайно.
Висота – 35-60 см, 
багаторічник.
Мор фо�еко логічні
по каз ни ки – літ-
ньозимово-зеле-
ний полікарпик, 
цибулинний гео-
фіт, степовий пет-
рофільний мезоксе-
рофіт.
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видні, без кореневищ. Листки 
0,5-1 мм завширшки, піхви стеб-
лових листків цілком гладенькі. 
Покривало в кілька разів (до 5) 
перевищує суцвіття; останнє пуч-
кувато-кулясте або майже куляс-

те, багатоквіткове, квітконіж-
ки дуже нерівні. Оцвітина 

лілувато-рожева, 4,5-
5 мм завдовжки. 

Ти чин ки шило-
видні, рів ні за 
довжиною лис-

точкам оцвітини 
або трохи корот-
ші. VIІ-VIIІ.

На уко ве зна чен ня – західнопри-
чорноморський ендемік.

По ши рен ня на Ук раїні – у північ-
но-західних районах Лісостепу.

Висота – 25-40 (50) см, багаторіч-
ник.

Мор фо�еко логічні
по каз ни ки – літньозеле-
ний полікарпик, пучко-
кореневий цибу-
линний гео фіт, 
лісово-степовий 
мезоксерофіт, сціо-
геліофіт.

Місця зро с тан ня – у 
світлих лісах, степу, на 
кам’янистих схилах.

Загальна характерис-
тика – цибулини шаро-

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2006).
1, 4 (Шелегеда, 2008).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-3.

Родина Цибулеві
(Луковые) – Alliaceae

Цибуля
подільська
Лук подольский 
Allium podolicum

Blocki ex Racib.

ПОРЯДОК АМАРИЛІСОЦВІТІ
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ПОРЯДОК АМАРИЛІСОЦВІТІ

Родина Цибулеві
(Луковые) – Alliaceae

Цибуля
жовтіюча
Лук желтеющий
Allium flavescens Bess.

Загальна характеристика –
кореневище  горизонтальне.  Ци-
булини конічні або яйцевидно-дов-
гасті, з перетинчастими бурувати-
ми оболонками, сидять пучками 
на кореневищі. Стебло, принайм-

ні у верхній частині, гранисте. 
Листки (6-8) щетиновидні, 

0,5-1,5 мм зав ширш ки, 
шорсткі. Покривало 
пе ре тинчасте, суцвіт-

тя пучкувате або 
півкулясте, гус-
те. Квітоніжки 

в 2-4 рази довші
за жовтувату,

        блис ку чу оцві-
     тину, 4-5 мм зав-
 довжки. Нитки ти-

чинок довші за пе-
люстки. VI-VII.

На уко ве зна чен ня – причорно мор-
сько-прикаспійський енде мік.
По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу (особливо у західній час-
тині) і Степу, звичайно.
Висота – 20-40 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – літньозимово-
зелений полікарпик, 
короткокореневищ-
ноцибулинний 
геофіт, степовий 
мезоксерофіт, 
геліофіт.
Місця зро с тан ня –
у степу, на кам’я-
нистих місцях і від-
слоненнях гранітів.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2006); 
3, 7, 14, 19 (Флора УРСР, т. 2).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-2.
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Загальна характеристика – зов-
нішні оболонки цибулини бурі, 
додаткові цибулинки чорно-пур-
пурові. Листки 3-10 мм завшир-
шки, плоскі, лінійні. Суцвіття 
кулясте або рідше півкулясте. 

Оцвітина пурпурово-фіолето-
ва. Нитки внутрішніх тичи-

нок сплющені, зверху 
3-зубчасті, рівні за 

довжиною листоч-
кам оцвітини або 
трохи коротші. 
Квітконіжки в 
3-5 разів довші 
оцвітини.

VI-VII.

Наукове значення – центрально-
південноєвропейський вид.

Поширення на Україні – у Лісо-
степу,  Степу і Криму, звичайно; 
на півдні Полісся – зрідка.

Висота – 50-80 см, багаторічник.

Морфо-екологічні показ-
ники – літньозелений 
полі карпик, пучкоко-
реневий цибулин-
ний гео фіт, луч-
ний мезо фіт, геліо-
фіт.

Місця зростання –
у степу, на трав’я- 
нистих схилах, 
у чагарниках,
вздовж доріг. 

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

По всій області (Флора УРСР, т. 3); 3 
(Корещук, 1993; Шелегеда, 2006), 1, 
4, 7 (Шелегеда, 2004-2007).
Охо рон ний ста тус – рекомендується
внести до РЧС Запорізької області. КТ-3.

Родина Цибулеві
(Луковые) – Alliaceae

Цибуля 
Вальдштейна

Лук Вальдштейна
Allium  waldsteinil  G.Don fil.

ПОРЯДОК АМАРИЛІСОЦВІТІ
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Родина Цибулеві
(Луковые) – Alliaceae

Цибуля
гранчаста
Лук угловатый
Allium angulosum L.Allium 
guttatum Stev.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Флора УРСР, т.1; Корещук, 1993; 
Шелегеда, 2006).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-2.

Загальна характеристика – 
цибулини конічно-циліндричні, з 
перетинчастими сіруватими обо-
лонками. Стебло гранисте. Листки 
вузьколінійні, 2-4 мм завширшки, 
б. м. кілюваті, гладкі. Покривало 

перетинчасте, коротче за півку-
лясте суцвіття, квітконіжки у

2-3 рази довші, ніж оцві-
тина. Оцвіти на ро же во-

лілова, 5-6 мм зав-
довжки. Ти чинки 

шиловид ні, ко -
ротші, ніж лис-

точки оцвітини або 
майже однакової 
з ними довжини. 

VI-ІХ.

На уко ве зна чен ня – європейсько-
передньо-азіатський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – по всій 
України (крім крайнього півдня 
Степу і Криму).

Висота – 25-70 см, багаторічник.

Мор фо�еко логічні по-
казни ки – літньозеле-
ний полікарпик, цибу-
линний геофіт, 
лучний мезоксе-
рофіт, сціогеліо-
фіт.

Місця зро с тан ня – 
на луках, по берегах 
річок.
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Загальна характеристика – 
листки (3-4) 1,5-3 мм завширшки, 
полуциліндричні, зверху жолоб-
часті. Покривало яйцевидне, при-
близно однакової довжини з суц-
віттям, опадне. Суцвіття кулясте 
або напівкулясте, багатоквітко-

ве, густе. Оцвітина 2,5-3 мм 
завдовжки, білувата, з фіо-

летовою або буруватою 
плямкою на кожному 

листочку. Нитки 
внутрішніх  ти-

чинок   сплюще-
ні, зверху 3-зуб-
часті, на 1/4 дов-
ші за пелюстки. 

VIІ-VIIІ.

На уко ве зна чен ня – східносеред-
земноморсько-причорноморський 
вид.
По ши рен ня на Ук раїні – на пів-
дні Степу, на островах і косах При-
чорномор’я.
Висота – 30-70 (50) см, 
багаторічник.
Мор фо�еко логічні по каз-
ни ки – літньозимово-
зелений полікар-
пик, цибулинний 
геофіт, степовий 
мезоксерофіт, 
ге ліо фіт.
Місця зро с тан ня – на 
степових схилах, піс-
ках, на ракушняках у 
літоральній смузі.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Шелегеда, 2004); 8 (Івко, 2004)
4 (Акінфієв, 1889); 17, 19 (Флора 
УРСР, т.3).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-2.

Родина Цибулеві
(Луковые) – Alliaceae

Цибуля
крапчаста
Лук крапчатый

Allium guttatum Stev.

ПОРЯДОК АМАРИЛІСОЦВІТІ
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Родина Цибулеві
(Луковые) – Alliaceae

Цибуля 
Пачоського
Лук Пачоского
Allium  paczosklanum Turz.

Загальна характеристика –
 цибулина яйцевидна, з сірувати-
ми або чорнуватими оболонками. 
Листки (3-4) напівциліндричні, 
вузькі, жолобчасті. Покривало 
в 2-4 рази довше за суцвіття. 

Суцвіття багатоквіткове, зде-
більшого пучкувате, розки-

дисте. Квітконіжки під 
час цвітіння пониклі, 

потім прямостоячі. 
Оцвітина жовту-

вато-брудноро-
жева, матова, з 

восковою поволо-
кою. Тичинки на 
1/4-1/3 довші за 
оцвітину. Пиляки 

фіолетові. VIІ-VIIІ.

На уко ве зна чен ня – середзем-
но-євразійський степовий вид 
(п омірна смуга).
По ши рен ня на Ук раїні – у Лісо-
степу, Степу і Криму.
Висота – 30-40 см, багаторічник.
Мор фо�еко логічні
по каз ни ки – літньози-
мовозелений полікар-
пик, пучкокорене-
вий цибулинний 
геофіт, степовий 
ксерофіт, ге ліо-
фіт.
Місця зро с тан ня – у 
степу, на трав’янистих і 
кам’янистих схилах.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Корещук, 1993; Шелегеда, 2006); 
4 (Шелегеда, 2006).

Охо рон ний ста тус – РЧС Запорізь-
кої області. КТ-2.

ПОРЯДОК АМАРИЛІСОЦВІТІ
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Місця зро с тан ня – на суходіль-
них та вологих луках.

Загальна характеристика –
бульби 10-25 мм завдовжки, 7-
12  мм завширшки. Листки ліній-

но-ланцетні, до 10 см завдовж-
ки. Суцвіття циліндричне, 

багатоквіткове; квітки 
брудно-пурпурові, 

губа повисла, 4-
6 мм завдовжки, 
глибоко трило-
патева; шпорка 
трохи коротша 

від губи. VІ-VІІ.

На уко ве зна чен ня – європейсь-
ко-середземноморсько-передньо-
азіатський вид.

По ши рен ня на Ук раїні – у Кар-
патах, Поліссі, Лісостепу, Степу, 
рідко.

Висота – 15-35 см, бага-
торічник.

Мор фо�еко логічні

по каз ни ки – літ-
ньозелений полі-
карпик, бульбоко-
реневищний геофіт, 
лучний мезогідрофіт, 
геліофіт.

По ши рен ня
у За порізькій об ласті

3 (Сидоров, 1897; Шелегеда, 2006).

Охо рон ний ста тус – Червона книга 
України (3). КТ-2.

Родина Зозулинцеві
(Орхидные, Ятрышниковые) – 

Orchidaceae

Зозулинець
блощичний

Ятрышник клопоносный
Orchis coriophora L.

ПОРЯДОК АМАРИЛІСОЦВІТІ



 Суттєві зміни останнім часом у державному устрої та формах господа-
рювання, приватизація земель, гонитва за прибутком викликають ще 
більше скорочення площ природного зростання багатьох видів рос-
лин. Раніше звичайні для нашої флори рослини стають рідкісними, 
зникаючими, а деякі – назавжди втраченими. Безупинно зростає пере-
лік вразливих видів, які вже зараз складають своєрідний “резерв” 
рідкісної флори Запорожжя. Що ж робити у цих умовах, і на що спря-
мувати зусилля ботаніків і активістів природоохоронного руху?
 Перш за все, на нашу думку, необхідно продовжити програму “Чер-
вона книга Запоріжжя” по залученню широкого кола учнівської молоді, 
педагогічної громадськості до вивчення і збереження рослинного світу 
краю. При цьому головні зусилля необхідно спрямувати на:
 1. Усунення нерівномірності у ступені вивченості рідкісних видів у 
межах області. Це стосується, зокрема, східної, центральної, південно-
західної частини Запорожжя.
 2. Проведення флористичного моніторингу природної рослинності 
на заповідних територіях, на водозахисних смугах уздовж водойм, на 
територіях, перспективних для включення до загальнодержавної еко-
мережі тощо.
 3. Критичний аналіз списку видів, рекомендованих до заповідної 
охорони в Запорізькій області (рішення облради від 31.03.2000 № 7), 
бо до нього поряд з дійсно рідкісними занесені також види, відомі у 
нас тільки з культури (орлики звичайні, магонія падуболиста, птелея 
трилиста, дикий виноград п’ятилистий та ін.). Для цих видів краще 
збереження – це розширення насаджень, плантацій, посівів тощо. 
 4. Складання додаткового (або нового) офіційного списку видів, які 
заслуговують на проведення моніторингу їх ареалів та стану популяцій. 
 5. Продовження роботи з підготовки і тиражування спеціальних 
кольорових видань, які б допомагали природолюбам більш достовірно 
ідентифікувати рослини своєї місцевості і вживати своєчасні природо-
охоронні заходи для їх збереження. 
 6. Залучення до співавторства у створенні майбутнього більш повного 
атласу-довідника широких кіл громадськості шляхом використання 
змінного формату книги із сторінками, які можна доповнювати або 
змінювати (у вигляді накопичувача). Ми хочемо, щоб довідник не пере-
творився на статичну і незмінну у часі книгу, а розвивався, відображав 
сучасні зміни у вивченні стану рідкісних і зникаючих видів рослин 
нашого краю та їх збереженні. Щоб завдяки його накопичувальному 
формату кожен учень, педагог, природолюб, дитяче об’єднання або на-
вчальний заклад міг би стати не тільки учасником програми, але й 
співавтором книги, вносити доповнення або змінювати застарілі матеріали.
 7. Інформування широких кіл педагогічної громадськості, дітей та 
юнацтва про стан рослинного світу рідного краю на основі впровадження 
у педагогічну практику книги “Рідкісні і зникаючі рослини Запорізького 
краю”.
 8. Активізація громадського природоохоронного руху на місцевому 
рівні шляхом ініціювання створення місцевих атласів-довідників 
“Рідкісні рослини району (міста, села)” за зразком цієї книги, викорис-
тання їх у подальшому для охорони рослинного світу краю. 
 Представлену книгу можна вважати своєрідним етапом у вивченні 
фіторізноманіття Запорізької області, охорони рослинного світу регіону 
силами учнівської і педагогічної громадськості. І продовження цієї ро-
боти ми вважаємо надзвичайно важливим, тому що завдання кожної 
освіченої людини полягає в тому, аби більше зберегти куточків дикої 
природи в їх первинному стані, аби кожний дикорослий вид мав право на 
своє існування і подальший еволюційний розвиток. А ми і наші нащадки 
мали можливість милуватися природною красою рідної землі. 87

ЗАКЛЮЧНЕ СЛОВО
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1. РОСЛИНИ. ВОДОРОСТІ. ХВОЩЕПОДІБНІ.
ПАПОРОТЕПОДІБНІ. ГОЛОНАСІННІ

1.1. Аспленій північний (Asplenium septentrionale)
1.2. Багатоніжка звичайна (Polypodium vulgare)
1.3. Безщитник жіночий (Athyrium filix�femina)
1.4. Вудсія альпійська (Woodsia alpina)
1.5. Ефедра двоколоскова (Ephedra distachya)
1.6. Пухирник ламкий (Cystopteris fragilis)
1.7. Сальвінія плаваюча (Salvinia natans)
1.8. Хвощ зимуючий (Equisetum hyemale)
1.9. Хвощ річковий (Eqyisetum fluviatile)
1.10. Щитник чоловічий (Dryopteris filix�mas)

2. РОСЛИНИ. ПОКРИТОНАСІННІ. ДВОДОЛЬНІ

2.1. Авринія скельна (Aurinia saxatilis)
2.2. Альдрованда пухирчаста (Aldrovanda vesiculosa)
2.3. Анемона жовтецева (Anemone ranunculoides)
2.4. Анемона лісова (Anemone sylvestris)
2.5. Астрагал блідий (Astragalus pallescens)
2.6. Астрагал Геннінга (Astragalus henningii)
2.7. Астрагал дніпровський (Astragalus borysthenicus)
2.8. Астрагал зігнутий (Astragalus reduncus)
2.9. Астрагал понтичний (Astragalus ponticus)
2.10. Астрагал ріжковий (Astragalus corniculatus)
2.11. Астрагал солодколистий (Astragalus glycyphyllos) 
2.12. Астрагал український (Astragalus ucrainicus)
2.13. Астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus)
2.14. Береза дніпровська (Betula borysthenica)
2.15. Буглосоїдес Черняєва (Buglossoides czernjajevii)
2.16. Бурачок савранський (Alyssum savranicum)
2.17. Валеріана бульбиста (Valeriana tuberosa)
2.18. Валеріана пагоносна (Valeriana stolonifera)
2.19. Вероніка лікарська (Veronica officinalis)
2.20. Вероніка несправжня (Veronica spuria)
2.21. Вечорниці плакучі (Hesperis tristis)
2.22. Водяний горіх дніпровський (Trapa borysthenica)
2.23. Воловик Попова (Anchusa popovii)
2.24. Волошка великопридаткова (Centaurea appendicata) 
2.25. Волошка Конки (Centaurea konkae)
2.26. Волошка короткоголова (Centaurea breviceps)
2.27. Волошка Маршалла (Centaurea marcshalliana)
2.28. Волошка наслідувальна (Centaurea aemulans)
2.29. Волошка несправжньоблідолускова (C. pseudoleucolepis)
2.30. Волошка салонікська (Centaurea salonitana)
2.31. Волошка одеська (Centaurea odessana)
2.32. Волошка Талієва (Centaurea taliewii)
2.33. Гаплофіл запашний (Haplophyllum suaveolens)
2.34. Гвоздика Арджійовського (Dianthus andrzejowskianus)
2.35. Гвоздика блідоквіткова (Dianthus pallidiflorus)
2.36. Гвоздика ланцетна (Dianthus lanceolatus)
2.37. Гвоздика розчепірена (Dianthus squarrosus)
2.38. Глечики жовті (Nuphar lutea)
2.39. Глід гладенький (Crataegus leiomonogyna)

СПИСОК ВИДІВ РІДКІСНИХ ТА ЗНИКАЮЧИХ
ВИДІВ РОСЛИН ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
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СПИСОК РІДКІСНИХ РОСЛИН

2.40. Глід п'ятистовпчиковий (Crataegus pentaguna)
2.41. Гоніолімон злаколистий (Goniolimon graminifolium)
2.42. Горошок паннонський (Vicia pannonica)
2.43. Горицвіт весняний (Adonis vernalis)
2.44. Горицвіт волзький (Adonis wolgensis)
2.45. Гострокільник волосистий (Oxytropis pilosa)
2.46. Грабельки довгодзьобові (Erodium ciconium)
2.47. Громовик гранітний (Onosma graniticola)
2.48. Громовик дніпровський (Onosma borysthenica)
2.49. Громовик напівкрасильний (Onosma subtinctoria)
2.50. Деревій голий (Achillea glaberrima)
2.51. Деревій тонколистий (Achillea leptophylla)
2.52. Дзвоники кропиволисті (Campanula trachelium)
2.53. Дзвоники круглолисті (Campanula rotundifolia)
2.54. Дзвоники персиколисті (Campanula persicifolia)
2.55. Дзвоники скупчені (Campanula glomerata)
2.56. Дивина лікарська (Verbascum phlomoides)
2.57. Дивина ведмежа (Verbascum thapsus)
2.58. Дикий виноград п'ятилисточковий (Parthenocissus quinquepholia)
2.59. Дрік германський (Genista germanica)
2.60. Дрік скіфський (Genista scythica)
2.61. Еремогоне жорсткa (Eremogone rigida)
2.62. Еремогоне лучностеповa (Eremogone micradenia)
2.63. Жовтозілля дніпровське (Senecio borysthenicus)
2.64. Жовтозілля татарське (Senecio tataricus)
2.65. Залізняк гібридний (Phlomis hybrida)
2.66. Залізняк скіфський (Phlomis scythica)
2.67. Зіновать Ліндемана (Chamaecytisus lindemannii)
2.68. Звіробій стрункий (Hypericum elegans)
2.69. Зніт шорсткий (Epilobium hirsutus)
2.70. Золототисячник гарний (Centaurium pulchellum)
2.71. Золотий дощ звичайний (Laburum anagyroides)
2.72. Калофака волзька (Calophaca wolgarica)
2.73. Карагана скіфська (Caragana scythica) 
2.74. Катран татарський (Crambe tataria)
2.75. Катран понтійський (Crambe pontica)
2.76. Кизильник чорноплідний (Coloneaster melanocarpus)
2.77. Козельці дніпровські (Tragopogon borysthenicus)
2.78. Козельці українські (Tragopogon ucrainicus)
2.79. Коронарія зозуляча (Coronaria flos�cuculi)
2.80. Кравник солончаковий (Odontites salina)
2.81. Кропива київська (Urtica kioviensis)
2.82. Кушир донський (Ceratophyllum tanaiticum)
2.83. Ластовень азовський (Vincetoxicum maeoticum)
2.84. Ластовень російський (Vincetoxicum rossicum)
2.85. Латаття біле (Nymphaea alba)
2.86. Лещиця скупчена (Gypsophila glomerata)
2.87. Льон жовтий (Linum flavum)
2.88. Льон тонколистий (Linum tenuifolium)
2.89. Льон Черняєва (Linum czerniaevii)
2.90. Льонок Біберштейна (Linaria biebersteinii)
2.91. Ломиніс цілолистий (Clematis integrifolia)
2.92. Люцерна Котова (Medicago kotovii)
2.93. Магонія падуболиста (Mahonia aguifolium)
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2.94. Мак азовський (Papaver maeoticum)
2.95. Маренка сіроплідна (Asperula tephrocarpa)
2.96. Мачок жовтий (Glaucium flavum)
2.97. Морковниця прибережна (Astrodaucus littoralis)
2.98. Оман високий (Inula helenium)
2.99. Оман шершавий (Inula hirta)
2.100. Орлики звичайні (Aquilegia vulgaris)
2.101. Очиток відхилений (Sedum reflexum)
2.102. Півонія тонколиста (Paeonia tenuifolia)
2.103. Піщанка Зоза (Arenaria zozii) 
2.104. Піщанка чебрецелиста (Arenaria serpyllifolia)
2.105. Плавун щитолистий (Nymphoides peltata)
2.106. Птелея трилиста (Ptelea trifoliata)
2.107. Родовик лікарський (Sanquisorba officinalis)
2.108. Рожа зморшкувата (Alcea rugosa)
2.109. Рутвиця смердюча (Thalictrum foetidum) 
2.110. Ряст Маршалла (Corydalis marshalliana)
2.111. Ряст Пачоського (Corydalis paczoskii)
2.112. Ряст порожнистий (Corydalis cava)
2.113. Ряст ущільнений (Corydalis solida)
2.114. Свидина біла (Swida alba)
2.115. Синяк плямистий (Echium maculatum)
2.116. Скабіоза українська (Scabiosa ucrainica)
2.117. Смілка приземкувата (Silene supina)
2.118. Солодка гола (Glycyrrisa glabra)
2.119. Сон чорніючий (Pulsatilla nigricans)
2.120. Таволга звіробоєлиста (Spiraea hypericifolia)
2.121. Таволга пиківська (Spiraea pikoviensis)
2.122. Тамарикс стрункий (Tamarix gracilis)
2.123. Ушанка гранітна (Otites graniticola)
2.124. Ушанка довгопола (Otites dolichocarpa)
2.125. Ушанка полинкова (Otites artemisetorum)
2.126. Фіалка Лавренка (Viola lavrenkoana) 
2.127. Фізаліс звичайний (Physalis alkekengi)
2.128. Франкенія припорошена (Francenia pulverulenta)
2.129. Хміль звичайний (Humulus lupulus)
2.130. Хрінниця сиваська (Lepidium syvaschicum)
2.131. Цимбохазма дніпровська (Cymbochasma boristhenica)
2.132. Цмін щитконосний (Helichrysum corymbiforme)
2.133. Чебрець дніпровський (Thymus boristhenicus)
2.134. Чебрець прибережний (Thymus littoralis)
2.135. Чина злаколиста (Lathyrus nissolia)
2.136. Шипшина Бордзіловського (Rosa bordzilowskii)
2.137. Шипшина Лоначевського (Rosa lonczevskii)
2.138. Шипшина найколючіша (Rosa spinossisima)
2.139. Шипшина піскова (Rosa psammopfyla)
2.140. Шоломниця весняна (Scutellaria verna)
2.141. Шоломниця списолиста (Scutellaria hastifolia)
2.142. Щавель кривавий (Rumex sanguineus)
2.143. Щавель український (Rumex ucrainicus)
2.144. Щебручка незалозиста (Acinos eglandulosus)
2.145. Юринея гроновидна (Jurinea thyrsiflora)
2.146. Юринея вапнякова (Jurinea calcarea)
2.147. Юринея верболиста (Jurinea salicifolia)
2.148. Юринея Пачоського (Jurinea paszoskiana)
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3. РОСЛИНИ. ПОКРИТОНАСІННІ. ОДНОДОЛЬНІ

3.1. Белевалія сарматська (Bellevalia sarmatica)
3.2. Брандушка різнокольорова (Bulbocodium versicolor)
3.3. Гіацинтик блідий (Hyacinthella leucophaea)
3.4. Гіацинтик Палласів (Hyacinthella pallasiana)
3.5. Гніздівка звичайна (Neottia nidus�avis)
3.6. Житняк кімерійський (Agropyron cimmericum) 
3.7. Житняк Лавренків (Agropyron lavrenkoanum)
3.8. Житняк пухнатоквітковий (Agropyron dasyanthum)
3.9. Зіркоплодник частуховидний (Damasonium alisma)
3.10. Зірочки азовські (Gagea malotica)
3.11. Зірочки мохнаті (Gagea villosa)
3.12. Зірочки Пачоського (Gagea paczoskii)
3.13. Зірочки українські (Gagea ucrainica)
3.14. Зірочки цибулиноносні (Gagea bulbiferia)
3.15. Зірочки Шовіца (Gagea czovitsii)
3.16. Зозуленець блощичний (Orchis coriophora)
3.17. Зозулинець болотний (Orhcis palustris)
3.18. Зозулинець обпалений (Orchis ustulata)
3.19. Зозулинець салеповий (Orchis morio)
3.20. Зозулинець шоломоносний (Orchis militaris)
3.21. Ковила відокремлена (Stipa disjuncta)
3.22. Ковила волосиста (Stipa capillata)
3.23. Ковила гранітна (Stipa graniticola)
3.24. Ковила Граффа (Stipa grafiana)
3.25. Ковила дніпровська (Stipa borysthenica)
3.26. Ковила Залеського (Stipa zalesskii)
3.27. Ковила Лессінга (Stipa lessingiana)
3.28. Ковила пірчаста (Stipa pennata)
3.29. Ковила пухнастолиста (Stipa dasyphylla)
3.30. Ковила українська (Stipa ucrainica)
3.31. Ковила шорстка (Stipa asperella)
3.32. Конвалія звичайна (Convallaria majalis)
3.33. Купина пахуча (Polygonatum odoratum)
3.34. Лепеха звичайна (Acorus calamus)
3.35. Осока пальчаста (Carex digitata)
3.36. Перлівка золотолускова (Melica chrysolepis)
3.37. Пирій ковилолистий (Elytrigia stipifolia)
3.38. Півники карликові (Iris pumila)
3.39. Півники болотні (Iris pseudocarus)
3.40. Покісниця Фоміна (Puccinelia fominii)
3.41. Проліска дволиста (Scilla bifolia)
3.42. Проліска сибірська (Scilla sibirica)
3.43. Рябчик малий (Fritillaria meleagroides)
3.44. Рябчик руський (Fritillaria ruthenica)
3.45. Рястка Буше (Ornithogalum boucheanum) 
3.46. Рястка Гуссона (Ornithogalum gussonei)
3.47. Рястка меланхолійна (Ornithogalum amphibolum)
3.48. Ситник Фоміна (Juncus fominii)
3.49. Сусак зонтичний (Butomus umbelatus)
3.50. Тюльпан дібровний (Tulipa quercetorum)
3.51. Тюльпан гранітний (Tulipa graniticola)
3.52. Тюльпан змієлистий (Tulipa ophiophylla)
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3.53. Тюльпан Шренка (Tulipa schrenkii)
3.54. Холодок кільчастий (Asparagus verticillatus)
3.55. Холодок коротколистий (Asparagus brachyphyllus)
3.56. Холодок Левіної (Asparagus levinae)
3.57. Цибуля гранчаста (Allium angulosum)
3.58. Цибуля жовтіюча (Allium flaversens)
3.59. Цибуля крапчаcта (Allium guttatum)
3.60. Цибуля кругла (Allium rotundum)
3.61. Цибуля круглоголова (Allium sphaerocephalon)
3.62. Цибуля нерівна (Allium inaequale)
3.63. Цибуля Пачоського (Allium paczoskianum)
3.64. Цибуля переодягнена (Allium pervestitum)
3.65. Цибуля подільська (Allium podolicum)
3.66. Цибуля Регеля (Allium regelianum)
3.67. Цибуля савранська (Allium savranicum)
3.68. Частуха злаковидна (Alisma gramineum)
3.69. Шафран сітчастий (Crocus reticulatus)

СПИСОК РІДКІСНИХ РОСЛИН

Умовні позначки:

– Світо вий Чер во ний спи с ок;
– Євро пейсь кий Чер во ний спи с ок;
– Чер во на кни га Ук раїни;
– охо ро ня ють ся або ре ко мен ду ють ся для
    охо ро ни в ме жах За порізької об ласті
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Алфавітний покажчик 
українських назв

Авринія скельна     32
Анемона жовтецева     22
Анемона лісова     23 
Аспленій, костянець 
волосовидний     14 
Аспленій, костянець північний  13 
Астрагал Геннінга     39 
Астрагал понтійський     41
Астрагал пухнастоквітковий      38 
Астрагал солодколистий     42 
Астрагал український     40
Астрагал шерстистоквітковий   37 
Багатоніжка звичайна     15
Барвінок трав’янистий     53 
Белевалія сарматська     71
Брандушка різнокольорова     64 
Валеріана бульбиста     52
Водяний горіх дніпровський     47
Гаплофіл запашний     48
Гіацинтик блідий     76
Гвоздика Андожієвського     30
Глечики жовті     18 
Горицвіт весняний     20 
Горицвіт волзький     21 
Гострокільник волосистий     45
Дивина лікарська     55
Ефедра двоколоскова     17 
Жовтозілля дніпровське     57
Зірочки цибулиноносні     66
Зірочки Шовіца     67
Зозулинець блощичний     86
Калофака волзька     43 
Карагана скіфська     44
Кизильник чорноплідний     34
Конвалія майська     78
Купина пахуча     77
Латаття біле     19
Льон жовтий     50
Магонія падуболиста     25
Мигдаль степовий (бобчук)     36
Очиток відігнутий     33
Півники болотяні     63
Півники карликові     61
Півники солелюбні     62
Півонія тонколиста     31
Проліска дволиста     74
Проліска сибірська     75
Птелея трилиста     49
Пухирник ламкий     10
Рябчик руський     65
Ряст Маршалла     28

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЗЧИК НАЗВ РОСЛИН
Алфавітний покажчик
російських назв

Ауриния скальная     32
Астрагал Геннинга     39
Астрагал понтийский     41 
Астрагал пушистоцветковый     38
Астрагал сладколистный     42 
Астрагал украинский     40 
Астрагал шерстистоцветковый  37
Барвинок травянистый     53
Бельвалия сарматская     71
Брандушка разноцветная     64 
Валериана клубненосная     52
Ветреница лесная     23 
Ветреница лютичная     22
Водяной орех днепровский     47
Гвоздика Андржиевского     30
Гиацинтик беловатый     76
Горицвет волжский     21
Горицвет, адонис весенний     20
Гусиный лук луковиценосный   66
Гусиный лук Шовица     67
Карагана скифская     44 
Касатик болотный     63 
Касатик карликовый     61
Касатик, ирис солелюбивый     62 
Кизильник черноплодный     34
Копеечник крупноцветковый     46 
Коровяк лекарственный     55
Костенец волосовидный     14
Костенец северный     13
Крестовник днепровский     57 
Кубышка желтая     18 
Кувшинка белая     19 
Купена пахучая     77
Ландыш майский     78
Лен желтый     50
Лук Вальдштейна     82
Лук желтеющий     81
Лук крапчатый     84
Лук круглоголовый     79
Лук Пачоского     85
Лук подольский     80
Лук угловатый     83
Магония падуболистная     25
Майкараган волжский     43
Миндаль степной (бобовник)     36 
Многоножка обыкновенная     15 
Наголоватка известняковая     58 
Остролодочник волосистый     45
Очиток оттогнутый     33
Пион тонколистный     31
Пролеска двулистная     74
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Ряст Пачоського     27
Ряст ущільнений     26
Рястка Буше    72
Рястка Гусона     73
Сальвінія плаваюча     16
Скабіоза українська     51
Солодушка великоквіткова     46
Сон чорніючий     24
Сусак зонтичний     59
Таволга звіробоєлиста     35
Тюльпан гранітний     69
Тюльпан дібровний     68
Тюльпан Шренка     70
Фізаліс звичайний     56
Хвощ зимуючий     8
Хвощ річковий     9
Хміль звичайний     29
Цимбохазма дніпровська     54
Цибуля Вальдштейна     82
Цибуля гранчаста     83
Цибуля жовтіюча     81
Цибуля крапчаста     84
Цибуля круглоголова      79
Цибуля Пачоського     85
Цибуля подільська     80
Шафран сітчастий     60
Щитник чоловічий     12
Щитник шартрський     11 
Юринея вапнякова     58

Пролеска сибирская     75
Прострел чернеющий     24
Птелея трилистная     49
Птицемлечник Буше     72
Птицемлечник Гуссона     73
Пузырник ломкий     10 
Рябчик русский     65
Сальвиния плавающая     16
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