ІНТРОДУКЦІЯ

DOI: 10.36814/pgr.2019.24.02

УДК 631.526:581.92

КІР‘ЯН В. М.1, ГЛУЩЕНКО Л. А.2, БОГУСЛАВСЬКИЙ Р. Л.3, ГЛУЩЕНКО Ю. В. 42
1
Устимівська дослідна станція рослинництва
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН
Устимівка, Глобинський р-н, Полтавська обл., 39074, Україна
E-mail: udsr@ukr. net
2
Дослідна станція лікарських рослин
Інституту агроекології і природокористування НААН
Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37535, Україна
E-mail:ukrvilar@ukr.net
3
Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН
Національний центр генетичних ресурсів рослин України
Московський проспект, 142, Харків, 61060, Україна
Е-mail:ncpgru@gmail.com
4
Громадська організація "Гінцівська спадщина".
Березоточа, Лубенський р-н, Полтавська обл., 37535, Україна
E-mail:ukrvilar@ukr.net

ГЕНЕТИЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ РОСЛИН ПІВНІЧНО-СХІДНИХ
РАЙОНІВ УКРАЇНИ
(за результатами експедиції 2018 р.)
Наведено результати експедиційного обстеження північно-східних районів Полісся
та лісостепу України, проведеного Національним центром генетичних ресурсів
рослин України, Устимівською дослідною станцією рослинництва та Дослідною
станцією лікарських рослин. Зібрано 523 зразки генофонду культурних рослин і
диких спорiднених форм, пристосованих до умов північного лісостепу України та
східного Українського Полісся, які належать до 153 ботанічних таксонів. Зібрано 179
аркушів гербарію 43 видів рослин. Визначено три перспективні об‘єкти для
моніторингу стану цінних і рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин. До
наукових установ передано 539 пакетів зразків та одиниць садивного матеріалу.
Залучений матеріал забезпечить розширення генетичної бази існуючих і створення
нових колекцій генетичних ресурсів польових, лікарських та інших культур за
рахунок зразків, що характеризуються адаптивністю до стресових абіотичних і
стійкістю до біотичних чинників, урожайністю, якістю продукції.
Ключові слова: генетичні ресурси диких і культурних рослин, Чернігівська область,
Сумська область.
ВСТУП

Цінність Національного генбанку рослин України, здатність його виконувати
функції ресурсної бази вітчизняних рослинництва та селекції визначається перш за все
зосередженням у ньому цінних культурних і диких форм українського генофонду рослин.
Це обумовлює необхідність постійного планомірного обстеження усіх регіонів України
для виявлення місцезростання і збору зразків генетичного різноманіття з подальшим
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вивченням, виділенням цінних форм і їх включенням до селекційних, науково-дослідних,
навчальних, екологічних та інших програм.
В Україні рослинництво ведеться в різних природно-кліматичних умовах, у
регіонах з різною етнічною історією. Наслідком цього є відмінності у складі культур і
сортів рослин, у напрямах і способах споживання продукції тощо. Тому в генбанку мають
бути представлені сорти і форми, що відображають увесь діапазон екологічної
пристосованості та комплексу споживчих властивостей різних регіонів України. Це є
однією з головних стратегій збору генофонду рослин України.
Другою метою є залучення для збереження ex situ видів і форм рослин, як диких,
так і культурних, зокрема старомісцевих, що знаходяться під загрозою втрати внаслідок
антропогенних змін у структурі природного біогеоценотичного покриву, знеліснення і
гомогенізації ландшафтів, деградації геосистем і денатуралізації природного середовища.
Збереження і дослідження таких зразків генофонду рослин дає змогу використовувати їх у
селекції (старомісцеві сорти та форми) чи здійснювати розмноження і реінтродукцію їх
до природніх місць зростання (дикорослі зразки) [1].
У 2018 р. згідно ПНД 24. "Формування та ведення Національного банку
генетичних ресурсів рослин для стабільного забезпечення потреб народу України в
продукції рослинництва ("Генофонд рослин")" Національним центром генетичних
ресурсів рослин України (НЦГРРУ), Устимівською дослідною станцією рослинництва та
Дослідною станцією лікарських рослин проведена наукова експедиція зі збору місцевих
зразків генофонду культурних рослин і диких споріднених форм північно-східних районів
України. Експедиційні збори проведені на території Чернігівської, Сумської та Полтавської
(фрагментарно) областей.
Природні умови та рослинні ресурси регіону обстеження
Територія обстежених експедицією районів Чернігівської та Сумської областей
розташована в лісостеповій зоні і в зоні мішаних лісів Новгород-Сіверського Полісся.
Області розташовані на півночі і північному сході України у межах Поліської низовини та
у лісостеповій зоні Придніпровської низовини. Найбільші річки – Дніпро, Десна, Сейм,
Остер, Снов, Убідь, Удай, Клевень, Сула, Псел, Хорол, Ворскла.
Клімат помірно континентальний. Середньорічні температури: січня – мінус 7,5 оС,
липня – 19,0 оС. Середньорічна кількість опадів 550 – 700 мм.
Лісами і чагарниками в Сумській області зайнято 17 % території, у Чернігівській –
20 %. У північних районах переважають мішані ліси (сосна (Pinus sylvestris L.) , дуб
(Quercus robur L.), береза (Betula L.), у центральних районах – острівні ліси (липа
(Tilia L.), клен (Acer L.), ясен (Fraxinus L.)), трапляються дубові гаї. За винятком ділянки
цілинного степу "Михайлівська цілина" усі степові простори розорані.
Основні групи грунтів – дерново-підзолисті, сірі лісові, дернові, темно-сірі,
чорноземи опідзолені та типові, лучночорноземні та лучні ґрунти. Для всіх груп ґрунтів
характерний понижений щодо їхніх типових ознак рівень природної родючості. Це
пов'язане з легким гранулометричним складом, малогумусністю, підвищеною
кислотністю, значною оглеєністю, засоленістю ґрунтів тощо.
Загалом орні землі займають близько 40 % площі сільськогосподарських угідь у
Чернігівській області і близько 70 % – у Сумській. У межах орних земель Чернігівської
області кислі ґрунти займають 52 % площі, з них сильнокислі та середньокислі – 22 %.
Слаболужні та середньолужні ґрунти поширені на 11 % площі. У структурі земельного
фонду Сумщини 18 % від площі ріллі займають ґрунти, які характеризуються
незадовільними властивостями: змиті, дефльовані, засолені, солонцюваті, перезволожені.
Сучасний стан використання земельних ресурсів областей не відповідає вимогам
раціонального природокористування. Порушено екологічно допустиме співвідношення
площ ріллі, природних кормових угідь, що негативно впливає на стійкість
агроландшафту. На території Чернігівської області внаслідок аварії на Чорнобильській
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1735 тис. га
сільськогосподарських угідь, які потребують екологічного оздоровлення та проведення
комплексу протирадіаційних заходів [2].
Значне місце при експедиційних пошуках і зборах посідали лікарські рослини.
Флора та мікота України нараховує більше 25 тисяч видів, серед них лише для 2219 видів
судинних рослин наявна інформація про вміст біологічно активних речовин для потреб
гуманної чи ветеринарної медицини. Решта видів не вивчена як потенційні джерела
фармацевтичної сировини. Зокрема, лише офіційна медицина нині використовує близько
200 видів судинних рослин, до Державної Фармакопеї України 2.0 (ДФУ) [3,4] включено
172 монографії на лікарську рослинну сировину, які в більшості випадків гармонізовані з
Європейською Фармакопеєю (ЄФ) [5] щодо якісних характеристик сировини, способів її
ідентифікації, хімічного складу, тощо. Із зазначених у нормативних документах близько
половини – види, сировина яких імпортується; 25 – 30 % видового різноманіття
культивується, орієнтовно така ж кількість видів збирається в природних угрупованнях.
Зміна статусу того чи іншого виду потребує глибокого вивчення та проведення всебічних
досліджень та підготовки нормативної документації й інших організаційних робіт. Так,
через брак сировини дикого виду шандри звичайної Marrubium vulgare L., що
використовувалася як джерело гіркот та марубііну, монографію на даний вид сировини не
було включено до національного нормативного документу ДФУ. Проведена робота з
мобілізації вихідних (природних) форм, інтродукційні й селекційні дослідження та
розробка технології вирощування культури, створення на основі зібраного генофонду
сорту Медуничка (2017) дозволили не лише покращити якість сировини, а й включити до
національної частини ДФУ 2.0 Marrubium vulgare L., вже сировину не як дикорослого, а
як культивованого виду, що розширило можливості використання сировини у
фармацевтичній промисловості та медичній і ветеринарній практиці.
Аналіз хорології і еколого-ценотичної приуроченості дикорослих лікарських видів,
який необхідний для конкретного пошуку придатних для поширення видів екотопів
свідчить, що 744 види з них пов‘язані з лісовими та прилісовими угрупованнями –
галявини, узлісся, поруби, чагарники. Частка таких видів значна, але переважна більшість
з них вирізняються широкою екологічною амплітудою, тобто вони беруть участь у
формуванні як безпосередньо лісових угруповань, так і різного типу післялісових,
включаючи і післялісові луки.
Полісся за різноманіттям лікарських рослин (955 видів при 2219 в Україні) значно
поступається лісостеповій зоні (1337 видів), зркрема в лівобережних районах Полісся
лікарських видів зустрічається ще менше (852 види), ніж в середньому по зоні, зокрема
культивованих та інтродукованих – 106 видів. У зоні Українського Полісся зосереджено
значний ресурсний потенціал цінних щодо лікарському видів, сировина яких збирається в
природних угрупованнях Правобережжя – 92 види, Лівобережжя – 73 види. 10 видів
диких лікарських рослин зростають в Україні лише на Поліссі, зокрема більшість у
правобережній його частині [6].
За останні 20 років середньорічна температура України зросла на 0,8°С. Якщо
розглядати окремі регіони, найбільші зміни відбуваються в північних областях. Так, у
Чернігівській області за останні два десятиріччя температура збільшилася на 1,4°С,
практично зрівнявши кліматичний режим Полісся з центральними областями України.
Останнім часом все помітнішими є проникнення з півдня карантинних бур'янів.
На обстежених територіях спостерігається поширення трав‘янистих власне
інвазійних видів рослин та "видів трансформерів", таких як амброзія полинолиста
(Ambrosia artemisiifolia L.), грінделія розчепірена (Grindelia squarrosa (Pursh) Dunal),
золотушник канадський (Solidago canadensis L.), злинка канадська (Erigeron canadensis
L.), ехіноцистис шипуватий (Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et A.Gray, ), розрив-трава
дрібноквіткова (Impatiens parviflora DC.), тонкопромінник однорічний (Phalacroloma
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annuum (L.) Dumort.), нетреба альбінська (Xanthium albinum (Widd.) H. Scholz.), тощо, які
зумовлюють біологічне забруднення природної флори чи навіть докорінно змінюють
екосистему у яку вони проникли (рис. 1).
Перелічені проблеми спонукають до проведення планомірної і широкомасштабної роботи
зі збору в кожному регіоні України, закріплення в колекціях ex situ і ефективного використання
генетичних ресурсів рослин. Дикорослі види і популяції, стародавні місцеві сорти та форми,
а також селекційні сорти, створені світовою наукою, несуть багато цінних генів, а їх
генетична спадкова основа завжди буде джерелом цінного вихідного матеріалу для
створення нових поколінь сортів.
Мета експедиції: встановити локалізацію і зібрати зразки місцевого генофонду диких
і культурних рослин, адаптованих до умов північно-східного регіону України для подальшого
виділення з них джерел цінних господарських і біологічних ознак, включення їх у селекційні та
дослідницькі програми та збереження у колекціях Національного генбанку рослин України.
Матеріал, на збір якого було спрямовано експедицію. Одним із завдань був пошук
диких зразків генофонду в мінімально порушених біоценозах, які існують в історично типових
для них умовах і пристосовані до ґрунтово-кліматичних умов регіону, а також видів, які
знаходяться під загрозою зникнення, а саме занесені до Червоної Книги, потребують відповідно
збереження in situ та ex situ. При проведенні зборів зразків генофонду особливу увагу приділяли
пошуку стародавніх зразків народної селекції та рідкісних сортів і форм рослин даного регіону.
Збереження селекційних сортів, перш за все вітчизняних, як найбільш ефективного генетичного
ресурсу для селекції, є одним з головних завдань Національного генбанку, тому цей аспект також
брався до уваги при залученні зразків генофонду. Залучали місцеві зразки зернобобових,
зернових, лікарських, овочевих, баштанних і пряносмакових культур, дикорослих кормових
бобових і злакових трав та інші цінні зразки.
Склад експедиційного загону: Кір‘ян В. М. – заступник директора з наукової
роботи Устимівської дослідної станції рослинництва Інституту рослинництва
ім. В. Я. Юр‘єва НААН, кандидат сільськогосподарських наук, керівник експедиції;
Богуславський Р. Л., провідний науковий співробітник Національного центру генетичних
ресурсів рослин України Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН, кандидат
біологічних наук; Глущенко Л. А., заступник директора з наукової роботи Дослідної станції
лікарських рослин Інституту агроекології та природокористування (ІАП) НААН, кандидат
біологічних наук; Глущенко Ю. В., біолог-еколог (рис. 2).
Експедиційний автотранспорт: ВАЗ-21110 Устимівської ДСР.
Термін експедиції: з 20 по 31 серпня 2018 р.
Обстежені райони і місцезнаходження зразків експедиції: Сумська обл.:
м. Ромни; с. Гірки; с. Степове, Природний заповідник "Михайлівська цілина" (буферна
зона); с. Кам'яне; с. Боброве; с. Гірки; с.Червлене; м. Лебедин, с. Куличка; с. АртемоРастівка; с. Станова; м. Тростянець; м. Суми; с. Сад, Інститут сільського господарства
Північного Сходу НААН; с. Піски; с. Дяківка; с. Мутин, с. Коровинці – Регіональний
ландшафтний парк "Сеймський"; м. Кролевець; с. Усок; с. Кам'янка; м. Середина-Буда;
смт. Зноб-Новгородське; м. Ямпіль; с. Усок; м. Шостка; Чернігівська обл.: с. Пирогівка;
с. Путивськ; м. Новгород-Сіверський; с. Лизунівка; с. Жадове; с. Деснянське; с. Мезин,
Мезинський національний природний парк; с. Радичів; с. Розльоти; с. Вишеньки;
с. Холми; с. Сядрине; м. Корюківка; с. Займище, Гідрологічний заказник місцевого
значення "Займище"; с. Смяч; м. Сновськ; с. Гвоздиківка; м. Городня; с. Бурівка;
с. Даничі; с. Нежданчичі; м. Славутич; смт Михайло-Коцюбинське; с. Соколівка,
Міжрічинський регіональний ландшафтний парк; с. Карпилівка; м. Остер; с. Білики;
с. Дослідне, Носівська СДС; с. Монастирище; Полтавська обл.: с. Бабичівка, м. Лохвиця,
с. Погреби, с. Мартинівка.
Довжина експедиційного маршруту: 2308 км.
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Фінансування експедиції проведено за кошти спеціальних фондів Інституту
рослинництва ім. В. Я. Юр‘єва НААН (ІР), Устимівської дослідної станції рослинництва
ІР НААН та Дослідної станції лікарських рослин ІАП НААН.
РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕДИЦІЇ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Проведено обстеження територій природно-заповідного фонду, природноісторичних об'єктів (курганів та ін.) та пам'яток садово-паркового мистецтва, місць
роздрібного продажу місцевим населенням насіннєвої та плодової й овочевої продукції в
межах Чернігівської та Сумської областей. Під час експедиції обстежено і проведено
збори насіння зразків генофонду в 65 місцезнаходженнях (сайтах), зокрема, у
Чернігівській області в 35 сайтах, у Сумської області – 24 сайтах, у Полтавській – 6
сайтах. Складено картосхему маршруту експедиції (рис. 3). З електронною версією
картосхеми можна ознайомитися за посиланням:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1A8_A8SKRmCzUQ_lX7GoROKL9G1gmh2
rk&hl=uk&ll=51.27087254526931%2C32.05587861562503&z=7.
Разом зібрано 523 зразки, що належать до 153 ботанічних таксонів (зокрема 144
ботанічних видів) рослин. 360 зразків належать до культурних видів рослин, 162 – до
диких. Із загальної кількості зібраних зразків насіння і садивного матеріалу 24
потребують видової ідентифікації й уточнення систематичного положення під час
вегетації, оскільки збір насіння проводили на засохлих рослинах, або залучалося лише
насіння. Зокрема зібрано зразки, пристосовані до умов північного лісостепу України та
східного Українського Полісся: помірно континентальний імат, строкаті, малородючі і
часто закислені ґрунти, розвиток специфічних хвороб. Це зразки зернових і круп‘яних
культур (11 зразків): пшениця, жито, тритикале, овес, кукурудза, гречка (селекційні
сорти); зернобобових культур (77 зразків); квасоля, соя, сочевиця, боби, доліхос
(селекційні сорти та місцеві форми), по одному зразку диких видів: чина лісова, горошок
мишачий і люпин багатолистий; овочевих і баштанних культур (203 зразки 47 культур):
помідор їстівний, перці солодкий і гострий, баклажан, капусти білоголова та
червоноголова, кріп пахучий, буряк столовий, морква посівна, редиска, редька посівна,
ріпа, салати листковий, головчастий і напівголовчастий, петрушка кучерява, щавель
кислий, артишок іспанський, васильки справжні зелені, люффа, майоран садовий, фенхель
звичайний, фізаліс опушений, цикорій салатний, гарбуз, кабачок, кавун, диня, які є як
сучасними селекційними сортами, так і результатом народної селекції (вирощуються
місцевим населенням не менше 15 – 20 років). Цінними є зразки диких кормових бобових
(48 зразків): конюшини червона, середня, польова, повзуча, золотиста, гірська, гібридна;
люцерни жовта та мінлива; еспарцет піщаний, буркун білий, астрагали солодколистий та
нутовий; злакових культурних і диких (63 зразки): стоколос, грястиця збірна, костриці
лучна, очеретяна, червона, овеча; тимофіївка лучна, тонконіг лучний, райграс високий,
сорго зернове, пирій повзучий; олійних і технічних культур (11 зразків): льон, тютюн,
коноплі, рижій, рицина; лікарських і ефіроолійних культур (70 зразків 39 видів): алтея
лікарська, м‘яти перцева та довголиста; золотушник звичайний, деревій звичайний,
материнка звичайна, блекота чорна та ін.; декоративних культур (12 зразків): соняшник
декоративний, рудбекія хірта, тітонія, хеномелес (табл. 1).
Зібрано 21 зразок лікарської сировини, які будуть використані в навчальному
процесі та фармацевтичному виробництві, а також для вдосконалення методики аналізу
хімічного складу сировини. Для поповнення гербарного фонду Дослідної станції лікарських
рослин (акронім гербарію LBE) зібрано 179 аркушів гербарію 43 видів рослин. Серед
зібраних рослин 8 видів потребують додаткової ідентифікації (рис. 4).
За результатами експедиції сформована загальна електронна база даних
експедиційних зборів на 523 записи з "прив‘язкою" знайденого зразка генофонду рослин до
географічної назви об'єктів місцевості (населених пунктів, річок і т.п.), географічних
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координат, висоти над рівнем моря, з описами складу фітоценозу місцезнаходження зразка,
рельєфу локації, назви зразка (для сортів), його відомих характеристик, донора та ін.
Серед зібраних місцевих культурних форм цікавими є старомісцеві зразки квасолі
звичайної з с. Мартинівки Гадяцького р-ну (Полтавська обл.), с. Куличка, с. Кам'яне
Лебединського р-ну; с. Коровинці Недригайлівського р-ну; с. Піски Буринського р-ну; с.
Кам'янка Середино-Будського р-ну (Сумська обл.); с. Деснянське, с. Розльоти Коропського
р-ну; с. Сядрине Корюківського р-ну; с. Смяч, м. Сновськ Сновського р-ну; с. Білики, м.
Остер Козелецького р-ну (Чернігівська область) (рис. 5). Із залучених селекційних сортів
цінними є 91 сорт іноземної селекції овочевих культур (з Нідерландів, Німеччини, Франції,
Таблиця 1. Список зразків генофонду рослин, зібраних експедицією в північно-східних
районах Полісся та лісостепу України, 2018 р.
Назва культури, рослини
Кількість
зразків, шт.
українська
латинська
1
2
3
Зернові та круп‘яні культури
10
Пшениця м‘яка
Triticum aestivum L.
1
Тритикале
Triticosecale Witt.
2
Жито посівне
Secale сereale L.
3
Овес посівний
Avena sativa L.
1
Кукурудза
Zea mays L.
1
Гречка їстівна
Fagopyrum esculentum Moench
2
Зернобобові культури
77
Біб кінський
Vicia faba L.
3
Горошок мишачий
Vicia cracca L.
1
Доліхос
Dolichos trilobus L.
2
Квасоля звичайна
Phaseolus vulgaris L.
49
Квасоля вогняно-червона
Phaseolus coccineus L. (син. Phaseolus
(син. квасоля багатоквіткова) multiflorus Willd.)
3
Люпин багатолистий
Lupinus polyphyllus Lindl.
1
Сочевиця звичайна
Lens culinaris Medik.
1
Соя культурна
Glycine max (L.) Merr.
16
Чина лісова
Lathyrus sylvestris L.
1
Овочеві та пряноароматичні культури
204
Аніс звичайний
Anіsum vulgare Gaertn
1
Артишок іспанський
Cynara cardunculus L.
2
Баклажан
Solanum melongena L.
2
Бруква
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.
1
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. conditiva
Буряк столовий
Alef.
2
Васильки справжні зелені
Ocimum basilicum L.
(син. базилік духмяний)
2
Гірчиця японська
Brassica rapa ssp. nipposinica var. laciniata
1
Грибна трава (гуньба)
Trigonella foenum-graecum L.
1
Дайкон
Raphanus sativus L. convar. acanthiformis
(Morel)
1
Капуста білоголова
Brassica oleracea L. var. alba DC.
7
Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.)
Капуста кольрабі
Alef. var. gongylodes L.
1
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1
Капуста червоноголова
Коріандр посівний
Кріп пахучий
Лагенарія пляшкова
Люффа
Майоран садовий
Момордика
Морква посівна
Огірок посівний
Пастернак посівний
Перець солодкий
Перець гострий
Петрушка кучерява
Помідор їстівний
Редька посівна (редиска)
Редька
Ріпа
Салат посівний головчастий
Салат посівний листковий
Салат посівний
напівголовчастий
Салат ромен
Салат посівний стебловий
Тархун (естрагон)
Фенхель звичайний
Фізаліс клейкоплодий
(овочевий)
Цибуля багатоярусна
Цикорій салатний
Шпинат городній
Щавель горобиний
Щавель кислий
Гарбуз великоплідний
Гарбуз звичайний
Гарбуз мускатний
Кабачок звичайний
Кавбуз
Кавун звичайний
Астрагал1
Астрагал нутовий

Таблиця 1 (продовження)
2
3
Brassica oleracea L. var. rubra DC.
2
Coriandrum sativum L.
1
Anethum graveolens L.
7
Lagenaria siceraria (Molina) Standl.
1
Luffa Mill.
2
Majorana hortеnsis Moench
2
Momordica charantia Descourt.
1
Daucus carota L. subsp. sativus (Hoffm.)
Arcang.
7
Cucumis sativus L.
1
Pastinaca sativa L.
1
Capsicum annuum L. var. grossum (L.) Sendt.
13
Capsicum annuum L. var. longum (DC.) Sendt.
2
Petroselinum crispum (Mill.) Nym. ex A.W.
Hill
5
Solanum lycopersicum L.
93
Raphanus sativus L. var. sativus Pers.
5
Raphanus sativus L. subsp. sinensis (Mill.)
Sazon.
3
Brassica rapa L.
2
Lactuca sativa L. var. capitata L.
4
Lactuca sativa L. var. secalina L.
10
Lactuca sativa L.var. acefala Alef.
3
Lactuca sativa L. var. longifolia Lam.
1
Lactuca sativa L. var.angustana Jrish.
1
Artemisia dracunculus L.
1
Foeniculum vulgare Mill.
2
Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem.
3
Allium proliferum (Moench) Schrad. Ex Willd.
Cichorium endivia L.
Spinacia oleracea L.
Rumex acetosella L.
Rumex acetosa L.
Баштанні культури
Cucurbita maxima Duch.
Cucurbita pepo L.
Cucurbita moschata Duch. Ex Poir.
Cucurbita pepo L. var. giromontia Duch.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai х
Cucurbita maxima Duch.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. Et Nakai
Кормові культури
бобові
Astragalus sp.
Astragalus cicer L.
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5
9
4
1
1
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Таблиця 1 (продовження)
1
2
3
Астрагал солодколистий
Astragalus glycyphyllos L.
4
Буркун білий
Melilotus albus Deat.
2
Еспарцет піщаний
Onobrychis arenaria (Kit.) DC.
2
Конюшина гібридна
Trifolium hybridum L.
2
Конюшина гірська
Trifolium montanum L.
1
Конюшина золотиста
Trifolium aureum Poll.
2
Конюшина повзуча
Trifolium repens L.
5
Конюшина польова
Trifolium arvense L.
3
Конюшина середня
Trifolium medium L.
3
Конюшина суницевидна
Trifolium fragiferum L.
1
Конюшина червона
Trifolium pratense L.
11
Люцерна жовта
Medicago falcata L.
4
Люцерна мінлива
Medicago х varia Martyn
2
Люцерна посівна
Medicago sativa L.
1
злакові
63
Бромус1
Bromus sp.
1
Грястиця збірна
Dactylis glomerata L.
7
Житняк гребінчастий
Agropyrum pectiniforme Schult.
1
Костриця лучна
Festuca pratensis Huds.
8
Костриця1
Festuca sp.
1
Костриця овеча
Festuca ovina L.
2
Костриця очеретяна
Festuca arundinacea Schreb.
4
Костриця червона
Festuca rubra L.
7
Пирій повзучий
Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski
2
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. S. et
Райграс високий
K.B. Presl.
4
Сорго зернове
Sorghum bicolor L.
9
Сорго цукрове
Sorghum saccharatum (L.) Pers
1
Sorghum vulgare Pers. Sudanense (Piper.)
Сорго-суданковий гібрид
Stapt
1
1
Стоколос
Bromopsis sp.
3
Тимофіївка лучна
Phleum pratense L.
6
Тонконіг лучний
Poa pratensis L.
4
Трясучка середня
Briza media L.
1
Щучник дернистий
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
1
Олійні та технічні культури
11
Коноплі дикі
Cannabis ruderalis Janisch.
1
Льон
Linum sp.
1
Льон низький (кудряш)
Linum humile Mill.
5
1
Рижій
Camelina sp.
1
Рицина
Ricinus communis L.
1
Тютюн
Nicotiana tabacum L.
2
Лікарські та ефіроолійні культури
70
культурні
24
Багатоколосник фенхельний Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze
1
Багатоколосник
зморшкуватий
Agastache rugosa (Fisch. & C.A.Mey.) Kuntze
1
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1
Гісоп лікарський
Деревій звичайний
Козельці пореєвидні
Валеріана лікарська
Лаванда
Ломиніс тангутський
Лофант ганусовий
Материнка звичайна
Меліса лікарська
М‘ята1
М‘ята кучерява
М‘ята перцева
Наперстянка великоквіткова
Розмарин звичайний
Чіа (шавлія іспанська)
Шавлія мускатна

Таблиця 1 (продовження)
2
3
Hyssopus officinalis L.
1
Achillea millefolium L.
1
Tragopogon porrifolius L.
1
Valeriana officinalis L.
2
Lavandula sp.
1
Clematis tangutica (Maxim.) Korsh.
1
Lophanthus anisatus Benth.
2
Origanum vulgare L.
1
Melissa officinalis L.
1
Mentha sp.
2
Mentha spicata L.
1
Mentha × piperita L.
2
Digitalis grandiflora Mill.
3
Rosmarinus officinalis L.
1
Salvia hispanica L.
1
Salvia sclarea L.
1
дикі
46
Althaea officinalis L.
5

Алтея лікарська
Астрагал
шерстистоквітковий
Astragalus dasyanthus Pall.
Блекота чорна
Hyoscyamus niger L.
1
Бруслина
Euonymus L.
Буквиця лікарська
Betonica officinalis L.
Гадючник оголений
Filipendula denudata (J. et C. Presl) Fritsch
Горобейник лікарський
Lithospermum officinale L.
Гребінник звичайний
Cynosurus crystatus L.
Деревій звичайний
Achillea millefolium L.
Жовтозілля Швецова
Senecio schvetzovii Korsh.
Звіробій звичайний
Hypericum perforatum L.
Золотушник звичайний
Solidago virgaurea L.
Ластовень лікарський
Vincetoxicum hirundinaria Medik.
Лопух звичайний
Arctium lappa L.
Материнка звичайна
Origanum vulgare L.
Морква дика
Daucus carota L.
М‘ята1
Mentha sp.
М‘ята круглолиста
Mentha rotundifolia (L.) Huds.
Пахучка звичайна
Cinopodium vulgare L.
Плаун звичайний,
булавовидний
Lycopodium clavatum L.
Подорожник ланцетолистий Plantago lanceolata L.
Спаржа лікарська
Asparagus officinalis L.
Суховершки звичайні
Prunella vulgaris L.
Чебрець
Thymus sp.
Декоративні культури
Віхалка гілляста
Anthericum ramosum L.
Рудбекія Хірта
Rudbeckia hirta L.
Сонцецвіт звичайний
Heliantemum nummularium (L). Mill
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1
Соняшник декоративний
Тітонія (соняшник
мексиканський)
Хеномелес японський
РАЗОМ

2
Helianthus annuus L.

Таблиця 1 (закінчення)
3
7

Tithonia rotundifolia (Mill.) S.F.Blake
Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.

1
1
523

1

Видова належність має бути встановлена

Італії, США, Чехії, РФ): перцю солодкого та декоративного, баклажану, капуст білоголової,
червоноголової, кольрабі; огірка, буряку столового, моркви, редиски, дайкону, ріпи, гарбузів
великоплідного та мускатного, гірчиці японської, артишоку іспанського, базиліку зеленого,
коріандру салатного, майорану, пастернаку посівного, петрушки кучерявої, помідору
звичайного, салатів, фенхелю, фізалісу, шпинату, кавуна; 11 сортів лікарських рослин – м'яти
перцевої та кучерявої, шавлії мускатної, валеріани лікарської, гісопу лікарського, деревію
звичайного, лаванди, меліси лікарської, козельців пореєвидних, чіа; 10 сортів круп'яних
культур: сорго зернового та цукрового; 10 сортів зернобобових культур: сої, квасолі
звичайної; 2 сорти олійної культури – льону-кучерявцю. Слід зазначити, що учасниками
експедицій вдалося зібрати чисельну колекцію сортів помідора – 93 сорти закордонної та
вітчизняної селекції.
Учасники експедиції відвідали наукові установи Національної академії аграрних наук
України (Інститут сільського господарства Північного Сходу, Інститут луб'яних культур,
Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці ім. В.М. Ремесла
НААН), де залучили оригінальне насіння сортів та ознайомилися з створеними новими сортами
польових культур, особливостями та методами селекції, насінництва, рослинництва та
маркетингу (рис. 6). Однією з цілей експедиції було відвідати природні резервати та об‘єкти
природно заповідного фонду для збору насіння рідкісних та регіонально рідкісних видів, у першу
чергу тих, які мають лікарське значення. За маршрутом експедиції були обстежені такі об'єкти:
Природний заповідник "Михайлівська цілина", Регіональний ландшафтний парк "Сеймський",
Мезинський національний природний парк, Ландшафтний заказник місцевого значення
"Мезинська Швейцарія", Гідрологічний заказник місцевого значення "Займище", Регіональне
заповідне урочище "Довга Рудня", Міжрічинський регіональний ландшафтний парк (рис. 7).
По маршрутах експедиційного пошуку особлива увага приділялася видовому
різноманіттю рослинності курганів, ярів, балок, схилів, непорушених степових ділянок.
Нерідко у таких осередках зберігаються представники видів відсутніх на оточуючих
масивах. Зокрема обстежено 2 окремих курганів (Лохвицький р-н Полтавської обл., та
Ніжинський р-н Чернігівської обл.). Кургани пошкоджені грабіжниками та селітроварами,
ще в доісторичні часи, їх форма частково порушена через підорювання основи, а
рослинність – частим випалюванням, випасом, заростанням чагарником. Обидва кургани
належать до об‘єктів з порушеною природною рослинністю із значною участю
синантропних, рудеральних та агресивних адвентивних видів, що є характерною рисою
антропогенно-порушених ділянок (рис. 8).
У рослинному покриві на верхівках курганів збереглися окремі куртини степової
рослинності: ковили волосистої (Stipa capillata L.), житняку гребінчастого (Agropyron
pectinatum (Bieb.) Beauv.), тонконогу вузьколистого (Poa angustifolia L.), пирію повзучого
(Elytrigia repens L.), кипця гребінчастого (Koeleria cristata (L.) Pers.), кипця сизого (Koeleria
glauca DC). Слід зазначити, що під час експедиційного обстеження угрупування ковили
зустрічалися лише на кургані у Полтавській області (сайт 2), на ділянці цілинного степу
Природного заповідника "Михайлівська цілина" (сайт 8, Сумська обл.) та у глибокій балці з
південно-західною експозицією біля м. Кролевець (сайт 20, Сумська обл.).
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Експедицією зібрано значну колекцію дикорослих бобових і злакових трав.
Найчисельнішими були колекції конюшини (28 зразків): червоної, повзучої, польової, середньої,
гібридної, гірської, золотистої, суницевидної; костриці (22 зразки): лучної, червоної, очеретяної,
овечої, 1 вид на визначенні; астрагалів (9 зразків): солодколистого, нутового, 2 види на визначенні;
люцерни (7 зразків): жовтої, мінливої, посівної; грястиці збірної (7 зразків); тимофіївки лучної (6
зразків); райграсу високого (4 зразки); тонконогу лучного (4 зразки) (рис. 9).
В угрупованнях степових і лісових ділянок відмічені такі цінні лікарські види як
шавлії лучна (Salvia pratensis L.) та степова (S. stepposa Des.-Shost.), чебрець повзучий
(Thymus serpyllum L), парило звичайне (Agrimonia eupatoria L.), звіробій звичайний
(Hypericum perforatum L.), цмин пісковий (Helichrysum arenarium (L.) Moench.), холодок
багатолистий (Asparagus polyphyllus Steven), ластовень виткий (Vincetoxicum scandens
Somm.), дивини чорна (Verbascum nigrum L.) та борошниста (Verbascum lychnitis L.), льонок
звичайний (Linaria vulgaris Mill.), а також рідкісні види, занесені до Червоної книги України
– астрагал шерстистоквітковий (Astragalus dasyanthus Pall.) та інші (рис. 10).
Експедицією вперше були зібрані такі види цінних рослин, як золотушник звичайний
(Solidago virgaurea L.) (насіння і сировина),
сонцецвіт звичайний (Heliantemum
nummularium (L). Mill), пахучка звичайна (Cinopodium vulgare L.), плаун булавовидний
(Lycopodium clavatum L.), суховершки звичайні (Prunella vulgaris L.), бруслина (Euonymus
L.), гадючник оголений (Filipendula denundata (J. Pres et C.Presl.), гребінник звичайний
(Cynosurus cristatus L.), щавель горобиний (Rumex acetosella L.), щавель кислий (Rumex
acetosa L.), чорниця звичайна (Vaccinium myrtillus L.) (рис. 11).
Загалом, видове різноманіття обстежених сайтів варіює в межах від 15 до 70 видів,
залежно від міри порушення рослинності та розміру самого об‘єкту. Вивчення рослинності
курганів, балок, ярів, схилів вказує на те, що лише на деяких з них збережені в природному стані
цінна для наукової оцінки місцева флора. Серед обстежених природних територій слід
відзначити низку об'єктів зі значним генетичним різноманіттям кормових і лікарських рослин.
Одним з таких об‘єктів є Мезинський національний природний парк (31 тис. га), який наразі
виступає головним осередком збереженості біорізноманіття Новгород-Сіверського Полісся, що
знаходиться в Коропському районі Чернігівської області (сайти 21, 22, 23, 24, 25). Територія
парку входить до складу Новгород-Сіверського фізико-географічного району, який
характеризується значним розчленуванням та виходом корінних гірських порід. Вони
представлені крейдою та мергелем, що відшаровуються в долинах правих приток річок. Долини
р. Десна та її правобережні притоки створюють потужну яружно-балкову систему. Природна
рослинність цієї території не зазнала значних змін внаслідок діяльності людини, вона
представлена лісами, чагарниками, луками, болотами та водним і прибережно-водним типами
рослинності. Переважаючим типом рослинності є лісовий, в якому превалюють дубові, липоводубові, кленово-липово-дубові ліси. У лісах добре розвинуті яруси підліску та травостою. Луки
на території парку зосередженні переважно в заплаві р. Десна, в меншій мірі в заплавах її приток:
Студинки, Хвостинки, Криски, Восковухи, заплави яких тут частіше заболочені. У межах парку
заплава р. Десна має ширину 2 – 4 км і характеризується відсутністю заплавних лісів і незначною
кількістю чагарників. Заплавні луки представлені справжніми і золотистими луками. Серед
перших переважають лисохвостові та тонкомітлицеві. Лисохвостові угруповання займають
вирівняні та плоскі гриви в прирусловій, рідше в центральній частинах заплави, а тонкомітлицеві
— підвищені місця в прирусловій і центральній частинах заплави. Дані угруповання
характеризуються густим (90-100 %) і високим (70-90 см) травостоєм, які нараховують у своєму
складі до 30 видів. Зниження навколо старичних озер займають болотисті луки, представлені
угрупованнями бекманії звичайної та мітлиці повзучої. На схилах південних експозицій
балок, місцями в плакорних умовах прияружних ділянок, трапляються фрагменти
суходільних луків, представлених угрупованнями тонконога вузьколистого. Загалом на
території парку зростає близько 220 видів судинних рослин. На сайтах 21 – 25 експедицією
зібрано насіння та садивний матеріал 21 зразка. Популяції цінних видів є малочисельними через
інтенсивне випасання в заплавах та лісах біля сіл домашньої худоби, птиці та заготівлю сіна.
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Порівняно широким видовим різноманіттям вирізнявся сайт № 8 біля с. Степове
Лебединського р-ну Сумської області. Місце збору знаходиться в буферній зоні Природного
заповідника "Михайлівська цілина". Сам заповідник (882,9 га) та прилегла до нього територія є
єдиним в Україні масивом типового лучного степу. Він розташований на вододілі річок Груні
та Сули в Лебединському районі Сумської області. Раніше лучний степ був досить поширений
в лісостепу України, однак з часом він був розораний і зберігся тільки тут. Рослинний покрив
цілини схожий з рослинністю південних степів. У його складі головне місце займають
різнотравно-тирсові і різнотравно-типчаково-тирсові угрупування, які головним чином
зростають в південно-східній і східній частинах заповідника. Але в Михайлівському степу
також є рослинність, характерна для північних степів. Наприклад, лише тут зростають
дзвоники і різні вологолюбні рослини. Тут мало ковили пірчастої, натомість багато
широколистих злаків – стоколос безостий, пирій, куничник та інших рослин, не властивих
степам півдня. Всього тут зареєстровано 493 видів рослин. На території Михайлівської цілини
виявлено 11 видів, занесених до Червоної книги України. Тут трапляються також рідкісні
рослини: дельфіній клиноподібний, астрагал, голубчик боровий, брандушка, ковила та інші. Є
в степу і звичні для України ромашка, волошка, льон. На території Михайлівського степу є
озерця, болота, які під час злив заповнюються водою. На сайті № 8 зібрано насіння 11 зразків
генофонду кормових, лікарських та олійних культур (рис. 12).
Проведені реконгнозцирувальні дослідження свідчать, що, у відповідності до Резолюції №
4 Постійного комітету Бернської конвенції "Про зникаючі природні середовища, що потребують
запровадження спеціальних заходів на їх збереження" необхідно провести інвентаризацію,
обстеження та оцінку стану рослинності природних об‘єктів лісостепу України для збереження
рідкісних типів природного середовища. Такі об‘єкти могли б виступати в ролі рефугіумів
зникаючої лісостепової та лучно-степової рослинності в умовах in situ. У межах регіону, де
домінують агроценози, такі об‘єкти могли б виступати донорами насіння та садивного матеріалу
для відтворення і подальшої репатріації цінних видів, а також залучатися до інших наукових і
навчально-виховних програм. Такими вже виявленими перспективними об‘єктами для проведення
моніторингу стану ценопопуляцій цінних та рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин їх
ґрунтовного вивчення, збереження та відтворення можуть бути:
– територія буферної зони навколо Природного заповідника "Михайлівська цілина із
залишками лучно-степової рослинності в районі сіл Катеринівка, Степове, Великі луки, Гаврики,
Дружне Лебединського р-ну Сумської області, сайт № 8 (координати N50°44,547' E34°10,985');
– територія системи балок, оточених лісом, з нетиповою для зони лучною та степовою
рослинністю у Кролевецькому районы Сумської області, сайт № 20 (орієнтир: 6 км на схід від
м. Кролевець по автотрасі Кролевець-Мутин, з'їзд вправо по ґрунтовій дорозі, координати
N48°17,957' E31°22,278');
Для поповнення колекцій родових комплексів з метою подальшого вивченням екологобіологічних та фітохімічних особливостей, розмноження видів в умовах ex situ відібрані зразки
насіння та садивного матеріалу видів м‘яти, чебрецю, материнки, щавлю, золотушника, тощо.
Визначено географічні координати для можливого влаштування резерватів in situ
збереження та зібраний гербарій регіонально рідкісних, рідкісних та тих що мають
державний і міжнародний охоронний статус видів: багна звичайного (Ledum palustre L.),
сонцецвіту звичайного (Helianthemum nummularium (L.) Mill., syn. Cistus nummularium L.,
Helianthemum chamaecistus Mill.), астрагалу шерстистоквіткового (Astragalus dasyanthus
Pall.), андромеди багатолистої (Tofieldia calyculata Pal.), а також видів рослин, які не
перебувають під охороною, але мають обмежені ресурси, причому більше 50 % з них
значно поширені, однак зростають розсіяно чи спорадично, і їхні популяції не мають
сировинної значущості навіть в умовах відсутності впливу деструктивних чинників на їхні
біотопи: алтеї лікарської (Althea officinalis L.), вовчого тіла болотного (Comarum palustre
L.), тофільдії чашечкової (Tofieldia calyculata L.), віхалки гіллястої (Anthericum ramosum L.).
Дослідною станцією лікарських рослин ІАП НААН України розроблений проект
стандартної процедури "Порядок складання інструкцій зі збору і висушування лікарських
рослин". Цей документ встановлює єдиний порядок розробки, узгодження і представлення
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на затвердження проектів інструкцій зі збору і висушування лікарських рослин і є основою
для створення державного стандарту для того, щоб надалі організації й установи різних
відомств керувалися вимогами даного стандарту [7].
У зв‘язку з цим, протягом всього терміну роботи експедиційного загону, поряд із
збором насіння і садивного матеріалу дикорослих лікарських рослин відпрацьовувалися
такі стандартні процедури як способи збирання, оцінка виходу сировинної частини,
встановлювалися
особливості
висушування,
описувалися
найбільш
виражені
ідентифікаційні характеристики, органолептика, можливі домішки – допустимі і
недопустимі. З цією метою в 2018 р. проведено збір зразків сировини золотушнику
звичайного, щавлю кислого та кінського, подорожнику ланцетолистого, хвощу польового.
Зібрані взірцеві зразки сировини (загальною чисельністю 21 одиниця) для ідентифікації
можливих домішок в фармацевтичній сировині (роди: Equisetum; Achillea; Rumex) у межах
формування колекції взірців сировини фармакопейних видів для навчального процесу –
великої літньої практики з фармакогнозії фармацевтичного факультету Черкаської
медичної академії. Зібрано зразки сировини Solidago virgaurea L. для відпрацювання
методики аналізування сировини на вміст флавонів і їх глікозидів: кверцетину,
ізорамнетину, камферолу та ізокварцетину згідно вимог Європейської Фармакопеї 5.5 (не
менше 2,5 % суми флавоноїдів у перерахунку на гіперозид) і наявної приладної бази
установи. За вмістом поліфенолів виділився зразок щавлю кислого зібраний у НовгородСіверському районі Чернігівської області (сайт 26а). Вміст поліліфенолів у перерахунку на
пірогалол і суху сировину склав у цього зразка 4,4 % при мінімально допустимому показнику
для сировини – 1,5 %. За вмістом екстрактивних водорозчинних речовин виділився зразок
щавлю кислого, зібраного на луках біля р. Сейм у Буринському районі Сумської області (сайт
15). Вміст екстрактивних водорозчинних речовин склав у цього зразка 35,0 % при мінімально
допустимому показнику для сировини – 7,0 %. Із зібраного гербарного матеріалу в кількості
179 екземплярів виготовлено 50 систематичних ексикатів та 5 морфологічних ексикатів для
навчального процесу та 30 для потреб фармпідприємств.
За результатами експедиції для ефективного виконання науково-дослідних робіт за
ПНД 24 «Генофонд рослин» укладено угоди про наукову співпрацю між Дослідною станцією
лікарських рослин і Мезинським національним природним парком та Заказником місцевого
значення "Катеринівський" природного заповідника "Михайлівська цілина". Отримано акт
про впровадження наукової розробки в Мезинському національному природному парку.
Зібрані зразки передано у ресурсні підрозділи установ-виконавців НТП "Генофонд
рослин", що спеціалізуються на відповідних культурах, для поглибленого вивчення за
господарськими та біологічними ознаками та властивостями, подальшого включення кращих з
них до Національного генбанку рослин України та використання у селекцiйних, наукових та
інших програмах установами України. Зокрема, 26 зразків жита, вівса, тритикале, пшениці, сої,
сочевиці, пирію передано до Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва, 89 зразків лікарських
рослин, декоративних рослин та рослин подвійного призначення передано до Дослідної станції
лікарських рослин, 424 зразки кормових, овочевих, технічних, олійних, зернових та
декоративних культур передано Устимівській дослідній станції рослинництва. Після
розмноження та оцінки залучений матеріал овочевих та кормових культур буде направлено
Інституту овочівництва та баштанництва, Інституту кормів та сільського господарства Поділля,
Полтавській державній с.-г. дослідній станції ім. М. І. Вавілова, іншим установам НААН.
У процесі обстежень об‘єктів було відібрано насіння і садивний матеріал цінних
кормових, овочевих, баштанних, олійних, технічних, декоративних культур і лікарських
рослин для включення до колекцій науково-дослідних установ НААН, залучення до
селекційного процесу, створення відтворюваних ділянок в умовах ex situ. Зібраний матеріал
та наукову інформацію буде використано при виконанні завдань програми наукових
досліджень 24 "Генофонд рослин": 24.01.01.19.Ф "Дослідити генетичні ресурси рослин
технічних, кормових та овочевих культур для їх використання в селекції"; 24.01.01.35.Ф
"Виділити джерела і донори цінних ознак з колекцій вики, багаторічних бобових і злакових
трав в умовах посилення посушливості клімату лівобережного лісостепу України";
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24.01.01.28.Ф "Розширити генетичне різноманіття баштанних культур для використання в
селекційних, наукових та навчальних програмах"; 24.01.01.32.Ф "Збагатити генетичне
різноманіття і сформувати колекції генетичних ресурсів кормових культур"; 24.01.01.14 Ф
"Розробити методологічні основи формування колекцій генетичних ресурсів лікарських,
ефіроолійних і декоративних рослин для створення вихідних форм і сортів різноманітного
технологічного спрямування".
ВИСНОВКИ
Національним центром генетичних ресурсів рослин України (НЦГРРУ),
Устимівською дослідною станцією рослинництва та Дослідною станцією лікарських рослин
проведені експедиційні обстеження північно-східних районів Полісся та лісостепу України
(Сумська та Чернігівські області). Зібрано 523 зразки генофонду культурних рослин і
диких спорiднених форм, пристосованих до умов північного лісостепу України та східного
Українського Полісся, які належать до 153 ботанічних таксонів (зокрема 144 ботанічних
видів), з яких 360 культурних та 162 диких зразки. 24 зразки потребують ідентифікації і
уточнення систематичного положення під час вегетації. Залучений насіннєвий і посадковий
матеріал забезпечить розширення генетичної бази існуючих і створення нових колекцій
генетичних ресурсів польових, лікарських та інших культур за рахунок залучення нових
зразків, що характеризуються адаптивністю до стресових абіотичних чинників середовища,
стійкістю до біотичних чинників.
Зібрано 21 взірець сировини, які буде використано в навчальному процесі та у
фармацевтичному виробництві, а також для удосконалення методики аналізу хімічного
складу сировини.
Виділено джерела високого вмісту поліфенолів та екстрактивних водорозчинних
речовин щавлю кислого.
Для поповнення гербарного фонду Дослідної станції лікарських рослин (LBE)
зібрано 179 аркушів гербарію 43 видів рослин. Із зібраного гербарного матеріалу
виготовлено 50 систематичних ексикатів та 5 морфологічних ексикатів для навчального
процесу та 30 для потреб фармпідприємств.
Сформована експедиційна електронна база даних на 523 записи. Систематизована
образна база даних, що нараховує понад 300 фотознімків. Складено картосхему маршрутів
експедицій з доступом на WEB-ресурсі.
Оцінено стан виявлених популяцій рідкісних видів рослин Сумської та Чернігівської
областей. Виявлене значне порушення балансу в природних екосистемах Сумської та
Чернігівської областей, підвищення рівня антропогенного навантаження на природні
системи, значне поширення агресивних інвазійних видів рослин, особливо у порушених
природних ценозах.
Визначено три перспективні об‘єкти для моніторингу стану ценопопуляцій цінних і
рідкісних генотипів кормових та лікарських рослин, їх ґрунтовного вивчення, збереження
та відтворення.
Для червонокнижних видів рослин і видів, 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 Сумської та Чернігівської областей,
визначено пункти для можливого влаштування резерватів in situ збереження.
Укладено угоди про наукову співпрацю в рамках виконання ПНД 24 "Генофонд
рослин" між Дослідною станцією лікарських рослин з одного боку та Мезинським
національним природним парком і Заказником місцевого значення "Катеринівський"
природного заповідника "Михайлівська цілина" з другого боку. Отримано акт про
впровадження наукової розробки.
До ресурсних підрозділів установ-виконавців ПНД "Генофонд рослин" передано 539
пакетів зразків та одиниць садивного матеріалу.
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Зібраний генетичний матеріал і наукову інформацію буде використано при
виконанні п‘яти завдань програми наукових досліджень 24 "Генофонд рослин".
Результати експедиції 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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ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ РАСТЕНИЙ СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫХ
РАЙОНОВ УКРАИНЫ (по результатам экспедиции 2018 г.)
Цель.
Установить локализацию и собрать образцы местного генофонда
дикорастущих и культурных растений, адаптированных к условиям северо-восточного
региона Украины, для выделения источников ценных хозяйственных и биологических
признаков, включения их в селекционные и исследовательские программы и сохранения в
коллекциях Национального генбанка растений Украины.
Результаты и обсуждение. Проведено экспедиционное обследование северовосточных районов Полесья и лесостепи Украины. Собрано 523 образца генофонда
культурных растений и дикорастущих родственных форм, приспособленных к условиям
этого региона, относящихся к 153 ботаническим таксонам. Собрано 179 листов гербария 43
видов растений. Обследованы природные резерваты и объекты природно-заповедного
фонда для сбора семян редких и регионально редких видов, а также растительность
курганов, оврагов, балок, склонов, ненарушенных степных участков. Определены
перспективные объекты для мониторинга состояния ценопопуляций ценных и редких
генотипов кормовых и лекарственных растений, их изучения, сохранения и
воспроизводства: буферная зона вокруг заповедника "Михайловская целина‖ в
Лебединском районе Сумской области; система балок, окруженных лесом, с нетипичной
для зоны луговой и степной растительностью в Кролевецком районы Сумской области.
Определены географические координаты для устройства резерватов in situ сохранения и
собран гербарий регионально редких, редких и имеющих государственный и
международный охранный статус видов растений, а также видов, имеющих ограниченные
ресурсы. Собранный материал обеспечит расширение генетической базы существующих и
создание новых коллекций генетических ресурсов полевых, лекарственных и других
культур за счет образцов, характеризующихся адаптивностью к стрессовым абиотическим и
устойчивостью к биотическим факторов, урожайностью, качеством продукции.
Выводы. Собрано в ходе экспедиции и передано в научные учреждения для
изучения 523 пакета семян и единиц посадочного материала образцов генофонда,
собранных в ходе экспедиции. Результаты экспедиции показали перспективность
продолжения экспедиционных обследований и сбора образцов генофонда в Украине. Для
этого необходимо оснастить НЦГРРУ специализированным транспортным средством и
предусмотреть специальную статью для финансирования экспедиций.
Ключевые слова: генетические ресурсы диких и культурных растений,
Черниговская область, Сумская область.
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PLANT GENETIC DIVERSITY OF NORTH-EAST DISTRICTS OF UKRAINE
(according to the results of the expedition in 2018)
Aim. To locate and collect samples of the local gene pool of wild and cultivated plants
adapted to the conditions of the north-eastern region of Ukraine for further selection from them of
sources of valuable economic and biological traits, including them in breeding and research
programs and preservation in the collections of the National Plant Genebank of Ukraine.
Results and Discussion. An expeditionary survey of the north-eastern regions of
Ukrainian Polesie and Forest-Steppe was carried out. 523 gene pool samples of the cultivated
plants and wild related species adapted to the conditions of this region and belonging to 153
botanical taxa were collected. 179 herbarium sheets of 43 plant species are collected. Natural
reserves and objects of natural reserve fund for collecting seeds of rare and regionally rare species
as well as vegetation of mounds, ravines, slopes, undisturbed steppe areas were examined.
Promising objects were identified for monitoring the status of cenopopulations of forage and
medicinal plants valuable and rare genotypes, their careful study, preservation and reproduction:
buffer zone around the ―Mikhailivska Tsilyna‖ in the Lebedyns‘ky district, Sumska region; the
system of beams surrounded by forest with untypical meadow and steppe vegetation in the
Krolevetsky district of the Sumska region. Geographical coordinates were determined for the
arrangement of reserves of for in situ conservation, and a herbarium was collected of regionally
rare, rare, state-protected and having international status species as well as plant species that have
limited resources. The collected material will ensure the expansion of the genetic base of existing
and creation of new collections of genetic resources of field, medicinal and other crops through
accessions that are characterized by adaptability to abiotic stress and resistance to biotic factors,
yield, product quality.
Conclusions. 523 packages of seed and units of planting material of gene pool accessions
were collected during the expedition and transferred to scientific institutions for the study. The
results of the expedition showed the promise of continuing expeditionary surveys and collecting of
the gene pool samples in Ukraine. To do this, it is necessary to equip the NGRGRU with a
specialized vehicle and provide a special article for financing expeditions.
Keywords: genetic resources of wild and cultivated plants, Chernihivska region, Sumska
region.
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Рис. 1. Засмічення золотушником
канадським (Solidago canadensis L.)
покинутих полів у Новгород-Сіверському
районі Чернігівської області.

Рис. 2. Склад експедиційного загону (зліва
направо) Кір’ян В.М., Глущенко Л.А.,
Глущенко Ю.В., Богуславський Р.Л.

Рис. 3. Картосхема маршруту експедиції
НЦГРРУ, Устимівської дослідної станції
рослинництва, Дослідної станції
лікарських рослин у 2018 р.

Рис. 4. Підготовка гербарних листів диких
зразків рослин
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Рис. 5. Залучення місцевих зразків: 1) с. Деснянське, Коропський р-н Чернігівської обл., 2) с.
Кам'янка, Середино-Будський р-н Сумської обл., 3) ринок у м. Остер Чернігівської обл.
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Рис. 6. Учасники експедиції в науково-дослідних установах: 1) Інституті луб'яних культур,
2) Носівській с.-г. дослідній станції, 3) Інституті с.-г. Північного Сходу
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Рис. 7. Обстежені об'єкти природно заповідного фонду України: Природний заповідник
"Михайлівська цілина (1), Мезинський національний природний парк (2,3)
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Рис. 8. Збір зразків на верхівках курганів: 1) сайт 2, Лохвицький р-н, Полтавська обл.; 2) сайт
53, Ніжинський р-н, Чернігівська обл.
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Рис. 9. Різноманіття видів кормових культур: зразки конюшини лучної (1); конюшини польової (2);
конюшини гібридної (3); астрагалу солодколистого (4); грястиці збірної (5); еспарцету піщаного (6);
костриці червоної (7); райграсу високого (8).

ISSN 2309-7345. Генетичні ресурси рослин. 2019. № 24

44

ІНТРОДУКЦІЯ

2

1

3

Рис. 10. 1) Шавлія степова (Природний заповідник "Михайлівська цілина",
Сумська обл., сайт 8); 2) ластовень виткий (схил до річки Десна,
Мезинський національний природний парк Чернігівська обл.,сайт 24);
3) звіробій звичайний (остепнені луки, Сумська обл., сайт 30); 4) астрагал
шерстистоквітковий (4) (с. Бабичівка, Полтавська обл. сайт № 4).
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Рис. 11. 1) Сонцецвіт звичайний, 2) золотушник звичайний (насіння і сировина); 3)чорниця
звичайна, 4) плавун булавовидний, 5) суховершки звичайні, 6) щавель кислий (насіння і
сировина), 7) щавель горобиний.
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Рис. 12. Заповідник «Михайлівська цілина».
Куртина астрагалу нутового (1), збір астрагалу (2), горобейник лікарський (3), дикорослий льон
(4), костриця очеретяна (5), материнка звичайна (6), вигляд степової ділянки, що прилягає до
заповідника (7), огляд ділянки площею 56 га "абсолютно заповідного степу". Іінформацію про
рослинне різноманіття заповідника надає завідувач відділення заповідника Піддубина М.Г. (8).
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