
ВИДИ ВРАЗЛИВІ,  
ІІ КАТЕГОРІЇ СТУПЕНЯ ЗАГРОЗИ 

ЗНИКНЕННЯ 
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Cymbochasma borysthenica Klok. et Zoz. 
 
Реліктовий ендемічний вид, поширений крім Миколаївської 

в Південно-Степовій зоні на території Дніпропетровської, 
Донецької, Запорізької, Херсонської областях та в Криму. 
Займає кам’янисті вапнякові та лесові відслоєння, степові схили 
із змивними ґрунтами.  

Це півкущик заввишки 4-12 см. Має довге розгалужене 
кореневище, густооблисне стебло. Квіти (2-4) розміщені біля 
основи стебла, жовті, зовні біловатоопушені. Плодоносить у 
червні, розмножується насінням і кореневищем. 

Зниженню чисельності сприяє біологічне старіння, мала 
кількість насіння, переваження вегетативного розмноження. 
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Занесений до Європейського Червоного списку (1991 р.). 
охороняється в Запорізькій області у Алтагирському Заказнику і 
пам’ятки природи Балка Балканська. Вирощується у ботанічних 
садах. 

 
ЛІКОПОДІЄЛА ЗАПЛАВНА  

Lycopodiella inundata (L.) 
 
Рідкісний вид, поширений у Поліссі, лісостеповій ті 

степовій зонах, займає обводнені ділянки на торфових болотах, 
вологі піски. 
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Це   багаторічна   трав’яна   рослина,   стебло   завдовжки   
10-15 см. Розмножується спорами. Чисельність рослин в 
популяціях незначна. Деякі популяції зникли. Охороняється в 
національному природному парку Синевір, Поліському 
заповіднику та в Рівненській області. На Миколаївщині відоме 
одне місце знаходження на правобережжі Південного Бугу в 
нижній його частині. 

САЛЬВІНІЯ ПЛАВАЮЧА  
Salvinia natans (L.) 

 
Реліктовий вид, поширений на всій території України в 

долинах Дніпра, Десни, Південного Бугу, Сіверського Дінця та 
інших річках. Зустрічається спорадично на мілководдях 
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прісноводних непроточних і малопроточних водойомів. 
Це однорічна трав’яниста рослина завдовжки 10 –20 см. 

Розмножується спорами, спороносить у серпні – вересні. 
Охороняється в багатьох природних заповідниках України. На 
Миколаївщині зустрічається у нижній течії Південного Бугу і 
Інгулу. 

СОН ЧОРНІЮЧИЙ,  
сон-трава чорніюча  

Pulsatilla nigricans Störck 
 
Це центральноєвропейський вид. На Україні поширений на 

лівобережному Поліссі і частково на правобережному, а також в 
лісостеповій і степовій зонах. Зустрічається в основному в 
соснових лісах, на вапнякових і гранітних схилах. На 
Миколаївщині в міжріччі Південного Бугу і Інгулу. 

Багаторічна рослина заввишки 10 – 40 см, цвіте у квітні – 
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травні, розмножується насінням. Зменшення чисельності 
популяції під впливом розорювання степів, випасання худоби, 
зривання квітів. 

ГІМНОСПЕРМІУМ ОДЕСЬКИЙ,  
голонасінник одеський  

Gymnospermium odessanum Takht. 
 
Реліктовий ендемічний вид спорадично поширений на 

Півдні Правобережного Причорномор’я, в основному у 
Молдавії Румунії. Зустрічається на вапнякових і гранітних 
схилах, лісових галявинах. 

Це багаторічна трав’яниста рослина завдовжки 5 – 20 см, з 
кулястою бульбою в ґрунті. 

На Миколаївщині зустрічається в Березнегуватсьокму 
районі. 

Чисельність рослин в популяціях вище критичної, але 
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поступово зменшується. Охороняється в заказниках, 
вирощується в ботанічних садах. 

 
АСТРАГАЛ ДНІПРОВСЬКИЙ  

Astragalus borysthenicus Klok. 
 
Ендемічний вид поширений на узбережжях Чорного та 

Азовського морів, на пісках. Кількість популяцій незначна, але 
чисельність в них особин достатня для сталого відновлення. 

Це багаторічна трав’яниста рослина заввишки 50 – 80 см із 
стрижневою кореневою системою. Квітки темно синьо-лілові. 
Цвіте у травні – серпні. 
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Скорочення чисельності – під впливом рекреаційного 
навантаження та господарського будівництва на морських 
узбережжях. 

Занесений до Європейського червоного списку (1991). 
Охороняється на косі Бірючий острів та на косі Обіточна 
Запорізької області. На Миколаївщині зустрічається у двох 
місцях в околицях м. Очаківа. 

ВОДЯНИЙ ГОРІХ ПЛАВАЮЧИЙ  
Trapa natans L. 

 
Реліктовий вид, поширений спорадично по всій Україні у 

прісноводних непроточних або мало проточних водоймах. 
Популяції численні. Зменшення кількості рослин внаслідок 
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пересихання, забрудненя та засолення водойомів, пошкодження 
під час збору плодів. 

Охороняється у природних заповідниках. На Миколаївщині 
є 6 існуючих популяцій в нижній течії Південного Бугу. Дві 
популяції загинули. 

 
МОРКОВНИЦЯ ПРИБЕРЕЖНА,  

астродаукус прибережний  
Astrodaucus littoralis Drude. 
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Ендемічний вид, поширений на Азово-Чорноморському 

узбережжі (Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, 
Донецька області і Крим) на галечниках і солонцях. На 
Миколаївщині є три популяції в околицях м. Очаківа. 

Це дворічна рослина заввишки 40-100 см. Квіти зібрані у 
зонтики 4-8 см у діаметрі. 

Зменшення чисельності внаслідок рекреаційного 
навантаження, видобування піску, галечнику. 

Заходи охорони не здійснюються. 
БРАНДУШКА РІЗНОКОЛЬОРОВА  

Bulbocodium versicolor Spreng. 
 
Рослина європейської помірно субтропічної зони. На 
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Україні зустрічається у Лісостепу і Степу. Чисельність 
незначна. На Миколаївщині відомі чотири популяції, з них три у 
нижній течії Інгула. 

Причини зменшення чисельності – розорювання, випас 
худоби, зривання квітів. 

РЯБЧИК РУСЬКИЙ  
Fritillaria ruthenica Wikstr. 

 
Вид з дуже розірваним ареалом, поширений в Лісостепу і 

Степу, зустрічається відокремленими групами рослин на луках, 
кам’янистих схилах, обривах, лісових галявинах. 

Це багаторічна трав’яниста рослина заввишки 40 – 50 см, 
має кулясту цибулину. Цвіте у квітні – травні. Розмножується 
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насінням і цибулиною. 
Чисельність постійно зменшується під впливом 

антропогенних факторів (розорювання, зривання квітів, 
викопування цибулин). На Миколаївщині зустрічається в трьох 
місцях в середньої течії Південного Бугу. Охороняється в 
природних заповідниках, вирощується в ботанічних садах. 

ТЮЛЬПАН ШРЕНКА  
Tulipa schrenkii Regel. 

 
Вид знаходиться на північному заході свого природного 

ареалу, який розміщений у східній частині малої Азії, Ірані, 
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Середній Азії. Місця зростання – степ, степові солонці, 
вапнякові та крейдяні відслоненнях. Низька чисельність в 
популяціях, що не забезпечує їх стале існування. На території 
України з 47-ми популяцій 20 зникло. Причини зникнення: 
розорювання степових схилів і балок, випасання худоби, 
зривання на букети, викопування цибулин. На Миколаївщині 
збереглись як пам’ятка природи три популяції в нижній частині 
міжріччя Південного Бугу і Інгулу, чотири популяції зникли. 

КОВИЛА ШОРСТКА  
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Stipa asperella Klok. 
 
Реліктовий ендемічний вид, зустрічається в Побужжі, 

Приазов’ї, Донецькому кряжі, на кам’янистих схилах, 
відслоненнях вапняку та кристалічних порід. На 
слаборозвинених хрящуватих ґрунтах зустрічається у значній 
кількості, на розвинутих ґрунтах – поодинці. 

Чисельність зменшується внаслідок випасання худоби та 
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рекреаційного навантаження. Охороняється у природних 
заповідниках. 

КОВИЛА ДНІПРОВСЬКА  
Stipa borysthenica Klok. 

 
Це представник південно європейсько – південно сибірсько 

– середньо азійського виду. На Україні розповсюджений більш 
ніж в 60 місцях. На Миколаївщині – в п’яти. 


