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ЗБІР ЗРАЗКІВ КОРМОВИХ ТРАВ У ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ
У статті представлено результати спільної українсько-литовської експедиції зі збору
зразків дикорослих бобових і злакових багаторічних трав західного регіону України,
проведеної у 2012 р. Обстежено пункти, розташовані у Львівській, Закарпатській та
Івано-Франківській областях. Визначено місцезнаходження цінних зразків генофонду
кормових культур. Зібрано 49 дикорослих зразків кормових трав, що належать до 10
видів. По обміну із Інститутом землеробства Центру аграрних і лісових наук Литви
було одержано 22 зразки дикорослих форм багаторічних бобових і злакових трав.
Зібрані зразки проходять вивчення у лабораторії селекції трав Інституту сільського
господарства Карпатського регіону НААН, що підтримує колекції відповідних
культур, для оцінки за господарськими та біологічними ознаками та визначення
доцільності включення до національних колекцій. Членами експедиції отримано
практичні навички з організації та проведення польових експедицій по збору
генофонду рослин, ведення експедиційних журналів, визначення типів агроценозів,
використання приладів позиціювання на місцевості (GPS). Результати експедиції
свідчать про доцільність подальшого обстеження цього регіону, охоплюючи інші
населені пункти та залучаючи більш широке різноманіття видів.
Ключові слова: збір, інтродукція, експедиція, зразок генофонду, збереження, кормові
і газонні трави, генотип
Історія розвитку рослинного й тваринного світу свідчить, що основним джерелом
кормів є природа. На рубежі ХХ і ХХІ ст., як і тисячоріччя тому, основою життя на планеті
Земля є земельні й рослинні ресурси. Природні кормові угіддя, сіножаті, пасовища та сіяні
кормові культури займають найбільшу площу суші. Вони мають великі потенційні
можливості збільшення виробництва кормів. Повсюди вирощується значно більше видів і
сортів кормових культур, ніж зернових або технічних. Кормові культури є важливим
ланцюгом у природному колообігу речовин, діяльності людини, основою кормової бази
тварин, проміжною продукцією в одержанні
продуктів тваринного походження.
Виробництво повноцінних і дешевих кормів потребує вирощування найбільш продуктивних,
добре пристосованих до місцевих грунтово-кліматичних умов кормових культур. У
західному районі України, особливо в передгірних і гірських районах Карпат, такими
культурами є багаторічні бобові і злакові трави. Природні кормові угіддя, вирощувані
злакові й бобові трави були і залишаються головною умовою стабілізації екології,
формування ресурсів біомаси. Вивчення їх минулого, усунення недоліків освоєння, перехід
від надмірного розорювання і використання землі до екологічно, безпечного
землекористування - ключ до стабільного майбутнього [1, 2].
Широке вивчення рослин і введення їх в культуру було розпочато в перші десятиріччя
ХХ століття В. Р. Вільямсом, який створив колекційний розсадник 300 видів бобових і
злакових трав. В Україні велика робота з вивчення і використання дикорослих і введення в
культуру кормових трав проведена Л. Павловичем. У своїй науковій праці "Про кормові
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трави дикоростучі і вирощувані в Україні", що вийшла у 1876 р., він рекомендував
вирощувати трави на насіння з метою залуження малопродуктивних лук і перетворення їх в
культурні сіножаті і пасовища.
Серед кормових рослин на величезних просторах природних угідь є багаторічні й
однорічні види, які ростуть багато років на одному місці, пристосувалися до розмноження
самосівом, насінням, або вегетативно, щоб зберігати свій генотип. Особливе місце в
рослинному покриві належить багаторічним й однорічним кормовим травам. Вони займають
дуже важливу нішу в природі, формують багатоярусний травостій, витримують критичні
періоди в житті, впадаючи в анабіоз, відростають після посухи чи стравлювання
(скошування). Їм, у першу чергу, завдячує збереження, існування і розмноження величезної
кількості видів диких і одомашнених тварин та птиці [1, 2]. На початку ХХІ ст. великого
значення набули газонні трави. До них відноситься костриця червона (Festuca rubra L.),
тонконіг лучний (Poa pratensis L.), мітлиця біла (Agrostis alba L.), тимофіївка лучна (Phleum
pratense L.), райграс газонний (Lolium perenne L.) і інші види.
Протягом попереднього сторіччя проблема збору і зберігання генетичних ресурсів
рослин стала не лише науковою, а також екологічною і політичною, що впливає на інтереси
людей більшості країн світу. Стратегічне і соціально-економічне значення генетичних
ресурсів збільшується з розвитком науки і нових технологій, методів біотехнології та генної
інженерії, що дає кардинально нові можливості прискореними темпами використовувати їх
для одержання високоякісної конкурентоспроможної продукції. Геополітичні аспекти
проблеми збереження, стійкого використання генетичних ресурсів стали домінуючими і
стосуються всього людства, а не окремих країн. Колекції генетичних ресурсів мають важливе
наукове та освітньо-пізнавальне значення. У зв‘язку з цим роботи по збору, збереженню,
вивченню та забезпеченню ефективного використання колекцій генетичних рослинних
ресурсів є пріоритетними проблемами рослинництва. Стабільність розвитку сільського
господарства та вирішення на її основі продовольчої безпеки є однією з найважливіших
проблем сучасності. Вирішення цієї проблеми значною мірою пов‘язане зі збереженням та
ефективним використанням генетичних ресурсів рослин для продовольства та сільського
господарства (ГРР/ПСГ) [3]
Інтродукція є важливим фактором збільшення сортового набору кормових трав і,
насамперед, збагачення видового різноманіття агрофітоценозів пасовищно-сінокісного
використання. Завдяки інтродукції та селекційній роботі з місцевими формами рослин
дикоростучої флори створено значну кількість високопродуктивних сортів. Інтродукція і
залучення нових зразків кормових рослин дає змогу поповнити асортимент трав, який існує в
конкретних екологічних умовах. Більшість малопоширених кормових рослин після введення
їх в культуру на рівні сорту або популяції здатні на 150 - 200% підвищити свою
продуктивність [1, 3].
Важливим резервом поповнення нових кормових культур є природна дикоростуча
флора. Природні сіножаті й пасовища Карпат називають зеленими скарбами. Це дійсно так.
Тут нараховується понад дві тисячі видів рослин. Переважна більшість з них – це кормові
трави лук і пасовищ. Вони забезпечують повноцінний корм, а наявність у них мінеральних
речовин, мікроелементів і вітамінів сприяють здоровому розвитку тварин. Українські
Карпати займають проміжне положення між Західною і Східною Європою. Це надзвичайно
цікава в ботаніко-географічному відношенні частина території України, яка характеризується
специфічними грунтово-кліматичними умовами, вертикальною зональністю, екологічними
особливостями зростання окремих рослин та їх груп, закономірностями географічного
поширення і в результаті величезним генетичним різноманіттям дикорослих видів. Це
єдиний в межах нашої країни район поширення середньоєвропейських природних екосистем.
Карпатські хребти простягаються з північного заходу на південний схід через Закарпатську,
Чернівецьку, Івано-Франківську та південну частину Львівської області. Вершини гір – це
царство субальпійських чагарників і альпійських лук. Хоч природні кормові угіддя займають
значні площі, проте внаслідок низької продуктивності вони не забезпечують кормами
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громадське тваринництво. Тому ми і ставимо за мету оновлення селекційного матеріалу
(пошук, збір і обмін), створення нових високопродуктивних сортів багаторічних бобових і
злакових трав, щоб допомогти поліпшити використання лук Карпат, зміцнити кормову базу.
У травостої природних сіножатей і пасовищ Карпат і Передкарпаття найбільш поширені
злакові трави. Вони становлять 60-70 % усього травостою, часто утворюють чисті
угрупування [4]. Генетичні ресурси багаторічних трав складають: сорти, селекційний
матеріал, природні та місцеві популяції. Ці генетичні ресурси необхідно нагромаджувати,
вивчати і зберігати. Тільки накопичивши інформацію про їх морфологічні ознаки і біологічні
властивості, можна їх включити в селекційну програму і використовувати при створенні
нових сортів для різних напрямів селекції.
Цінність дикорослого насіннєвого матеріалу безперечна. Даними Інституту
сільського господарства Карпатського регіону та інших науково-дослідних установ
доведено, що насіння дикорослих трав відзначається високими посівними якостями, а
рослини мають високу кормову цінність. Дикорослі трави менше пошкоджуються
хворобами, шкідниками; вони довговічні і краще пристосовані до місцевих умов, ніж
окультурені. Приступаючи до збирання насіння дикорослих трав, слід пам‘ятати, що насіння
потрібне не для польових земель, а в першу чергу для підсіву до природних травостоїв і
створення культурних тривалих пасовищ. Тому з великої кількості видів лучних трав
відбирають найцінніші в кормовому відношенні. Для виявлення серед травостоїв цінних трав
треба користуватися двома-трьома найголовнішими ознаками. Цінні дикорослі кормові трави
зустрічаються великими масивами або (частіше) вузькими смугами. Ростуть вони переважно
в суміші, а іноді засмічені бур‘янами. Трапляються й чисті травостої однієї якоїсь кормової
рослини. Ці ділянки в першу чергу треба відводити для збирання насіння [5].
Опис району збору. Територія західних областей України поділяється на такі основні
ґрунтово-кліматичні зони: Полісся, Лісостеп, Карпати (Передкарпаття, Закарпатське
передгір‘я і Закарпатська низовина). Ці зони значно відрізняються між собою ґрунтовим
покривом і метеорологічними умовами [6, 7]. Західні області України розміщені в ЗахідноЄвропейському районі Атлантико-континентальної області. Головними кліматичними
факторами в цій зоні є маси атлантичного повітря, що розповсюджуються в основному
взимку південно-західними вітрами, які викликають часте потепління з опадами. Східні
вітри приносять сюди маси континентального повітря з пониженими температурами. У
літній період атлантичні маси повітря нагріваються і трансформуються. Загалом клімат
західних областей України характеризується теплим, вологим літом і порівняно м‘якою з
частими потепліннями зимою. У період потепління в низці районів пропадає сніговий
покрив. Грунт в окремі роки розмерзається настільки, що озимі культури і багаторічні трави
починають вегетацію, унаслідок чого інколи гинуть.
Літо поступово переходить в довгу і теплу осінь. Посушливе або дощове літо і різкі
коливання температур бувають тільки в окремі роки. Осінь, особливо її перша половина,
характеризується стійкими, досить високими температурами і сухою погодою, сприятливою
для підготовки багаторічних трав до зими. Зима сніжна і нехолодна. Сніговий покрив не
стійкий. Середня температура січня – 4,1-5,4°С. Часто настають відлиги з підвищенням
температури повітря, таненням снігу, випаданням дощів. Відлиги змінюються різким
похолоданням, зниженням температури повітря до -30°С. Літо характеризується високими та
більш – менш
стійкими температурами. Середня температура липня 18,0-19,5 0С.
Вегетаційний період з температурою +5°С триває 210—214 днів (з 3 квітня по 31 жовтня).
Тривалість безморозного періоду 150-170 днів. Сума активних температур (вище +10°С)
складає 2200-2734 °С. Річна сума опадів коливається у межах 500—800 м, у тому числі за
теплий період становить 500—600 мм.
Рельєф обстеженого регіону представлений передгірними підвищеннями. Сінокоси та
пасовища поширені по всьому регіону. Територія відрізняється багатою та різноманітною
рослинністю, але майже не вивчена з точки зору генетичних ресурсів рослин. Метою
експедиції було залучення до колекції дикорослих кормових трав, що зростають на даній
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території і характеризуються високою продуктивністю та комплексом пристосувальних
ознак до несприятливих умов середовища.
Метеоумови 2012 року характеризувалися підвищеною температурою повітря на
о
1,3 С та незначним підвищеннням кількості опадів – 7,3 мм у порівнянні з
середньобагаторічними даними. Температура повітря квітня-травня становила на 2 та 0,2 оС
відповідно вище від норми, а кількість опадів була нижчою в квітні на 1,6 мм. У травні
місяці опадів випало більше на 16,6 мм. Температурний режим літніх місяців був дещо
вищим у порівнянні з середньобагаторічними даними відповідно на 2,3 – 3,2 – 1,7 оС.
Найбільша кількість опадів випала в липні місяці – 136,8 мм, що на 26,8 мм вище в
порівнянні з середньобагаторічними даними.
Склад експедиційного загону: від Інституту землеробства центру аграрних і лісових
наук Литви – Лямяжене Н. зав. відділом селекції трав, Стуконіс В., Кемешітє В. наукові
співробітники, Ліатукенє А. докторант; від Інституту сільського господарства Карпатського
регіону НААН – Байструк-Глодан Л.З. зав. лабораторії селекції трав, Хом‘як М.М. старший
науковий співробітник (фото 1).

Фото 1. Члени експедиційного загону (зліва направо): Байструк-Глодан Л.З., Хом’як
М.М., Лямяжене Н., Кемешітє В., Стуконіс В., Ліатукенє А.
Автотранспорт Інституту землеробства центру аграрних і лісових наук Литви (функції
водія, поряд з виконанням інших завдань експедиції, виконував Скерсіс А.).
Маршрут експедиції: Львівська, Закарпатська та Івано-Франківська області.
Результати експедиції. У серпні 2012 року було проведено спільну українськолитовську експедицію по Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях. За час
експедиції були відвідані заповідники та національні парки (природні заповідники
«Розточчя» і «Ґорґани», національний природний парк «Сколівські Бескиди», Карпатський
біосферний заповідник).
На головному європейському вододілі, у межах території України і Польщі,
розташований унікальний у фізико-географічному відношенні район - Розточчя. Його назва
пов'язана з тим, що тут беруть початок багато річок і потічків, які стікають у Дністер і далі в Чорне море, або у Сян, Буг і Балтійське море. Район Українського Розточчя - це крайній
північно-західний відріг Подільської височини. Він починається в околицях міста Львова і
простягається вузьким горбистим пасмом (15-20 км завширшки) на 60 км у північнозахідному напрямку до кордону з Польщею і на її території до м. Красніка. «Розточчя» –
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природний заповідник у Яворівському районі Львівської області. Створений у 1984 році з
метою збереження та наукового вивчення унікальних ландшафтів Українського Розточчя.
Площа 2 084,5 га. Протяжність території з півночі на південь – 8 км, із заходу на схід – 12 км.
На півночі та сході заповідник межує з Яворівським національним природним парком.
Розташування Розточчя на стику трьох флористичних областей – Карпат, Полісся та Поділля
– зумовило високу насиченість території різними за походженням та віком видами рослин.
Заповідник створено з метою збереження у природному стані території з унікальним
поєднанням природних комплексів Західноукраїнської лісостепової фізико-географічної
провінції та забезпечення їх наукового вивчення.
Сколівські Бескиди – національний природний парк. Це гірський масив в Українських
Карпатах, частина Східних Бескидів. Розташований у межиріччі Стрию – Опору – Мизунки,
південної частини Львівської (в межах Сколівського і частково Турківського та
Дрогобицького районів) та (частково) Івано-Франківської областей. З північного сходу масив
межує з Передкарпаттям, з північного заходу – з Верхньодністровськими Бескидами, з
південного заходу і півдня – зі Стрийсько-Сянською Верховиною та Верховинським
Вододільним хребтом, з південного сходу – з Ґорґанами. Приблизно посередині Сколівських
Бескидів розташоване місто Сколе (звідси й назва масиву). Максимальна висота – 1362,7
(гора Маґура). Створений у 1999 році з метою збереження, відтворення і раціонального
використання ландшафтів західної частини Українських Карпат з типовими та унікальними
природними комплексами, що мають важливе природоохоронне, екологічне, естетичне,
освітнє та рекреаційне значення.
Ґоргани охоплюють надзвичайно цінні гірські екосистеми у центральній частині
Українських Карпат. Вони займають територію Надвірнянського, Солотвинського й
Рожнятівського районів Івано-Франківської області та Усть-Чорнянського району
Закарпатської області. Саме з метою збереження та вивчення цих цінних природних
комплексів у південно-західній частині Івано-Франківської області було створено природний
заповідник «Ґоргани» – перший і поки що єдиний на Прикарпатті.
Карпатський біосферний заповідник сформований у 1968 році на площі 12,6 тисяч га,
тоді він мав статус державного. З 1992 року входить до міжнародної мережі біосферних
резерватів ЮНЕСКО. Загальна площа 53630 га. До його складу входять шість вiдокремлених
заповідних масивiв: Чорногірський, Свидовецький, Марамороський, Кузійський, УгольськоШироколужанський та "Долина нарцисів". Сюди також включені ботанічні заказники
державного значення "Чорна гора" і "Юліївська гора". Територiя заповідника представляє
ландшафтну структуру та бiогеографiчні особливості Схiдних Карпат. Заповiдник
розташований на висотах 180-2060 м над рівнем моря (найвища точка — гора Говерла,
2061 м) у межах трьох районів Українських Карпат (захiдний, центральний, схiдний). Площа
Карпатського
біосферного
заповідника
простягається
Рахівським,
Хустським,
Великоберезнянським та Виноградівським районами Закарпатської області. На його
просторах – близько 20 населених пунктів [8, 9].
Збір насіння проводил насамперед на природних луках. На сухих місцях часто
зустрічаються: костриця червона, тонконіг лучний, грястиця збірна, райграс високий,
стоколос безостий, конюшина біла і рідше – костриця лучна, люцерна хмелевидна,
конюшина червона, лядвенець рогатий. Найбагатші цінними кормовими травами середньо
зволожені заплавні луки. Тут ростуть: тонконіг лучний, костриця лучна, мітлиця біла,
тонконіг болотний, грястиця збірна, лисохвіст лучний, конюшина рожева та конюшина
лучна, люцерна хмелевидна та інші. Цінні дикорослі кормові трави зустрічаються великими
масивами або (частіше) вузькими смугами. Ростуть вони переважно в суміші, а іноді
засмічені бур‘янами. Трапляються й чисті травостої однієї якоїсь кормової рослини. На
більшій частині луків, у результаті господарської діяльності, поширені бур‘яни – осот
польовий, осот жовтий, кропива та пирій повзучий.
Для виявлення серед травостоїв цінних трав користувалися двома-трьома
найголовнішими ознаками.
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Тонконіг лучний відзначається густою розлогою волоттю (чотири – п‘ятиквіткові
колоски), коротким, скрученим на кінці у вигляді човника листком, посередині якого
проходять дві жилки, що просвічуються.
Костриця лучна відрізняється від костриці червоної тим, що листок у неї знизу
блискучий, широкий; у червоної ж, навпаки, матовий, вузький. Волоть у костриці червоної
вужча і рідша.
Стоколоси виділяються серед інших злаків рідкою волоттю з великими
багатоквітковими колосками, а також при згині листка утворюється буква ―W‖.
Грястицю збірну легко відрізнити від канарника очеретяного по характерних
клубочках (їжачках), в які у неї зібрані колоски.
Лисохвіст лучний зовнішньо подібний до тимофіївки лучної, але суцвіття його –
султан, на кінці звужений. При згинанні султана тимофіївки ясно виділяються подвійні
ріжки колоскових лусок, у той час як у лисохвоста замість них виступають добре помітні
волоскові остючки квіткових лусок.
Пажитниця пасовищна легко відрізняється від інших злаків. Її суцвіття - колос, що
складається з простих колосків. Вони розташовані безпосередньо на стержні колоса, а не на
ніжках, як у злаків з волотевою будовою суцвіття. Насіння відрізняють від костриці лучної
наявністю стовпчика при основі насінини.
Високорослі злаки – райграс високий та канарник очеретяний також легко відрізнити
від інших трав. Райграс має світло-зелене листя, часто з фіолетовим відтінком, і характерний
довгий колінчатий остюк на насінині. Канарник має довге, широке, сизо-зеленого кольору
листя, подібне до листя очерету.
Конюшини легко розрізнити між собою по кольору головок та їх побудові. У
конюшини червоної (лучної) головка конусної форми, велика; у рожевої – менша за
розміром, округлої форми та більш стиснута; у білої повзучої – мала, округла, на високій
ніжці [10, 11, 12, 13].
Сінокоси та пасовища поширені по всьому регіоні. Основна частина зборів зроблена
на луках. У рослинному покриві домінують різні види мітлиці, костриця червона, тонконіг
лучний, з різнотрав'я – бобові (конюшина середня, чина лучна, види горошку). По мірі
зростання зволоження підвищується роль верхових злаків (тимофіївка лучна, грястиця
збірна, костриця лучна). Під час експедиції зібрано 49 зразків бобових і злакових трав, що
належать до 10 видів.
Багаторічні кормові злаки. Основу зібраних зразків складають верхові мезофільні
злаки: грястиця збірна (Dactylis glomerata L.), тимофіївка лучна (Phleum pratense L.),
костриця лучна (Festuca pratensis L.):
Грястиця збірна (Dactylis glomerata L.). Зібрано вісім зразків у Львівській області:
Сколівський р-н, с. Дубина (біля дороги PFZ 01276), с.Кам‘янка (біля водоспаду PFZ 01263,
гора PFZ 01271, біля річки PFZ 01265), Стрийський р-н, с.Гірне (біля річки PFZ 01281)
заповідник «Сколівські Бескиди»; Яворівський р-н., с. Поріччя (біля дороги PFZ 01293), с.
Івано-Франкове (біля річки PFZ 01301) і с.Страдч (ліс біля дороги PFZ 01307) заповідник
«Розточчя». Серед них виділяються високорослі (до 150 см), добре та рівномірно
облиствлені, з розвиненою мітелкою, зібрані на лісових узліссях і луках Львівської області.
Особливий інтерес представляє зразок зібраний на горі біля с. Кам´янка заповідник
«Сколівські Бескиди» та зразок с. Страдч (ліс біля дороги) заповідник «Розточчя». Висота
цих зразків до 85 см. Рослини добре облиствлені.
Костриця лучна (Festuca pratensis L.). Зібрано чотири зразки у Львівській області:
Сколівський р-н, с. Дубина (біля залізниці PFZ 01278), с.Кам‘янка (гора PFZ 01270)
заповідник «Сколівські Бескиди»; Яворівський р-н., с. Поріччя (біля дороги PFZ 01291), с.
Івано-Франкове (біля дороги PFZ 01305) заповідник «Розточчя» і один зразок у ІваноФранківській області (PFZ 01260), Яремчанський р-н, с.Яблунівка (гора) заповідник
«Ґоргани». Вони високорослі і стійкі до обсипання насіння.
Тимофіївка лучна (Phleum pratense L.). Зібрано два зразки у Львівській області:
Сколівський р-н, с. Дубина (біля дороги PFZ 01277) заповідник «Сколівські Бескиди»;
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Яворівський р-н., с. Поріччя (біля дороги PFZ 01292) заповідник «Розточчя» і один зразок у
Івано-Франківській області (PFZ 01207), Снятинський р-н, с.Стецівка (біля дороги)
заповідник «Ґоргани». Вони низькорослі. Висота цих зразків до 73 см.
Низові злаки. Великою кількістю зразків представлені роди: тонконіг (Poa pratensis L.),
пажитниця (Lolium perenne L.) і костриця (Festuca rubra L.):
Пажитниця пасовищна (Lolium perenne L.). Зібрано чотири зразки у Львівській
області: Сколівський р-н, с. Дубина (біля дороги PFZ 01286) заповідник «Сколівські
Бескиди»; Яворівський р-н., с. Поріччя (біля дороги PFZ 01289), с. Івано-Франкове (біля
річки PFZ 01294) і с.Страдч (ліс біля дороги PFZ 01299) заповідник «Розточчя» і один зразок
у Закарпатській області (PFZ 01255), Тячівський р-н, с. Солотвино, Карпатський біосферний
заповідник.
Костриця червона (Festuca rubra L.). Зібрано чотири зразки у Львівській області:
Сколівський р-н, с.Кам‘янка (біля водоспаду PFZ 01264, гора PFZ 01266), Стрийський р-н,
с.Гірне (біля річки PFZ 01279) заповідник «Сколівські Бескиди»; Яворівський р-н., с.Страдч
(ліс біля дороги PFZ 01304) заповідник «Розточчя» і два зразки у Івано-Франківській області
(PFZ 01258, PFZ 01259), Яремчанський р-н, с.Яблунівка (гора) заповідник «Ґоргани».
Тонконіг лучний (Poa pratensis L.). Зібрано два зразки у Львівській області:
Яворівський р-н., с. Поріччя (PFZ 01295) та с. Івано-Франкове (біля дороги PFZ 01306)
заповідник «Розточчя».
Зразки низових злакових трав зібрані для випробування на придатність до
пасовищного та газонного використання.
Бобові кормові культури представлені зразками буркуну білого (Melilotus albus
Medik.), лядвенцю рогатого (Lotus corniculatus L.), конюшини лучної (Trifolium pratense L.)
та зразками конюшини повзучої (Trifolium repens L.):
Буркун білий (Melilotus albus Medik.). Зібрано один зразок у Львівській області:
Сколівський р-н, с. Дубина (біля залізниці PFZ 01287) заповідник «Сколівські Бескиди» і
один зразок у Закарпатській області: Тячівський р-н, с. Солотвино (PFZ 01256), Карпатський
біосферний заповідник. Серед зразків буркуну виділяється зразок із с. Солотвино
Закарпатської області, яке розташоване в Мармароській котловині на правому березі Тиси,
славиться унікальними соленими і йодованими озерами.
Лядвенець рогатий (Lotus corniculatus L.). Зібрано п‘ять зразків у Львівській області:
Сколівський р-н, с. Дубина (біля дороги PFZ 01267), с.Кам‘янка (біля річки PFZ 01275),
Стрийський р-н, с.Гірне (біля річки PFZ 01284) заповідник «Сколівські Бескиди»;
Яворівський р-н., с. Поріччя (біля дороги PFZ 01298), с. Страдч (ліс біля дороги PFZ 01300)
заповідник «Розточчя» і один зразок у Івано-Франківській області, Яремчанський р-н,
с.Яблунівка (поляна PFZ 01257) заповідник «Ґоргани».
Конюшина лучна (Trifolium pratense L.). Зібрано сім зразків у Львівській області:
Сколівський р-н, с. Дубина (біля залізниці PFZ 01288), с.Кам‘янка (гора PFZ 01272),
Стрийський р-н, с.Гірне (біля річки PFZ 01280, PFZ 01282) заповідник «Сколівські
Бескиди»; Яворівський р-н., с. Поріччя (біля дороги PFZ 01296), с. Страдч (ліс біля дороги
PFZ 01302, PFZ 01303) заповідник «Розточчя».
Конюшина повзуча (Trifolium repens L.). Зібрано чотири зразки у Львівській області:
Сколівський р-н, с. Дубина (біля дороги PFZ 01285), с.Кам‘янка (гора PFZ 01269, PFZ
01274) заповідник «Сколівські Бескиди»; Яворівський р-н., с. Поріччя (біля дороги PFZ
01297) заповідник «Розточчя» (фото 2).
У вересні відвідали резервати на території Литви - Жувінто, Чепкялю і Крякяновський
регіональний парк та Ботанічний сад університету Шяуляй. Він знаходиться в північній
частині Литви, заснований у 1997 р. Напрямки досліджень Ботанічного саду пов'язані з
інтродукцією рослин, акліматизацією та дослідженнями біорізноманіття рослин ex-situ та insitu. Литовськими колегами було передано дикорослі форми багаторічних бобових і злакових
трав, з них бобових - два зразки і 20 - злакових (табл.1).
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Таблиця 1. Список зразків, одержаних
2012 році
Номер
Українська назва виду
реєстрації
установи
PFZ 01227 Грястиця збірна
PFZ 01235 Грястиця збірна
PFZ 01216 Пажитниця пасовищна
PFZ 01222 Пажитниця пасовищна
PFZ 01233 Костриця овеча
PFZ 01234 Костриця тростинна
PFZ 01236 Костриця тростинна
PFZ 01239 Костриця тростинна
PFZ 01223 Костриця лучна
PFZ 01229 Костриця лучна
PFZ 01224 Тимофіївка лучна (підвид)
PFZ 01220 Райграс високий
PFZ 01217 Стоколос прямий
PFZ 01218 Стоколос безостий
PFZ 01226 Канарник
тростинний
(очеретянка звичайна)
PFZ 01225 Канарник
тростинний
(очеретянка звичайна)
PFZ 01219 Канарник
тростинний
(очеретянка звичайна)
PFZ 01221 Келерія грібінчата
PFZ 01230 Лисохвіст тростинний
PFZ 01232
PFZ 01242
PFZ 01237

Тонконіг сплюснутий
Буркун білий (донник)
Астрагал нутовий

по обміну із Інститутом землеробства Литви у
Латинська назва виду

Дика
популяція

Dactylis glomerata L.
Dactylis glomerata L.
Lolium perenne L.
Lolium perenne L.
Festuca ovina L.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca pratensis Huds.
Festuca pratensis Huds.
Phleum pratense var. nodosum
Arrenatherum elatius (L.) M. et K.
Bromopsis erecta (Huds.) Fourr.
Bromus inermis Leyss.
Phalaroides
arundinacea
(L.)
Rausch.
Phalaroides
arundinacea
(L.)
Rausch.
Phalaroides
arundinacea
(L.)
Rausch.
Koeleria Cristata (L.) Pers.
Alopecurus arundinaceus Poir.

№ 3254
№ 3248
№ 3572
№ 3569
№ 51
№ 59
№ 14
№ 48
№ 5069
№ 5057
№ 2519
№ 121
№ 87
№ 1162
№ 49

Poa compressa L.
Melilotus albus Medik.
Astragalus cicer L.

№ 2334
№ 10
№2

Збір Festuca, Lotus та Phleum на поляні
с. Яблунівка, Івано-Франківська обл.

№ 125
№ 119
№1

Збір Festuca, Lotus та Phleum біля дороги
(«Чорна гора»), Яремчанський р-н,
Івано-Франківська обл.
Фото 2. Збір зразків генофонду в Івано-Франківській області
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Збір Festuca, Dactylis та Lotus біля річки
с.Кам’янка, Львівська обл.

Збір Festuca, Dactylis, Lolium, Trifolium та
Lotus
біля дороги (ліс) с.Страдч,
Львівська обл.

Збір Trifolium, Lotus, Lolium біля дороги
Збір Poa, Festuca, Dactylis, Lolium біля
с.Дубина, Львівська обл.
дороги с.Івано - Франкове, Львівська обл.
Фото 3. Збір зразків генофонду у Львівській області
ВИСНОВКИ
Проведено експедиційне обстеження районів, розташованих у Львівській,
Закарпатській і Івано-Франківській областях. Визначено місцезнаходження цінних зразків
генофонду кормових культур. Зібрано 49 дикорослих зразків кормових трав, що належать до
11 видів. По обміну із Інститутом землеробства Центру аграрних і лісових наук Литви, було
одержано 22 зразки дикорослих форм багаторічних бобових і злакових трав. Зібрані зразки
проходять вивчення у лабораторії селекції трав Інституту сільського господарства
Карпатського регіону НААН для оцінки за господарськими та біологічними ознаками та
визначення доцільності включення до національних колекцій.
Членами експедиції отримано практичні навики з організації та проведення польових
експедицій по збору генофонду рослин, ведення експедиційних журналів, визначення типів
агроценозів, використання приладів позиціювання на місцевості (GPS). Цінність матеріалу
полягає у тому, що він є автохтонним українським, отже адаптований до умов західних
областей України. Результати експедиції свідчать про доцільність подальшого обстеження
цього регіону, охоплюючи інші населені пункти та залучаючи більш широке різноманіття
видів та показали перспективність продовження експедиційних обстежень території України
для збору зразків генофонду рослин.
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СБОР ОБРАЗЦОВ КОРМОВЫХ И ГАЗОННЫХ ТРАВ В ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ
УКРАИНЫ
Цель. Пополнение генофонда бобовых и злаковых многолетних кормовых
культур образцами, имеющих ценность для селекции на кормовую и семенную
продуктивность, устойчивость к неблагоприятным факторам среды.
Результаты и обсуждение. Представлены результаты совместной украинсколитовской экспедиции по сбору образцов дикорастущих бобовых и злаковых многолетних
трав западного региона Украины, проведенной в 2012 г. Обследовано пункты,
расположенные во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях. Определено
местонахождение ценных образцов генофонда кормовых культур. Собрано 49 дикорастущих
образцов кормовых трав, относящихся к 10 видам. Для сбора семян дикорастущих трав
прежде всего использовали естественные луга. На сухих местах часто встречаются: овсяница
красная, мятлик луговой, ежа сборная, райграс высокий, костер безостый, клевер белый и
реже - овсяница луговая, клевер красный, лядвенец рогатый. Самые богатые ценными
кормовыми травами средне увлажненные пойменные луга, здесь растут: мятлик луговой,
овсяница луговая, полевица белая, мятлик болотный, ежа сборная, лисохвост луговой, клевер
розовый и клевер луговой и другие. Ценные дикорастущие кормовые травы встречаются
большими массивами или (чаще) узкими полосами. Растут они преимущественно в смеси, а
иногда засорены сорняками. На большей части лугов, в результате хозяйственной
деятельности, распространенные сорняки - осот полевой, крапива и пырей ползучий. По
обмену с Центром аграрных и лесных наук Литвы, Института земледелия было получено 22
образца дикорастущих форм многолетних бобовых и злаковых трав. Собранные образцы
проходят изучения в лаборатории селекции трав Института сельского хозяйства Карпатского
региона НААН, что ведет коллекции соответствующих культур, для оценки за
хозяйственными и биологическими признаками и определения целесообразности включения
в национальные коллекции. Членами экспедиции получено практические навыки по
организации и проведению полевых экспедиций по сбору генофонда растений, ведения
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экспедиционных журналов, определение типов агроценозов, использование приборов
позиционирования на местности (GPS). Ценность материала заключается в том, что он
является автохтонным украинским, так адаптирован к условиям западных областей
Украины.
Выводы. Обследованы районы Западной Украины. Собрано 49 дикоростущих
образцов кормовых трав, принадлежащих к 10 видам. Целесообразно продолжить
обследование данного региона, охватывая другие населенные пункты и привлекая более
широкое разнообразие видов.
Ключевые слова: сбор, интродукция, экспедиция, образец генофонду, сохранение,
кормовые и газонные травы, генотип
Baystruk-Glodan L. Z., Chomiak M. M.
Institute of Agriculture of Carpathian region NAAS
Obroshino, Pustomyty district, Lviv region., Ukraine
E-mail: HomyakM@ukr.net
COLLECTION OF FODDER AND LAWN GRASS ACCESSIONS IN WESTERN
REGIONS OF UKRAINE
Goal. Replenishment of the gene pool of leguminous and cereal perennial forage crops with
accessions that are of value to breeding for forage and seed productivities and environmental stress
resistance.
Results and Discussion. The results of a joint Ukrainian-Lithuanian expedition to collect
accessions of wild leguminous and cereal perennial grasses in the western region of Ukraine
conducted in 2012 are presented. Locations in Lviv, Transcarpathian and Ivano-Frankivsk regions
were explored. Locations of valuable accessions of the gene pool of forage crops were identified.
Forty nine accessions of wild forage grasses belonging to 10 species were collected. To collect
seeds of wild grass, we primarily explored natural meadows. Festuca rubra L., Dactylis glomerata
L., Arrenatherum elatius (L.) M. et K., Bromus inermis Leyss., Trifolium repens L. are often found
in dry areas; Festuca pratensis Huds., Trifolium pratense L., Lotus corniculatus are scarcer.
Medium-moistened bottomland meadows are the richest in valuable forage grasses; Poa pratensis
L., Festuca pratensis Huds, Agrostis alba L., Poa palustris L., Dactylis glomerata L., Alopecúrus
praténsis L., Trifólium hybrídum L., Trifolium pratense L. and others grow here. Valuable wild
forage grasses are found in large arrays or (more frequently) in narrow bands. They grow
predominantly in mixtures and sometimes are weeded. In most of the meadows, as a result of
economic activity, Sónchus arvénsis L., Urtica and Elytrigia repens L. Are common weeds
In the exchange with the Institute of Agriculture of Lithuanian Research Centre for
Agriculture and Forestry, 22 accessions of wild forms of perennial leguminous and cereal grasses
were obtained. The collected accessions are being tested in the Laboratory of Grass Breeding of the
Institute of Agriculture of the Carpathian region of NAAS, which maintains collection of
corresponding crops to evaluate their economic and biological traits and to determine the feasibility
of inclusion them in national collections. Expedition members gained practical skills in organizing
and conducting field expeditions to collect the plant gene pool, to keep logbooks, to determine
types of agrocenoses, to use GPS devices. The material is valuable because it is autochthonously
Ukrainian, since it is adapted to the conditions of the western regions of Ukraine.
Conclusions. The areas of Western Ukraine were explored. Forty-nine wild accessions of
forage grasses belonging to 10 species were collected. It is advisable to continue exploration of this
region, encompassing other towns and attracting a wider variety of species.
Key words: collection, introduction, expedition, accession of the gene pool, wild plant
conservation, forage and lawn grasses, genotype
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