
ВИДИ, ЩО ВІДНОСЯТЬСЯ  
ДО ІІІ-ОЇ КАТЕГОРІЇ  
СТУПЕНЯ ЗАХИСТУ 
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пісковинах. Чисельність незначна. Загрожує: надмірне 
випасання худоби, ерозія ґрунтів, видобування граніту. 

ЦЕЛОКАУЛОН СТЕПОВИЙ,  
цетрарія степова  

Coelocaulon steppae Barreno 
 
Євроазійський арідний вид, розсіяно поширений в 

лісостеповій та степовій зоні, в Криму. Розміщується на 
міждернинних проміжках. Трапляється досить великими 
групами або поодинці. На Миколаївщині – в середній течії 
Південного Бугу. 

ПАРМЕЛІЯ ГРУБОЗМОРШКУВАТА,  
неофусцелія грубозморшкувата  

Parmelia ryssolea (Ach.) 
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Арідний вид євразійського ареалу. Поширення: степова 

зона, Кримські гори. Росте на рівнинах в міждернинних 
проміжках, на кам’янистих схилах. Трапляється досить 
великими групами. Спостерігається тенденція до скорочення. 
На Україні 18 місць зростання, в тому числі, на Миколаївщині – 
2. охороняється в природних заповідниках України. 

ЗІНОВАТЬ ГРАНІТНА,  
рокитничок гранітний,  
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зіновать Скробічевського  
Chamaecytisus gtaniticus Rothm. 

 
Реліктовий ендемічний вид, поширений у Степу: міжріччі 

Південного Бугу і Дніпра – Дніпропетровська, Миколаївська та 
Херсонська області. Зростає на вапнякових, крейдових, 
мергелистих та гранітних відслоненнях на схилах балок і 
річкових долин. 

Характеризується слабкою конкурентноздатністю. 
Занесений до Європейського Червоного списку (1991). В 



Рідкісні і зникаючі види рослин Миколаївщини 40 

Миколаївській області охороняється у Єланецькому заказнику 
місцевого значення. 

ТЮЛЬПАН БУЗЬКИЙ  
Tulipa hypanica Klok. 

 
Ендемічний західно причорноморський вид. Поширення: 

Причорномор’я, міжріччя Дністра і Дніпра (Одеська, 
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Миколаївська, Херсонська області). Росте в степу на 
кам’янистих вапнякових схилах. Зменшення чисельності 
внаслідок випасання худоби, зривання на букети, викопування 
цибулин. В Миколаївській області охороняється у заказнику 
Добра Криниця (Баштанській район). 

КОВИЛА ВОЛОСИСТА,  
тирса  

Stipa capillata L. 
 
Центрально євразійський степовий вид. Поширення: Степ, 
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Лісостеп, Крим. На плакорах і верхніх частинах схилів, лісових 
галявинах, на глинястих, суглинистих, кам’янистих, супіщаних 
чорноземах і каштанових ґрунтах. Популяції численні, 
відновлення виду на заповідних територія стабільне. 
Охороняється в чисельних природних заповідниках України. 

КОВИЛА ГРАФФА  
Stipa grafiana Stev. 

 
Євразійський степовий вид. Поширення: Лівобережний 

лісостеп і Лівобережний степ (Запорізька, Донецька, Луганська 
області). На Миколаївщині три популяції в середньої течії 
Південного Бугу. Охороняється у природних заповідниках. 

БЕРЕЗА ДНІПРОВСЬКА  


