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ГЕНЕТИЧНІ РЕСУРСИ КУЛЬТУРНИХ І ДИКОРОСЛИХ 

РОСЛИН ЦЕНТРАЛЬНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 (за результатами експедицій 2016 року) 
 

У статті представлено результати експедиції зі збору зразків генетичних ресурсів 

культурних і дикорослих рослин у центральних районах лісостепу України. 

Обстежено і проведено збори зразків генофонду (насіння і садивного матеріалу) у 

119 місцезнаходженнях, розташованих, переважно, у Полтавській і Черкаській обл. 

Визначені 12 перспективних об‘єктів для проведення моніторингу стану 

ценопопуляцій цінних та рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин, їх 

грунтовного вивчення, збереження та відтворення. Зібрано 702 зразки генофонду 

культурних рослин  і  дикорослих спорiднених форм, які належать до 190 видів 

рослин, з яких 62 культурних і 128 дикорослих. Зібрано 182 аркуші гербарію, які 

належать до 72 видів. Залучений насіннєвий і садивний матеріал забезпечить 

розширення генетичної бази існуючих та створення нових колекцій генетичних 

ресурсів польових, лікарських та малопоширених культур.  Залучення нових зразків, 

видів, різновидностей та форм, що характеризуються показниками адаптивності до 

стресових факторів середовища, стійкості до біотичних чинників, дозволить 

сформувати необхідну базу для проведення інтродукційних, селекційних 

біотехнологічних, фітохімічних досліджень. Зібрано низку цінних місцевих зразків 

цибулі, помідорів, гарбузів, кропу, м‘яти перцевої, форми квасолі, старі сорти 

кукурудзи, лікарських рослин – материнки, звіробою, м‘яти, собачої кропиви, 

подорожнику, алтеї, первоцвіту, дивини, вероніки, шавлії, чебрецю, материнки, 

буквиці та інших рослин.Зібрані зразки передані до установ Системи генетичних 

ресурсів рослин України, що ведуть колекції відповідних культур, для оцінки за 

господарськими та біологічними ознаками та визначення доцільності включення до 

національних колекцій. Результати експедицій свідчать про перспективність 

продовження експедиційних обстежень і збору зразків генофонду в цьому регіоні.  

Ключові слова: біорізноманіття, генофонд, колекція, експедиція,  Червона книга, 

адаптивність, лісостеп України, зернові, зернобобові, овочеві, лікарські рослини. 
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Підтримання продовольчої безпеки в умовах зростання чисельності людської 

популяції  та змін клімату є однією з найбіьш актуальних проблем, що стоять перед 

вченими у ХХІ столітті. Використання  повного спектру агробіорізноманіття є  необхідним 

інструментом у вирішенні цієї та низки інших проблем.  Зокрема, актуальним є  збереження 

і використання генетичного різноманіття диких родичів і місцевих форм культурних 

рослин як одна з основ для селекційного поліпшення сільськогосподарських культур, 

прискорення розвитку рослинництва [1]. Дієвим запобіжним способом щодо втрати 

біорізноманіття є збереження ex situ – у колекціях зразків генофонду. Інтродукція рідкісних 

і зникаючих видів сприяє збереженню видів як потенційних джерел цінних спадково 

обумовлених ознак. З‘являється можливість ввести в культуру ті з них, які потребують 

невідкладних заходів охорони, особливо види, які втратили або втрачають місця зростання 

через господарське освоєння територій [2]. Введення в культуру рідкісних і зникаючих 

видів, що мають лікарське значення,  є досить результативним. Так введені в культуру і з 

успіхом вирощуються рідкісні для флори України і Європи види: астрагал 

шерстистовкітковий, белладонна звичайна, наперстянка шерстиста, мачок жовтий та інші 

цінні види [3]. 

Зразкам народної селекції найбільше загрожує зникнення внаслідок стрімкої заміни 

сучасними селекційними сортами, тому такі форми потребують першочергового збору і 

збереження у генбанках [4]. Залучення та збереження селекційних сортів, перш за все 

вітчизняних, як найбільш ефективного генетичного ресурсу для селекції є також одним з 

головних завдань.  

Лісостепова зона України за комплексом грунтово–кліматичних і соціально–

економічних умов є однією з найбільш сприятливих для сільського господарства, отже 

вирощування різних груп і сортотипів культурних рослин, та для формування і зростання 

різноманіття природної флори [5]. Сортимент вирощуваних культурних форм тут постійно 

поповнюється за рахунок народної селекції, частково у взаємодії з науковою селекцією, та 

інтродукції з інших регіонів України та з-за кордону з наступною акліматизацією цінних 

форм. Різноманіття дикорослих форм змінюється за рахунок міграцій, природної 

гібридизації. Певну роль відіграє мутаційний процес, обумовлений техногенним і 

антропогенним тиском на природну флору. Досвід чисельних зборів зразків генофонду, що 

проводився у минулі періоди, у тому числі експедицій учасників наукової програми з 

генетичних ресурсів рослин України [6, 7, 8], свідчить про результативність постійних 

обстежень території лісостепу України для збору цінних зразків генофонду.  

У зв‘язку з цим, на виконання завдань  ПНД 24 "Генофонд рослин",  у серпні–вересні 

2016 р. проведено дві експедиції, які проходили в основному по Полтавській і Черкаській 

областях, частково по суміжних районах Київської та Кіровоградської областей. Одна з них 

проведена спільно НЦГРРУ Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр‘єва,  Устимівською 

дослідною станцією рослинництва (УДСР) та Дослідною станцією лікарських рослин; друга – 

зусиллями УДСР. 

Метою експедицій були збори місцевих культурних і дикорослих зразків генофонду 

рослин, адаптованих до умов лісостепу України, для подальшого виділення з них цінних за 

господарськими та біологічними ознаками, включення у селекційні, дослідницькі програми 

та збереження у колекціях Національного генбанку рослин України.  

Матеріал, на збір якого були спрямовані експедиції: місцеві зразки зернобобових, 

зернових, лікарських, овочевих, баштанних і пряносмакових культур, дикорослих кормових 

бобових і злакових трав та інші цінні зразки. 

Одним із завдань був пошук дикорослих зразків генофонду у мінімально порушених 

біосистемах, які існують в історично типових для них умовах і пристосовані до ґрунтово-

кліматичних умов регіону, а також видів, які знаходяться під загрозою зникнення, у т.ч. 

занесені до Червоної Книги, потребують відповідно збереження ex situ та in situ. Для цього 

проведено експедиційне обстеження територій природно-заповідного фонду, природно-

історичних об‘єктів (курганів, городищ, залишків стародавніх поселень та ін.) та пам'яток 
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садово-паркового мистецтва, місць роздрібного продажу місцевим населенням насіннєвої та 

плодової й овочевої продукції переважно в межах Полтавської та Черкаської областей з метою 

збереження генетичного різноманіття дикорослої флори. 

Умови. Обстежені області – Полтавська та Черкаська – в основному розташовані у 

лісостеповій зоні України і досягають на півдні степової зони. Рельєф характеризується 

чергуванням платоподібної поверхні височин з горбогір'ями, окраїни височин сильно 

почленовані ярами і балками. Низовини займають невеликі території на Лівобережжі 

(Придніпровська низовина). Висоти поверхні коливаються від 100 м до 471 м.  

Клімат зони – помірно-континентальний. Зима м'яка, з частими відлигами. Літо тепле, 

в окремі роки спекотне, західні вітри приносять опади. Близько 2/3 кількості днів у році 

панує континентальний підтип повітряних мас із суходолу Євразії, 1/3 днів – морський 

підтип повітряних мас із північної та центральної Атлантики та внутрішніх морів – 

Середземного, Чорного, Азовського. Середні багаторічні значення сумарної радіації за рік 

змінюється від 4000 МДж/см
2
 на півночі до 4400 – на півдні, а радіаційного балансу – від 

1880 до 1850 МДж/м
2
. 

Середня температура січня у Полтавській області становить -3,7 °C, у Черкаській –  -

5,9 °C, липня – +21,4 та +27,5 °C, відповідно, кількість опадів – 480-580 та 450-520 мм/рік, що 

випадають переважно з квітня по вересень.  

За останні декілька десятиріч в Україні спостерігається фактичне зміщення меж 

природно-кліматичних зон на 100-150 км на північ. Збереження наявних тенденцій змін 

клімату в найближчі десятиріччя становить реальну небезпеку фактичної втрати для 

інтенсивного землеробства не тільки зони степу, а і майже двох третин площі сучасної зони 

лісостепу. 

На сьогодні основні типи рослинності зони, а саме степовий і лісостеповий, виявилися 

найбільш трансформованими в Україні. Рівнинні та степові ділянки нині майже суцільно 

розорані. За розораністю саме Черкаська та Полтавська області є одними з лідерів в Україні 

та світі. Так, на  Полтавщині середня розораність становить 61,2% території, або 80,6% від 

площі с.-г. угідь; на Черкащині середня розораність становить 61,0 % території, або 87,6% від 

площі с.-г. угідь.  Лише невеличкі острівці природної рослинності залишилися в оточенні 

полів на непридатних для оранки стрімких схилах долин і балок, на курганах та городищах. 

Часто надмірне розорювання степових ділянок та створення на них лісових насаджень 

призводить до знищення місцезростань видів, занесених до Червоної книги України, 

Європейського червоного списку, Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, 

Додатку І Бернської конвенції. Цьому сприяє також порушення рослинних угруповань, які є 

оселищами цих видів, як наслідок скорочення чисельності популяцій до критичного рівня та 

їх повне зникнення. 

У лісостеповій зоні спостерігається активне поширення трав‘янистих інвазійних 

рослин, у тому числі карантинних бур‘янів, які зумовлюють біологічне забруднення 

природної флори. Ці процеси обумовлені масовим розорюванням, порушенням структури 

фітоценозів та руйнуванням внутрішніх зв‘язків, вивільненням еконіш, до яких швидко 

проникають агресивні види. Крім того, ці та інші явища порушують структуру ґрунту і 

посилюють ерозію.  

Все це викликає нагальну необхідність збору, закріплення у колекціях ex situ і 

ефективного використання генетичних ресурсів рослин центральних регіонів України.  

 

РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕДИЦІЙ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

Під час експедицій обстежено і проведено збори зразків генофонду у 119 

місцезнаходженнях. Загальна довжина експедиційних маршрутів склала 2204 км. Довжина 

маршруту спільної експедиції НЦГРРУ, УДР, ДСЛР – 1650 км, експедиції УДСР – 554 км. У 

Полтавській області залучено генофонд з 79 сайтів, у Черкаській – з 36 сайтів, у Київській – з 

2 сайтів, у Кіровоградській – з 2 сайтів.   
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B8
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Разом зібрано 705 зразків, що належать до 190 видів рослин, з яких 62 культурних і 128 

дикорослих. Зразки, пристосовані до умов центрального лісостепу України: помірно 

континентальний та посушливий клімат, строкаті ґрунти, розвиток специфічних хвороб 

рослин. Це зразки зернових культур (45 зразків) – кукурудза (місцева), пшениця (селекційні 

сорти), дике жито; зернобобових (58 зразків) – квасоля, вигна, боби; овочевих та баштанних 

(120 зразків 24 культур) – помідори, часник, цибуля, буряк, кріп, баклажан, редиска, редька, 

петрушка, морква, огірок, салат, гарбуз, кавун, диня,  які представлені  як селекційними 

сортами, так і формами народної селекції (вирощуються місцевим населенням протягом 15-20 

років). Цінними є зразки дикорослих кормових бобових (198 зразків) і злакових (98 зразків) 

трав – конюшини (лучної, гібридної, середньої, повзучої, гірської, золотистої), люцерни 

(жовтої та мінливої), чини лісової, горошку гороховидного, астрагалу солодколистого, 

буркуну білого, еспарцету беззбройного, костриці лучної, грястиці збірної, житняку 

гребінчастого, пирію середнього; диких родичів олійних культур (19 зразків): рижію 

дрібноплідного, льону (австрійського та багаторічного), маку; диких родичів технічних 

культур (4 зразки): відкаснику Біберштейна, черсаку, сафлору красильного, дроку 

красильного; лікарських та ефіроолійних культур (140 зразків 69 видів); плодових і 

декоративних культур (18 зразків) (табл. 1). 

 

Таблиця 1. Список зразків генофонду рослин, зібраних у центральних районах 

України, 2016 р. 

Культура, ботанічна назва Кількість, 

шт. 

Культура, ботанічна назва Кількість, 

шт. 

1 2 3 4 

Зернові культури 45 Конюшина середня 9 

Пшениця м'яка 12 Конюшина повзуча 11 

Жито лісове (дике) 3 Конюшина гірська 7 

Кукурудза 30 Конюшина альпійська 1 

Зернобобові культури 58 Конюшина золотиста 6 

Квасоля звичайна  51 Конюшина польова  7 

Квасоля багатоквіткова 5 Конюшина суницевидна 6 

Вигна 1 Лядвенець рогатий 10 

Боби 1 Заяча конюшина багатолиста 1 

Овочеві культури 107 Буркун лікарський 14 

Помідор 63 Буркун білий 2 

Баклажан 4 Горошок 7 

Огірок 2 Горошок гороховидний  4 

Буряк столовий 3 Горошок мишачий 2 

Морква 2 Горошок тонколистий 1 

Редиска 4 Горошок чотиринасінний 3 

Редька 3 Чина 3 

Редька лобо 1 Чина бульбиста 8 

Ріпа 1 Чина лісова 3 

Коріандр 1 Астрагал солодколистий 6 

Петрушка (коренево-листкова) 2 Астрагал нутовий 7 

Салат 2 Астрагал мінливий 10 

Кріп 3 В'язіль барвистий 2 

Цибуля (вид має бути 

визначено) 

8 

кормові злакові трави (дикі) 

98 

Цибуля багатоярусна 1 Стоколос прибережний 5 

Цибуля ріпчаста 2 Стоколос безостий 11 

Цикорій салатний (ендивій) 1 Грястиця збірна 12 



ІНТРОДУКЦІЯ 
 

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2017. № 21 

15 

Таблиця 1 (продовження) 

1 2 3 4 

Часник (озимий) 1 Костриця лучна 1 

Черемша 1 Костриця очеретяна  6 

Туласи (базилік священний) 1 Костриця червона 7 

Артишок 1 Костриця овеча 1 

Баштанні культури 13 Пажитниця багаторічна 1 

Гарбуз 4 Мітлиця 4 

Диня 4 Райграс високий 3 

Кавун 5 Пайза 1 

Кормові рослини 301 Житняк гребінчастий 16 

кормові бобові трави (дикі) 198 Пирій середній 12 

Люцерна посівна (здичавіла) 5 Пирій повзучий 1 

Люцерна мінлива 3 Тимофіївка лучна 4 

Люцерна жовта 16 Тонконіг 3 

Люцерна хмелеподібна 3 Анізанта покрівельна 2 

Еспарцет піщаний 3 Китник  лучний 1 

Еспарцет беззбройний 11 Ковила волосиста 7 

Конюшина гібридна 2 кормові малопоширені (дикі) 5 

Конюшина лучна 25 Люпин жовтий 1 

Мальва 2 Дивина фіолетова 5 

Щавель кінський 1 Звіробій звичайний 7 

Кохія 1 Звіробій стрункий 3 

Олійні культури 19 Калачики лісові 1 

Льон австрійський  4 Кермек татарський 1 

Льон багаторічний  1 Кермек широколистий 1 

Рижій дрібноплодий  9 Коручка чемерниковидна 1 

Мак (вид має бути визначено) 1 Лілійне (вид має бути визначено) 1 

Мак махровий' 1 Місячниця однорічна 1 

Мак снотворний 1 Морква дика 1 

Мак східний 2 М'ята (вид має бути визначено) 3 

Технічні культури 4 М'ята кругло листа 1 

Відкасник Біберштейна  1 Нагідки польові 1 

Черсак (шишка ворсувальна) 1 Первоцвіт  2 

Дрік красильний   1 Перстач прямостоячий 1 

Сафлор красильний  1 Подорожник ланцетолистий 1 

Лікарські та ефіроолійні  140 Подорожник піщаний 1 

культурні 39 Подорожник середній 2 

Гайлярдія остиста великокв.  1 Родовик лікарський 3 

Гісоп лікарський 1 Рутвиця жовта 1 

Ешольція каліфорнійська 3 Рутвиця орликолиста 1 

Лаванда вузьколиста 1 Собача кропива серцева 1 

Любисток лікарський 1 Сокирки польові 1 

Льон великоквітковий  3 Сон  1 

Материнка звичайна 8 Сугайник східний 1 

Монарда трубчаста 1 Фіалка трикольорова  1 

М'ята довголиста 2 Холодок лікарський 4 

М'ята перцева 6 Цмин піщаний 2 

Нагідки лікарські 7 Чабер однорічний 1 

Ромашка дівоча (пижмо дівоче) 1 Чабрець двовидовий 1 
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Таблиця 1 (закінчення) 

1 2 3 4 

Рута запашна 1 Чебрець Маршалла 1 

Фіалка запашна 1 Чебрець Палласа 1 

Чебрець повзучий 1 Чорнокорінь лікарський 1 

Шавлія мускатна 1 Шавлія лучна 7 

дикі 101 Шавлія мутовчаста 1 

Алтея лікарська 5 Шандра звичайна 1 

Астрагал шерстистоквітковий 2 Щебучка польова 1 

Блекота чорна 1 Плодові та декоративні культури 18 

Буглосоїдес польовий 3 Вовчуг польовий 1 

Буквиця лікарська 2 Волошка 1 

Буркун лікарський 7 Гадюча цибулька 1 

Валеріана болотна 4 Гіпсофіла 1 

Валеріана бузинолиста 1 Горицвіт весняний 1 

Вербена лікарська 1 Барбарис Тунберга 1 

Вероніка колосиста 1 Бруслина європейська  1 

Горобейник лікарський 1 Бузина червона  1 

Деревій благородний 1 Бузок перський 1 

Дивина ведмежа 1 Вейгела 2 

Дивина густоквіткова 1 Дивина тарганяча  1 

Ірга  1 Повій звичайний (годжі) 1 

Косарики тонкі  1 Садовий жасмин багатоквітковий 1 

Ластовень виткий  1 Чорнобривці 1 

Ожина сиза 2 Ялівець козачий 2 

Паслін солодко-гіркий  1   

РАЗОМ  705  

За результатами експедицій сформована електронна база даних експедиційних 

зборів на 702 записи з прив‘язкою зібраних зразків  генофонду рослин до географічної 

назви об'єктів місцевості (населених пунктів, гір, річок та т.п.), географічних координат, 

висоти над рівнем моря,  з описами складу фітоценозу місцезнаходження зразка, рельєфу 

місцевості, назви зразка (для сортів), відомих характеристик зразка, донора зразка та ін.  

Сформована інтродукційна електронна база даних на 538 зразків, залучених до 

колекції Устимівської ДСР. Систематизована образна база даних, що нараховує понад 300 

фотознімків сайтів (зображення морфологічних ознак рослин, фітоценозів, особливостей 

рельєфу локацій тощо). Складено картосхеми маршрутів експедицій. З електронними 

версіями картосхем можна ознайомитися за посиланнями:  

http://www.etomesto.ru/track57ef109204/?x=33.004558&y=49.442488&tip=1&z=8&mt=0  

http://www.etomesto.ru/trackf45e110284/?x=33.326232&y=49.365293&tip=1&z=11&mt=0. 

Для поповнення гербарного фонду Дослідної станції лікарських рослин (акронім 

гербарію LBE) зібрано 182 аркуші гербарію, які належать до 72 видів, з яких 6 видів 

потребують ідентифікації і уточнюючого визначення. Із загальної кількості зібраних зразків 

72 – потребують ідентифікації і уточнення систематичного положення під час вегетації, 

оскільки  збір насіння проводили на повністю засохлих рослинах.  

Серед зібраних місцевих культурних форм цікавими є зразки цибулі, помідора, 

гарбуза, кропу, м‘яти перцевої. Разноманітними за смаковими властивостями, 

розварюваністю, способами використання є форми квасолі "Вороняче око", "Мартишка" з 

Канівського району Черкаської області, "М‘ясна", "Молочна", "Москалики" з Яготинського 

району Київської області, "Солдатики" з Смілянського району Черкаської області; стародавні 

сорти білої квасолі від переселенців із затоплених Кременчуцьким водосховищем сіл 

("квасоля ще з низу") з Чорнобаївського району Черкаської області, білої кущової квасолі з 
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Чигиринського району Черкаської області, темно-жовтої квасолі з Золотоніського району 

Черкаської області,  мармурової  квасолі з Гадяцького району Полтавської області, білої 

дрібної  квасолі з Котелевського району Полтавської області. Заслуговують на увагу старі 

сорти білої зубовидної кукурудзи з Глобинського району Полтавської області (рис. 1, 2), які, 

не зважаючи на сильний тиск сучасних селекційних гібридів і сортів, селяни зберігають і 

використовують для приготування страв і для годівлі худоби. 

   
  

 
 

 
 

Рис. 1. Залучення місцевих зразків квасолі, помідору, цибулі, гарбуза, кропу, 

кукурудзи, м'яти на садибі місцевих жителів Матвійця Г. Л. та Матвіець Г. Ф.  

(с. Вереміївка Чорнобаївського р-ну Черкаської обл.) 
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Із залучених селекційних сортів цінними є сорти іноземної селекції овочевих 

культур (нідерландські, російські, турецькі, італійські, німецькі)  – буряка столового, 

помідора, редиски, ріпи, огірка, баклажану; лікарських рослин – м'яти перцевої, нагідок 

лікарських, ешольції каліфорнійської, фіалки запашної. Слід відмітити, що учасниками 

експедицій вдалося зібрати чисельні колекції сортів помідору – 63 зразки та квасолі – 56 

зразків. Констатовано, що на Черкащині та Київщині на свято Маковія (14 серпня) місцеві 

жителі продовжують традиційно використовують в обрядових букетах мак снотворний 

(Papaver somniferum L.) та інколи – мак дикий (самосійку) (Papaver rhoeas L.). Залучено 

насіння зразка маку снодійного з Черкаської області, а з Полтавської області – сортовий 

матеріал махрової форми маку дикого (Papaver rhoeas L.) (один зразок) та маку східного 

(Papaver orientale L.) (два зразки).  

 

   

Рис. 2. Місцеві зразки кукурудзи, зібрані в Полтавській обл.: біла зубовидна (сел. 

Градизьк Глобинського р-ну, Боженко Н.П.); біла восковидна (с. Устимівка 

Глобинського р-ну, Воронцова В.М.); жовта зубовидна (с. Куторжиха Хорольського р-

ну, Шимко Л.В.) 

 

Для вивчення та ідентифікації цікавими є зразки декількох форм здичавілої м‘яти, 

знайдені біля с. Шабельники Золотоніського р-ну Черкаської області. Місце зростання 

зразків – низинні луки між двома заболоченими каналами, де до вісімдесятих років 

минулого століття місцеве агрогосподарство промислово вирощувало цю культуру. За 

останні чверть століття, культурні у минулому рослини самостійно зростали і 

розмножувалися у природному ценозі. Такі здичавілі форми цінні високим вмістом 

біологічно-активних сполук – зокрема ефірної олії зі значною часткою ментолу, також тим, 

що мають добрі адаптивні властивості та легко піддаються використанню у селекційному 

процесі. Є імовірність утворення нових форм м'яти за рахунок вільного перезапилення 

колишніх сортів. Поряд з чисельними куртинами м'яти на луках знайдені зразки родовика 

лікарського, вербени лікарської, дивини фіолетової. 

Зібрані біля с. Шабельники зразки садивного матеріалу м'яти перцевої – здичавілих 

форм або місцевих полігібридів оцінені за вмістом ефірної олії та екстрактивних речовин. 

Аналіз виявив зразки із середнім  вмістом (1,0 %) та підвищеним  вмістом (1,3 %)  ефірної 

олії. При цьому кількість ментолу становить 50-60 % від загального вмісту ефірної олії, що 

одразу відносить виявлені зразки до цінного вихідного матеріалу для селекції м‘яти. Для 

порівняння: згідно Британської трав‘яної фармакопеї, вміст ментолу повинен бути не 

менше 44%,  фармакопеї США – 50%, згідно Європейської фармакопеї – від 30 до 55%. 
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Серед обстежених територій слід відмітити низку об'єктів з багатим генетичним 

різноманіттям кормових і лікарських рослин. Одним з таких об‘єктів є ландшафтний 

заказник "Гора Пивиха" (сайт № 1). Гора знаходиться  на території селища Градизьк 

Глобинського району Полтавської області і вважається найвищою точкою Лівобережної 

України – 169 метрів.  Тут зустрічаються угрупування ефедри двоколоскової (третинний 

релікт), типчаку, чебрецю Маршалла та типові степові види (ковила волосиста, келерія 

гребінчаста, аспарагус багатолистий, астрагал борозенчастий, шавлія поникла та шавлія 

буквицелиста), а також  види характерні для засолених територій (бурачок пустельний, 

чебрець двовидовий, тонконіг бульбастий. Лише на невеликій ділянці одного з куполів гори 

зібрано насіння 11 зразків (в т.ч. один червонокнижний).  

Поблизу м. Гадяча Полтавської області на схилах яру, де давно не випасається 

худоба і не ведеться заготівля сіна (сайт № 54), відмічено значне різноманіття кормових 

бобових трав. Зібране якісне насіння конюшини середньої, конюшини польової, конюшини 

гірської, конюшини лучної, конюшини золотистої, астрагалу солодколистого, лядвенцю 

рогатого, люцерни жовтої, чини лісової,  горошку гороховидного; знайдені дві цікаві форми 

пирію середнього, зразок стоколосу з потужнним травостоєм, популяцію буквиці 

лікарської. 

На сайті № 46 поблизу с. Гінці Лубенського району Полтавської області зібрано 14 

зразків кормових і лікарських рослин. Місце збору розташовано неподалік від "Гінцівської 

стоянки" (пізньопалеолітична стоянка прадавніх людей  – мисливців на мамонтів) на 

великому за площею і крутому схилі над  річкою Удай неподалік від ландшафтного 

заказника "Червонобережжя". На частково залісненому схилі знайдені: зразок з родини 

зозулинцевих – коручку чемерниковидну (Epipactilis helleborine L.) (Червона Книга 

України), зразки буквиці лікарської (продуктивна популяція), первоцвіту 

весняного (Primula veris L.), шавлії лучної, материнки звичайної, грястиці збірної, пирію 

середнього, люцерни жовтої, еспарцету, конюшини повзучої, конюшини гірської, 

конюшини лучної, зразки горошку тонколистого та астрагалу солодколистого з потужною 

вегетативною масою (рис. 3). 

 

  
  

Рис. 3. Залишки ковилового степу (1), астрагал солодколистий (2), крутий правий 

берег р. Удай, с. Гінці Лубенського р-ну Полтавської обл. 

  

Багатим на знахідки був сайт № 28 у буферній зоні Канівського природного 

заповідника біля с. Хмільна Канівського району. У Канівському природному заповіднику та 

навколо нього зростають типові та унікальні природні комплекси Середнього Придніпров'я. 

Збори, проведені на підвищеному плато біля узлісся листяного лісу поруч з Великим 

Хмільницьким яром (найбільшим в Європі) та на території частково залуженої свіжої 

лісової вирубки. Було зібрано один вид дикого родича овочевих культур (цибулю дику), 21 

вид кормових та лікарських рослин, у тому числі 6 видів конюшини (лучної, гібридної, 

1 2 
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середньої, повзучої, гірської, золотистої), 2 види горошку, астрагал солодколистий, 

кострицю лучну, грястицю збірну, пажитницю багаторічну, райграс високий, мітлицю, 

звіробій звичайний, материнку звичайну, собачу кропиву серцеву, буркун лікарський, 

подорожник ланцетолистий, щебучку польову (рис. 4). 

 

  

   
Рис. 4. Лучне різнотрав’я буферної зони Канівського природного заповідника (1), 

конюшина гірська (2), конюшина гібридна (3), конюшина золотиста (4), збір 

конюшини лучної та середньої (5)  

 

На маршрутах експедиції особлива увага приділялася видовому різноманіттю 

рослинності курганів, могильників,  майданів та інших історичних об‘єктів, які знаходяться 

під охороною. Нерідко у таких осередках зберігаються представники видів, відсутніх на 

оточуючих масивах.  Загалом обстежено об'єкти: частину валів Більського городища – 

найбільшого поселення Європи доби раннього залізного віку, столичного центру давнього 

державного утворення племен Дніпровського лісостепу України скіфської доби – Гелону – 

міста гелонів, будинів, неврів та степових скіфів (загальна довжина валів понад 30 км) 

(Котелевський р-н); майдан "Великий Скоробір" (могильник Більського городища площею 

понад 2 га, імовірно некрополь вищої ієрархічної групи населення древнього Гелону) 

(Котелевський р-н); майдан "Розрита могила" висотою 11 метрів над рівнем поля і 

діаметром до 110 метрів (Котелевський р-н); курганний могильник – "Могила Говтвянка" 

(Глобинський р-н); 20 окремих або парних  тисячолітніх курганів. Значна частка курганів 

пошкоджена грабіжниками та селітроварами  ще в доісторичні часи, їх форма і структура 

частково чи повністю порушена через забір ґрунту, розорювання, підорювання основи, а 

рослинність – частим випалюванням, випасом, заростанням чагарником, тощо. 

При узагальненні зібраних даних встановлено, що власне степова рослинність 

збереглася на верхівках або валоподібних підвищеннях історичних пам‘яток, переважно 

тих, на яких знаходяться (або знаходилися) геодезичні знаки (рис. 5). 

1 2 
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 Рис. 5. Плехів Оржицького р-ну Полтавської обл., сайт 43), домінуюче покриття 

ковилою волосистою (2) курганного могильника "Могила Говтвянка" (с. Весела 

Долина Глобинського р-ну Полтавської обл., сайт 98) 

 

Саме на цих об‘єктах збереглися ділянки ковилового степу, де угруповання Stipetum 

capsllateae утворює ковила волосиста  (Stipa capillata L.)  із  проективним покриттям до 70 

%, житняк гребінчастий (Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv.)  із  проективним покриттям 

30-45 %. Тонконіг вузьколистий (Poa angustifolia L.), гребінник звичайний (Сynosurus 

criststus L.), деякі види роду Agropyron та Elytrigia, зокрема пирій повзучий (Elytrigia repens 

L.), бородач звичайний (Botriochloa ischaemum (L.) Keng), кипець сизий (Koeleria glauca 

DC), з незначним проективним покриттям беруть участь в угрупованнях у межах південних 

і південно-східних піл курганів. 

Зрідка виявлені фрагменти угруповань Stipeta lessingianae, що утворені іншим видом 

ковили – ковилою Лесінга (Stipa lessingiana Trin. et Rupr.). Лучно-степові і степові види 

складають флористичне ядро і виступають в ценозах як асектатори. Спільною експедицією 

відмічені всі уцілілі ділянки, на яких зростають угруповання роду Stipa L.  Отримані дані 

можуть бути використані для подальшої  інвентаризації ковилових угрупувань в рамках 

заходів з охорони ковилових степів.  

У цілому видове різноманіття обстежених історико-культурних об'єктів варіює в 

широких межах від 50 до 200 видів, у залежності від ступеню порушення рослинності та 

величини самого об‘єкту. Вивчення рослинного покриву історичних пам‘яток (курганів, 

майданів та могильників) вказує на те, що на переважній їх більшості представлена 

збережена у природному стані та цінна у науковому відношенні рослинність і флора. На 

вказаних об‘єктах виявлені ділянки ковилових угруповань, що занесені до Зеленої книги 

України – Stipetum capsllateae та Stipeta lessingianae, а такі види, як Stipa capillata L., Stipa 

lessingiana Trin. et Rupr, Adonis vernalis L., Astragalus dasyanthus Pall, Pulsatilla pratensis (L.) 

Mill перебувають під охороною  та занесені до Червоної книги України. 

Перспективними об‘єктами для проведення моніторингу стану ценопопуляцій 

цінних і рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин, їх ґрунтовного вивчення, 

збереження та відтворення можуть бути: земляні вали Більського городища в охресті с. 

Більськ Котелевського району Полтавської області  (орієнтир – північно-західні вали над 

долиною річки Суха Грунь, координати N 50°04'05.2" E 34°36'30.8"); майдан Великий 

Скоробір біля  с. Драни Зіньківського району Полтавської області (орієнтир – межа між 

Котелевським і Зіньківським районами, координати N 50° 4'4.86" E34°33'38.00"); курган 

біля с. Устимівка Глобинського району Полтавської області (орієнтир – Устимівський 

інтродукційно-карантинний розсадник, координати N49°19'36.6", E33°13'38.7"); курган 

"Роблена могила" біля с. Набережного Глобинського району Полтавської області  (орієнтир 

– лівий берег річки Сухий Кагамлик навпроти села, координати N49°17'19.9" E33°17'18.3"); 

курганний могильник Говтвянка біля с. Весела Долина Глобинського району Полтавської 
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області (орієнтир –  польова дорога  до с. Балабушині верби, координати N49°23'40.0", 

E3°25'31.2"); гора Пивиха у сел. Градизьк Глобинського району Полтавської області 

(орієнтир – старий центр селища, координати N49°12'40.6" E 33°07'18.9"); круті схили 

правого берега р. Удай в охресті с. Гінці Лубенського району Полтавської області (орієнтир 

– північно-східна частина села на межі  з Ландшафтним заказником "Червонобережжя", 

координати N50°10,092' E32°47,366'); схили яру  поблизу м. Гадяча Полтавської області 

(орієнтир – зліва від догоги з м. Гадяча до с. Червоний Кут, координати N50°20'2.88" 

E33°58'35.19"); схили яру (типова степова балкова екосистема із схилами різної експозиції) 

біля с. Тіньки Чигиинського району Черкаської області (орієнтир – сільське кладовище, 

дорога по дну яру до Кременчуцького водосховища, координати N49°10,831' E32°39,175'); 

вершина частково залісненого великого яру біля с. Вербівка Кам'янського району 

Черкаської області (орієнтир – справа від дороги з м. Кам'янки, координати N48°59,423' 

E31°59,813'); лучна ділянка біля с. Шабельники Золотоніського району Черкаської області 

(орієнтир північна околиця села, справа від догори на с. Піщане, координати N49°42,210'  

E31°46,149'); схили Борбівського яру протяжність близько 20 км (орієнтир – від с. Баталий 

повз с. Вереміївка Чорнобаївського району Черкаської області і до берега Кременчуцького 

водосховища, координати N49°24,680'  E32°33,762'). 

Орієнтація фармацевтичного ринку України на вимоги Євросоюзу зумовлюють 

перегляд видового складу, якісних показників та інших характеристик лікарської рослинної 

сировини за її якісними характеристиками: вмістом біологічно-активних речовин та їх 

співвідношенням. Для поповнення колекцій родових комплексів з подальшим вивченням 

еколого-біологічних і фітохімічних особливостей відібрані зразки насіння видів родів: 

м‘ята – Mentha L., первоцвіт – Primula L., дивина – Verbascum L., вероніка – Veronica L., 

шавлія – Salvia L., чебрець – Thymus L., материнка – Origanum (Tourn.) L., буквиця – 

Betonica L. 

Для поповнення колекцій червонокнижних видів відібрані зразки насіння  та 

садивний матеріал таких видів, як астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus 

Pall.), косарики тонкі (Gladiolus tenuis Bieb.), сон лучний (Pulsatilla pratensis (L.) Mill), 

первоцвіт (Primula sp.)  та видів рослин, які не занесені до Червоної книги України, але є 

рідкісними або такими, що постійно або тимчасово перебувають під загрозою зникнення в 

природних умовах на території Полтавської та Черкаської областей – гадюча цибулька 

(Hyacinthella sp.), ефедра двоколоса (Ephedra distachya L.), льон австрійський (Linum 

austriacum L.), кермек широколистий (Limonium platyphyllum Lincz.), півники сибірські (Iris 

sibirica L.), горицвіт весняний (Adonis vernalis  L.), жито лісове (дике) (Secale 

sylvestre Host.), а також для здичавілої м'яти перцевої (Mentha х piperita L.) визначено 

пункти для можливого влаштування резерватів in situ збереження, створення 

відтворюваних ділянок в умовах in situ та  ex situ. 

Зібраний генетичний матеріал і наукову інформацію буде використано при 

виконанні 11 завдань наукових програм НААН, зокрема, 7 завдань ПНД 24 "Генофонд 

рослин", 3 завдань ПНД 26 "Ефіроолійні, лікарські і ароматичні рослини» та одного 

завдання ПНД 41 "Економіка природокористування". Для цього зразки насіння і садивного 

матеріалу кормових, овочевих, технічних, олійних, зернових культур і лікарських  рослин 

передано до ресурсних підрозділів установ, що спеціалізуються на відповідних культурах: 

Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, Дослідної станції лікарських рослин, 

Устимівській дослідній станції рослинництва, Інституту овочівництва та баштанництва, 

Інституту кормів та сільського господарства Поділля, Полтавської державної с.-г. дослідної 

станції  ім. М. І. Вавілова та інших установ НААН. Наступним етапом має бути поглиблене 

вивчення зібраних зразків за господарськими і біологічними ознаками та властивостями з 

подальшим включенням кращих з них до Національного генбанку рослин України та 

використання у селекцiйних, наукових та інших програмах установами України.   
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ВИСНОВКИ 

Проведено експедиційні обстеження центральних районів Лісостепу  України – 

Полтавської та Черкаської областей. Зібрано 705 зразків генофонду культурних рослин  і  

дикорослих спорiднених форм, які належать до 190 видів рослин, з яких 62 культурних і 

128 дикорослих. Залучений насіннєвий і посадковий матеріал  забезпечить розширення 

генетичної бази існуючих та створення нових колекцій генетичних ресурсів зернових, 

зернобобових, круп‘яних, лікарських, технічних, овочевих, баштанних та інших культур,  

що характеризуються показниками адаптивності до стресових факторів середовища, 

стійкості до біотичних чинників. 

 Для поповнення гербарного фонду Дослідної станції лікарських рослин (LBE) 

зібрано 182 аркуші гербарію, які належать до 72 видів. 

Сформовано експедиційну електронну базу даних на 702 записи, інтродукційну 

електронну базу даних на 538 зразків залучених до колекції Устимівської ДСР. 

Систематизована образна база даних, що нараховує понад 300 фотознімків. Складено дві 

картосхеми маршрутів експедицій з доступом на WEB-ресурсі. За матеріалами збору 

зразків генофонду підготовлена медіапрезентація. 

Визначено 12 перспективних об‘єктів для моніторингу стану ценопопуляцій цінних і 

рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин, їх грунтовного вивчення, збереження 

та відтворення. 

Оцінено стан виявлених популяцій рідкісних видів рослин Черкаської та 

Полтавської областей. Для рідкісних видів  та видів рослин, які постійно або тимчасово 

перебувають під загрозою зникнення в природних умовах, визначено пункти для 

можливого влаштування резерватів in situ збереження. 

За результатами досліджень новозалученого матеріалу виділено 11 джерел 

господарсько-цінних ознак кукурудзи  (1 джерело багатокачанності, 1 джерело 

крупнозерності, 4 джерела довгокачанності, 5 джерел високої зернової продуктивності 

рослини),  2 джерела селекційно-цінних ознак м‘яти перцевої.  

Зібраний матеріал і наукову інформацію передано до ресурсних підрозділів установ-

виконавців ПНД "Генофонд рослин" для використання при виконанні 11 завдань трьох 

програм наукових досліджень НААН. 

Результати експедицій показали перспективність продовження експедиційних 

обстежень і збору зразків генофонду в Україні. Для цього необхідно оснастити НЦГРРУ 

спеціалізованим транспортним засобом і передбачити спеціальну статтю для фінансування 

експедицій. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ КУЛЬТУРНЫХ И ДИКОРАСТУЩИХ РАСТЕНИЙ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛІСОСТЕПИ УКРАИНЫ (по результатам экспедиций 2016 года) 
 

Цель. Сборы местных культурных и дикорастущих образцов генофонда растений, 

адаптированных к условиям лесостепи Украины, для последующего выделения из них 

ценных по хозяйственным и биологическим признакам, включения в селекционные, 
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исследовательские программы и сохранения в коллекциях Национального генбанка 

растений Украины.   

Материалы и методы. Материал, на сбор которого были направлены экспедиции: 

местные образцы зернобобовых, зерновых, лекарственных, овощных, бахчевых и 

пряновкусовых культур, дикорастущих кормовых бобовых и злаковых трав и другие 

ценные образцы. Метод – экспедиционный сбор. 

Результаты и обсуждение. 119 местообитаний, расположенных в основном в 

Полтавской и Черкасской обл., обследовано, и проведены сборы образцов генофонда 

(семян и посадочного материала). Определено 12 перспективных объектов для мониторинга 

состояния ценопопуляций ценных и редких генотипов кормовых и лекарственных 

растений, их основательного изучения, сохранения и воспроизводства. Собрано 702 образца 

генофонда культурных растений и дикорастущих родственных форм, относящихся к 190 

видам растений, из которых 62 культурных и 128 дикорастущих. Собрано 182 гербарных 

листа, относящихся к 72 видам. Собранные новые образцы видов, разновидностей и форм 

характеризуются показателями адаптивности к стрессовым факторам среды, устойчивости 

к биотическим факторам, что позволит сформировать необходимую базу для проведения 

интродукционных, селекционных биотехнологических, фитохимических исследований. 

Они обеспечат расширение генетической базы существующих и создание новых коллекций 

генетических ресурсов полевых, лекарственных и других культур. Собран ряд ценных 

местных образцов лука, помидоров, тыквы, укропа, мяты перечной, различных форм 

фасоли, старые сорта кукурузы, лекарственных растений - душицы, зверобоя, мяты, 

пустырника, подорожника, алтея, первоцвета, коровяка, вероники, шалфея, чебреца, 

душицы, буквицы и других растений. Собранные образцы переданы в учреждения Системы 

генетических ресурсов растений Украины, ведущих коллекции соответствующих культур, 

для оценки по хозяйственным и биологическим признакам и определения целесообразности 

включения в национальные коллекции.  

Выводы. Собрано 702 образца генофонда культурных растений и дикорастущих 

родственных форм, относящиеся к 190 видам растений. Они будут способствовать 

расширению генетической базы существующих и созданию новых коллекций генетических 

ресурсов полевых, лекарственных и других культур для использования в селекционных, 

научных и других программах. Результаты экспедиций свидетельствуют о перспективности 

продолжения экспедиционных обследований и сбора образцов генофонда в данном 

регионе.  

Ключевые слова: биоразнообразие, генофонд, коллекция, экспедиция, Красная 

книга, адаптивность, лесостепь Украины, зерновые, зернобобовые, овощные, 

лекарственные растения 
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GENETIC RESOURCES OF CULTIVATED AND WILD-GROWING PLANTS OF THE 

CENTRAL FOREST–STEPPE OF UKRAINE (based on the results of the collecting missions 

of 2016) 

 

Goal. To collect local cultivated and wild accessions of the plant gene pool adapted to the 

Forest-Steppe of Ukraine conditions and to further select from the collected accessions those with 

valuable economical and biological traits, to involve the selected accessions in breeding and 

research programs and to preserve them in collections of the National Plant Gene Bank of 

Ukraine. 

Materials and methods. The study material –local accessions of grain legumes, cereals, 

medicinal plants, vegetables, melons and spice crop, wild fodder legumes, Poaceae grasses and 

other valuable accessions collected during the collecting missions. The method was collecting 

mission 

Results and discussion. One hundred and nineteen areals located mainly in the Poltavska 

and Cherkaska regions were investigated, and the gene pool accessions (seeds and planting 

material) were collected. Twelve promising objects were chosen for monitoring of the condition of 

cenopopulations of valuable and rare genotypes of fodder and medicinal plants, their thorough 

study, preservation and reproduction. Seven hundred and two accessions of cultivated plants and 

wild relatives belonging to 190 plant species were collected, of which 62 are cultivated and 128 

are wild. One hundred and eighty two herbarium specimens belonging to 72 species were 

collected. 182 herbarium sheets belonging to 72 species were collected.The collected new 

accessions of species, varieties and forms are characterized by adaptability to stress environmental 

factors and resistance to biotic factors, which will allow us to form the necessary basis for 

introductory, breeding, biotechnological, and phytochemical investigations. They will provide 

expansion of the genetic diversity of existing collections of genetic resources of field, medicinal 

and other crops and creation of new ones. A number of valuable local accessions of onion, tomato, 

pumpkin, dill, peppermint, various forms of bean, old varieties of corn, medicinal plants - 

oregano, St. John's wort, mint, motherwort, plantain, althea, primula, mullein, veronica, sage, 

thyme, betony, and other plants were collected. The collected accessions were transferred to 

institutions of the Plant Genetic Resources System of Ukraine, which maintain collections of 

corresponding crops, to evaluate them for economic and biological traits and to determine the 

expediency of their inclusion in national collections. 

Conclusions. 702 samples of the gene pool of cultivated plants and wild-growing native 

forms, related to 190 plant species were collected. They will contribute to the widening of the 

genetic base of existing and creation of new collections of genetic resources of the field, medicinal 

and other crops for use in breeding, scientific and other programs. The results of the expeditions 

indicate the effectiveness of continuation of expeditionary investigations and collection of gene 

pool samples in the region. 

Key words: biodiversity, gene pool, collection, collecting missions, Red Book, 

adaptability, Forest–Steppe of Ukraine, cereals, legumes, vegetables, medicinal plants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


