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АНОТАЦІЯ 

Білявський С. М. Урбанофлора Білої Церкви та її околиць. − 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 03.00.05 «Ботаніка» − Національний 

ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота висвітлює актуальні дослідження флори міста 

Біла Церква та його околиць. В результаті проведеного комплексного аналізу 

встановлено видовий склад та складено анотований конспект урбанофлори 

Білої Церкви та її околиць; проведено структурний (систематичний, 

географічний, біоморфологічний, екологічний, флороекотопологічний) та 

фракційний аналізи дослідженої урбанофлори, здійснено зонування міста, 

запропоновано класифікаційну схему його екотопів; оцінено антропічну 

трансформацію міської флори; досліджено поширення деяких інвазійних 

карантинних видів на території міста Біла Церква.  

Встановлено, що видовий склад урбанофлори Білої Церкви нараховує 

994 види судинних рослин з 520 родів та 109 родин і репрезентує лише 58,4% 

флори Київщини (1703 види за Собко, 2004) та 49,5% видового різноманіття 

Середнього Подніпров'я (2009 видів за Чопик та ін., 1998). Вперше для 

дослідженої території наводиться місцезростання трьох видів судинних 

рослин ( Elymus caninus (L.) L., Ipomoea tricolor Cav.,  Lunaria annua L.). 

Результати здійсненого порівняльного аналізу урбанофлори Білої 

Церкви та досліджених раніше міст України, вказують на значно вищі 

показники флористичного багатства в порівнянні з урбанофлорами районних 

центрів Східної частини Малого Полісся (Острог, Нетішин, Славута, 

Шепетівка) та дещо нижчі від таких в урбанофлорах деяких обласних центрів 

(Кропивницький, Чернігів, Харків). Тому, за видовим складом досліджена 

урбанофлора знаходиться ближче до великих міст, що пояснюється високим 

розвитком промисловості, транспортної інфраструктури, розвитком зеленого 

будівництва в регіоні.  
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Результати систематичного аналізу вказують на те, що в досліджуваній 

флорі більшість родин, родів і видів належать до відділу Magnoliophyta, серед 

яких переважають Rosopsida. Аналіз флористичного спектру показав, що 

провідними за кількістю видів є 10 родин (566 видів, 56,9%): Asteraceae 

(106), Poaceae (98), Brassicaceae (59), Fabaceae (56), Rosaceae (51), Lamiaceae 

(49), Cyperaceae (40), Ranunculaceae (38), Caryophyllaceae (36), Apiaceae (33). 

Встановлений спектр перших 10 провідних родин урбанофлори Білої Церкви 

та її околиць загалом характерний для флор Голарктики. 

Спектр родів флори досліджуваного міста представлений 520 родами, 

причому 34 провідних роди "охоплюють" 26% всієї флори (258 видів), що 

суттєво не відрізняється від такого інших антропічно трансформованих флор, 

за винятком роду Carex, положення якого пов’язане з екологічними 

особливостями ряду екотопів дослідженої урбанофлори та не відповідає 

зональним особливостям.  

За географічною структурою досліджена урбанофлора загалом подібна 

до регіональних флор лісостепової зони України. Відповідно до результатів 

зонального географічного аналізу, досліджена урбанофлора виявляє 

неморально-бореальний характер, оскільки у структурі урбанофлори 

переважають види неморального (45,1%) і бореального (36,6%) географічних 

елементів. Результати регіонального географічного аналізу вказують на те, 

що досліджувана урбанофлора має євразійський регіональний характер та 

представляється цілком характерною для відповідних флор Палеарктики, 

оскільки ядро її видової різноманітності складають види Євразійського 

континенту. Крім того, значна участь у флорі плюрирегіональних та 

плюризональних і особливо адвентивних видів свідчить про значні процеси 

антропічної трансформації, якій піддається досліджувана урбанофлора.  

Спектр життєвих форм і біоморфологічна структура дослідженої 

урбанофлори характеризується переважанням гемікриптофітів (51,9%) та 

трав’янистих полікарпіків (54,1%), що є характерною особливістю 

урбанофлор та регіональної флори в цілому. Крім того, переважна більшість 
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видів є багаторічними (65,4%) безкореневищними (56,3%) безрозетковими 

(47,7%) літньо-зеленими рослинами (76,6%), що підтверджує зональні риси 

флори міста. В цілому результати біоморфологічного аналізу досліджуваної 

урбанофлори вказують на значне переважання трав’янистих літньо-зелених 

багаторічних рослин зі стрижневим типом кореневої системи.  

Результати екологічного аналізу урбанофлори вказують на 

переважання у структурі геліофітів (48,6%) та мезотрофів (63,9%), що 

відповідно характерно для лісостепової зони України. Крім того, 

встановлено, що досліджена урбанофлора має чітко виражений мезофільний 

характер, оскільки серед гідроморф переважаючими є мезофіти як в 

урбанофлорі загалом (40,7%), так і у фракціях. 

Еколого-ценотична структура урбанофлори, де переважаючими 

ценоморфами є пратанти (41,0%), сильванти (26,5%) і марганти (26,9%), 

підтверджує її неморально-бореальний характер та вказує на типові ознаки 

флори лісостепової зони. Наявність в дослідженій урбанофлорі 48,3% 

синантропантів вказує на те, що вона має типові риси, властиві флорам малих 

і середніх міст України та значний ступінь її трансформації. 

Результати флороекотопологічного аналізу урбанофлори Білої Церкви 

та її околиць констатують переважання видів, які поширені в обох зонах 

дослідженого міста (50,6%), що пояснюється широкою мобільністю цих 

видів. Крім того, встановлено, що більшість видів автохтонної фракції 

закономірно поширені лише у субурбанзоні (63% фракції), а більшість 

адвентивних (78%) – в обох урбанзонах. Також для урбанофлори міста 

характерна неоднорідність розподілу видового багатства в екотопах та 

простежується закономірне тяжіння автохтонних видів до місцезростань з 

напівприродною і природною рослинністю, а адвентивних – до техногенно 

змінених та селітебних.  

Проведений фракційний аналіз дослідженої урбанофлори вказує на 

беззаперечне кількісне переважання автохтонної фракції (65,6%) над 

адвентивною (34,4%), що ще раз доводить ключову роль аборигенних видів в 
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урбанофлорі та збереженість на території міста природних та 

напівприродних екотопів за їхньої участі. Адвентивна фракція, що становить 

в даний час третину дослідженої урбанофлори (34,4%) та охоплює в 

основному агресивні інвазійні бур’янові рослини, в подальшому розвитку 

міста в кількісному та якісному відношенні буде тільки зростати через 

спонтанне поширення нових антропофітів та культивування нових 

синантропних видів.  

В Білій Церкві спостерігається значна трансформованість території та 

антропічний тиск на природу, переважання в урбанофлорі процесу 

антропофітизації над процесом апофітизації, значна інтенсивність процесів 

кенофітизації і модернізації. Порівняння показників індексів (IS, IAp, IAn, 

IArch IKen, IM, IJ) урбанофлори Білої Церкви з такими інших урбанофлор 

різних природних зон (лісової, лісостепової, степової) свідчить, що ступінь її 

трансформації в подальшому залежить від інтенсивності та характеру 

соціально-економічного розвитку міста. 

Практичне значення отриманих результатів щодо стану урбанофлори 

Білої Церкви стануть основою для подальшого моніторингу динаміки її змін. 

Результати дисертаційної роботи використовують у навчальному процесі в 

НПУ імені М.П. Драгоманова при викладанні окремих дисциплін та підчас 

навчальних практик, а також можуть бути використані при складанні 

визначників, конспектів флор, методичних посібників тощо.  

Ключові слова: урбанофлора, Біла Церква, антропічна трансформація, 

урбанізація, апофітизація, синантропна флора. 

 

SUMMARY 

Biliavskyi S.M. Urban flora of Bila Tserkva town and its suburbs. – 

Qualifying scientific work. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Biological Sciences (Doctor of 

Philosophy) on a specialty 03.00.05 “Botany”. – M.M. Gryshko National Botanical 

of NAS of Ukraine, Kyiv, 2021. 
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The dissertation is devoted to the current research of the flora of Bila 

Tserkva town and its suburbs. As a result of the comprehensive analysis, the 

species composition was identified and an annotated synopsis of the urban flora of 

Bila Tserkva and its suburbs was compiled; structural (systematic, geographical, 

biomorphological, ecological, and floraecotopological) and fractional analyses of 

the investigated urban flora were carried out, the town was zoned, and the 

classification scheme of its ecotopes was proposed; an assessment of the anthropic 

transformation of urban flora is given; the distribution of some invasive quarantine 

species in the territory of Bila Tserkva town was investigated. 

It was found out that species composition of the urban flora of Bila Tserkva 

includes 994 species of vascular plants from 520 genera and 109 families and 

represents only 58.4% of the flora of Kyiv region (1703 species according to 

Sobko, 2004) and 49.5% of species diversity of the Middle Dnipro (2009 species 

according to Chopyk et al., 1998). For the first time, the habitat of three species of 

vascular plants (Elymus caninus (L.) L., Ipomoea tricolor Cav., Lunaria annua L.) 

is given for the studied area.  

The results of the comparative analysis of the urban flora of Bila Tserkva 

and previously studied cities of Ukraine indicate much higher indicators of floristic 

richness compared to the urban flora of the district centres of the Eastern part of 

Lower Polissya (Ostrog, Netishyn, Slavuta, Shepetivka) and slightly lower than 

some in the urban flora of the oblast centres. (Kropyvnytskyi, Chernihiv, Kharkiv). 

Therefore, the species composition of the studied urban flora is closer to large 

cities, due to the high development of industry, transport infrastructure, the 

development of green building in the region. 

The results of systematic analysis indicate that in the studied flora most 

families, genera and species belong to the division Magnoliophyta, among which 

Rosopsida predominates. Analysis of the floristic spectrum showed that the leading 

number of species have 10 families (566 species, 56.9%): Asteraceae (106), 

Poaceae (98), Brassicaceae (59), Fabaceae (56), Rosaceae (51), Lamiaceae (49), 

Cyperaceae (40), Ranunculaceae (38), Caryophyllaceae (36), and Apiaceae (33). 
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The identified spectrum of the first 10 families of the urban flora of Bila Tserkva 

and its suburbs is generally typical for the floras of Holarctic. 

The range of genera of the flora of the studied town is represented by 520 

genera, and 34 leading genera “cover” 26% of all flora (258 species), which is not 

significantly different from that of other anthropically transformed flora, except for 

the genus Carex, which position is related to ecological features of ecotopes of the 

studied urban flora and does not correspond to zonal features.  

By geographical structure the studied urban flora is generally similar to the 

regional flora of the Forest-Steppe zone of Ukraine. According to the results of 

zonal geographical analysis, the investigated urban flora reveals an immoral-boreal 

character, as in the structure of the urban flora such types of immoral (45.1%) and 

boreal (36.6%) geographical elements dominate. The results of the regional 

geographical analysis indicate that the studied urban flora has a Eurasian regional 

character and is quite characteristic for the flora of Palearctic, as the core of its 

species diversity consists of species of the Eurasian continent. In addition, the 

significant content in the flora of pluriregional and plurizonal and especially 

adventive species indicates significant processes of anthropic transformation, to 

which the studied urban flora undergoes. 

The spectrum of life forms and biomorphological structure of the studied 

urban flora is characterised by a predominance of hemicryptophytes (51.9%) and 

herbaceous polycarpics (54.1%), which is a characteristic feature of urban flora 

and regional flora in general. Also, the vast majority of species are perennial 

(65.4%) rhizomatous (56.3%) rosetteless (47.7%) summer green plants (76.6%), 

which confirms the zonal features of the flora of investigated town. In general, the 

results of biomorphological analysis of the studied urban flora indicate a 

significant predominance of herbaceous summer-green perennials with a tap root 

system. 

The results of ecological analysis of the urban flora indicate a predominance 

in its structure heliophytes (48.6%) and mesotrophs (63.9%), which is respectively 

typical for the Forest-Steppe zone of Ukraine. Also, it was found that the studied 
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urban flora has a pronounced mesophilic character, because among the 

hydromorphs mesophytes predominate in the urban flora as a whole (40.7%) and 

in fractions. 

The ecological and coenotic structure of the urban flora, where the 

predominant coenomorphs are pratans (41.0%), silvants (26.5%) and marginants 

(26.9%), confirms its immoral-boreal character and indicates typical features of the 

Forest-Steppe flora. The presence of 48.3% of synanthropants in the studied urban 

flora indicates that it has typical features inherent in the flora of small and 

medium-sized cities of Ukraine and a significant degree of its transformation. 

The results of floraecotopological analysis of the urban flora of Bila Tserkva 

and its suburbs indicate the predominance of species that are common in both areas 

of the studied town (50.6%), which is explained by the wide mobility of these 

species. In addition, it was found that most species of the autochthonous fraction 

are naturally distributed only in the suburban zone (63% of the fraction), and most 

of the adventitious (78%) – in both urban zones. Also, the urban flora of the town 

is characterised by heterogeneous distribution of species richness in ecotopes and 

there is a natural striving of indigenous species to habitats with semi-natural and 

natural vegetation, and adventive species – to man-made and residential areas. 

The conducted fractional analysis of the investigated urban flora indicates 

the absolute quantitative predominance of the autochthonous fraction (65.6%) over 

the adventive fraction (34.4%), proves the key role of aboriginal species in the 

urban flora and the preservation of natural and semi-natural ecotopes with their 

participation in the town. The adventive fraction currently contains one third of the 

studied urban flora (34.4%) and includes mainly aggressive invasive weeds, in the 

further development of the town in quantitative and qualitative parameters will 

only grow due to the spontaneous spreading of new anthropophytes, and due to the 

cultivation of new synanthropic species by man for his own needs. 

In Bila Tserkva, there is a significant transformation of the territory and 

anthropic pressure on nature, the predominance of the process of 

anthropophytization in the urban flora over the process of apophytization, a 
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significant intensity of the processes of kenophytization and modernization. 

Comparison of indices (IS, IAp, IAn, IArch, IKen, IM, IJ) of the urban flora of 

Bila Tserkva with such other urban flora of different natural areas (forest, forest-

steppe, steppe) shows that the degree of its transformation in the future depends on 

the intensity and nature of social and economical development of the town. 

The practical significance of the obtained results regarding the state of the 

urban flora of Bila Tserkva will become the basis for further monitoring of the 

dynamics of its changes. The results of the dissertation are used in the educational 

process at M.P. Dragomanov National Pedagogical University in the teaching of 

certain disciplines and during educational practices, and can also be used in the 

preparation of identifiers, synopsis of flora, methodological materials etc. 

Key words: urban flora, Bila Tserkva, anthropic transformation, 

urbanization, apophytization, synanthropic flora. 
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ВСТУП 

Актуальність та вивченість теми. Всебічне дослідження сучасного 

стану урбанофлор та динамічних змін, що відбуваються в них, є однією з 

найактуальніших проблем флорографії (Jackowiak, 1998; Sudnik-

Wojcikowska, 1998; Sukopp, 2002; Ильминских, 2011 та ін.) [138, 351, 398, 400 

та ін.]. 

Урбанізований ландшафт стає одним із найпоширеніших в оточенні 

людини і тому вимагає спеціального дослідження й потребує не тільки 

виявлення чинників забруднення, але й встановлення шляхів відновлення 

природного біологічного різноманіття, зокрема, збереження фрагментів 

природної флори та рослинності на території міста [242]. 

Урбанофлористичні дослідження перебувають переважно на етапі 

накопичення фактичних матеріалів, спостерігається тенденція розширення 

числа міст та кола питань, що вивчаються. В результаті цього вивчення були 

встановлені основні тенденції розвитку урбанофлор, що проявляються в: 

підвищенні параметрів видового складу, високому ступені синантропізації, 

підвищенні частки видів адвентивних рослин та розширенні спектру 

екотопів, які вони займають, зміні спектрів систематичної, біоморфологічної 

та екологічної структур порівняно з регіональними, нівелюванні зональних 

особливостей та ін. [312]. 

Дослідження урбанофлор в Україні розпочалися наприкінці ХХ ст. в 

основному в межах лісостепової та степової зон і охоплюють переважно 

великі міста такі як Херсон (Мойсієнко, 1999) [207], Миколаїв (Мельник, 

2001) [203], Кіровоград (нині Кропивницький) (Аркушина, 2007) [8], Чернігів 

(Зав’ялова, 2012 )[136], Хаpків (Звягінцева, 2015) [137] тощо.  

На Київщині окрім Переяслав-Хмельницького [242, 120] спеціальні 

дослідження флори міст не проводилися. Дані щодо флори найбільшого 

міста Київської області – Білої Церкви до тепер були лише фрагментарними 

(Гродзінський, 1928, 1929; Дирдовський, 1931; Чопик та ін., 1998; Бутакова, 

2002, 2003; Протопопова та ін., 2014) [62, 63, 104, 105, 121, 253, 306] тощо. 
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Комплексному аналізу структури урбанофлори, динаміки її змін, 

ступеню антропічної трансформації тощо і присвячене дане дослідження. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 

виконана впродовж 2010-2020 рр. на кафедрі ботаніки ( з 2016 р. – біології) 

Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. 

Державний реєстраційний номер НДР 0118U100195 «Урбанофлора Білої 

Церкви та її околиць».  

Мета і завдання. Метою роботи є встановлення сучасного стану 

урбанофлори Білої Церкви та її околиць і тенденцій подальшого її розвитку.  

Для досягнення мети були окреслені наступні завдання:  

• встановити сучасний видовий склад урбанофлори Білої Церкви та її 

околиць; 

• скласти анотований конспект видів дослідженої урбанофлори;  

• провести аналіз систематичної, біоморфологічної, географічної, 

екологічної та флороекотопологічної структур дослідженої флори; 

• провести фракційний аналіз урбанофлори; 

•  розробити схему зонування міста на основі флороекотопологічного 

аналізу та виявити особливості поширення видів автохтонних та адвентивних 

рослин у різних його зонах; 

• встановити тенденції розвитку дослідженої урбанофлори, з’ясувати 

ступінь її антропічної трансформації. 

Об’єкт дослідження – урбанофлора Білої Церкви та її околиць.  

Предмет дослідження – структура урбанофлори Білої Церкви та її 

околиць. 

Методи дослідження. Дослідження урбанофлори проводились з 

використанням загальноприйнятих флористичних методів: маршрутно-

експедиційного, що супроводжувався збором гербарію, фотографуванням 

тощо та напівстаціонарного з наступною камеральною та статистичною 

обробкою зібраного матеріалу.  
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Наукова новизна отриманих результатів. Вперше:  

- проведено комплексне дослідження урбанофлори Білої Церкви, 

встановлено видовий склад (994 види судинних рослин) та складено 

анотований конспект; 

- здійснено структурний та фракційний аналізи, з'ясовані особливості 

дослідженої урбанофлори; 

- на основі флороекотопологічного аналізу для дослідженого міста 

розроблено схему його зонування та виявлені закономірності поширення 

видів автохтонних та адвентивних рослин; 

- виявлені тенденції розвитку дослідженої урбанофлори: збільшення 

синантропізації з переважанням процесу апофітизації та ксерофітизації; 

- з’ясовані особливості розподілу видового багатства дослідженої 

урбанофлори: просторова диференціація екотопів носить переважно 

"мозаїчний" характер, градієнт розподілу видового багатства має слабко 

виражений S-подібний характер; 

- здійснена оцінка та з’ясований ступінь її антропічної трансформації; 

- наводиться для території міста 3 види, раніше не згадані в 

літературних джерелах (Elymus caninus (L.) L., Ipomoea tricolor Cav., Lunaria 

annua L.).  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 

щодо стану урбанофлори Білої Церкви є основою для подальшого 

моніторингу та динаміки її змін. Для цього була створена електронно-

інформаційна база даних "Аналіз урбанофлори Білої Церкви та її околиць". 

Створена гербарна колекція урбанофлори Білої Церкви, яка включена до 

фонду гербарію кафедри біології Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова. Встановлений видовий склад та з’ясовані 

структурні особливості урбанофлори стали основою поданих пропозицій 

щодо оптимізації зелених зон міста. Встановлено поширення деяких видів 

карантинних рослин (Ambrosia artemisiifolia L., Cuscuta europaea L., C. 

lupuliformis Krock.). Результати дисертаційної роботи використовують в 
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навчальному процесі НПУ імені М.П. Драгоманова, зокрема у спецкурсах 

«Екологія рослин», «Основи біоценології», «Біогеографія», під час 

навчальних практик з ботаніки та біогеографії, а також вони можуть бути 

використані при укладанні визначників, конспектів флор, методичних 

посібників тощо.  

Особистий внесок здобувача. Робота є самостійним дослідженням 

здобувача, яке проведено маршрутно-експедиційним методом, зі збиранням 

гербарію (близько 1,5 тис. гербарних аркушів), фотографуванням, з 

наступною камеральною обробкою зібраного матеріалу. Проведено 

критичний аналіз гербарних матеріалів Гербаріїв Національного 

педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, KW, BCK*, 

Білоцерківського краєзнавчого музею тощо. Встановлено видовий склад та 

складено анотований конспект урбанофлори Білої Церкви та її околиць, 

проведено структурний (систематичний, географічний, біоморфологічний, 

екологічний, флороекотопологічний) та фракційний аналізи дослідженої 

урбанофлори, здійснено зонування міста, запропоновано класифікаційну 

схему його екотопів. Створена електронно-інформаційна база даних "Аналіз 

урбанофлори Білої Церкви та її околиць". Наукові статті та матеріали 

конференцій підготовлені автором особисто, а також у співавторстві. 

Матеріали, опубліковані у співавторстві, містять пропорційний внесок 

здобувача, а права авторів не порушені. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

роботи доповідалися на засіданнях кафедри ботаніки (біології) НПУ імені 

М.П. Драгоманова упродовж 2010-2020 р.р., а також на 11 міжнародних 

конференціях: V Міжнародній науковій конференції молодих науковців 

«Біологія: від молекули до біосфери» (м. Харків, 2010); ІІ Міжнародній 

науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

«Фундаментальні та прикладні дослідження в біології» (м. Донецьк, 2011); 

Другій та третій міжнародних науково-практичних конференціях «Рослини 

та урбанізація» (м. Дніпропетровськ, 2011, 2013); Міжнародній науковій 
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конференції «Дендрологія, квітникарство та садово-паркове будівництво», 

присвяченій 200-річчю Нікітського ботанічного саду (м. Ялта, 2012); I 

Международной заочной научно-практической конференции «Научная 

дискуссия: вопросы математики, физики, химии, биологии» (г. Москва, 

2013); Міжнародній науковій конференції «Сучасні тенденції збереження, 

відновлення та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків» 

присвячена 70-річчю дендрологічного парку «Олександрія», як наукової 

установи НАН України (м. Біла Церква, 2016); Міжнародній конференції 

молодих вчених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» (м. Харків, 2019); 

Міжнародній науково-практичній конференції «PLANTA+. НАУКА, 

ПРАКТИКА ТА ОСВІТА» (м. Київ, 2021); Міжнародній науково-практичній 

інтернет-конференції «Напрямки та перспективи розвитку Парку природи 

«Беремицьке»» (м. Київ, 2021); Міжнародній науковій конференції 

«Збереження рослин у зв'язку зі змінами клімату та біологічними інвазіями» 

(м. Біла Церква, 2021); 5 всеукраїнських: Всеукраїнській науковій 

конференції «Ботаніка та мікологія: проблеми і перспективи у 2011-2020 

роки» (м. Київ, 2011); V Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Теорія і практика сучасного природознавства» (м. Херсон, 2011); VIII 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Біологічні дослідження – 2017» (м. Житомир, 2017); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Тернопільські 

біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2017» (м. Тернопіль, 2017); ІІІ 

Всеукраїнській науковій конференції «Синантропізація рослинного покриву 

України» (м. Київ, 2019); 4 університетських: Звітно-науковій конференції 

викладачів університету «Єдність навчання і наукових досліджень – 

головний принцип університету» (м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 

2011-2013); Науково-практичній конференції «Екологічні проблеми 

сучасності» (м. Київ, НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016 р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 24 наукових 

праці, з них – 6 статей (у фахових виданнях України, які входять до переліку 
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МОН України – 4, у збірниках наукових статей – 2) та 18 тез доповідей і 

матеріалів конференцій.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 6 розділів, висновків, списку використаних джерел (417 джерел, з них 

88 латиницею) та додатків. Основний зміст дисертації викладено на 166 

сторінках, ілюстровано 22 рисунками та 38 таблицями.  
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РОЗДІЛ 1 

МІСТО БІЛА ЦЕРКВА ТА ЙОГО ОКОЛИЦІ: ІСТОРІЯ 

ВИНИКНЕННЯ, РОЗВИТОК, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ТЕРИТОРІЇ 

 

У розділі висвітлено загальне поняття про населений пункт (місто) та 

особливості його огранізації на прикладі досліджуваного міста і його 

околиць. Подано коротку історію виникнення та розвитку міста Біла Церква  

як населеного пункту, наведено його соціально-економічну характеристику, а 

також фізико-географічні умови території. 

 

1.1. Загальні поняття про місто як населений пункт. Особливості 

організації дослідженого міста та його околиць  

Урбанізація є одним з головних чинників, що викликають 

синантропізацію рослинного покриву. Тому в наш час зі швидким розвитком 

міст цей процес набуває все більшого значення, а урбанофлористичні 

дослідження стають все актуальнішими. Саме місто, як об’єкт різносторонніх 

досліджень, має давню історію вивчення. 

Німецький ботанік та еколог R. Wittig вважає „місто” одним з проявів 

типу поселення та розуміє як „певну форму людського місцепроживання”, 

виділяючи для міст Західної Європи два основних типи поселення: „місто” та 

„село”, які у свою чергу ділить на дрібніші категорії [414].  

У своїй роботі ми дотримуємося означення терміну „місто” за R. Wittig 

[414], згідно якого містом є середнє та велике міське поселення промислово-

сільськогосподарського спрямування. 

Вітчизняними науковцями-географами визначення поняття «місто» 

сформульовано завдяки застосуванню різних підходів (географічного, 

економічного, функціонального, соціального, управлінського тощо, які 
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розглянуті і наведені в низці джерел (Луніна, 2013, Поручинський, 

Сосницька, 2015, Буряк, 2016 та ін.) [61, 189, 245]. 

Найбільш повне визначення поняття «місто», де враховано 

географічний, економічний, суспільний та правовий підходи, було 

сформульоване З.С. Сіройчем [279], за яким містом є історично сформована, 

соціально та економічно розрізнена, щільно збудована та просторово 

сконцентрована поселенська одиниця, що має законодавчо визначений статус 

і являє собою складну територіальну суспільно-економічну систему. 

На нашу думку, більш простішим та вдалішим географічним 

визначенням поняття «місто» є визначення Алаєва Е.Б. [3], яким зазначено, 

що місто – це великий населений пункт, який виконує промислові, 

організаційно-господарські, адміністративні, культурні, транспортні та інші 

(але не сільсько-господарські) функції, а відповідно більша частина його 

населення зайнята поза сільським господарством. 

В науці є багато класифікацій та типологій міських поселень України, 

які розроблені завдяки використанню різних критеріїв, основними з яких є: 

чисельність населення, характер виконуваних функцій, планувальна 

структура, адміністративно-територіальне значення тощо.  

За чисельністю населення в Україні населені пункти поділяють на: малі 

(до 50 тис. осіб), середні (від 50 до 250 тис. осіб), великі (від 250 до 500 тис. 

осіб), крупні (від 500 до 800 тис. осіб), найкрупніші (понад 800 тис. осіб) 

[113]. За цим критерієм, місто Біла Церква належить до середніх міст України 

(понад 208 тис. осіб, станом на 01.01.2021) (Державна…2021). 

За адміністративно-територіальним статусом міста поділяють на: міста 

державного значення (м. Київ та м. Севастополь), обласного 

(підпорядкування органам влади АРК та обласного підпорядкування) і 

районного (підпорядкування органам районної влади) значення [189].  

За характером виконуваних функцій Шаблій О.І. [311] виділяє такі 

типи міст: 



24 

 

 

1) головний адміністративно-політичний, індустріальний, науковий, 

культурний центр (столиця) — Київ; 

2) багатофункціональні міста — адміністративні центри областей і 

Автономної Республіки Крим; 

3) багатогалузеві промислові центри; 

4) одногалузеві промислові центри; 

5) транспортні центри; 

6) міста організаційно-господарські, промислові, культурні та освітні 

центри місцевого значення;  

7) міста-курортні центри. 

За цими класифікаціями Біла Церква відноситься до багатогалузевих 

промислових міст обласного значення.  

Крім того, існує типізація міст за планувальною структурою [245], 

згідно якої виділяють: радіальні, прямокутні, лінійні та комбіновані міста. За 

цією типізацією Біла Церква належить до лінійних міст, оскільки є 

поселенням витягнутої форми з головною віссю у вигляді вигнутої лінії 

вздовж р. Рось та її долини. 

З 70-х років ХХ ст. зростає число дослідників, які розглядають „місто” 

як антропічну екосистему (Sukopp, 2002, Wittig, 2002 та ін.) [400, 414], 

оскільки поряд зі всіма урбаністичними підсистемами виступає і природна. 

Кожна урбанізована система проходить певний процес формування, який 

складається з кількох етапів. Процес формування дослідженої нами території 

розпочався зі знищення лісового покриву. Саме вирубування лісу 

спричинило зміну усіх важливих кліматичних елементів (випромінювання, 

температура повітря, швидкість вітру, відносна вологість повітря). Біла 

Церква розвинулася як оборонна фортеця та транспортний вузол, де згодом 

швидко розвинувся і промисловий сектор.  

Упродовж переходу від природної території до урбанізованої у містах 

відбувається кардинальне порушення природного середовища існування 

видів рослин та тварин, повна трансформація ґрунту та рослинного покриву, 
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забруднення середовища, зміна кліматичних умов тощо. Одночасно з 

розвитком соціально-економічних умов життя все більше погіршується стан 

природного середовища, особливо це відображається на рослинному покриві 

міста.  

Для кращого розуміння особливостей міського середовища потрібно 

розглянути загальну функціонально-планувальну структуру міських 

поселень, що затверджені у нормативних документах України [112, 113] та 

детально розглянуті у навчальному посібнику [18] .  

Відповідно до ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій 

[113], просторово-планувальна структура території будь-якого міста за 

функціональним призначенням і характером використання поділяється на 

сельбищну, виробничу,  ландшафтну та рекреаційну території. 

До сельбищної території входять ділянки житлових будинків, 

громадських установ, будинків і споруд, у т. ч. навчальних, проектних, 

науково-дослідних та інших інститутів без дослідних виробництв, 

внутрішньосельбищна вулично-дорожна і транспортна мережа, а також 

площі, парки, сади, сквери, бульвари, інші об'єкти зеленого будівництва й 

місця загального користування [112, 113]. 

Сельбищна територія або зона складає одну з основних частин 

планувальної структури міста (60-80% площі території). Для розміщення 

сельбищних територій міста відводять ділянки з найбільш сприятливими 

природними й санітарними умовами, по можливості поблизу водоймищ і 

зелених масивів.  

Крім того, організація сельбищної зони міста передбачає виділення 

компактних утворень житлової забудови, ізольованих від несприятливого 

впливу міського транспорту і в той же час зручно зв'язаних з його зупинками. 

З огляду на ці вимоги сельбищні території міст підрозділяють на структурні 

елементи: мікрорайон (збільшений квартал), житловий район, планувальний 

район [18]. 
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Виробнича територія призначена для розміщення промислових 

підприємств і пов'язаних з ними виробничих об'єктів, у т. ч. комплексів 

наукових установ з дослідними підприємствами, комунально-складських 

об'єктів, підприємств з виробництва та переробки сільськогосподарських 

продуктів; санітарно-захисних зон промислових підприємств; об'єктів 

спецпризначення (для потреб оборони); споруд зовнішнього транспорту і 

шляхів позаміського й приміського сполучення внутрішньоміської вулично-

дорожної і транспортної мережі; ділянок громадських установ і місць 

загального користування для населення, що працює на підприємствах міста 

[112]. 

До складу виробничої території міста входять такі зони: 

- промислова, призначена для розміщення промислових підприємств і 

зв'язаних з ними об'єктів, у тому числі комплексів наукових установ з 

дослідницькими підприємствами; 

- комунально-складська, призначена для складів, баз, гаражів, депо, 

парків міського транспорту. 

- зовнішнього транспорту, призначена для споруд зовнішнього 

транспорту. 

При розміщенні промислових районів – основних елементів промислової 

зони міста, що формуються на основі кооперування підприємств з 

урахуванням їх спеціалізації і санітарно-гігієнічних ознак, повинен бути 

врахований цілий ряд вимог, а саме: раціональна організація виробничих 

процесів (при необхідності зв'язок з авто - чи залізничними магістралями); 

дотримання санітарно-гігієнічних вимог (розміщення промислових 

підприємств з урахуванням переважного напрямку вітру і т.д.); зручність 

зв'язків з житловими районами (мінімальні витрати часу на пересування 

працюючих на підприємствах). Промислові підприємства дуже впливають на 

планувальну структуру міста – на взаємне розташування промислових і 

житлових районів, на напрямок міських магістралей, на влаштування 

пристроїв залізничного та водного транспорту тощо. 
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Територія комунально-складської зони у місті призначена для 

розміщення підприємств, які забезпечують потреби населення у зберіганні 

товарів, комунальних і побутових послугах. Ця зона міста розташовується в 

зручному зв'язку із зовнішніми транспортними мережами. На території 

комунально-складської зони виділяються райони, де розміщують: 

 - підприємства й об'єкти харчової промисловості: плодово-овочеві бази, 

заготівельні підприємства; 

- об'єкти побутового обслуговування населення: пральні, хімчистки, 

ремонт побутової техніки; 

- об'єкти комунального господарства: парки дорожньо-збиральних 

машин, бази експлуатації і ремонту житла, інженерних мереж та ін. 

Зона зовнішнього транспорту містить у собі території залізничного, 

автомобільного, водного та інших видів транспорту. Зовнішні транспортні 

лінії проектують в органічному зв'язку з вулично-дорожньою мережею міста 

і його видів транспорту. Основною складовою зони зовнішнього транспорту 

є вузол зовнішнього транспорту – це комплекс приладів залізничного, 

водного, повітряного та автомобільного транспорту, що пов'язує місто з 

навколишнім світом. В зоні зовнішнього транспорту, що призначена для 

споруд зовнішнього транспорту розміщуються транспортні господарства: 

гаражі, СТО, автозаправні станції, депо, автопарки [18]. 

До ландшафтної та рекреаційної територіїй входять озеленені й водні 

простори у межах забудови міста і його зеленої зони, а також інші елементи 

природного ландшафту. До її складу можуть входити парки, лісопарки, 

міські ліси, ландшафти, що охороняються, землі сільськогосподарського 

використання та інші угіддя, які формують систему відкритих просторів; 

заміські зони масового короткочасного і тривалого відпочинку, міжселищні 

зони відпочинку; курортні зони (у містах і селищах, що мають лікувальні 

ресурси) тощо [112, 113]. 
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Система озеленення міста, з одного боку може визначатися розподілом 

міста на планувальні елементи, а з другого − обумовлювати планувальну 

структуру міста.  

При формуванні системи зелених насаджень враховують розміри та 

функціональний профіль міста, кліматичні умови (кількість опадів, 

температуру повітря, вітри, наявність водоймищ, річок). Система зелених 

насаджень будь-якого міста виконує такі основні функції та завдання: 

- функціональну організацію міських територій різного призначення, у тому 

числі для відпочинку населення на природі; 

- санітарно-гігієнічну – оздоровлення міського середовища та покращення 

мікроклімату; 

- архітектурно-художню – формування цілісного та архітектурно виразного 

ландшафту міста. 

Міські ландшафтні та рекреаційні території, залежно від свого 

призначення, поділяються на території загального (міські й районні парки, 

сади житлових районів і мікрорайонів, сквери, бульвари, набережні тощо), 

обмеженого (на ділянках шкіл, дитячих установ, суспільних будинків, 

спортивних споруд, установ охорони здоров'я, територіях виробничих зон 

тощо) користування та спеціального призначення (насадження вулиць, 

цвинтарів, крематоріїв, територій зовнішнього транспорту і складів, 

санітарно захисні і водо-охоронні зони, розсадники, насадження заповідників 

тощо), а за місцем розташування  - міські на сельбищних територіях, міські 

на позасельбищних територіях та насадження приміської зони [18, 113]. 

 За призначенням восновному поділяється на сельбищну й виробничу 

території, що мають схожу до міської структуру. 

Загальне функціональне зонування територій поселень в Україні 

здійснюється згідно з опрацьованими для кожного міста, селища міського 

типу чи села генеральними планами. Генеральний план міста – це документ, 

який визначає призначення міських територій для потреб житла, 

виробництва, відпочинку, розташування основних громадських комплексів, 
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трасування вуличної і транспортної мережі, заходи з охорони довкілля та 

ефективного використання міських земель [18]. 

Генеральний план м. Біла Церква був розроблений та затверджений у 

2016 р. [88]. Відповідно до документу, основними факторами, що впливають 

на сучасну просторову організацію міста є звивисте русло р. Рось та 

залізниця, що перетинає місто умовно-паралельно річці.  

Планувальна структура м. Біла Церква, що визначається р. Рось, 

залізницею та магістральними вулицями, характеризується наявністю 

чотирьох сельбищно-планувальних утворень: «Центрального», «Південного» 

(мікрорайон Заріччя), «Північного» (мікрорайон Залізничного селища) та 

«Східного» [88]. 

В межах міста виділяють типові функціональні зони: сельбищна, 

промислово-комунальна, зовнішнього транспорту та ландшафтно-

рекреаційна. 

Сельбищна зона міста, що утворена житловою забудовою, 

громадськими центрами обслуговування, парками, скверами, житловими 

вулицями, представлена в усіх сельбищно-планувальних утвореннях, 

причому у «Південному» та «Північному» переважають території садибної 

індивідуальної житлової забудови, а в «Центральному» та «Східному» - 

змішана з переважанням багатоквартирної забудови [88]. 

В «Центральному» утворенні розміщений і загальноміський центр, що 

має розгалужену лінійно-вузлову структуру. 

Промислово-комунальна зона на території міста, що загалом займає 

площу понад 1000 га, не є компактним суцільним утворенням, а представлена 

у всіх сельбищно-планувальних утвореннях в різній мірі. Найбільший 

промислово-комунальний район знаходиться у «Східному» утворенні. 

Зона зовнішнього транспорту утворена територією розташування 

залізниці та її станцій, автовокзалу, автостанцій тощо [88]. 

Ландшафтно-рекреаційна зона Білої Церкви  включає всі озеленені 

території та станом на початок  2016 р. [88] займає площу 896,2 га, в тому 
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числі: загального користування (без території ПЗФ) – 279,3, інших зелених 

насаджень (без території ПЗФ) – 546,5, дач, садівницьких товариств та 

закладів відпочинку – 70,4. Вона представлена прибережними територіями р. 

Рось, р. Протока, парками, скверами, бульварами тощо. Територія природо-

заповідного фонду міста становить 405,8 га. 

Треба зазначити, що станом на 2012 р. за даними Роговського С.В. 

[262] площа зелених насаджень загального користування становила 65,0 га ( 

парки, сквери, сади, бульвари), обмеженого користування (між будинкові 

зелені зони, зелені зони шкіл, садочків, лікарень, підприємств тощо) – 692,0 

та спеціального призначення (вуличні придорожні насадження, кладовищ, 

колективних садів та городів) – 197,0, що разом становила 954 га. Площа 

ПЗФ (Дендропарк «Олександрія» НАНУ та урочище Голендерня) становила 

389,1 га. 

Крім того, автором [262] до зелених зон міста віднесено території 

урочищ приміських лісів Білоцерківського державного лісового господарства 

(Кошик, Товста, Томилівська дача, Добролежівка Шкарівська, Добролежичі) 

загальною площею 4425,3 га. 

 Відповідно до генерального плану розвитку м. Біла Церква (що 

розрахований до 2036 р.) [88] територія міста в проектній межі зросте до 

7405,0 га. 

Основний напрямок розвитку сельбищної зони – південний 

(мікрорайон Заріччя, на прилеглих до міста земель Пилипчанської та 

Шкарівської сільських рад, у тому числі і тих, які фактично давно вже є 

територією міста) (рис. 1.1.).  

У північно-східному напрямку (Терезинська селищна і Піщанська 

сільська ради) передбачений територіальний розвиток промислової зони, 

розміщення вздовж траси М-05 логістичних комплексів, і формування на 

в’їзді до Білої Церкви центру громадського обслуговування міжрайонної 

системи розселення. В західному напрямку до проектної межі міста проектом 
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віднесено територію Білоцерківського вантажного авіаційного комплексу, 

Білоцерківського авіаремонтного заводу та інших підприємств поруч [88].  

 

 

 

 

Рис. 1.1 Схема розвитку м. Біла Церква (кін. XХ ст.-поч. XХI ст.) [88] 

 

У північно-західному – вільні землі Фурсівської сільської ради, що 

знаходяться у зоні шумового забруднення від аеродрому, та східніше (рис. 

1.1.). 

Ландшафтно-рекреаційна зона міста, згідно з генеральним планом [88], 

значно розшириться по обох берегах р. Рось і р. Протока до 1071 га. Крім 

того, намічено створення регіонального ландшафтного лугопарку та 

організація рекреаційної зони уздовж берега р. Протока тощо. 
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1.2. Короткий огляд історії виникнення та розвитку м. Біла Церква 

Історія виникнення м. Біла Церква сягає в далеке минуле Київської 

Русі. Для зміцнення південних рубежів держави, за наказом київського князя 

Ярослава Мудрого у 1032 році вздовж р. Росі розпочалося будівництво 

оборонної лінії, на лівому березі якої з’явився спочатку військово-

феодальний замок, що отримав назву Юр’їв (на честь християнського імені 

Ярослава Мудрого — Юрій), який згодом перетворився на невелике 

поселення [22, 148]. 

Отже, в добу Київської Русі на території сучасного міста Біла Церква 

знаходилось невелике за площею та населенням поселення Юр’їв, що мало 

військово-оборонне призначення. Воно розміщувалось на лівому березі річки 

та було оточене навколо природною рослинністю (рис. 1.2.). 

 

 

Рис. 1.2 Схема розвитку міста Біла Церква (XI-XIII ст.) [88] 
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Назва «Біла Церква» з’явилася на початку ХІV ст. в польсько-

литовській хроніці за 1362 рік [22, 148]. 

Перша ж документальна згадка про Білу Церкву датується 1552 р. коли 

на місці давньоруського городища Юр’їва за наказом литовського князя 

Зиґмунта-Августа був збудований Білоцерківський замок, а біля нього під 

захистом валів і веж сформувалося міське поселення [206]. 

У 1616 р. у Білій Церкві нараховувалося більше 600 дворів, у середині 

40-х р.р. XVII ст. – понад 1000 дворів і була центром Білоцерківського 

козачого полку. Місто було наділено Магдебурзьким правом (1589 р.), 

входило до Київського воєводства, яке було під владою Речі Посполитої. 

Навколо Білої Церкви переважали хутори, сіл майже не було. Хутори із 

прилеглими територіями (луками, сіножатями, нивами, ставами, пасіками, 

гаями, лісами тощо) належали середньому козацтву і часто переростали у 

великі господарства. У 1653 р. в Білій Церкві налічувалось вже 1149 дворів 

[22, 148]. 

З 70-х р.р. XVII ст. і до поч. XVIIІ ст. Біла Церква почергово належала 

Українському гетьманату, Московській державі та Речі Посполитій. І тільки 

1711 р. за умовами Прутського мирного договору Біла Церква повернулася 

до складу Речі Посполитої [206]. 

Отже, в добу середньовіччя та гетьманської держави на території 

сучасної Білої Церкви знаходилось невелике за площею та населенням 

стратегічне військово-оборонне містечко, що стає важливим господарським 

та культурним центром. Територія міста розміщувалось вже як на лівому так 

і на правому берегах річки та була оточена навколо значними площами не 

тільки природної рослинності, а й сільсько-господарських угідь, що 

належали козакам та дрібним поміщикам (рис. 1.3.). 

1774 р. король Речі Посполитої дарує найбагатше Білоцерківське 

староство графу Браницькому, яке й стає вотчиною родини Браницьких 

наступні два століття. Останні сприяли культурному та промисловому 

розвитку Білої Церкви.  
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Рис. 1.3 Схема розвитку міста Біла Церква (XVI ст.- XVIIІ ст.) [88] 

 

У 20-х р.р. ХІХ ст. населення Білої Церкви становило 6480 осіб, з яких 

шляхта і вільні міщани становили 1100 чол., євреїв було 1733 чол. Всі інші – 

це були селяни-кріпаки приміської зони, що жили головним чином на 

Заріччі, в Олександрії і на Ротку [22, 148]. 

Інтенсивний розвиток міської інфраструктури та промисловості 

припадає саме на час господарювання в місті та Білоцерківщині загалом, 

родини Браницьких. 

У 30-х - 40-х рр. ХІХ ст. були збудовані Торгові ряди у центрі міста, 

кам'яна гребля та два мости через р. Рось, пором, поштова станція, свічкові та 

цегельні заводи тощо. В цей же період було завершено будівництво парку 
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«Олександрія», що розпочато у 1793-1799 р.р., а також збудовані культові 

споруди та освітні заклади (рис. 1.4.) [22, 148, 206].  

Процеси промислового розвитку, що почалися в першій половині XIX 

ст., не оминули й Білої Церкви. У 1845-1850 рр. Браницькими було збудовано 

завод сільськогосподарських знарядь (на місці, де тепер завод «Сільмаш»). В 

ці ж роки у місті побудовано 2 цегельних, 2 шкірообробних та свічковий 

заводи, ґуральню, великий водяний млин на р. Рось, майстерню бричок та 

возів. Будувались крупорушки, підприємства з переробки м’яса, жирів, 

цукру, меду, смоли та ін. В 1851 р. купець Бокалинський побудував у місті 

тютюнову фабрику [22, 148, 206]. 

 

 

Рис. 1.4 Схема розвитку міста Біла Церква ( сер. 30-х р.р. XIX ст.) [88] 
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Населення міста напередодні 1861 р. налічувало близько 13 тис. чол. 

[22, 148, 206].  

Великим поштовхом у розвитку торгівлі стало будівництво Фастівсько-

Знам'янської залізниці та станції Біла Церква у 1873—1876 рр. Населення 

міста, яке дещо зменшилось відразу після 1861 р., почало знову невпинно 

зростати, і в 1890 р. становило 18697 чоловік (без околиць), а в 1900 р.— 

20708 чол.  

Наприкінці XIX ст. в Білій Церкві працювало 27 промислових 

підприємств, місто стало одним з найбільших промислових і торгівельних 

центрів Київської губернії. У 1900 р. в Білій Церкві працювали 5 цегельних, 6 

шкіряних, 2 медоварних, 1 пивоварний заводи; тютюнова, гільзова та 2 

цукрові фабрики; 4 слюсарні майстерні, 42 кузні, 2 вальцевих водяних млини, 

13 крупорушок, 2 олійниці тощо [206]. 

Отже, найінтенсивніший розвиток та розбудова території міста 

припадає на період господарювання в ньому родини Браницьких, коли за їх 

сприяння та фінансування були збудовані основні міські заклади та установи, 

підприємства та господарства тощо. Завдяки цьому територія і населення м. 

Біла Церква збільшились у кілька разів, а місто стало одним з великих на 

Київщині в той час. Міська територія розширилась у всіх напрямках, а площі 

природної рослинності значно скоротились у зв’язку з інтенсивною 

розбудовою підприємств і міської інфраструктури, а також збільшенням 

сільсько-господарських угідь в приміській зоні, що восновному належали 

родині Браницьких. Все це, а особливо побудова парку «Олександрія» та 

залізниці у місті сприяли збагаченню місцевої флори новими як 

аборигенними так і чужорідними видами рослин. 

З розвитком капіталістичних відносин Біла Церква перетворилась на 

відоме культурне та промислове поселення. Це сприяло інтенсифікації 

антропічного тиску як на малочисельні локальні залишки природної 

рослинності так і на приміські природні простори. 
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У червні 1917 р. розпорядженням Тимчасового уряду Біла Церква 

отримала статус міста. У травні 1923 р. Біла Церква стала центром округу, до 

якого входило 20 районів, 650 населених пунктів. У місті в цей час 

нараховувалось трохи більше 38 тис. осіб.  

В 1925 р. промисловий потенціал міста становив 9 великих 

підприємств (металообробних, мукомельних, поліграфічних тощо), 17 

середніх (харчових, текстильних та ін.) і 904 кустарні господарства (по 

металообробці, кераміці, добуванню і первинній обробці каменя, глини, 

обробці дерева, шкіри, хутра тощо), значна частина яких об'єднувалася в 12 

кооперативів.  

Відродження промисловості у 20-ті рр. ХХ ст. сприяло вдосконаленню 

комунального господарства міста. Була реконструйована міська 

електростанція, що забезпечувала електроенергією освітні, медичні та 

культурні заклади, державні установи. 20% тогочасного населення стало 

одержувати чисту артезіанську воду із збудованої свердловини та водогону. В 

1926 р. - стадіон на місці колишнього смітника і міських складів.  

В 1925 р. разом з жителями передмістя населення Білої Церкви 

становило 40347 чол. Ріст населення сприяв розвитку і розширенню меж м. 

Біла Церква, територія якого в 1927 р. становила 6 км2. Місто мало вже 59 

вулиць та з’явився перший автобусний маршрут [22, 148, 206]. 

В зв’язку з подальшими змінами в адміністративно-територіальному 

поділі України в 1930 р. Біла Церква стала центром одноіменного району, 

який у 1932 р. ввійшов до складу Київської області.  

В передвоєнні роки найбільшим підприємством міста був завод 

«Сільмаш» з 11 цехами та майстернями. За роки індустріалізації в місті стали 

до ладу друга електростанція, взуттєва і деревообробна фабрики, завод 

«Хімпром», цегельний завод Південно-Західної залізниці, завод комбікормів і 

консервний, ковбасна фабрика тощо. 

Зміни в господарській діяльності міста в 30-х рр. ХХ ст. сприяли 

зміцненню його соціальної сфери, а саме в 1936 р. відкрилися регулярні 
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міжміські автобусні сполучення з районними центрами та Києвом [22, 148, 

206]. 

Отже, в першій пол. ХХ ст. зі встановленням радянської влади, 

розвиток та розбудова території міста інтенсифікується у рази. Завдяки 

цьому місто стало одним з потужних промислових, транспортних, аграрних 

та культурних центрів не тільки Київщини, а й України. Міська територія 

продовжувала розширюватись у всіх напрямках, а площі природної 

рослинності, значно скоротившись, мали лише локальне спорадичне 

розміщення. Розбудова промислового комплексу міста та прокладання 

автошляхів приміського та міжміського сполучень ще більше сприяли 

збагаченню місцевої флори новими чужорідними видами рослин, як 

культурних так і дикорослих. 

16 липня 1941 р. м. Біла Церква було захоплене німецько-

фашистськими військами, а окупація тривала 902 дні, аж до 4 січня 1944 р. 

Майже вся інфраструктура міста була знищена або знівечена окупаційним 

режимом. Завдяки самовідданій праці білоцерківців вже до кінця 1944 р. 

було відновлено роботу на 26 підприємствах з 29, що діяли до війни. 

Упродовж 1944 — 1950 рр. були відбудовані всі соціальні та культурні 

заклади [22, 206]. 

В 70-х рр. ХХ ст. Біла Церква починає інтенсивно розбудовуватись. 

Протягом 1959—1965 р.р. були побудовані та запрацювали 14 нових 

промислових підприємства: завод «Електроконденсатор» (1965 р.), цегельний 

(1959 р.) та завод залізобетонних виробів (1963 р.), комплекс по виробництву 

мінеральної вати, м'ясокомбінат (1960 р.), молокозавод (1961 р.), пивзавод 

(1963 р.), комплекс крупнопанельного домобудування (1959 р.), завод 

металовиробів (1964 р.), енергоремонтний завод (1964 р.), крупзавод (1959 

р.), щебневий завод (1961 р.) тощо. 

В жовтні 1966 р. розпочалось будівництво одного з найбільших 

підприємств міста — Білоцерківського шинного комбінату, який запрацював 

у грудні 1972 р. У 1973 р. розпочалося будівництво заводу гумових технічних 
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виробів. З 1975 Білоцерківський шинний комбінат перетворено в 

Білоцерківське виробниче об'єднання шин і гумоазбестових виробів. В тому 

ж році було розпочате будівництво заводу азбестотехнічних виробів, який 

запрацював в 1979 р. [22, 148, 206]. 

На початку 80-х років ХХ ст. Біла Церква стає великим промисловим, 

адміністративним і культурним центром Київської області, містом обласного 

підпорядкування. Разом з житловими новобудовами, значна частина яких 

була зведена на родючих полях приміської зони, територія міста на кінець 

70-х – початок 80-х р.р. у порівнянні з 1924 р. збільшилася майже в шість 

разів. Значно поліпшились транспортні послуги і зв'язок. В 1979 р. в місті 

курсував 31 автобус, 53 таксомотори. Створено мережу телефонних станцій, 

радіомовлення, місцеве телебачення [22, 148, 206]. 

Отже, початок другої пол. ХХ ст., що ознаменувався подіями Другої 

світової війни (1939-1945 р.р.), характеризується дещо сповільненими 

темпами подальшого розвитку та розбудови міста, оскільки у повоєнний 

період всі сили влади були направленні на відновлення зруйнованої 

транспортної інфраструктури та промисловості, соціальних закладів і 

установ. А от у 60-х – 70-х р.р.  інтенсивність розвитку та розбудови міста 

знову прискорюється у рази. Продовжується інтенсивна багатоповерхова 

квартирна забудова міста в нових мікрорайонах, побудова та розширення 

великих та середніх підприємств промислового та аграрного сектору тощо. 

Міська територія продовжувала розширюватись у всіх напрямках. 

Продовження розбудови та прокладання автошляхів приміського, 

міжміського регіональних сполучень, а також автотраси міжнародного 

сполучення М-05, інтенсифікували збагачення місцевої флори новими 

чужорідними видами рослин. 

В 90-ті р.р. ХХ ст. площа території міста становила 3697 га на якій діяли 

32 промислові та 4 автотранспортні підприємства, 20 будівельних організацій, 

3 залізничні станції, тролейбусне депо тощо. В місті були зосереджені 

підприємства таких галузей, як хімічна, машинобудівна, енергетична тощо. 
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Найбільшим в місті підприємством на той час було виробниче об'єднання 

«Білоцерківшина», а крім нього промисловий комплекс утворювали такі 

підприємства міста як завод гумотехнічних виробів, завод азбестових 

технічних виробів, Білоцерківський шинний завод № 1 та шинний завод № 2, 

домобудівний комбінат, виробниче проектно-будівельне об'єднання 

«Білоцерківжитлобуд», виробниче об'єднання «Електрокераміка» тощо. У 

місті працювало більше 800 малих підприємств та кооперативів таких як 

агрофірма «Олександрія», кооператив «Промінь», житлово-будівельне 

кооперативне об'єднання «Афганець» тощо. Інтенсивно розвивались в місті 

підприємства легкої промисловості такі як трикотажна фабрика ім. 8 Березня, 

орендне підприємство «Олександрія», Білоцерківське взуттєве об'єднання 

тощо. 

 

 

Рис. 1.5. Місто Біла Церква та його околиці ( 80-ті -90-ті р.р. XX ст.) 
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Станом на 1993 р. чисельність населення міста становила 210 тис. чол. 

В 90-х роках ХХ ст. Біла Церква мала добре розвинену мережу освітніх і 

медичних закладів, соціальних та культурних установ, іформаційне 

середовище (3 телеканали, газети, радіо тощо) [21, 22, 148, 206]. 

Період кінця ХХ ст. - початку ХХІ ст. характеризується продовженням 

інтенсивної багатоповерхової квартирної забудови як у старих, так і в нових 

мікрорайонах міста, побудовою нових та розширенням старих підприємств 

промислового і аграрного сектору, розбудовою торгової мережі та 

культурно-масових закладів тощо.  

Висновки до підрозділу 

Отже, історичний розвиток сучасного міста Біла Церква розпочався із 

заснування ще в добу Київської Русі (Х–XІII ст.) на його території 

невеликого військово-оборонного поселення Юр’їв. Сучасна ж історія 

досліджуваного міста пов’язана з власне Білою Церквою, що в добу 

середньовіччя та гетьманської держави (ХІV–XVII ст.) було невеликим за 

площею та населенням військово-оборонним, господарським і культурним 

містечком.  

Інтенсифікація розвитку та розбудови території міста припадає на 

період господарювання в ньому родини Браницьких (ХVІІ – XIХ ст.), коли 

територія та населення Білої Церкви збільшились у кілька разів, а місто стало 

одним з великих промислових, аграрних, транспортних та культурних 

центрів Київщини на той час.  

В першій пол. ХХ ст. зі встановленням радянської влади, розвиток та 

розбудова території міста прискорилась у рази, оскільки розпочалась 

інтенсивна кілька- та багатоповерхова квартирна забудова міста, побудова та 

розширення промислових підприємств та аграрних господарств, прокладання 

автошляхів приміського та міжміського сполучень тощо, що сприяли 

збагаченню місцевої флори новими чужорідними культурними і 

дикорослими видами рослин. 
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Друга пол. ХХ ст. характеризувалась дещо сповільненими темпами 

подальшого розвитку та розбудови міста, пов’язаними з відновленням 

зруйнованої транспортної, промислової та соціальної інфраструктури міста у 

повоєнний період та прискоренням їх знову у 60-х – 80-х р.р. в рази. 

Сучасний період (кінець ХХ ст. - початок ХХІ ст.) характеризується 

стабільно високими темпами розвитку та розбудови міста, що полягав у 

продовженні інтенсивної квартальної багатоповерхової забудова старих і 

нових мікрорайонів міста, побудови нових та розширення старих 

підприємств промислового, аграрного та соціального секторів. Міська 

територія продовжує розширюватись у всіх напрямках за рахунок земель 

прилеглих сільських населених пунктів та власного міського резервного 

земельного фонду. Якісний і кількісний склад місцевої флори продовжує 

змінюватись за рахунок заносу нових чужорідних видів рослин.   

Крім того, аналіз літературних джерел засвідчує те, що фактично всі 

навколишні населені пункти історично, економічно, соціально нерозривно 

прямо були пов’язані з розвитком та розбудовою міської інфраструктури 

Білої Церкви та будуть паралельно розвиватись і надалі не втрачаючи цих 

зв’язків з містом. 

 

1.3. Соціально-економічна характеристика м. Біла Церква 

Сучасна Бiла Церква – місто обласного підпорядкування, центр 

однойменного адміністративного району, розташоване на пiвденному заході 

Київської області за 84 км вiд столицi України м. Києва [88] i є найбiльшим 

адміністративним, промисловим, культурним центром і транспортним 

вузлом не тільки свого району, а й Київської областi. 

Біла Церква є центром Білоцерківської районної та міжрайонної систем 

розселення, які в свою чергу, входять як складові частини до Київської 

обласної та міжобласної систем розселення (рис. 1.6) [88]. 

Транспортні зв'язки міста забезпечують державні автодороги: 

міжнародна (М-05) (Санкт-Петербург – Київ – Одеса), регіональні – Р-04 
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(Київ – Фастів – Біла Церква – Тараща – Звенигородка), Р-17 (Біла Церква – 

Тетіїв – Липовець – Гуменне - /М-12/), Р-32 (Кременець – Біла Церква – 

Ржищів) та залізнична лінія Фастів 1 – Миронівка – Знам'янка (двоколійна 

електрифікована). У місцевому сполученні місто обслуговує система 

автодоріг місцевого значення (обласних, районних) [88].  

 

 

Рис. 1.6. Місто Біла Церква в обласній системі розселення [88] 

 

Найближчими до районного центру населеними пунктами є:  з півночі - 

смт Терезине; з півдня - с. Шкарівка; з заходу - с. Фурси. 

Станом на початок 2016 р. місто не має відповідної до дійсності, 

офіційно затвердженої міської межі, і звітує за формою 6-зем про територію 

міста площею 3368,0 га або 33,68 км², яка була встановлена ще у 1963 р.  

Загалом, площа території, яка фактично є містом Біла Церква (станом 

на кінець 2015 р.), складає 6318,96 га або 63,19 км² [88]. 
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Починаючи з 70-х р.р. ХХ ст., кількість населення міста бурхливо 

зростає — за два десятиліття вона збільшилась майже на сто тисяч. 

 Кількість населення Білої Церкви на 01.02.2011 р. становила 209,4 тис. 

чол., а станом на 01.01.2015 р. – 211, 1 тис. осіб [88]. Станом на 01.12.2020 р. 

населення міста становить 208 877 осіб (Державна…2021).  

Економіка міста представлена потужним промисловим комплексом, 

який складається на сьогоднішній день із 57 підприємств різних галузей та 

видів діяльності. Провідними галузями економіки міста є: хімічна і 

нафтохімічна промисловість, машинобудування, добувна, легка, харчова, 

переробна, фармацевтична промисловості, виробництво меблів тощо 

[https://bc-rada.gov.ua/]. 

Найбільшими підприємствами міста є: ПрАТ «Росава»; ТОВ «Інтер-

ГТВ», ТОВ "Білоцерківський завод «Трібо»; ПАТ «Білоцерківський завод 

залізобетонних конструкцій», ТОВ «Білоцерківський домобудівельний 

комбінат», КП «Білоцерківбуд»; ТОВ «Валтекс»; ТОВ НВП 

«БілоцерківМАЗ»; ДП «Білоцерківський завод „Еталон“»; ПАТ НВФ 

«Ферокерам»; ТОВ "СП «Укрінтерм»; ТОВ «Завод пакувального обладнання 

„Термо-Пак“»; ТДВ «Білоцерківський кар'єр»; ПАТ «Білоцерківська 

книжкова фабрика»; ТОВ «Біофарма-Інвест»; ТОВ «Маревен Фуд Україна»; 

ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат»; ПАТ «Білоцерківський 

консервний завод»; ДП ПАТ «Київхліб» Білоцерківський хлібокомбінат; КП 

«Білоцерківхлібопродукт»; ВП «Весна» УТО; ЗАТ фабрика ПТВ «Тосна»; 

ВПП «Модерн» та меблева фабрика «Веста тощо [https://bc-rada.gov.ua/]. 

Транспортна система міста досить розвинена. В мiстi є аеродром, (на 

території КП «БВАК» (Білоцерківський вантажний авіаційний комплекс, 

створений у 2000 р. на базі «Білоцерківського авіаремонтного заводу» 

Міністерства оборони України)) 2 залiзничнi станції, (залізничний вокзал 

«Біла Церква» та залізнична станція «Роток»), автовокзал, приміська 

автостанція та декілька автотранспортних майданчиків приватних 

підприємств-перевізників.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%90%D0%A2_%C2%AB%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B2%D0%B0%C2%BB_(%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9E%D0%92_%C2%AB%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%93%D0%A2%D0%92%C2%BB_(%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%9E%D0%92_%C2%AB%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%93%D0%A2%D0%92%C2%BB_(%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%22%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%22
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%22%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%22


45 

 

 

Внутрішньоміські громадські перевезення в мiстi здійснюються 4 

транспортними пiдприємствами з перевезення вантажiв, 2 підприємствами 

пасажирського транспорту (автобусний та тролейбусний парки) та кількома 

приватними пiдприємствами з перевезення пасажирiв, завдяки добре 

розгалудженій транспортній мережі маршрутів автобусів (17), мікроавтобусів 

(близько 25) та тролейбусів (5). 

Соціальна інфраструктура м. Біла Церква також добре розвинена. Бiла 

Церква має розгалужену мережу освiтнiх закладiв: 25 загальноосвiтнiх 

навчальних закладів, в т.ч. 2 гімназії, 5 спецiалiзованих загальноосвітніх 

шкіл, державний лiцей, колегіум. Крім цього у місті функціонує 6 

позашкільних закладів (спорту, художнього та музичного мистецтва тощо). 

Мережа дошкільної освіти нараховує 38 закладів різних типів. 

Також у місті є 8 ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації або їх філій 

(Білоцерківський національний аграрний унiверситет; Білоцерківська філія 

МАУП, Білоцерківський факультет економіки та бізнесу ЗАТ «Київський 

університет культури» КНУКІМ тощо) та 8 закладів І і ІІ рівня акредитації 

(Технолого-економічний коледж БНАУ; КВНЗ «Білоцерківський медичний 

коледж»; Білоцерківський технічний коледж ТСО України; КЗ 

«Білоцерківський гуманітарний коледж»; Білоцерківський коледж сервісу та 

дизайну; ДВНЗ «Білоцерківський механіко-енергетичний технікум» тощо) 

[https://bc-rada.gov.ua/]. 

Мережу медичних закладів утворюють 7 багатопрофільних та 4 

спеціалізованих лiкувальних установ, у тому числі військовий шпиталь, 5 

полiклiнiк, 1 міське паталогоанатомічне бюро, 1 Київський обласний центр 

переливання крові та 1 станція швидкої невідкладної медичної допомоги, 4 

санітарно-епідеміологічні заклади та 1 міський центр здоров'я, а також 

санаторій-профілакторій «Діброва». Також у місті функціонує 1 

спеціалізований обласний будинок дитини, 1 реабілітаційний центр для 

хворих з дитячим церебральним паралічем. 

http://www.bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=36
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У місті розвинена і мережа закладiв культури, спорту та відпочинку: 3 

палаци культури, 3 кiнотеатри (у тому числі кінотеатр ім. О. Довженка на 600 

місць), 6 клубiв, 13 бiблiотек, центр творчості дітей та юнацтва «Соняшник»; 

будинок юних техніків; будинок юних натуралістів; Дитячо-юнацький 

фізкультурно-спортивний клуб; будинок художньої творчостї, 2 ДЮСШ, 5 

спортивних клубів, 4 стадiони (у тому числі стадіон «Трудові резерви»), 4 

футбольних поля, 59 спортивних майданчиків, 6 плавальних басейнів та 

льодова арена «Білий Барс» тощо.  

Також у місті функцiонують академічний обласний музично-

драматичний театр iм. П. Саксаганського, Будинок органної i камерної 

музики, драматичний театр "Новий". Починаючи з 1924 р. діє 

Білоцерківський краєзнавчий музей (в якому понад 75 тис. експонатів) та ще 

4 музеї міського значення [https://bc-rada.gov.ua/]. 

В місті діють 11 національно-культурних товариств та міських творчих 

спілок, 24 народних та зразкових самодіяльних колективи. У Білій Церкві 

зареєстровано понад 40 релігійних громад, у т.ч. 10 громад Української 

православної церкви, римокатолицька церква, громада іудеїв, мусульманська 

парафія та інші. Є 5 церков, каплиця, жіночий монастир Святої 

рівноапостольної Марії-Магдалини, 4 Будинки молитви. 

На території міста є 8 готелів, безліч магазинів, супермаркетів, аптек, 

кафе, а також відділень та філій 25 банків. У місті працюють 3 місцеві 

телестудії, 14 місцевих газет, студія місцевого радіомовлення. Діють 95 

міських організацій політичних партій, близько 200 громадських організацій 

[206]. 

Крім того, на території міста дислокується 2 військові частини 72 

Окремої механізованої бригади Сухопутних військ України. 

В Білій Церкві знаходиться понад 80 пам’яток історії, археології, 

архітектури та культури, понад 20 об'єктів зеленої зони міста (парки, сквери, 

алеї, бульвари тощо) та Державний дендрологічний парк „Олександрія” НАН 

України [https://bc-rada.gov.ua/]. 

http://www.bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=38
http://www.bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=20
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Висновки до підрозділу 

Отже, сучасна Бiла Церква є містом обласного підпорядкування та 

центром Білоцерківської районної та міжрайонної систем розселення i є 

найбiльшим адміністративним, промисловим, культурним центром і 

транспортним вузлом Київської областi. 

Транспортна інфраструктура міста, що представлена аеродромом (КП 

«БВАК»), залізницею (залізничний вокзал «Біла Церква» та залізнична 

станція «Роток»), автовокзалом, приміською автостанцією та декількома 

автотранспортними майданчиками приватних підприємств-перевізників, та 

тісно пов’язана з міжнародною (М-05) і кількома регіональними (Р-04, Р-17, 

Р-32) автодорогами та залізничною лінією (Фастів 1 – Миронівка – 

Знам'янка), є досить розвиненою, і як наслідок, здійснює значний 

антропічний тиск як на зелені зони міста так і на приміські природні 

осередки флори, оскільки інтенсивність руху транспорту і по міських, і по 

приміських автошляхах є досить високою, що звичайно ж впливає на 

природну рослинність. 

Економіка Білої Церкви представлена потужним промисловим 

комплексом, який представлений 57 підприємствами хімічної, нафтохімічної, 

добувної, легкої, харчової, переробної, фармацевтичної галузей 

промисловості, машинобудування тощо. Промисловий комплекс як міста так 

і прилеглих населених пунктів також здійснює значний антропічний тиск на 

природні екотопи, оскільки представлений виробництвом широкого спектру 

продукції різноманітних галузей промисловості. При чому, інтенсивність та 

ступінь цього впливу залежить від шкідливості підприємства та його 

розміщення на досліджуваній території. Звичайно ж найбільше впливають на 

флору міста підприємства хімічної, нафтохімічної, харчової, легкої галузей 

промисловості та машинобудування.   

Соціальна інфраструктура міста має добре розгалужену мережу 

освiтнiх, медичних та соціальних закладів культури, спорту та відпочинку, 

навколишні території яких добре озеленені декоративними насадженнями 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%84%D1%82%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=36
http://www.bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=38
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багаторічників та однорічників, є локальними осередками існування як 

залишків природних фітоценозів так і штучно створених культурфітоценозів.  

Крім того, на території міста знаходиться понад 80 пам’яток історії, 

археології, архітектури та культури, а також понад 20 об'єктів зеленої зони 

міста (парки, сквери, алеї, бульвари тощо) і Державний дендрологічний парк 

„Олександрія” НАН України, що також відіграють значну роль не тільки у 

забезпеченні кращого екологічного стану міського середовища, а й у 

збереженні деяких рідкісних видів рослин, що часто рекультивуються на їх 

території.  

 

1.4. Фізико-географічні особливості дослідженої території 

Детальні фізико-географічні дослідження території міста та району, в 

межах якого воно знаходиться, не проводились або є лише фрагментарні 

описи окремих ділянок. Тому нами проведено комплексний аналіз 

літературних джерел та здійснена характеристика фізико-географічних умов 

території міста та його околиць [10, 70, 11, 66, 89, 146, 163, 240, 244, 248].  

Біла Церква та її околиці знаходяться на південному заході Київської 

області. 

За фізико-географічним районуванням України [163, 244] місто 

розташоване в межах Білоцерківсько-Богуславського району Північно-

Східної Придніпровської височинної області Подільсько-Придніпровського 

краю Лісостепової зони Східноєвропейської рівнинної ландшафтної країни 

[163, 244]. 

Рельєф території, де розміщене м. Біла Церква, формувався під 

впливом геологічних процесів, пов’язаних з річковими та підземними 

водами, вітром, рослинними організмами. Більша частина міста знаходиться 

на території Прироської рівнини, де середня висота над рівнем моря 

становить 150 - 200 м. В геоморфологічному відношенні майже вся територія 

дослідженого міста розташована на першій та другій надзаплавних терасах р. 

http://www.bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=20
http://www.bilatserkva.info/modules.php?name=Content&op=showpage&pid=20
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Рось, і лише піденні околиці міста знаходяться на підвищеннях мореново-

водно-льодовикової рівнини, що є окраїною Придніпровської височини [163, 

248].  

За геологічною структурою територія міста розташована на 

Українському кристалічному щиті, утвореного гранітами, гранітогнейсами, 

пегматитами протерозою. Поверхня кристалічних порід перекрита осадовими 

породами неогену та антропогену. За тектонічним районуванням Київської 

області [163], м. Біла Церква знаходиться в межах Фастівського блоку 

Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита. 

На досліджуваній території найбільша частка припадає на чорноземи 

опідзолені легкосуглинкового механічного складу з високим вмістом гумусу 

в орному шарі грунту, які займають близько 60% площі міста. Незначну 

частину території, а саме прируслові ділянки та заплави річок Рось, Протока 

займають лучні ґрунти. 

Територія адміністративного району, де знаходиться місто і його 

околиці, розташоване в межах однакових широт і тому кліматичні умови 

практично суттєво не відрізняються. Клімат тут помірно-континентальний, з 

м’якою зимою, нестійкими морозами, частими відлигами, неспекотним літом 

та затяжними осінню, весною. Часто можливі пізні весняні та ранні осінні 

заморозки. Всі пори року виражені чітко, перехід від однієї пори до іншої 

відбувається поступово. Середня місячна температура повітря в січні 

становить – від 6,5 до 10,0 °С нижче нуля, а в липні – від 19,0 до 26,0 °С 

вижче нуля.  Кількість днів із сніговим покривом за зиму становить близько 

86, а тривалість безморозного періоду у повітрі – 173. Середня кількість 

опадів за рік становить близько 562 мм [146, 163 ]. 

Водні ресурси на території міста представлені річками, озерами, 

ставками, болотами. Найбільшою водною артерією міста є права притока р. 

Дніпро - р. Рось, що з її притоками становить основу Південного 

гідрологічного району Київщини. Рось протікає через територію міста з 

заходу на схід, розділяючи місто на дві частини. В східній частині міста 
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протікає її ліва притока – р. Протока. Крім Білої Церкви, в долині та на 

території заплави Росі знаходиться с. Шкарівка та інші села. На ще одній 

лівій притокі Росі – р. Кам’янкі знаходиться с. Фурси. Крім цього, у північно-

східній частині міста знаходиться низка ставків [11, 146, 163, 240].  

За геоботанічним районуванням України (Дідух, Шеляг-Сосонко, 2003) 

[122] територія міста належить до Північного Правобережно 

придніпровського (Старокостянтинівсько-Білоцерківського) округу 

Української лісостепової (Подільсько-Середньопридніпровської) підпровінції 

Східно-Європейської лісостепової провінції Євразійської степової 

(Європейсько-Сибірської лісостепової) області Голарктичного домініону. 

Оскільки окремого опису рослинного покриву Білоцерківщини нема, ми 

використали матеріали з опису рослинного світу всієї Київської області  [248, 

283, 284],. За даними В.Г. Собка [283, 284], флора судинних рослин 

Київщини нараховує 126 родин і 1703 види, переважна більшість яких за 

системою А.Л. Тахтаджяна належать до відділу Magnoliophyta. Провідне 

місце у флорі належить родинам Asteraceae – 209 видів, Poaceae – 140, 

Brassicaceae– 69, Lamiaceae – 66, Scrophulariaceae – 61, Ranunculaceae – 51.  

У формуванні флори та рослинності досліджуваного регіону беруть 

участь мультирегіональні, голарктичні, палеарктичні, неморальні, бореальні, 

степові та середземноморські види. 

Основне ядро флори Київської області складають неморальні види, що 

приурочені до широколистих лісів або самі утворюють ці ліси. Характерною 

рисою провінції є широколисті ліси – діброви, судіброви, груди, сугрудки, 

частково субори. Хоча бореальних видів небагато (всього 34), проте вони 

відіграють досить важливу роль у формуванні борів та суборів. Це переважно 

вічнозелені кущі чи кущики або зимовозелені багаторічники [124, 125]. 

Середземноморські види у флорі Київщини є адвентивними рослинами 

і представлені переважно однорічниками. Поселяються вони на порушених 

ґрунтах, пісках, засмічених місцях, вздовж залізничних колій та на узбіччях 

автошляхів. 
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Кількість видів деревних рослин незначна, проте вони домінують у 

рослинному покриві області, формуючи широколистяні, мішані та хвойні 

ліси. До складу лісів входить чимало видів кущів, які проте рідко самостійно 

утворюють чагарникові зарості. Трав’янисті багаторічники беруть участь в 

утворенні як лісових, так і лучних та степових угруповань. Значну кількість 

однорічників і дворічників вирощують на полях та городах [124, 125]. 

У флорі області як загалом, так і на досліджуваній території є рідкісні, 

зникаючі, ендемічні та реліктові види рослин, які потребують повної або 

часткової охорони. Охороняються такі види рослин передусім на території 

дендропарку «Олександрія» НАН України.  

Висновки до підрозділу 

З короткого аналізу фізико-географічних особливостей території, де 

розташоване місто та його околиці, можна зробити висновок, що місто має 

досить вдале географічне розташування з хорошими природними умовами. 

На території міста розташований дендрологічний парк «Олександрія» 

НАН України де, поряд зі створеними штучними і напівприродними 

ландшафтами та колекційними ділянками, збереглися осередки природних 

фітоценозів за участі аборигенних видів. 
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РОЗДІЛ 2  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Комплексне дослідження урбанофлори Білої Церкви та її околиць 

проведено упродовж 2010-2020 рр.  

Вивчення видів здійснювалося за допомогою загальноприйнятого 

маршрутно-експедиційного методу безпосередньо у природі з наступною 

камеральною обробкою зібраного матеріалу з застосуванням математичної 

обробки параметрів і характеристик, виконаних за загальноприйнятими 

методиками [58, 90, 91, 101, 290, 313, 314, 325, 326]. Також критично 

опрацьовано матеріали Гербаріїв Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова, Інституту ботаніки ім.. М.Г. Холодного НАН 

України (KW), Державного дендропарку "Олександрія" НАН України 

(BCK*), Білоцерківського краєзнавчого музею, що стосувалися флори даного 

міста.  

В основу роботи покладено оригінальні дані експедиційних 

досліджень, доповнені критичним аналізом літературних даних, матеріалів 

гербарних колекцій, адміністративних та історичних карт, картосхем тощо. 

Були охоплені всі типи міських екотопів з різним ступенем антропічного 

навантаження. В ході дослідження урбанофлори, проведеного під час 30 

експедиційних виїздів, було зібрано близько 1500 гербарних аркушів [39, 40, 

44].  

Під час дослідження урбанофлори міста та його околиць використано 

класичний порівняльний морфолого-географічний метод, що включає 

ідентифікацію видів судинних рослин за морфологічними ознаками, аналіз 

їхнього географічного поширення та еколого-ценотичної приуроченості. 

Об’єкт дослідження обмежується адміністративними межами м. Біла 

Церква. 
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Термін урбанофлора ми приймаємо у визначенні Р.І. Бурди (Бурда, 

1991): „Системы популяций всех видов растений, спонтанно поселившихся в 

пределах городской черты и зеленой зоны, относим к синантропной флоре 

урбанизированных территорий и называем урбанофлорой” [59].  

У роботі для флористичних досліджень використано понятійно-

термінологічний апарат, узагальнений у спеціальних працях Б.А. Юрцева та 

Р.В. Камеліна (1987) [327], при фракційному аналізі – J. Kornas (1968) [365], 

узагальнені у праці B. Sudnik-Wojcikowska (1998) [398].  

У роботі прийнято концепцію монотипічного стандарту виду (М.В. 

Клоков, 1973) [161], яка є традиційною для української школи систематиків і 

флористів. Аналіз систематичної структури урбанофлори проведено за О.І. 

Толмачовим (1974, 1986) [290, 291].  

Географічний аналіз урбанофлори та розподіл видів за хорологічними 

групами проводили на основі флористичного районування Землі А.Л. 

Тахтаджяна (1978) [288] з врахуванням поглядів Ю.Д. Клеопова (1990) [157] 

та доповненнями (Екофлора України, 2000) [133]. 

Біоморфологічну структуру урбанофлори визначали за В.М. Голубєвим 

(1965, 1972) [95, 96], І.Г. Серебряковим (1962) [276, 277, 278] та С. Raunkiaer 

(1934) [390].  

Аналіз екологічної структури урбанофлори проведено із застосуванням 

екологічних шкал (Екофлора України, 2000) [133]. Для встановлення 

екологічної структури нами було складено екологічні спектри рослин 

урбанофлори за відношенням до водного (гідроморфи) та світлового 

(геліоморфи) режимів, родючості грунту (едафоморфи). 

Еколого-ценотичну структуру визначали за системою ценоморф О.Л. 

Бельгарда (1950) [19], зазначену у [123] Я.П. Дідухом, П.Г. Плютою.  

Для вивчення флороекотопологічної диференціації території м. Біла 

Церква використовували типологію міських екотопів, запропоновану Р.І. 

Бурдою та О.А. Ігнатюк [58], нами дещо модифіковану для даного міста. 
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Фракційний поділ урбанофлори проводили згідно класифікації J. 

Kornas (1968) [365]. Відповідно, нами виділено дві фракції – автохтонну 

(аборигенну) та алохтонну (адвентивну). 

Групи видів адвентивної фракції урбанофлори Білої Церкви і її околиць 

проаналізовано за часом та способом занесення, ступенем натуралізації 

відповідно до класифікації J. Kornas (1968) [365], з врахуванням поглядів 

В.В. Протопопової (1991) для адвентивного елементу України [252].  

Для оцінки ступеня антропічної трансформації флори були використані 

індекси, запропоновані J. Kornas (1968) [365], B. Sudnik-Wojcikowska (1987, 

1994) [397, 399], B. Jackowiak (1990) [352, 353], що встановлюють відсоткову 

участь різних за відношенням до антропопресії груп в урбанофлорі або її 

фракціях, а саме:  

Індекс синантропізації флори (IS), що визначає відсоток синантропних 

видів від загального числа видів урбанофлори: 

Ap + An 

IS = _________________ x 100 %, 

Sp + An 

де Ap – апофіти, An – антропофіти (адвенти), Sp – спонтанофіти. 

Індекс апофітизації флори (IAp), що визначає відсоток апофітів від 

загального числа видів урбанофлори:  

Ap 

IAp = ___________ x 100 %, 

Sp + An 

де Ap – апофіти, An – антропофіти (адвенти), Sp – спонтанофіти. 

Індекс антропофітизації флори (IAn), що вказує відсоткову участь 

адвентивних видів в цілому в урбанофлорі: 

An 

IAn = ____________ x 100 %,  

Sp + An 

де An – антропофіти (адвенти), Sp – спонтанофіти. 

Індекс археофітизації флори (IArch), що вказує відсоткову участь 

археофітів в цілому в урбанофлорі: 

Arch 
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IArch = _____________ x 100 % 

Sp + An 

де Arch – археофіти, An – антропофіти (адвенти), Sp – спонтанофіти. 

Індекс кенофітизації флори (IKen), що вказує відсоткову участь 

кенофітів в цілому в урбанофлорі: 

Ken 

IKen = _____________ x 100 %, 

Sp + An 

де Ken – кенофіти, An – антропофіти (адвенти), Sp – спонтанофіти. 

Індекс модернізації флори (IM), що вказує відсоток кенофітів в 

адвентивній фракції урбанофлори: 

Ken 

IM = _____________ x 100 %, 

An 

де Ken – кенофіти, An – антропофіти (адвенти). 

Індекс нестабільності (IJ), що вказує відсоток адвентивних видів, що 

недостатньо натуралізувалися (діафітів) в цілому у флорі: 

Diaf 

IJ = ____________ x 100 %,  

Sp + An 

де Diaf – діафіти, An – антропофіти (адвенти), Sp – спонтанофіти. 

Екологічну структуру флори за стійкістю до урбанізації визначено за 

класифікаціїю R. Wittig et al. (1985) [412].  

Аналіз поширення рослин урбанофлори міста в екосистемах різного 

ступеня гемеробності (гемеробія) проводили за класифікацією екосистем H.-

P. Blume, H. Sukopp (1976) зазаначені у [133]. Відповідно було використано 

шість ступенів гемеробності (агемероб – в антропічних системах не 

відмічався; олігогемероб – заповідні, мало змінені, сінокосні; мезогемероб – 

пасовищні, сінокосні, лісосічні, пірогенні, рекреаційні; еугемероб – польові, 

плантаційні, фіто меліоративні, гідромеліоративні; полігемероб – промислові, 

відвальні, гідробудівні, дорожньо-лінійні екосистеми тощо) [133].   

На основі підходів B. Sudnik-Wojcikowska (1987) [397] та R. Wittig 

(1984, 2002) [413, 414] територія досліджуваного міста умовно була поділена 

на урбан- та субурбанзони. Відповідно, до урбанзони включено території з 
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компактною (стара частина міста) та з нещільною (нова забудова міста) 

забудовою, що характеризуються антропічно зміненим або зовсім відсутнім 

рослинним покривом. 

В субурбанзоні, що характеризується наявністю напівприродного та 

природного рослинного покриву, виділено внутрішню та зовнішню. 

Внутрішню субурбанзону утворюють залізниця, промислові 

підприємства, сільськогосподарські угіддя, прибудинкові території закладів 

соціальної сфери міста тощо, а зовнішню – фрагменти напівприродного і 

природного рослинного покриву, що утворюють зелену зону міста. 

Созологічна характеристика видів, що наведена в анотованому 

конспекті, подана згідно «Червона книга України. Рослинний світ» (1996, 

2009) та «Офіційні переліки регіонально рідкісних рослин адміністративних 

територій України» (2012) та ін. [6, 69, 132, 164, 301, 302]. 

При складанні анотованого конспекту використано літературні джерела 

[46-54, 62,63, 76, 104, 105, 115-117, 119, 121, 124, 125, 154, 155, 160, 236, 251-

254, 262, 283, 284, 294, 295, 303, 306 та ін.]. 

Господарське значення видів в анотованому конспекті узагальнено за 

літературними джерелами [106, 114, 115, 116, 117, 133, 165, 176, 188,  201, 

205, 226, 243, 251, 252 ]. 

Латинські назви видів рослин приведено відповідно до «Vascular plants 

of Ukraine. A nomenclatural checklist» (Mosyakin, Fedoronchuk, 1999) [378] із 

врахуванням сучасних уточнених номенклатурних даних [217, 219]. 
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РОЗДІЛ 3 

КОРОТКИЙ НАРИС З ІСТОРІЇ УРБАНОФЛОРИСТИЧНИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ У ЄВРОПІ, УКРАЇНІ ТА ДОСЛІДЖУВАНОМУ 

РЕГІОНІ 

На початку ХIХ ст. розпочинаються активні дослідження флори міст, 

але вони не носять спеціального характеру урбанофлористичних досліджень 

[382]. 

На території України флористичними і геоботанічними дослідженнями 

природної та синантропної рослинності охоплена незначна кількість міст. 

Перші ґрунтовні урбанофлористичні дослідження саме конкретної міської 

флори розпочались лише на початку 90-х р.р. ХХ ст.  

 

3.1. Історія урбанофлористичних досліджень  

Початком флористичних досліджень міських територій в Європі можна 

вважати дослідження Johnson (1629-1632 р.р.), в опублікованих працях якого 

наведений перший список зафіксованих видів на території Лондона та праці 

дослідників Cornut (1635), Tjurnefort (1698), Vaillant (1727), що стосувались 

вивчення флори Парижа ще в ХVII-ХVIII ст. [341, 400]. Перші 

фундаментальні праці такого типу наводять конспекти флор певної 

місцевості та розглядають деякі актуальні загальні питання існування рослин 

в урбанізованому середовищі, наприклад праці Pauli (1648) та Elsholz (1663)  

[400].   

Як самостійний напрямок сучасної флористики урбанофлористика 

сформувалася в Європі у середині ХХ ст. (Kornas, 1978, 1990; Sudnik-

Wojcikowska, 1987, 1994; Sukopp, 1990; Klotz, 1990, 1994; Gigon, 1994; 

Jackowiak, 1998; Pysek, 1998; Tokarska-Guzik, 1999; Clemants, 2002; 

Wolkowycki, 2003 та ін.) [339, 340, 345, 349, 354, 358, 360, 368, 369, 388, 397, 

399, 401, 408,  415]. Провідну роль в її формуванні відіграли флористичні 

дослідження польських та німецьких вчених (Trzcinska-Tasik, 1979;Brandes, 
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1992, 1997; Hetzel, Uilmann, 1983; Kramer, 1991; Moraczewski, Sudnik-

Wojcikowska, 1994; Tocarska-Guzik, 2005 та ін.) [333, 334, 347,  348,  371, 377, 

409, 410]. Значний розвиток цей напрямок одержав у роботах і російських 

вчених, які зробили теоретичні висновки щодо принципів формування і 

генезису урбанофлор (Горчаковский, Пешкова, 1975; Горчаковский, 1979; 

Базарова, 1982; Ильминских, Шмидт, 1986; Ильминских, 1989; Ильминских, 

Тарасова, 1992; Ильминских, 1993, 2011; Ишбирдин, Ишбирдин, 1993 та ін.) 

[12, 98, 99, 138, 139, 140, 143, 144, 145, 286,  315].  

На основі накопиченого значного флористичного матеріалу по 

модельних містах Німеччини, Польщі, Італії, Австрії, Чехії, Словаччини, 

Росії та інших країн з середини 80-х р.р. розпочалися спеціальні порівняльно-

урбанофлористичні дослідження (Pysek, 1981, 1989, 1998; Brandes, 1992, 

Celesti Grapow, Blasi, Andreis, 1996, Celesti Grapow, Blasi, 1998, та ін.) [333, 

337, 338,  355, 356, 370, 376, 387, 388, 389 ].  

Особливо активно дослідження рослинного покриву міст розпочалося в 

кінці ХХ ст. у Німеччині (Sukopp, 1990; Klotz, 1984; Mucina, 1990 та ін.) [359, 

382, 401]. Від початку увага німецьких дослідників була зосереджена на 

інвентаризації та дослідженні динаміки змін флори і рослинності міських, а 

також приміських природних та напівприродних екотопів, згодом на 

картуванні видів типових міських екотопів. Важливу роль у цих 

дослідженнях відіграла робоча група „Biotopokartierung im besidelten Bereich„ 

(Weber, 1961, Sudnik-Wojcikowska, 1987 тощо) [411, 398]. Окремо 

заслуговують на увагу дослідження рослин міських екосистем зокрема тих, 

які підлягають охороні [401].  

У 80-х р.р. цікаві результати отримали I. Kowarik, D. Brandes, 

досліджуючи участь і роль модельних груп видів на типових міських 

екотопах (мури, вулиці, залізничні станції, цвинтарі, пустирі та ін.) [333]. 

Стан дослідження флори і рослинності модельних міст Німеччини 

підсумовано в бібліографіях S. Klotz, L. Mucina та узагальнюючій роботі з 

історії дослідження екології міст H. Sukopp [349, 360, 382, 401].  
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Урбанофлористичні дослідження активно проводилися і в Польщі 

(Sudnik-Wojcikowska, 1987, 1994, 1998 та ін.) [397-399], зокрема з 

використанням картографічного матеріалу, спеціально досліджувалися 

проблеми апофітизації та неофітизації рослинного покриву, стану флори і 

рослинності міст у зв’язку з їхніми природними умовами, загальною 

синантропізацією, вимирання флор (Falinski, 1968, 1971) [343, 344]. Слід 

згадати і спроби впорядкувати термінологію у галузі синантропізації 

рослинного покриву. Важливими з точки зору особливостей дослідження 

флори міст є роботи J. Kornas, J. Falinski, H. Trzciсska-Tacik, B. Sudnik-

Wojcіkowska та ін. [339, 344, 365, 367, 398, 410, 415]. Узагальнення 

відомостей про дослідження урбанофлор Польщі та інших країн наведені в 

роботі B. Sudnik-Wojcikowska [398].  

Числові показники для характеристики рослинного покриву 

урбанофлор одними з перших запропонували німецькі вчені-екологи H. 

Sukopp, W. Kunick та польські ботаніки J. Kornas, B. Jackowiak [353, 366, 372, 

401].   

Для польських науковців характерна ґрунтовна розробка питань з 

вивчення флори великих та малих міст [357, 395, 397, 402, 403, 404, 405]. 

Вивчені флора та рослинність більше 140 міст Польщі, для 20 з них складено 

синтаксономічні схеми міської рослинності [394].  

Дослідження з проблем синантропізації рослинного покриву Польщі 

польські дослідники проводять на високому теоретичному та методичному 

рівнях і їхні результати є основою для поглиблення робіт з даної 

проблематики. Питанням використання флористико-екологічного методу у 

плануванні міської забудови присвячена робота B. Jackowiak (1990) [352]. На 

основі флористичних даних автором проведена оцінка екологічних умов 

міського середовища м. Познані, проаналізовано розповсюдження рослин за 

екологічними, географо-історичними та іншими показниками на території 

міста та показано, що розповсюдження рослин відображає екологічні 

відмінності умов міського середовища [353].  
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Найбільш активно міська флора та рослинність вивчалася в країнах 

Центральної та Західної Європи. Визнаними лідерами досліджень 

рослинності заселених територій є урбофітоценологи Чехії та Словаччини, в 

роботах яких набув розвитку “дедуктивний метод” K. Kopecky, S. Hejny 

[363]. Значна частина робіт чеських та словацьких вчених присвячена огляду 

рудеральних угруповань як Чехії та Словаччини [375, 387, 396, 416], так і 

Чехословаччини [87, 342], до якої вони входили майже до кінця ХХ ст. 

Рослинність Праги вивчали K. Kopecky та A. Pysek [364, 387]. Питанням 

сукцесій спонтанної рослинності на заселених територіях у західній частині 

Чеської Республіки присвячені роботи K. Prach та A. Pysek [384, 385].  

Важливими є також дослідження особливостей просторового 

розміщення видів („скелетна флора”) проведені італійськими вченими 

(Celesti Grapow et al., 1996, Celesti Grapow et al., 1998, Ricotta, Celesti Grapow, 

et al., 2001 тощо) [337, 338, 391] тощо.  

Вивченню різних типів рослинності урбанізованих територій 

присвячені роботи вчених Литви [65, 220, 221, 379, 380, 381], Естонії [333, 

334], Угорщини [393], Румунії [383], Фінляндії [374], Норвегії [331], Сербії, 

Хорватії, Словенії [330, 361, 362, 375, 392], Греції [336], Італії [350] тощо, що 

розпочаті ще з 70-х рр. ХХ ст. і проводяться до тепер.  

На території Російської Федерації перші флористичні дослідження міст 

розпочались дещо пізніше, ніж в Європі, а саме в 1736 р., коли було 

опубліковано працю J. Siegesbeck, яка стосувалась Санкт-Петербургу, а дещо 

пізніше і інших міст. Наприкінці ХХ ст. було досліджено флори 77 міст 

(Москва, Архангельськ, Казань, Омськ, Вороніж, Володимир, Рязань, Томск, 

Саратов тощо) та опубліковано їх флористичні списки  [138]. 

Узагальнюючою працею, в якій зібрано бібліографію, що стосується 

вивчення флори міст на території Російської Федерації, починаючи ще з часів 

Російської імперії, та проведено її аналіз – є стаття «Обзор работ по флоре и 

растительности городов» Н.Г. Ильминских (2011) [138].  
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Таким чином, короткий огляд опублікованих наукових праць з питань 

дослідження рослинного покриву урбанізованих територій дозволяє зробити 

висновок, що на європейському континенті лідерами таких досліджень є 

науковці  Польщі, Німеччини, Чехії та Словаччини. Європейськими вченими, 

окрім інвентаризації флори та вивчення динаміки її змін під впливом 

урбанізації, досліджень рослинності міських, приміських, природних та 

напівприродних екотопів, встановлення видового складу типових міських 

екотопів з подальшим дослідженням участі і ролі цих видів у типових 

міських екотопах, досліджувалися процеси апофітизації та неофітизації 

рослинного покриву, флора і рослинність міст у зв’язку з їхніми природними 

умовами та впливом процесів синантропізації території. Крім того, 

польськими та німецькими науковцями (Sukopp, Kunick, Kornas, Jackowiak) 

було впорядковано термінологію у галузі синантропізації рослинного 

покриву, запроваджено числові показники для характеристики рослинного 

покриву урбанофлор, які використовуються в урбанофлористичних 

дослідженнях і зараз.  

На території України ще і нині геоботанічними та флористичними 

дослідженнями рослинного покриву охоплена незначна кількість навіть 

великих міст, отже, є можливість розширити цей напрямок досліджень з 

метою використання результатів в системі екологічного та фітологічного 

моніторингу для оптимізації умов міського середовища.  

Перші дослідження рослинного покриву міст в Україні датуються 1836 

р., коли була опублікована робота О. Завадського “Flora der Stadt Lemberg…” 

(Zawadzki, 1836). Основою раннього етапу досліджень флори міст в Україні 

були флористичні списки видів рослин багатьох міст та їхніх околиць, у яких 

в основному наводилися назви рослин із зазначенням їхніх місцезнаходжень 

(Belke, 1853; Акинфиев, 1885, 1889; Пачоский, 1888, 1893, 1897, 1909; 

Черняев, 1859 тощо) [1, 2, 237-239, 304, 332].  

Перші комплексні урбанофлористичні дослідження в Україні під впливом 

ідей польських, німецьких та російських дослідників були ініційовані Р.І. 
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Бурдою при дослідженні промислових центрів Південного Сходу України 

(Донецьк, Слов’янськ, Маріуполь, Луганськ) [56, 59, 60, 335] та С.А. 

Приходько, що вивчала флору басейну Казенного Торця та її адаптацію до 

антропогенного впливу (Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та 

Костянтинівка) [249, 250]. Надалі такі дослідження і почали реалізовуватися у 

спеціальні дослідження як флори міст в цілому, так і окремих їх фракцій чи 

територій. 

Низкою науковців в останнє десятиліття ХХ ст. були проведені 

дослідження синантропної флори припортових міст північно-західного 

Причорномор’я (Одеса, Білгород-Дністровський, Іллічівськ) (Васильєва-

Hемеpцалова, 1996) [68] та урбанофлори міста Херсона (Мойсієнко, 1999) 

[207], якими переважно здійснювалась інвентаризація флори та структурний 

її аналіз. 

Крім того, в цей період українськими науковцями в деяких містах 

вивчались окремі території, фракції флори чи рослинність, зокрема Львова 

(Кучеpявий та  iн., 1991; Скобала, 1998) [182, 183, 281], Хаpкова (Рябоконь, 

1993, 1995, 1996) [264, 265, 266, 267], Чернігова (Папуча, 1991) [235], Великої 

Ялти (Левон, 1999) [185], Кам’янця-Подільського (Казімірова, 1996) [152], 

Ніжина (Папуча, 1989) [234], Луцька (Коцун, 1999) [177] тощо. 

Отже, в цей період тільки в декількох містах з різних регіонів України 

вивчена міська флора, а в низці міст розпочато чи здійснено вивчення 

окремих фракцій або рослинності, тобто тільки розпочинається широке 

застосування методів урбанофлористичних досліджень. 

На відміну від попереднього, початок ХХІ ст. відмічається бурхливими 

дослідженнями флор міст та їх фракцій, що полягали не тільки в 

інвентаризації видового складу, складанням анотованих конспектів та 

структурним аналізом, а й пошуком закономірностей існування флори в 

умовах урбанізованого середовища. Такі дослідження продовжуються і зараз, 

охоплюючи все нові міста. 



63 

 

 

 В цей період були вивчені урбанофлори Миколаєва (Мельник, 2001) 

[203], Кропивницького (Кіровограда) (Аркушина, 2007) [8], східної частини 

Малого Полісся (на прикладі Острога, Нетішина, Славути та Шепетівки) 

(Губарь, 2006) [107], Чернігова (Зав'ялова, 2012) [136], агломерації Донецьк-

Макіївка (Дерев'янська, 2014) [118], флори міст Східної частини Волинського 

Полісся (Костопіль, Сарни, Березне, Дубровиця, Вараш (колишній 

Кузнецовськ)) (Гуцман, 2013) [109], Хаpкова (Звягінцева, 2015) [137], 

Південно-західної частини Північного Приазовʼя (Бердянськ, Приморськ, 

Генічеськ) (Мальцева, 2019) [190] тощо. 

Крім того, в деяких містах досліджувався рослинний покрив та його 

антропогенна трансформація, наприклад Кременчука (Некрасенко, 2004) 

[224], Сімферополя (Єпіхін, 2008) [134], Кременця та його околиць (Галаган, 

2010) [72], Дніпра (Кармизова, 2019) [153] тощо.  

Для низки міст були складені та опубліковані конспекти флори, 

зокрема для Ужгорода (Протопопова, Шевера, 2002) [386], Кривого Рогу 

(Кучеревський, Шоль, 2003) [181], Кам’янця-Подільського (Кагало та ін., 

2004,) [151], Кропивницького (Кіровограда) (Аркушина, Попова, 2010) [9], 

Чернігова (Zavyalova, 2010) [417], Хаpкова (Звягінцева, 2015) [137], 

Переяслав-Хмельницького (Коцур та ін., 2010) [242], Одеси (Васильєва та ін., 

2019) [67].  

Також в низці міст була досліджена адвентивна фракція флори – 

Київської міської агломерації (Яворська, 2002) [328], Чернівців (Хлистун, 

2006, Коржан, 2007, 2008, 2011, Коржан, Чорней, 2008, 2010 та ін.) [167-175, 

297]. 

Синантропна флора чи рослинність досліджена у Львові (Пушкарьова, 

2010) [256], Сумах (Мельник, 2005) [204] тощо. 

В таких містах як Одеса (Немерцалов, 2008) [225], Хаpків (Гончаренко, 

2009) [97], Полтава, Лубни, Нові Санжари (Панасенко, 2007) [233], Чернігів 

(Потоцька, 2011) [247], містах Волино-Поділля (Рівне, Вінниця, Тернопіль, 

Кам’янець-Подільський, Кременець) (Черняк, 2005) [305], східного району 
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Південного берега Криму, зокрема Судака (Потапенко, 2009) [246], 

Передкарпаття (Івано-Франківськ, Коломия, Болехов, Трускавець, Дрогобич, 

Борислав) (Гнєзділова, 2003) [94], в цей період вивчалась їх дендрофлора, а 

також ліси зеленої зони м. Рівне (Івашинюта, 2007) [147]. 

Спонтанна рослинність досліджена у Черкасах (Осипенко, 2006) [230], 

Мелітополі (Бредіхіна, 2015) [55]. 

Багато уваги науковців в цей період приділено вивченню флори Києва. 

Так, окрім адвентивних видів [328], було досліджено флористичне та 

ценотичне різноманіття островів Дніпра в межах його території (Цуканова, 

2005) [300], структура та динаміка рослинних угруповань дернових покриттів 

міста (Мележик, 2006) [202], природна флора судинних рослин (Гречишкіна, 

2010) [100], а також раритетна компонента його урбанофлори (Новосад, 

2016) [227].  

В низці міст України в цей період флористичні дослідження мають ще 

фрагментарний характер, оскільки здійснено вивчення окремих груп рослин, 

фракцій флори чи рослинність, наприклад, це такі міста як Вінниця 

(Солоненок, 2011, Скляр, Дерев’янська, 2016 та ін.) [280, 285], Івано-

Франківськ ( Гнєзділова, 2006, Цап'юк, 2006, 2012, Маховська та ін., 2010, 

Маховська, Неспляк, 2014) [93, 199, 200, 298, 299], Дніпро (Дніпропетровськ) 

(Барановсъкий та ін., 2012) [13], Хмельницький (Юглічек, 2006, 2011) [323, 

324], Полтава (Гапон, 2006, Клепець, 2012) [86, 158, 159], Коростишів 

(Якушенко, 2003) [329], Ковель (Гуцман, Шклярук, Володимирець, 2009) 

[110, 111], Ізяслав (Губарь, 2012, 2013) [108, 346], Пирятин (Коваленко, 2014) 

[162], Немирів (Драпалюк, Морозюк, 2012) [129], Кривий Ріг (Шоль, 2003, 

2011, 2012 ) [320, 321, 322],  Фастів (Білявський, 2010, 2012) [28, 34, 36], 

Сквира (Білявський, 2010, 2012, Бутакова, 2002, 2003) [28, 34, 36, 62,63], 

Богуслав, Миронівка, Тараща (Бутакова, 2002, 2003) [62, 63] тощо. 

В даний час дослідження як урбанофлори в цілому, так і окремих її 

фракцій чи міських об’єктів здійснені більш як у 60 великих та малих містах 
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України і надалі продовжуються. Ці дані узагальнено та наведено у 

публікаціях [32]. 

Висновки до підрозділу 

Отже, огляд літературних джерел з питань дослідження рослинного 

покриву урбанізованих територій в Україні дозволяє зробити висновок, що 

перші дослідження флори українських міст, що базувались на досвіді 

польських, німецьких та російських дослідників, полягали не тільки у 

складанні флористичних списків видів рослин, у яких наводилися назви 

рослин із зазначенням їхніх місцезнаходжень, визначенні екологічних умов 

та приналежності до екотопу тощо, а й у проведенні на основі здійсненої 

інвентаризації флори її структурного аналізу.  

Не зважаючи на те, що в Україні комплексно вивчена незначна 

кількість міст, а в більшості з них флористичні дослідження мають  

фрагментарний характер, накопичена інформація про урбанофлори нових 

досліджених міст чи їх фракцій дає змогу українським науковцям вже зараз 

здійснювати їх порівняльний аналіз з можливістю встановлення 

закономірностей існування флори в умовах урбанізованого середовища 

українських міст.  

В наш час рослинний покрив міст відіграє важливу роль у покращенні 

екологічного стану урбанізованого середовища, тому все більше уваги 

приділяється його цілеспрямованому розвитку. Оптимізація, раціональне 

використання, моделювання розвитку рослинного покриву міст неможливі 

без інвентаризації та аналізу урбанофлори, у складі якої, як вже зазначалося, 

важливу роль окрім аборигенних видів, відіграють також і синантропні 

рослини. 

Надалі урбанофлористичні дослідження, що продовжуються і зараз, 

охоплюючи все нові міста різних природних зон, допоможуть встановити 

характер умов урбанізованого середовища в містах України та з'ясувати 

принципи подальшого планування їх території з врахуванням не тільки 
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географічних та екологічних особливостей території, а й фітосозологічних 

аспектів природного покриву. 

 

3.2 Короткий аналіз історії ботанічних досліджень урбанофлори 

Білої Церкви 

Урбанофлористичне дослідження Білої Церкви та її околиць з 

використанням сучасних методів та методик урбанофлористики в Україні 

досі не здійснювалось і проводиться нами вперше.  

Вивчення флори Київщини та території, де знаходиться сучасне місто 

Біла Церква, нами розділено на три періоди. 

Перший період охоплює 30-ті р.р. ХІХ ст. – початок ХХ ст.  

Початкові короткі відомості про флору як регіону, так і території, де 

розташоване досліджуване місто, у цей проміжок часу пов’язані з іменами 

Р.Е. Трауфеттера, О.С. Роговича, В.В. Монтрезора, І.Ф. Шмальгаузена, Й.К. 

Пачоського [ 212- 214, 237-239, 259-261, 292, 317-319] та містять лише 

фрагментарні флористичні дані стосовно території міста.  

Праця Р.Е. Трауфеттера «Обозрение естественных семейств, входящих 

в состав флоры губерний Киевского учебного округа» (1853) також містить 

опис флори досліджуваного регіону [292]. Упродовж 20 років проф. Рогович 

О.С. детально досліджував флору Київського учбового округу, у т.ч. і 

Київської губернії. У своїх роботах [259-261] він наводить список видів 

рослин, що зростають у досліджуваному ним регіоні, і зокрема подає 

фрагментарні відомості про поширення видів рослин у регіоні.  

Флористичне дослідження території губерній Київського учбового 

округу продовжив В.В. Монтрезор, який приблизно через двадцять років на 

тій самій території повторив дослідження свого вчителя О.С. Роговича. У 

своїх працях, що опубліковані 3-ма випусками, він подає список видів рослин 

та їх поширення на території [212-214]. Цінним узагальнюючим зведенням 

по флорі регіону є «Флора…» І.Ф. Шмальгаузена [317-319], де підводяться 
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підсумки та доповнюються ботанічні дослідження попередніх вчених. У 

праці "О некоторых новых для окресностей г. Киева видах растений" (1891) 

наводиться перелік низки видів рослин з околиць Києва [317]. Досить 

вагомий внесок у дослідження флори Київщини та прилеглих територій 

здійснив Й.К. Пачоський. Його багаторічні дослідження наведені у тритомній 

праці “Флора Полесья и прилежащих местностей” [239]. В ній автор 

узагальнив і критично опрацював флористичні матеріали своїх попередників 

та навів матеріали власних досліджень. Всього для регіону вказано 581 вид 

рослин з детальною цитацією їхніх місцезростань та місцезнаходжень. 

Крім того, наприкінці ХІХ ст., у 1889 р. публікується праця польського 

дослідника К. Lapczynski «Rosliny z okolic Bialej Cerkwi» [373]. В цій праці 

автором наведено перелік видів рослин, що були ним знайдені в околицях 

Білої Церкви (ліс Товста, околиці Фастова, Узина, с. Глибічка, с. Устимівка, 

с. Мотовилівка, околиці дендропарку «Олександрія» тощо), але в основному 

для с. Глибічки. Встановити точні межі території, на якій ним зафіксовано 

місцезростання близько 290 видів рослин, нам не вдалось, але все ж таки цю 

працю можна вважати першою спробою флористичних досліджень саме 

території Білоцерківщини. 

Другий період охоплює 20-ті р.р. ХХ ст. – 80-ті р.р. ХХ ст.  

Перші детальні дослідження флори Білоцерківщини та м. Біла Церква з 

його околицями зокрема проведені М.К. Гродзінським протягом 1923-1927 

р.р., а результати опубліковані під назвою «Рослинність Білоцерківщини» у 

1928 р. [105]. Територія досліджень автора – Білоцерківська округа на той 

час охоплювала 19 адміністративних районів (сучасні 10 адміністративних 

районів південно-західної Київщини). Ним було виділено Білоцерківське 

Полісся, що знаходилось у північно-західній частині округи та 

Білоцерківський Лісостеп, що займав більшу частину території округи. Автор 

наводить списки найпоширеніших видів рослин лісових, лучних, болотних, 

степових природних фітоценозів, а також список та характеристику польових 

бур’янів Білоцерківської округи.  
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Дещо пізніше [104] ним же опубліковано список зі 135 видів, що мають 

обмежене поширення (Carex lasiocarpa, Asplenium septentrionale, Equisetum 

ramosissimum, Hyacinthella leucophaea, Polygonatum latifolium, Linum flavum, 

Pyrola minor, Aconitum lasiostomum, Isopyrum thalictroides та ін.). В цьому 

списку також наведені види, що визначаються автором як адвентивні, 

зокрема Chenopodium bonus-henricus, Amaranthus albus, Portulaca oleracea, 

Lychnis chalcedonica, Hibiscus trionum, Abutilon theophrastii, Echinocystis 

lobata, Stenactis annua, Iva xanthiifolia, Galinsoga parviflora та ін. Частина 

місцезростань рідкісних видів, наведених в даній роботі, зокрема 

Dactylorhiza incarnata, Aconitum anthora, Clematis integrifolia, Adenophora 

liliifolia тощо подальшими дослідженнями не підтверджені і, ймовірно, 

втрачені. 

Крім М.К. Гродзінського, вивченням флори Білоцерківської округи, а 

саме південно-східної лісостепової її частини (на той час – Богуславського, а 

в наш час – Миронівського адміністративного району) займався В.У. 

Дирдовський. У своїй праці «До фльори Білоцерківщини» [121] автор 

наводить список зі 118 зафіксованих видів рослин лісових, лучно-болотних, 

степових природних фітоценозів з детальною вказівкою їх місцезростань на 

території.   

З середини ХХ ст. активізуються ботанічні дослідження на території як 

всієї України, так зокрема і Київщини. Причому дослідження проводились 

або в окремих природних зонах чи їх частинах в основному на території 

Київського Полісся (Барбарич, 1954, 1955, 1961, 1972) [14-17], або вивчалась 

рослинність чи окремі таксони рослин на території Київщини, зокрема, 

опубліковані М.М. Бортняком. В них наводиться поширення, місцезростання 

та особливості біології як окремих видів чи таксонів вищого рангу, так і 

окремих груп рослин (наприклад адвентивних). Ним виявлено низку 

місцезростань рідкісних та адвентивних видів, зокрема Myosotis pineticola, 

Polygonatum latifolium [52], Veronica peregrina [53], Bromopsis riparia [49], 

Coronopus squamatus, Xanthoxalis stricta, Oxybaphus nyctagineus [ 50], а також 
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підтверджено місцезростання деяких видів, що наводилися М.К. 

Гродзінським і відносно існування яких були сумніви через відсутність 

гербарних зразків [46-54].   

Третій період охоплює 90-ті р.р. ХХ ст. – початок ХХІ ст. 

В цей період дослідженням флори Київського Полісся та суміжних 

територій було присвячено багато наукових праць Т.Л. Андрієнко 

(Андрієнко, 1992, 1997, 2002) [4, 5, 7],  В.Г. Собка (Собко, 1996, 2004, 2009) 

[282, 283, 284],  С.Л. Мосякіна (Мосякін, 1990) [216], Б.Є. Якубенка (Чурілов, 

Якубенко, 2013) [309], Чурілова А.М. (Чурілов, 2015) [310]  та ін., які мають 

флористичний, геоботанічний і созологічний характер та стосуються 

території Київського Полісся. Флору і рослинність басеїну р. Рось вивчала 

О.Н. Моляка (1958, 1961, 1962) [208-211]. 

Колективом авторів у складі В.І. Чопика, М.М. Бортняка, Ю.О. 

Войтюка опубліковано працю «Конспект флори Середнього Придніпров`я. 

Судинні рослини» (1998) [306], яка є результатом довготривалого 

комплексного дослідження флори і рослинності Середнього Придніпров’я, 

що охоплювала територію Київської та Черкаської областей. В праці 

наведено перелік 2009 видів природної та адвентивної флори, їх 

місцезростання та частоту трапляння.  

У 2007 р. опубліковано ще одну працю, що стосується цієї території -

«Фітозабруднення рослинного покриву Середнього Придніпров`я. 

Анотований конспект синантропної флори» (2007). Колективом авторів у 

складі В.М. Джуран, Н.І. Крецул, В.В. Протопопової, М.М. Федорончука, 

М.В. Шевери [119] в результаті дослідження фітозабруднення рослинного 

покриву Середнього Придніпров’я, наведено анотований конспект 

синантропної флори та дана попередня оцінка синантропізації природних і 

антропічнозмінених флористичних комплексів території дослідження.  

Ще одним доробком щодо аналізу регіональної флори Київської 

області є дослідження В.Г. Собка, результатом чого став «Визначник рослин 
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Київської області» у якому зібрано відомості про природну, адвентивну та 

культурну флору регіону [282, 283]. 

На території правобережної Київщини проводились дослідження Т.В. 

Фіцайло, присвячені питанням структурно-порівняльної оцінки ценофлор 

Київського плато [293]. Автором встановлено видове багатство флори 

регіону, здійснено її систематичний, біоморфологічний та географічний 

аналізи, складено класифікаційну схему рослинності Київського плато. 

Також нею виявлено і досліджено 87 раритетних рідкісних видів та 

розглянуті тенденції антропічної трансформації флори досліджуваної 

території регіону, який безпосередньо пов’язаний з територією наших 

досліджень [293].  

На території Київського плато проводила дослідження В.В. Гриценко, 

вивчаючи флору, рослинність та популяції рідкісних видів рослин лучних 

степів [103]. Автором встановлено, що флора лучних степів Київського плато 

налічує 548 видів судинних рослин; проаналізовано систематичний склад, 

біоморфологічну, еколого-ценотичну, географічну структуру флори; 

складено еколого-фітоценотичну класифікацію лучно-степової рослинності 

Київського плато; виявлено та здійснено аналіз стану та структури популяцій 

раритетних видів. Також автор склала список рідкісних видів (88 видів), 

проаналізувала їхнє географічне поширення та розробила наукові 

обґрунтування і рекомендації на створення нових об’єктів природно-

заповідного фонду [103]. 

Вагомі дослідження рослинного покриву півдня Київщини проведені 

А.А. Куземко, яка вивчала синтаксономію, антропогенну динаміку та 

охорону рослинності долини р. Рось (в тому числі і середньої її течії, де 

розташоване м. Біла Церква з околицями) [179]. Автором здійснено 

порівняльно-структурний аналіз флори, яка нараховує 1034 види, з яких 355 

видів є синантропними, а 153 види – адвентивними, розглянуто її 

систематична, біоморфологічна, еколого-ценотична, географічна, 

господарська структури, стан антропогенної трансформації, проведено 
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фракційний, синтаксономічний і созологічний аналізи та розроблено 

стратегічні напрямки оптимізації рослинного покриву досліджуваної 

території  [179].   

Публікацій, які б стосувалися проведення спеціальних 

урбанофлористичних досліджень міст Київщини, дуже мало, до того ж і 

опубліковані праці здебільшого є фрагментарними.  

У 2010 р. колективом авторів (Коцур В.П., Джуран В.М., Федорончук 

М.М., Шевера М.В.) опубліковано працю «Переяслав-Хмельницький. 

Природа: рослинний світ. Критичний інвентаризаційний анотований 

конспект флори та рослинності: судинні рослини, мохоподібні, лишайники, 

водорості» [242], в якій висвітлено результати комплексного дослідження 

видової та ценотичної різноманітності рослинного покриву м. Переяслав-

Хмельницького та його околиць, проведеному у 2002-2008 р.р. В праці 

вказано, що конспект урбанофлори міста налічує 968 видів судинних рослин, 

для кожного з яких наведено життєву форму, приуроченість до зон міста, 

частота трапляння, екологічні особливості, приналежність до фракції, 

господарське значення тощо. Ця монографія може бути цінним порівняльним 

матеріалом та основою для подальшого моніторингу рослинного покриву 

міста [242]. 

Дещо раніше, міську флору Білої Церкви та інших міст Київщини 

(Богуслав, Сквира, Миронівка, Тараща) досліджувала І.Ю. Бутакова, в 

публікаціях якої висвітлено особливості досліджуваних урбанофлор на 

підставі розподілу території міст на зони за ступенем впливу на них 

антропічних чинників. Автором наведено принцип розподілу території 

кожного міста на зони (штучні фітоценози, житлова забудова, техногенні 

екотопи, фрагменти природної рослинності) з різним ступенем впливу 

антропічних чинників та вказано типові види рослин, що притаманні тій чи 

іншій зоні кожного міста [62, 63]. Крім неї, ще А.Б. Марченко вивчав зелені 

насадження м. Сквира [192, 195]. 
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В останнє десятиліття викладачами, а також аспірантами та студентами 

Білоцерківського національного аграрного університету проводились 

фрагментарні флористичні дослідження, що стосувались як флори 

Білоцерківщини в цілому [166], так і безпосередньо флори м. Біла Церква. Ці 

роботи присвячені вивченню флори окремих територій міста [135, 160, 178, 

186, 187, 193,  222, 229, 232, 263, 268,  269, 270, 271, 272, 273, 274, 296,], 

окремих таксонів [64,  156, 241, 289] чи питанням озеленення міста [149, 184 , 

194, 228, 255, 262, 273, 275,].  

Крім наукових досліджень викладачів БНАУ, великий обсяг наукової 

роботи здійснюється і науковими співробітниками Державного 

дендрологічного парку «Олександрія» НАН України. Більшість досліджень 

науковців присвячені, звичайно ж флорі та рослинності дендропарку і 

висвітлені у кількох узагальнюючих працях [73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 

84, 85, 102, 154, 155]. Серед численних праць науковців дендропарку є 

публікації, присвячені і деяким флористичним дослідженням міста [196, 197, 

198, 215 та ін.] та поширенню синантропних і адвентивних рослин [81, 83, 

126, 127, 128, 307, 308 та ін.] тощо. 

В 2020 р. О.І. Шиндером та Дойко Н.М. була опублікована 

узагальнююча праця, присвячена дослідженню спонтанної флори 

Державного дендрологічного парку «Олександрія»НАН України,що 

проводилось протягом 2017-2020 р.р.Авторами встановлено повний список 

спонтанної флори дендропарку, проаналізовано ї ї структуру і відповідно її 

фракцій, проведено порівняння з флорами інших інтродукційних осередків. 

Крім того, в ході інвентаризації  авторами уточнено повний склад рідкісних і 

зниклих видів флори, а також видовий склад інвазійно-активних видів [ 316]. 

Висновки до підрозділу 

Таким чином, короткий огляд історії дослідження рослинного покриву 

Київщини та м. Біла Церква вказує на наявність фрагментарних відомостей 

про флору регіону та території досліджуваного міста, що відмічені у працях 

В.Г. Бесера, О.С. Роговича, В.В. Монтрезора, І.Ф. Шмальгаузена, Й.К. 
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Пачоського, А.І. Барбарича, М.М. Бортняка, Т.В. Фіцайло, В.В. Гриценко, 

А.А. Куземко, В.Г. Собка, І.Ю. Бутакової та інших, можуть слугувати лише 

певним доповнюючим та порівняльним матеріалом. Відсутнє узагальнене 

зведення по флорі, не з’ясовано стан її трансформованості тощо. Вирішенню 

цих та інших питань і присвячена наша робота, яка є продовженням і, до 

певної міри, узагальненням досліджень урбанофлори досліджуваного міста 

та його околиць.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях [23, 32]. 
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РОЗДІЛ 4 

СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ УРБАНОФЛОРИ БІЛОЇ ЦЕРКВИ ТА ЇЇ 

ОКОЛИЦЬ 

 

4.1. Видовий склад урбанофлори і її динаміка за минуле сторіччя 

Анотований список урбанофлори м. Біла Церква та його околиць нами 

складений за системою А.Л. Тахтаджяна (1987, 1997, 2009) [287, 406, 407] з 

врахуванням пропозицій С.Л. Мосякіна [217, 219] і нараховує 994 види 

судинних рослин з 520 родів і 109 родин, що належать до 4 відділів. Родини 

та роди усередині класів та відділів розташовані в алфавітному порядку 

латинських назв (Додаток А).  

Здійснено порівняльний аналіз урбанофлори Білої Церкви та 

досліджених міст України, що були досліджені раніше [табл. 4.1.1].  

 

Таблиця 4.1.1.  

Порівняння систематичних спектрів урбанофлор низки міст України 

Назва міста, джерело Систематичні категорії 

 Загальна к-ть 

видів 

к-ть 

відділів 

к-ть 

родин 

к-ть 

родів 

Херсон (Мойсієнко, 1999) 964 4 105 442 

Миколаїв (Мельник, 2001) 909 4 100 441 

Острог (Губарь, 2006) 540 5 89 323 

Нетішин (Губарь, 2006) 719 5 102 391 

Славута (Губарь, 2006) 570 5 91 331 

Шепетівка (Губарь, 2006) 550 5 92 328 

Кропивницький (колиш. 

Кіровоград) (Аркушина, 2007) 

1165 4 121 524 

Чернігів (Зав'ялова, 2012) 1050 5 115 470 

Харків (Звягінцева, 2015) 1094 5 116 512 

Дніпро (колиш. Дніпропетровськ) 

(Кармизова, 2019) 

932 4 105 445 

Біла Церква (Білявський, 2021) 994 4 109 520 

 

Наведені результати свідчать про значне родове та видове багатство 

урбанофлори Білої Церкви в порівнянні з урбанофлорами інших міст, а також 

значно вищі показники флористичного багатства в порівнянні з 
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урбанофлорами районних центрів Східної частини Малого Полісся (Острог, 

Нетішин, Славута, Шепетівка) та дещо нижчі від таких в урбанофлорах 

деяких обласних центрів (Кропивницький, Чернігів, Харків) [8, 107, 136, 137, 

203, 207]. Отже, за видовим складом досліджена урбанофлорра знаходиться 

бличжче до великих міст, що пояснюється високим розвитком 

промисловості, трансфортної інфраструктури, розвитком зеленого 

будівництва в регіоні.  

У територіальному відношенні, досліджена урбанофлора є складовою 

частиною регіональних флор Київської області, Середнього Подніпров'я та 

флори Київського плато. Встановлено, що урбанофлора Білої Церкви, що 

представлена 994 видами рослин, репрезентує лише 58,4% флори Київщини 

(1703 види за Собко, 2004) та 49,5% видового різноманіття Середнього 

Подніпров'я (2009 видів за Чопик та ін., 1998). Флора ж Київського плато, що 

представлена 1222 видами (Фіцайло, 2000), найповніще репрезентована своїм 

видовим багатством в урбанофлорі Білої Церкви – 81,3%. [283, 293, 306]. 

Необхідно відзначити, що всі індигенні види досліджуваної території 

ми розглядаємо у складі автохтонної фракції урбанофлори, всі інші не 

аборигенні види, які спонтанно занесені на досліджувану територію, ми 

відносимо до адвентивної фракції.  

До перших цілеспрямованих досліджень флори міста та регіону 

належать роботи, проведені М.К. Гродзінським в 1922-1929 р.р. Автором для 

околиць та самого міста зареєстровано 890 видів рослин (а з «округою» – 925 

видів) та опубліковано відомості про поширення 175 видів рослин, що мають 

обмежене поширення (Carex lasiocarpa, Asplenium septentrionale, Equisetum 

ramosissimum та ін.). В цьому списку також наведені види, що визначалися 

автором як адвентивні, зокрема Chenopodium bonus-henricus, Amaranthus 

albus, Portulaca olerace тощо [104]. Частина місцезростань рідкісних видів, 

наведених М.К. Гродзінським у 1929 році, зокрема Dactylorhiza incarnata, 

Stipa pennata, Aconitum anthora, Clematis integrifolia, Adenophora liliifolia, а 

також представників родини Орхідеєві (Orchis morio, Orchis incarnata, Listera 
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ovata, Platanthera bifolia, P. chlorantha, Neottia nidus avis), нашими 

дослідженнями не підтверджені і, ймовірно, втрачені.  

Висновки до підрозділу 

Отже, порівнюючи опубліковані результати флористичних 

дослідженнь М.К. Гродзінського з нашими сучасними, можна констатувати 

дещо подібні кількісні показники видового багатства, але не якісні. 

Причиною цього є те, що не всі види, які були зафіксовані Гродзінським, на 

даний час поширені на досліджуваній території, оскільки з часом одні види 

зникли, а інші, нові, поширились. Тому це важливе питання потребує більш 

глибокого та детального вивчення в подальшій науковій діяльності. 

Щодо результатів сучасних досліджень, то нами для урбанофлори 

вперше наводиться 3 види (Elymus caninus (L.) L. (Agropyron caninum (L.) 

P.B.), Ipomoea tricolor Cav. та Lunaria annua L. Повний Анотований конспект 

урбанофлори Білої Церкви та її околиць наводиться в додатках (Додаток А). 

Цей список флори, що включає 994 види, в даний час є найповнішим, що 

охоплює систему популяцій видів, які спонтанно поселилися в межах 

досліджуваної території і які трактуються як урбанофлора.  

 

4.2. Аналіз систематичної структури  

Найважливішим якісним показником флори, зокрма і урбанофлори, 

вважається її систематична структура [290, 327].  

Систематична структура дослідженої урбанофлори по відділах 

виглядає так (представлені чисельно родини, роди і види):  

Equisetophyta – 1 родина, 1 рід, 7 видів;  

Polypodiophyta – 7 родин, 7 родів, 10 видів;  

Pinophyta – 1 родина, 2 роди, 2 види;  

Magnoliophyta – 100 родин, 510 родів, 975 видів, з яких:  

Magnoliopsida – 2 родини, 4 роди, 5 видів, Liliopsida – 22 родини, 101 

рід, 207 видів і Rosopsida – 76 родин, 405 родів, 763 види.  
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Таким чином, в досліджуваній флорі більшість родин, родів і видів 

належать до відділу Magnoliophyta, серед яких переважають Rosopsida.  

Співідношення видів у класах Magnoliopsida, Liliopsida, Rosopsida 

складає відповідно 1: 41,4: 152,6. У флорі міста середнє число видів, що 

припадають на одну родину, складає 9,1, а число видів, що припадають в 

середньому на один рід – 1,9.  

Встановлений спектр перших 10 провідних родин урбанофлори Білої 

Церкви та її околиць загалом характерний для флор Голарктики. Аналіз 

флористичного спектру показав, що провідними за кількістю видів є 10 

родин (566 видів, 56,9%): Asteraceae (106), Poaceae (98), Brassicaceae (59), 

Fabaceae (56), Rosaceae (51), Lamiaceae (49), Cyperaceae (40), Ranunculaceae 

(38), Caryophyllaceae (36), Apiaceae (33).  

Загалом 39 найбільших за кількістю видів родин охоплюють 84% (835 

видів) всього видового багатства урбанофлори (понад 6 видів), і лише 25 

родин представлені одним родом та одним видом (Додаток Б, табл. 4.1.). 

Таким чином, число родин, що відіграють провідну роль у видовому 

багатстві є незначним, кількісно ж переважають родини, в яких налічується 

небагато видів (1-5).  

Загальний огляд і порівняння з флорами інших антропічно 

трансформованих територій найбільш багатих у видовому відношенні родів 

конкретної флори досліджуваного міста певною мірою висвітлює рівень і 

характер особливостей трансформування флори, що досліджувалася.  

Урбанофлора Білої Церкви та її околиць представлена 520 родами, 

причому 34 провідних роди "охоплюють" 26% всієї флори (258 видів). 

Провідними родами за кількістю видів є Carex (30), Vicia (11), Trifolium (10), 

Poa, Ranunculus, Veronica, (всі по 9 видів), Campanula, Populus, Viola, 

Geranium, Lathyrus (всі по 8 видів), Allium,  Artemisia, Chenopodium, Rumex, 

Euphorbia, Festuca, Potentilla, Equisetum, Galium (всі по 7 видів) тощо 

(Додаток Б, табл. 4.2.). 
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Таким чином, спектр родів флори досліджуваного міста суттєво не 

відрізняється від такого інших антропічно трансформованих флор [59], за 

винятком роду Carex, положення якого пов’язане з екологічними 

особливостями ряду екотопів дослідженої урбанофлори та не відповідає 

зональним особливостям. 

 

4.3. Аналіз географічної структури  

Географічний аналіз урбанофлори Білої Церкви та її околиць 

здійснений нами на основі розподілу видів дослідженої урбанофлори за 

географічними елементами за зональними та регіональними типами ареалів.  

Види урбанофлори нами розподілені по 18 зональмим типам ареалів, 

відповідно об'єднані у 6 географічних елементів (або груп типів ареалів), 

кожен з яких включає види з найбільш близькими ареалами (табл. 4.3.1).  

 

Таблиця 4.3.1.  

Географічний аналіз урбанофлори Білої Церкви та її околиць 

(за зональними типами) 

Групи географічних  

елементів 

число видів % від загального 

числа видів 

арктична 41 4,1 

бореальна 364 36,6 

темпоратна (неморальна) 448 45,1 

субмеридіональна 25 2,5 

меридіональна 3 0,3 

плюризональна 113 11.4 

ВСЬОГО 994 100 

 

Як видно з табл. 4.3.1, в урбанофлорі міста найбільшою кількістю видів 

представлені темпоратний (або неморальний) (448 видів або 45,1%) та 

бореальний (364 види або 36,6%) географічні елементи, дещо менше 

плюризональний, до якого належить 113 видів (або 11,4%).  

Серед видів урбанофлори найбільше представників з темпоратно-

субмеридіональним (252 види), темпоратно-меридіональним (144 види),  
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бореально-субмеридіональним (162 види), бореально-меридіональним (110 

видів) та плюризональним (113 видів) типом ареалу. Найменша кількість 

видів належить до меридіонального (3 види – Allium cepa, Allium sativum, 

Phalaris canariensis), субмеридіонального (2 види – Alyssum hirsutum, Physalis 

ixocarpa), субмеридіонально-тропічного (1 вид – Nicandra physalodes), 

темпоратно-субтемпоратного (1 вид – Crataegus sanguinea) та бореального (1 

вид – Sisymbrium officinale) типів ареалів (Додаток Б, табл. 4.3).  

Результати проведеного географічного аналізу за зональними типами 

ареалів видів, що поширені на території міста та його околиць, дають 

підстави стверджувати, що досліджувана урбанофлора має бореально- 

неморальний зональний характер, оскільки основну частину її видової 

різноманітності складають види саме цих груп. Особливістю урбанофлори є 

наявність у її складі 11,4% плюризональних видів. 

Види урбанофлори нами також розподілені за 73 регіональними типами 

ареалів, відповідно об’єднані у 11 географічних елементів (або груп типів 

ареалів), що наведені у табл. 4.3.2. 

Таблиця 4.3.2.  

Географічний аналіз урбанофлори Білої Церкви та її околиць 

(за регіональними типами) 

Групи географічних  

елементів 

число 

видів 

% від 

загального 

числа видів 

голарктична 143 14,4 

палеарктична (+циркумполярні види) 102 10,3 

американська 34 3,4 

африканська 3 0,3 

австралійська 1 0,1 

євразійська 133 13,4 

азійська 18 1,9 

середземноморська 58 5,8 

європейська 388 38,9 

плюрирегіональна (поліконтинентальна) 111 11,2 

гібридогенна 3 0,3 

ВСЬОГО 994 100 
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Прийняті нами географічні елементи найповніше, на нашу думку, 

відповідають завданням аналізу досліджуваної флори, що входить до складу 

регіональної флори північної частини Лісостепу України і що знаходиться 

територіально майже в центрі Європи. У зв’язку з цим ми вважали за 

доцільне, враховуючи різноманітність європейських ареалів видів 

досліджуваної флори, виділяти у складі європейського географічного 

елементу дрібніші складові, що відображено у додатках (Додаток Б, табл. 

4.4).  

Відповідно до результатів проведеного географічного аналізу 

урбанофлори за регіональними типами ареалів, наведених в табл. 4.3.2, до 

плюрирегіонального геоелементу, що нараховує 111 видів (11,2%), включені 

космополітні види, що розповсюдилися на більшій частині континентів, 

особливо у випадках, коли складно визначити первинний ареал. 

До голарктичного географічного елементу (143 види, або 14,4%) 

віднесені види, ареали яких знаходяться в межах Голарктичного 

флористичного царства, а до палеарктичного геоелементу (102 види або 

10,3%) – види, ареали яких обмежені євразійською частиною Голарктики.  

Види, ареали яких знаходяться як в межах Середземномор’я, так і за 

його межами, включені до середземноморського географічного елементу (58 

видів, або 5,8%).  

До євразійського та азійського геоелементів віднесені види, ареали 

яких переважно розташовуються на території Євразії або лише в азійській 

його частині. Вони нараховують 133 (13,4%) та 18 (1,9%) видів відповідно.  

До американського геоелементу, що нараховує 34 види (3,4%), 

віднесені види, ареали яких знаходяться в Північній, Центральній та 

Південній Америці, але поширені в нашому регіоні переважно внаслідок їх 

інтродукції. 

До європейського геоелементу, що закономірно є найбільшим за 

кількістю видів і нараховує 388 видів (38,9%), віднесені види, ареали яких 

переважно розташовані в помірній зоні Європи або частково виходять за її 
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межі. У складі цього географічного елементу для повнішого дослідження 

вузькоареальних видів виділені значно менші територіально геоелементи, що 

відповідають нечисленним і невеликим за площею ареалам видів, поширених 

відповідно на територіях Західної, Центральної, Південної і Східної Європи 

та суміжних територій тощо.  

Найменш представленими геоелементами (нараховує всього 3 види, 

0,3%) є африканський, що об’єднує види як африканського континенту так і 

види, ареали яких знаходяться і на суміжних з ним територіях та 

гібридогенний, що представлений адвентивними видами гібридогенного 

походження. Крім того, в урбанофлорі є 1 вид з австралійсько-

американським ареалом, виділений в окрему австралійську групу 

географічних елементів (Додаток Б, табл. 4.4).  

Результати проведеного географічного аналізу за регіональними 

типами ареалів видів, що поширені на території міста та його околиць, 

вказують на те, що основою урбанофлори є аборигенні види з європейського 

та євразійського геоелементів та доповнюється аборигенними голарктичними 

і палеарктичними видами рослин. Це дає підстави стверджувати, що 

досліджувана урбанофлора має євразійський регіональний характер та 

представляється цілком характерною для відповідних флор Палеарктики, 

оскільки ядро її видової різноманітності складають види Євразійського 

континенту. Крім того, особливістю урбанофлори є наявність у її складі 

11,2% плюрирегіональних видів рослин та приблизно стільки ж видів з інших 

континентів. 

Значна участь у флорі плюрирегіональних і особливо адвентивних 

видів свідчить про значні процеси антропічної трансформації, якій піддається 

досліджувана урбанофлора.  
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4.4. Аналіз біоморфологічної структури  

В результаті аналізу життєвих форм видів досліджуваної флори за 

біологічними типами  К. Раункієра (клімаморфами) встановлено переважання 

гемікриптофітів – 516 видів (або 51,9% від загального числа видів) та 

терофітів – 236 видів або 23,7% (рис. 4.4.1) 

Криптофітів нараховується 108 видів або 10,9%, з яких переважна 

більшість – геофіти (91 вид або 9,2% від загального числа видів), гідрофітів – 

15 видів (1,5%) і до гелофітів належить всього 1 аборигенний вид 

(Hydrocharis morsus-ranae). Хамефіти представлені 20 видами (2,0%), а 

фанерофіти – 114 видами (11,5%) (рис. 4.4.1).  
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Криптофіт

Терофіт

 

Рис. 4.4.1 Спектр клімаморф урбанофлори Білої Церкви  

 

Встановлено, що у структурі життєвих форм за І.Г. Серебряковим 

(біоморфи) у дослідженій урбанофлорі переважають трав’янисті полікарпіки 

– 538 видів (54,1% від загального числа видів флори) (табл. 4.4.1).  

На другому місці за чисельністю є трав’янисті монокарпіки – 329 видів 

(або 33,1%). Мінімальним в урбанофлорі є число напівкущиків – 17 видів 

(1,8%) та напівкущів (1 адвентивний вид (Hyssopus officinalis)) (табл. 4.4.1). 

Крім того, на території міста поширені 8 видів паразитів і 4 види 

напівпаразитів.  
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Таблиця 4.4.1  

Структура біоморф дослідженої урбанофлори за І.Г. Серебряковим  

Біоморфи Число видів % видів 

Дерево 55 5,5 

Кущ   54 5,4 

Кущик 0 0,0 

Напівкущ  1 0,1 

Напівкущик 17 1,8 

Трав’янистий полікарпік 538 54,1 

Трав’янистий монокарпік 329 33,1 

Всього 994 100,00 

 

За періодом вегетації у досліджуваній флорі переважають 

багаторічники – 650 видів (65,4%). Однорічники представлені значно 

меншою кількістю видів (211, або 21,2%). Участь одно-, дворічних видів 

рослин у флорі незначна – 133 види (13,4%). Крім того, у складі 

досліджуваної флори незначною кількістю видів також представлені і групи 

ефемерів та ефемероїдів –  по 52 (5,2%) види відповідно (рис. 4.4.2).  
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Рис. 4.4.2 Структура життєвих форм урбанофлори за типом надземних 

пагонів та періодом вегетації 
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Переважна більшість видів дослідженої флори належить до 

безрозеткових рослин – 474 види (47,7%). Напіврозеткові рослини становлять 

41,4% від загального числа видів (411 видів), а розеткових рослин найменше 

– 109 видів (10,9%) (рис. 4.4.2).  За типом вегетації у досліджуваній флорі 

переважають літньо-зелені рослини – 761 вид (76,6%). Літньо-зимовозелені 

рослини представлені значно меншою кількістю видів (213, або 21,4%). 

Участь вічнозелених видів у флорі незначна – 20 видів (2,0%) (рис. 4.4.2). 

В цілому для урбанофлори Білої Церкви та її околиць характерним є 

переважання літньо-зелених безрозеткових багаторічників, що зумовлено 

подовженим зимовим періодом, а також незначною роллю ефемерів та 

ефемероїдів. 

Результати аналізу особливостей структури кореневої системи та 

підземних пагонів в масштабах флори, що відображають характер субстрату і 

певною мірою його гігрофітні властивості, вказують на явне переважання в 

урбанофлорі безкореневищних видів (560 або 56,3%) (табл. 4.4.2).  

Таблиця 4.4.2  

Біоморфологічна структура урбанофлори Білої Церкви  

за типом кореневої системи та підземних пагонів 

Тип кореневої системи чи 

підземних пагонів 

Число видів % видів 

Безкореневі 10 1,0 

Безкореневищні 560 56,3 

мичкувата 33 3,3 

стрижнева 527 53,0 

Кореневищні 424 42,7 

короткокореневищні 239 24,0 

довгокореневищні 142 14,3 

бульбокореневищні 18 1,9 

бульбоцибулинні 1 0,1 

цибулинні 24 2,4 

Всього 994 100,00 
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Кореневищні види рослин становлять 42,7% (424 види), що вказує на 

домінування мезофітних місцезростань. Переважна більшість з них – це 

короткокореневищні (239 видів, 24,0%) та довгокореневищні види (142 види, 

14,3%). Цибулинних рослин – 24 види (2,4%), бульбокореневищних рослин – 

18 видів (1,9%), бульбоцибулинних – 1 вид (Gladiolus imbricatus). Крім того, 

в урбанофлорі є 10 безкореневих видів, що становить 1,0% від загальної 

кількості видів (табл. 4.4.2).  

Висновки до підрозділу 

В цілому результати біоморфологічного аналізу досліджуваної 

урбанофлори вказують на значне переважання трав’янистих літньо-зелених 

багаторічних рослин зі стрижневим типом кореневої системи.  

 

4.5. Аналіз екологічної та еколого-ценотичної структури  

В результаті проведеного аналізу встановлено, що екологічний спектр 

видів рослин за відношенням до світлового режиму включає такі геліоморфи: 

геліофіти (є найчисленнішою групою – 483 види або 48,6%), сціогеліофіти та 

геліосціофіти, що нараховують 359 (36,1%) та 101 (10,2%) видів відповідно 

(рис. 4.5.1).  
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Рис. 4.5.1. Екологічний спектр геліоморф урбанофлори Білої Церкви та 

її околиць 
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Найменше видів серед геліоморф припадає на сціофіти (51 вид, 5,1%), 

що зумовлене вочевидь значними відкритими просторами міських екотопів 

(рис. 4.5.1). 

Як видно з рис. 4.5.2, найчисленнішими в урбанофлорі, що 

досліджувалася, є наступні гідроморфи: мезофіти (405 видів, або 40,7% від 

загального числа видів флори), ксеромезофіти (283 види, 28,5%) та 

мезоксерофіти (81 вид, 8,2%).  

Достатньо численними є групи гігромезофітів (76 видів, 7,7%), 

мезогігрофітів (59 видів, 5,9%) і гігрофітів (48 видів, 4,8%), що зумовлене, 

зокрема, значним поширенням в міській флорі прибережно-водних екотопів. 

Найменше видів належить до гідрофітів (13 видів, 1,3%), та 

близькоспоріднених гідроморф (13 видів, 1,3%). В урбанофлорі міста 

зустрічається лише 16 ксерофітів, що становить 1,6 % (рис. 4.5.2). 
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Рис. 4.5.2 Екологічний спектр гідроморф дослідженої урбанофлори  
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Відносно родючості ґрунту (едафоморфи) екологічний спектр видів 

дослідженої флори має таку структуру (рис. 4.5.3):  
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Рис. 4.5.3. Екологічний спектр едафоморф дослідженої урбанофлори  

Як видно з рис. 4.5.3, найчисленнішою в урбанофлорі, що 

досліджувалася, є мезотрофи (635 видів, 63,9%). Значно менше в 

урбанофлорі еутрофів (230 видів, 23,1%) та оліготрофів (122 вид, 12,3%). 

Отже, за результатами проведеного екологічного аналізу встановлено, 

що найчисленнішими в урбанофлорі Білої Церкви та її околиць екоморфами 

є: мезофіти (40,7%) та ксеромезофіти (28,5%); геліофіти (48,6%) і 

сціогеліофіти (36,1%), а також мезотрофи (63,9%). Така екологічна структура 

урбанофлори підтверджує її лісостеповий зональний характер.  

Результати еколого-ценотичного аналізу урбанофлори Білої Церкви та 

її околиць, що проводився за системою ценоморф О.Л. Бельгарда (1950) [19], 

показали, що провідні місця у дослідженій флорі належать пратантам (407 

видів, або 41,0% від загального числа видів), маргантам (267 видів, 26,9%), 

сильвантам (263 види, 26,5%), степантам (123 види, 12,4%) та 

ріпаріоаквантам (106 видів, 10,7%) (табл. 4.5.1).  
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Таблиця 4.5.1 

Аналіз ценоморфної структури дослідженої урбанофлори 

Ценоморфи Загальне 

число видів 

% видів Рейтинг 

Сильванти 263 26,5 3 

Марганти 267 26,9 2 

Пратанти 407 41,0 1 

Палюданти 85 8,6  

Ріпаріоакванти 106 10,7 5 

Акванти 15 1,5  

Степанти 123 12,4 4 

Псамофанти 50 5,0  

Петрофанти 17 1,7  

Синантропанти 480 48,3  

Примітка: % кожної ценоморфи вираховувався як частка від загальної кількості видів, 

оскільки деякі види одночасно можуть належати до кількох ценоморф 
 

Нечисельними, як видно з табл. 4.5.1, є палюданти (85 видів, 8,6%) та 

псамофанти (50 видів, 5,0%). Найменша кількість видів належить до аквантів 

(15 видів, 1,5%) та петрофантів (17 видів, 1,7%). Щодо видів порушених 

урбанізованих місцезростань – синантропантів, то їх в урбанофлорі майже 

половина (480 видів, 48,3%). 

Отже, результати проведеного еколого-ценотичного аналізу вказують 

на приблизно однакове співвідношення в урбанофлорі Білої Церкви 

пратантів (41,0%) та степантів (12,4%) з маргантами (26,9%) та сильвантами 

(26,5%), що підтверджує лісостеповий зональний характер урбанофлори. 

Крім того, значна частка ріпаріоаквантів (10,7%), що приурочені до водно-

прибережних екотопів, вказує на їх значну роль в урбанофлорі міста, що є 

типовим явищем, характерним для більшості міст України, оскільки через їх 

територію протікають річки або на їхній території розміщені озера та ставки. 
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4.6. Флороекотопологічна диференціація дослідженої території 

Видовий склад урбанофлори, а також чисельність популяцій окремих 

видів залежать від цілої низки чинників, передусім від антропічних: 

 – ступеня і характеру дії на оточуюче середовище,  

– рівня розвитку промисловості,  

– дотримання санітарних норм в масштабах міста,  

– рельєфу і пов’язаного зі всім цим характеру забудови.  

Синантропна флора урбанізованих територій має строкатий, мозаїчний 

характер, зумовлений наявністю різних екотопів, що розуміються як 

взаємопов’язані сукупності абіотичних умов середовища даної ділянки, які є 

місцезростанням конкретного рослинного угруповання, тобто абіотичні 

складові конкретних фітоценозів, які в умовах техногенного ландшафту 

часто превалюють над біотичними складовими [58, 59, 141, 142, 150, 315].  

 

4.6.1 Екотопи міста та їхня характеристика 

В основу дослідження було покладено типологію міських екотопів, 

запропоновану Р.І. Бурдою та ін. (2011) [58].  

В результаті дослідження нами вперше у м. Біла Церква виділено 42 

групи екотопів, об'єднаних у 15 класів та 2 відділи (рис. 4.6.1 та рис. 4.6.2):  
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Рис. 4.6.1. Класи та групи екотопів урбанофлори Білої Церкви та її 

околиць (відділ природних екотопів) 

Типологія екотопів міста 

Відділ природних екотопів Відділ антропічних екотопів 

Клас лісових екотопів 

Клас лучних екотопів 

Клас степових екотопів 

Клас петрофітних екотопів 

Клас псамофітних екотопів 

Клас болотних екотопів 

Клас водних екотопів 

Група екотопів мішаних лісів 

Група екотопів широколистих лісів 

Група екотопів суходільних лук 

Група екотопів заплавних лук 

Група екотопів лучних степів 

Група гранітних відслонень 

Група екотопів прирічкових пісків 

Група екотопів трав'янистих боліт 

Група прісноводних лотичних (текучих) екотопів 

Група прісноводних лентичних (стоячих) 
екотопів 
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Рис. 4.6.2. Класи та групи екотопів урбанофлори  Білої Церкви та її 

околиць (відділ антропічних екотопів) 

Типологія екотопів міста 

Відділ природних екотопів Відділ антропічних екотопів 

Клас культурфітоценозів 

Клас агрофітоценозів 

Клас селітебних екотопів 

Клас промислових екотопів 

Клас комунікаційних екотопів 

Клас девастованих екотопів 

Клас гідротехнічних екотопів 

Клас гігроморфних екотопів 

Група екотопів деревостанів відкритих 

Група екотопів деревостанів зімкнених 
 
Група екотопів санітарно-захисної зони 

Група екотопів квітників, розаріїв 

Група екотопів газонів 

Лісопаркова група екотопів 

Лучнопаркова група екотопів 

Група екотопів спортивних майданчиків 

Група екотопів некрополів, меморіалів, цвинтерів 

Група екотопів садів та ягідників 

Група екотопів розсадників та квітникарських го-
ств 
Група польових екотопів (однорічних культур) 

Група польових екотопів (багаторічних культур) 

Група лучних екотопів (пасовищ, сіножатей) 

Група екотопів багатоповерхової забудови 

Група екотопів одноповерхової забудови 

Група екотопів новобудов 

Група екотопів мурів, парканів 

Група екотопів стежин, стежок, тротуарів 

Група екотопів промислових майданчиків 

Група екотопів промислових пустирів 

Група екотопів автошляхів 

Група екотопів залізниць 

Група екотопів ЛЕП 

Група екотопів кар'єрів 

Група екотопів звалищ 

Група екотопів смітників 

Група екотопів водоочисних споруд 

Група екотопів відстійників 

Група екотопів пляжів 

Група екотопів ставків 
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Нижче наводимо коротку характеристику відділів та класів екотопів 

урбанофлори Білої Церкви та її околиць: 

Відділ природних екотопів, що об’єднує у межах міста екотопи 

фрагменти природної рослинності, що збереглися і включає 7 

екотопологічних класів (лісових, лучних, степових, петрофітних, 

псамофітних, болотних та водних екотопів).  

Клас лісових екотопів включає дві групи екотопів: мішаних лісів та 

широколистих лісів. Екотопи даного класу розміщені на території в межах 

міста (наприклад дендропарк «Олександрія», урочище «Голендерня» тощо) 

та в приміській зоні (наприклад урочище «Товста» Білоцерківського 

лісництва, урочища «Томилівська дача», «Шкарівська Добролежівка», 

«Білоцерківська Добролежівка» Томилівського лісництва тощо). Тут 

переважають все ж таки насадження лісових господарств з фрагментами 

масивів колишнього природного лісу. 

Клас лучних екотопів включає також дві групи екотопів: суходільних 

лук та заплавних лук. Екотопи даного класу розміщені як на території міста 

(наприклад лучні ділянки в дендропарку «Олександрія» чи ділянки заплавних 

лук вздовж русла р. Рось в урочищі «Голендерня», вздовж русла р. Протоки 

тощо) та в приміській зоні вздовж русла р. Рось (с. Шкарівка) та р. Кам'янка 

(с. Фурси) тощо. Тут переважають фрагменти масивів природних лук, 

подекуди засмічених бур’яновою рослинністю. 

Клас степових екотопів включає одну групу екотопів — лучних степів. 

Екотопи цього класу розміщені в південно-західній частині міста в межах 

дендропарку «Олександрія» (урочище «Палієва гора») та його південних 

околиць на лівому березі р. Рось, де є ділянки лучностепової рослинності.  

Клас петрофітних екотопів включає також одну групу екотопів — 

гранітних відслонень. Екотопи даного класу та групи розміщені на території 

міста (виходи граніту на південному схилі лівого берегу р. Рось в районі 

урочища «Палієва гора»). Тут, поряд з ділянками лучностепової рослинності, 

зустрічаються фрагменти петрофітної рослинності, засмічені бур’янами. 



93 

 

 

Клас псамофітних екотопів включає групу екотопів прирічкових пісків. 

Екотопи даного класу та групи фрагментарно розміщені на території міста 

вздовж русла р. Рось (в тому числі і міський пляж) та р. Протоки тощо) та в 

приміській зоні вздовж русла р. Рось (територія с. Шкарівка) та р. Кам'янка 

(територія с. Фурси) тощо. Тут переважає водно-прибережна рослинність з 

фрагментами угруповань поширених тут псамофітів, інколи засмічених 

бур’янами. 

Клас болотних екотопів включає групу екотопів трав’янистих боліт. 

Екотопи даного класу фрагментарно розміщені як на території міста (вздовж 

русла р. Рось та р. Протоки тощо) так і в приміській зоні (вздовж русла р. 

Рось на території с. Шкарівка і його околиць та р. Кам’янка на території с. 

Фурси і його околиць). Тут поряд з водно-прибережною рослинністю та 

масивами заплавних лук зустрічаються фрагменти заболочених територій, де 

поширена низка трав’янистих видів - палюдантів. 

Клас водних екотопів включає дві групи екотопів: прісноводних 

лотичних (текучих) та прісноводних лентичних (стоячих). Екотопи першої 

групи розміщені вздовж русла р. Рось та р. Протоки (в межах м. Біла Церква) 

та в приміській зоні вздовж русла р. Рось (в межах території с. Шкарівка) та 

р. Кам'янка (в межах території с. Фурси) тощо. Тут переважає водна, водно-

прибережна рослинність з фрагментами угруповань псамофітів та пратантів. 

Екотопи другої групи розміщені вздовж берегів низки ставків рибного 

гоподарства (в межах м. Біла Церква) та в приміській зоні (в околицях с. 

Шкарівка та с. Фурси) тощо. Тут переважають також водні та водно-

прибережні види у фрагментах лучної рослинності. 

Відділ антропічних екотопів, що об’єднує у межах міста антропічно 

змінені екотопи, включає 8 екотопологічних класів (культурфітоценозів, 

агрофітоценозів, селітебних, промислових, комунікаційних, девастованих, 

гідротехнічних та гігроморфних екотопів). 

Клас культурфітоценозів є найрізноманітнішим та включає дев’ять 

груп екотопів: деревостанів відкритих, деревостанів зімкнених, санітарно-
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захисної зони, квітників, газонів, лісопаркових, лучнопаркових, спортивних 

майданчиків та некрополів, меморіалів, цвинтерів. Клас культурфітоценозів 

включає екотопи, які зустрічаються в основному в зонах озеленення, зокрема 

міські парки і сквери, бульвари, кладовища, що поєднуються, як правило, з 

газонами і квітниками, санітарно-захисних зонах (лісосмуги автодоріг, 

залізниці тощо). У силу різних причин ці екотопи часто забур’янюються 

видами рудеральних і сегетальних рослин. 

Групи екотопів деревостанів відкритих та деревостанів зімкнених на 

території міста представлені територіями парків, скверів та бульварів з 

насадженнями загального користування. На даний час у місті 5 парків 

загального користування загальною площею близько 33,0 га: Міський парк 

культури і відпочинку імені Т.Г. Шевченка (центральна частина міста, площа 

6,0 га), парк Слави (центральна частина міста, площа 4,0 га), парк 

Будівельників (вздовж Сквирського шосе, біля Білоцерківського 

домобудівельного комбінату, площа близько 2,0 га), парк Прибережний 

(прирічкова територія міста, площа 15,0 га), парк Дитячий (центральна 

частина міста, острів Дитинства, площа 6,0 га); 10 скверів та 2 сади 

загального користування площею близько 11,2 га: сквер на Торговій площі 

(центральна частина міста, площа 4,0 га), сквер біля БНАУ (центральна 

частина міста, площа 1,0 га), сквер біля ПК «Росава» (масив Леваневського, 

площа 0,3 га), сквер «Гетьманський» біля школи мистецтв №1 (центральна 

частина міста, площа 1,5 га), сквер біля БЦ КП ДБК «Будівельник» (вул. 

Сквирського шосе, біля Білоцерківського домобудівельного комбінату, 

площа 0,5 га), сквер біля кургана пам’яті (вул. Сквирського шосе, площа 0,2 

га), сквер біля пам’ятника «Літак» (проспект князя Володимира, площа 0,3 

га), сквер «Піонерський» (площа Перемоги, площа 0,8 га), сквер біля 

пам’ятника Петру Запорожцю (площа Петра Запорожця, площа 0,3 га), сквер 

«Інститутський» у дворі БНАУ (площа Соборна, площа 0,5 га), Сад 

«Клінічний» (площа Соборна,  площа 0,5 га), Сад «Госпітальний» (бульвар 

Олександрійський, біля військового госпіталю, площа 0,5 га); 3 бульвари 
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загальною площею близько 22,8 га: Олександрійський (центральна частина 

міста, протяжність 4,1 км, площа 15,0 га), Михайла Грушевського 

(центральна частина міста, протяжність 0,75 км, площа 6,0 га), Княгині Ольги 

(масив Леваневського, протяжність близько 1,0 км, площа 1,8 га) . 

Група екотопів санітарно-захисної зони на території міста є широко 

представленою в місті, оскільки є насадженнями спеціального призначення. 

Це – вуличні придорожні насадження (площа близько 140,0 га) та 

прибережна захисна зона р. Рось та ставків р. Протока на території міста 

(600,0 га).  

Групи лісопаркових та лучнопаркових екотопів на території міста в 

основному представлені на територіях згаданих вище парків, скверів та 

бульварів (загальна площа 65,0 га) та Державного дендрологічного парку 

«Олександрія» НАНУ (загальна площа 295,4 га). 

Групи екотопів квітників та газонів на території міста теж широко 

представлені по всій території міста, оскільки є невід’ємною складовою 

зелених насаджень як парків, скверів, бульварів, шкіл, дитячих садків, 

лікарень тощо, так і вуличних естетичних зелених насаджень (клумб). 

Група екотопів спортивних майданчиків є теж представленою на 

території досліджуваного міста, оскільки в Білій Церкві існує широка мережа 

обладнаних спортивних майданчиків та закладів (стадіонів, спортивних шкіл 

тощо). 

Значну площу (близько 20,0 га) у місті займають кладовища (Старе 

зарічанське, Новозарічанське, Сухоярське, Центральне міське, Новокиївське 

тощо), що мають насадження спеціального призначення, представляють 

екотопи групи некрополів, меморіалів, цвинтарів. 

Клас агрофітоценозів представлений п'ятьма групами екотопів: садів 

та ягідників, розсадників та квітникарських господарств, польових екотопів 

(однорічних культур), польових екотопів (багаторічних культур), лучних 

екотопів (пасовищ, сіножатей). В екотопах агрофітоценозів, що часто 

засіяні чи засаджені одним чи кількома видами, переважає все ж таки 
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сегетальна спонтанна рослинність. Ці екотопи зустрічаються у вигляді 

більших або менших вкраплень майже повсюдно за винятком міського 

центру, поєднуючись у тому або іншому ступені з рештою екотопів, 

включаючи екотопи одноповерхової забудови, де присутні в безпосередній 

близькості від будинків у вигляді палісадів, городів, садів тощо.  

Група екотопів садів та ягідників об’єднує екотопи садів та ягідників 

як приватних садиб, що розміщуються фрагментарно в усіх мікрорайонах 

міста, так і садів аграрних підприємств, які зосереджені в основному у 

північно-східній його частині. Загальна площа садів та ягідників приватного 

сектору становить близько 65,0 га. 

Група екотопів розсадників та квітникарських господарств. Екотопи 

цієї групи представлені на території міста кількома ділянками, що 

зосереджені фрагментарно, в основному у північній його частині. Це – 

ділянки розсадників Державного дендрологічного парку «Олександрія» 

НАНУ, Білоцерківського національного аграрного університету, 

Білоцерківського комунального підприємства «Зелене господарство» та 

кількох приватних господарств. Загальна площа їх становить близько 20 га. 

Групи екотопів польових екотопів (однорічних культур) та польових 

екотопів (багаторічних культур) об’єднують близькоспоріднені екотопи, які 

розміщуються фрагментарно на території більшості мікрорайонів міста у 

приватних садибах, що є віддаленими від центру, або на територіях полів 

аграрних підприємств прилеглих населених пунктів, які зосереджені на 

околицях міста у всіх напрямках.   

Група екотопів лучних екотопів (пасовищ, сіножатей) об'єднує лучні 

екотопи, що також розміщуються фрагментарно у більшості мікрорайонів 

міста, що є віддаленими від центру, але в основному зосереджені в заплаві р. 

Рось, околицях урочища «Палієва гора» та на територіях полів аграрних 

підприємств прилеглих населених пунктів.  

Загальна площа сільськогосподарських угідь на території міста 

становить 734,5 га. 
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Клас селітебних екотопів включає також п’ять груп екотопів: 

одноповерхової забудови, багатоповерхової забудови, новобудов, мурів та 

парканів, а також стежин, стежок і тротуарів. 

В екотопах, що об’єднані в цьому класі присутні як рудеральні види, 

так і культигени, причому серед останніх часто зустрічаються види, що 

випали з культури, заселилися спонтанно, або екземпляри висаджені 

спеціально, що встановити можна лише імовірно. Ці екотопи мають незначну 

різноманітність спонтанної рослинності, включаючи також різні вкраплення 

інших екотопів, пов’язаних з формуванням штучних фітоценозів або 

пустищами, що залишилися після будівництва.  

Група екотопів одноповерхової забудови. Екотопи цієї групи є на 

території всіх мікрорайонів міста у приватних садибах та фрагментарно в 

центральній його частині. Це пов’язано з тим, що в більшості мікрорайонів 

міста серед сельбищних територій все ж таки переважає одноповерхова 

житлова забудова садибного типу. Загальна площа садибної житлової 

забудови на території міста становить 992,0 га.  

Група екотопів багатоповерхової забудови. Екотопи цієї групи 

розміщуються фрагментарно на території більшості мікрорайонів міста, але 

найбільша частка їх зосереджена в центральній його частині. Це пов’язано з 

тим, що в мікрорайонах міста серед сельбищних територій переважає 

одноповерхова житлова забудова садибного типу і лише у центрі міста та у 

таких мікрорайонах як «Піщаний», «Таращанський», «Роток» тощо – 

багатоповерхова житлова забудова. Загальна площа багатоквартирної 

житлової забудови на території міста становить 379,0 га. 

Група екотопів новобудов. Екотопи цієї групи розміщуються 

фрагментарно на території всіх мікрорайонів міста, але найбільша частка 

зосереджена в південній (мікрорайони «Піщаний», «Таращанський»), східній 

(«Роток») та центральній його частині. Це пов’язано з тим, що в даних 

мікрорайонах міста, де переважає багатоповерхова житлова забудова, 

продовжується їх розбудова, що запланована у генеральному плані міста. 
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Загальна площа проектної житлової забудови міста становить близько 410,0 

га, в тому числі багатоквартирної житлової забудови – 215,0 га. 

Група екотопів мурів та парканів та група екотопів стежин, стежок і 

тротуарів. Екотопи перших двох груп широко представлені по всій 

території міста, оскільки є невід’ємною складовою сельбищних територій, 

зокрема таких як зелені насадження парків, скверів, бульварів, шкіл, дитячих 

садків, лікарень, прибудинкових територій, клумб тощо. Проте все ж екотопи 

вказаних груп тісніше пов’язані з вулично-дорожньою мережою міста, 

загальна протяжність якої – 453 км, а площа - 482,0 га. Площа вуличних 

придорожних зелених насаджень, що є насадженнями спеціального 

призначення, становить 140,0 га. Крім того, міжквартальні та міжбудинкові 

зелені зони займають площу 590,0 га, а зелені зони шкіл, дитячих садків, 

лікарень тощо – близько 24,0 га. 

Клас промислових екотопів включає дві групи екотопів: промислових 

майданчиків та промислових пустирів. Цей клас об’єднує екотопи, що 

зустрічаються на територіях підприємств харчової, легкої, гумової та інших 

галузей промисловості міста, на яких часто зустрічаються бур’янові, зокрема 

адвентивні види рослин, насіння яких часто потрапляє разом із зерном, 

соєвим шротом чи вантажами і транспортом тощо. Загальний характер 

рослинного покриву – рудеральний, з вкрапленнями газонів, квітників (часто 

недоглянутих), деревних насаджень декоративного характеру тощо.  

Група екотопів промислових майданчиків та група екотопів 

промислових пустирів об’єднують близькоспоріднені екотопи, які 

розміщуються фрагментарно на території більшості мікрорайонів міста, 

оскільки тісно пов’язані з територіальним розміщенням промислових 

підприємств, які є як у віддалених від центру мікрорайонах (ПРАТ «Росава»,  

ПАТ «Білоцерківський завод ЗБК», ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо») так 

і поблизу нього (ТОВ НВП «БілоцерківМАЗ», ТОВ «Завод пакувального 

обладнання „Термо-Пак“», ТОВ «Біофарма-Інвест», КП «Білоцерків 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%22%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%22
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хлібопродукт» тощо), або на територіях підприємств прилеглих населених 

пунктів, які зосереджені на околицях міста у всіх напрямках.   

Загальна площа виробничої території міста становить 745,0 га, де 

зелені зони на територіях підприємств займають площу 78,0 га. 

Клас комунікаційних екотопів включає три групи екотопів: 

автошляхів, залізниць, ЛЕП. Екотопи цього класу приурочені в основному до 

залізничних насипів, узбіч автодоріг та ділянок навколо опор ліній 

електропередачі, де зустрічаються переважно рудеральні види рослин, серед 

яких достатньо багато адвентивних, таких, що формують крупні популяції 

(наприклад Ambrosia arthemisiifolia, Iva xanthiifolia тощо). Ці екотопи є 

своєрідними коридорами для розселення рудеральних ксерофітних видів як 

алохтонної так і автохтонної фракції флори.  

Група екотопів автошляхів. На території міста екотопи цієї групи 

представлені по всій території міста, оскільки є невід’ємною складовою 

вуличних придорожних насаджень. Мережа автошляхів міста є добре 

розвиненою та складається як з великих магістральних автошляхів та вулиць 

(бульвар Олександрійський, бульвар Михайла Грушевського, вул. Івана 

Кожедуба, вул. Леваневського, вул. Павліченко, вул. Ярослава Мудрого, вул. 

Київська, Сквирське шосе, вул. Дружби, проспект Князя Володимира, вул. 

Таращанська тощо) так і основних міжквартальних доріг та вулиць.  

Загальна протяжність вуличної мережі міста становить 453 км, з яких 

53,59 км – протяжність магістральних вулиць. 

Група екотопів залізниць. Екотопи цієї групи представлені не по всій 

території міста, а лише на території, що є прилеглою до залізничних колій та 

інших об’єктів залізниці і є невід’ємною складовою її захисних насаджень. 

Через північно-східну частину міста з північного заходу на південний схід 

пролягає двоколійна електрифікована дільниця (Фастів-1 – Миронівка) 

Південно-Західної залізниці. В межах міста на залізничній лінії розташовані 

дві залізничні станції: Біла Церква (де знаходиться залізничний вокзал) та 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%22%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%85%D0%BB%D1%96%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%22
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Роток. Загальна протяжність залізничних колій в межах міста становить 

близько 20 км. 

Група екотопів ЛЕП. На території міста екотопи цієї групи 

представлені по всій території міста та зосереджені в основному навколо 

опор ЛЕП. Мережа ліній електропередач (ЛЕП) міста є добре розвиненою та 

складається з великих магістральних ліній з високою напругою, основних 

міжквартальних ліній та інших об’єктів мережі. Загальна протяжність мережі 

ЛЕП в місті становить 453 км. 

Клас девастованих екотопів включає також три групи екотопів: 

кар’єрів, звалищ та смітників. Характер рослинного покриву більшості 

екотопів цього класу виключно рудеральний. Тут разом зі сміттям, 

побутовими відходами, що викидаються, випадково потрапляє і насіння як 

деяких культурних рослин так і рудеральних бур’янів. Крім того, на ділянках 

з видобутку будівельних матеріалів ці види можуть і самостійно спонтанно 

оселятись. 

Група екотопів кар’єрів. Екотопи цієї групи представлені на території 

міста та його околиць в декількох місцях. У південно-східній частині міста на 

території урочища «Кошик» діє підприємство ВАТ «Білоцерківський кар’єр» 

(глибина самого 80 м, а площа 18,05 га) загальною площею 29,13 га, тут 

видобувають щебінь. На південній околиці міста поблизу Глибічанського 

шосе знаходиться ще один кар’єр з видобутку піску та глини, площею 

близько 10,0 га.  

Групи екотопів звалищ та смітників. На північно-східній околиці міста, 

поблизу території Білоцерківської птахофабрики, знаходиться міський 

полігон побутових відходів (сміттєзвалище), де і представлені екотопи цієї 

групи. Площа звалища становить 10,2 га.  

Генеральним планом міста передбачено створення на ділянці 12,7 га 

поряд зі звалищем сміттєсортувальної станції, а на перспективу і 

підприємства промислової переробки відходів з подальшим закриттям, 

рекультивацією та санацією території полігону.  
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Клас гідротехнічних екотопів включає дві групи екотопів: водоочисних 

споруд та відстійників. 

Екотопи цих груп представлені не на території міста, а на його східній 

околиці, де знаходяться очисні споруди з водовідведення та очищення 

побутових та виробничих стічних вод централізованої міської каналізації. 

Площа, яка зайнята цими водоочисними об’єктами, становить 33,5 га.  

Клас гігроморфних екотопів включає також дві групи екотопів: пляжів 

та ставків. 

Група екотопів пляжів. Екотопи цієї групи в місті представлені на 

кількох територіях. Це – центральний міський пляж, що знаходиться на 

правому березі р. Рось, пляж санаторію «Діброва» на лівому березі р. Рось та 

кілька необлаштованих ділянок по берегам нижче по течії р. Рось в межах 

міста. Загальна площа пляжів становить 27,3 га. 

Група екотопів ставків. На території міста екотопи цієї групи 

представлені в східній (Білоцерківське рибне господарство) та південно-

західній (учбове господарство БНАУ) частинах, а також на його околицях (у 

деяких прилеглих населених пунктах). 

В результаті значної строкатості міської території абсолютно чіткої 

межі між виділеними нами екотопами в більшості випадків немає. До того ж, 

як правило, мають місце різноманітні переплетіння екотопів. Оскільки багато 

видів зустрічаються частіше або рідше в цілій низці міських екотопів, ми 

вважали за доцільне виділити для кожного виду тип екотопу, що йому 

віддається перевага. В зв’язку з цим відзначимо, що у низки видів немає 

екотопу, який є для них переважаючим. Висновки по кожному виду 

наводилися переважно на підставі візуальних спостережень в процесі 

маршрутних флористичних обстежень і частково відображені також при 

встановленні конкретної частоти тієї, що зустрічається за 5-бальною шкалою.  

Якщо не звертати увагу на деякий антропоморфний відтінок слова 

"віддається" перевага, формулювання достатньо точно відображає характер 

зростання і розповсюдження  видів на території м. Біла Церква.  
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4.6.2 Особливості розподілу видового багатства на території міста 

Розподіл видів рослин урбанофлори Білої Церкви та її околиць за 

поширенням в зонах міста виглядає наступним чином. В субурбанзоні міста 

та його околиць поширені 422 види судинних рослин, що становить 42,5% 

всієї урбанофлори. До цього числа, крім аборигенних видів, включені і види 

адвентивних рослин, поширені в субурбанзоні. Виключно в урбанзоні 

поширені всього 69 видів (6,9%, від загальної кількості видів) (табл. 4.6.1). 

 

Таблиця 4.6.1 

Розподіл видів рослин урбанофлори та її фракцій за поширенням в 

зонах міста 

Зона Урбанофлора Автохтонна фракція Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа видів 

урбанофлори 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

видів 

фракції 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа видів 

фракції 

Субурбанзона 422 42,5 411 64,0 11 3,2 

Субурбанзона 

та урбанзона 

503 50,6 236 36,2 267 78,1 

Урбанзона 69 6,9 5 0,8 64 18,7 

Всього 994 100 652 100 342 100 

 

Найбільша кількість видів рослин поширена в обох зонах – 503 види 

(або 50,6%). Згідно результатів дослідження (табл. 4.6.1) можна зробити 

висновок про широку мобільність видів, поширених в урбанофлорі міста.  

Закономірні результати нами встановлені при аналізі поширення видів 

у зонах міста по фракціях. Так, найбільша частина аборигенних видів 

зустрічається тільки у субурбанзоні (411 видів, 63% всіх видів фракції), 

значно менше видів (236 або 36,2%) поширені в обох зонах міста (в 

субурбан- та в урбанзоні). І лише близько 1%  (5) аборигенних видів 

поширено тільки в урбанзоні (табл. 4.6.1). 
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Серед апофітів більшість видів поширена в обох зонах (субурбан- та 

урбанзоні) (168 або 71,2%) і тільки 110 видів (26,8%) – лише в субурбанзоні. 

Результати аналізу поширення апофітів у зонах міста ще раз підтверджують 

збільшення числа апофітів в урбанізованому середовищі, оскільки останнє 

сприяє утворенню перехідних зон між природними, напівприродними і 

антропічними екотопами та урізноманітненні місцезростань. 

Щодо видів рослин адвентивної фракції, то більшість з них, як і 

апофітів, поширена у обох міських зонах (267 видів фракції, 78,1%) і дещо 

менша кількість – 11 (3,2%) та 64 (18,7%) види відповідно тільки у 

субурбанзоні і тільки в урбанзоні (табл. 4.6.1). Такий розподіл антропофітів 

говорить про тенденцію збільшення адвентивних видів у напівприродних і 

природних екотопах та їхню подальшу експансію на ці території. 

Отже, порівнюючи дані щодо поширення видів фракцій в зонах міста, 

встановлено, що більшість видів автохтонної фракції закономірно поширені 

лише у субурбанзоні (понад 97%), а з адвентивної – 11 видів. Протилежним 

чином виглядає ситуація з урбанзоною, де переважна більшість – види 

адвентивної (92,8%) фракції, з автохтонної – 5 видів.  

Видів, що поширені у субурбанзоні та урбанзоні приблизно рівна 

кількість від фракцій з незначним переважанням антропофітів (46,9% видів 

автохтонної та 53,1% видів адвентивної). Такий значний відсоток 

аборигенних видів, що поширені в обох зонах міста, спричинений апофітами, 

71,2% яких поширені в обох зонах міста. 

Висновки до підрозділу 

Таким чином, для досліджуваної урбанофлори на даний час характерні 

неоднорідність в розподілі видового багатства як в адвентивній, так і в 

автохтонній фракції, і окрім цього, відміни в розподілі видів між цими 

фракціями. Якщо автохтонні види тяжіють до місцезростань з 

напівприродною і природною рослинністю, то більшість адвентивних видів 

віддають перевагу антропічно зміненим та селітебним екотопам.  
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РОЗДІЛ 5 

ФРАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УРБАНОФЛОРИ БІЛОЇ ЦЕРКВИ ТА ЇЇ 

ОКОЛИЦЬ 

Будь-яка флора, зокрема і урбанофлора, відображає різні історичні 

етапи її формування, оскільки основу будь-якої флори складають аборигенні 

(місцеві) види, що здавна ростуть на певній визначеній території і 

визначають її специфіку. Проте в будь-якій флорі зустрічаються види не 

характерні для неї, які з’явилися в її складі в осяжному або віддаленому 

минулому. Ці адвентивні види, зазвичай, складають незначну частину всієї 

флори, але в даний час у зв’язку зі зростанням міграцій рослин дана група 

видів виявляє тенденцію до збільшення.  

В урбанофлорі виділяємо дві фракції – автохтонну (аборигенну) та 

алохтонну (адвентивну) (рис. 5.1.1).  

 

Рис. 5.1.1 Схема фракційної структури урбанофлори Білої Церкви та її 

околиць 

 

5.1 Автохтонна фракція дослідженої урбанофлори, її склад та 

загальна характеристика 

До складу автохтонної фракції нами включені всі види аборигенної 

флори, що зустрічаються на досліджуваній території. 

Урбанофлора 

Автохтонна 

фракція 
 

Адвентивна 

фракція 
 

Види природних 

рослинних 

угруповань 

 

Апофіти 

 
 

Антропофіти  
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Автохтонна фракція урбанофлори налічує 652 (65,6% від загальної 

кількості видів урбанофлори) види, об’єднаних у 346 родів та 90 родин, з них 

лише у фрагментах природних рослинних угруповань трапляється 370 видів 

(або 37,2% від всієї урбанофлори) та апофітів – 282 видів (28,4%). Детальний 

систематичний аналіз фракції наведено нижче (табл. 5.1.1). 

Таблиця 5.1.1. 

Систематичний аналіз автохтонної фракції урбанофлори  

Відділ Кількість 

родин 

% Кількість 

родів 

% Кількість 

видів 

% 

Equisetophyta 1 1,1 1 0,3 7 1,1 

Polypodiophyta 7 7,8 7 2,0 10 1,5 

Pinophyta 1 1,1 2 0,6 2 0,3 

Magnoliophyta 81 90,0 336 97,1 633 97,1 

Liliopsida 20 22,2 76 22,0 163 25,0 

Magnoliopsida 2 2,2 4 1,2 5 0,8 

Rosopsida 59 65,6 256 73,9 465 71,3 

ВСЬОГО 90 100 346 100 652 100 

 

У систематичному спектрі всієї фракції перше місце займає родина 

Poaceae, в якій налічується 64. Ця та ще 10 родин охоплюють 60% (391) 

видів: Asteraceae (59 видів), Cyperaceae (40), Fabaceae та Lamiaceae (по 36), 

Ranunculaceae (32), Rosaceae  (30), Caryophyllaceae (29), Apiaceae (25), 

Brassicaceae (22), Boraginaceae (18). 30 родин у фракції представлені 1 

видом.  

У спектрі провідних родів даної групи переважають: Carex (30 видів), 

Poa та Ranunculus (9), Trifolium та Campanula (8), Equisetum, Festuca, 

Veronica, Potentilla, Galium та Viola (по 7). Ці найчисленніші 11 родів та ще 8 

(Lathyrus, Vicia, Persicaria, Rumex (по 6 видів), Allium, Myosotis, Dianthus, 

Geranium (по 5), у яких нараховується 5 і більше видів, разом охоплюють 

майже чверть (150) видів фракції. Більшість родів фракції представлені 1-4 

видами (327 родів). 
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Географічний аналіз фракції проводився за зональним та регіональним 

типами. У даній фракції найбільша кількість видів належить до бореального 

(292 види) та неморального (темпоратного) (281 вид) географічних 

елементів, що разом становить 87,9%. Найбільше представників з 

неморально-субмеридіональним (174 види або 26,7%) та бореально-

субмеридіональним (138 видів або 21,2%) типом ареалів. До фракції також 

належать 30 (4,6%) видів з плюризональним типом, які переважно є 

апофітами (рис. 5.1.2). 
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Рис. 5.1.2 Географічний аналіз автохтонної фракції урбанофлори  

(за зональними типами) 

 

За регіональними типами найбільша кількість видів фракції належить 

до європейської групи географічних елементів – 305 видів (46,8%), на 

другому місці – голарктична – 107 (16,4%), на третьому – євразійська – 101 

(15,5%) (рис. 5.1.3). Значно менше видів належить до палеарктичної – 78 в 
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(12,0%) та середземноморської – 29 (4,5%) груп геоелементів, 

плюррегіональних – 32 (4,9%) (рис. 5.1.3).  
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Рис. 5.1.3 Географічний аналіз автохтонної фракції урбанофлори  

(за регіональними типами) 

 

Географічний аналіз фракції за зональним та регіональним типами 

підтверджують бореально-неморальний, євразійський характер дослідженої 

урбанофлори, що загалом відповідає зональним особливостям регіональних 

флор континентальної Голарктики, адже саме автохтонна фракція, що 

нараховує 65,6% всіх видів, визначає географічний характер урбанофлори. 

Серед клімаморф за Раункієром, провідне місце займають 

гемікриптофіти – їх налічується 424 види, або 65,0 % від числа всіх 

автохтонних видів. Майже в шість разів менше геофітів – 77 видів, або 

12,1%. На третьому місці за чисельністю знаходяться терофіти, яких 

налічується 68 видів і що становить 10,4% від всієї автохтонної фракції (табл. 

5.1.2).  
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Таблиця 5.1.2 

Спектр клімаморф автохтонної фракції урбанофлори  

Клімаморфа Урбанофлора Автохтонна фракція 

Число 

видів 

% від загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Фанерофіт 114 11,5 52 8,0 

Хамефіт 20 2,0 16 2,5 

Гемікриптофіт 516 51,9 424 65,0 

Криптофіт 108 10,9 92 14,1 

геофіт 91 9,2 77 12,1 

гелофіт 2 0,2 1 0,1 

гідрофіт 15 1,5 14 1,9 

Терофіт 236 23,7 68 10,4 

Всього 994 100,0 652 100,0 

 

Результати біоморфологічного аналізу фракції за І.Г. Серебряковим 

показали, що серед біоморф значно превалюють трав’янисті полікарпіки, 

яких нараховується 464 види або 71,2% від загального числа видів фракції. 

Значно меншою кількістю видів представлені інші біоморфи (табл. 5.1.3).  

 

Таблиця 5.1.3  

Спектр біоморф автохтонної фракції урбанофлори за І.Г. Серебряковим 

Біоморфа Урбанофлора Автохтонна фракція 

Число 

видів 

% від загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Дерево 55 5,5 26 4,0 

Кущ   54 5,4 24 3,7 

Кущик 0 0,0 0 0 

Напівкущ  1 0,1 0 0 

Напівкущик 17 1,8 13 2,0 

Трав'янистий 

полікарпік 

538 54,1 464 71,2 

Трав'янистий 

монокарпік 

329 33,1 125 19,1 

Всього 994 100,0 652 100,0 
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Продовження таблиці 5.1.3  

Біоморфа Урбанофлора Автохтонна фракція 

Число 

видів 

% від загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Багаторічник 650 65,4 516 79,1 

Одно-, дворічник 133 13,4 76 11,7 

Однорічник 211 21,2 60 9,2 

Всього 994 100,0 652 100,0 

 

Подібний розподіл (табл. 5.1.3) різних типів життєвих форм за 

періодом вегетації в основному зберігається: на першому місці багаторічники 

(516 видів або 79,1%) та приблизно порівну однорічників і одно-, дворічників 

(9,2 та 11,87% відповідно).  

У структурі життєвих форм за типом надземних пагонів переважна 

більшість видів – літньозелені (457 видів або 70,0%). Спостерігається 

незначне переважання безрозеткових (281 вид або 43,1%) видів над 

напіврозетковими (278 видів або 42,6%) (табл. 5.1.4).  

Табл. 5.1.4 

Структура життєвих форм автохтонної фракції урбанофлори  

за періодом вегетації та типом надземних пагонів 

Біоморфа Урбанофлора Автохтонна фракція 

Число 

видів 

% від загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Літньозелений 761 76,6 457 70,0 

Літньо-зимовозелений 213 21,4 179 27,5 

Вічнозелений 

(зимовозелений) 

20 2,0 16 2,5 

Всього 994 100,0 652 100,0 

Ефемер 52 5,2 21 3,2 

Ефемероїд 52 5,2 50 7,7 

Всього 994 100,0 652 100,0 

Безрозетковий 474 47,7 281 43,1 

Напіврозетковий 411 41,4 278 42,6 

Розетковий 109 10,9 93 14,3 

Всього 994 100,0 652 100,0 
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Крім того, в складі автохтонної фракції є 21 ефемер (більшість з них 

належать до апофітів – 18) та 50 ефемероїдів, більшість з яких є видами 

природних рослинних угруповань (43 види відповідно). 

У структурі життєвих форм автохтонної фракції за типом кореневої 

системи та підземних пагонів приблизно однаковими за чисельністю, проте з 

деяким переважанням, є група кореневищних рослин (368 видів або 56,4%), 

де 208 видів мають коротке кореневище (або 31,8%), та група 

безкореневищних рослин (275 видів або 42,2%), де переважна більшість – 

види зі стрижневою кореневою системою (267 видів або 41,0%) (табл. 5.1.5).  

 

Таблиця 5.1.5 

Структура життєвих форм автохтонної фракції урбанофлори  

за типом кореневої системи та підземних пагонів 

Біоморфа Урбанофлора Автохтонна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Безкореневі 10 1,0 9 1,4 

Безкореневищні 560 56,3 275 42,2 

мичкувата 33 3,3 8 1,2 

стрижнева 527 53,0 267 41,0 

Кореневищні 424 42,7 368 56,4 

короткокореневищні 239 24,0 208 31,8 

довгокореневищні 142 14,3 128 19,6 

бульбокореневищні 18 1,9 11 1,7 

бульбоцибулинні 1 0,1 1 0,2 

цибулинні 24 2,4 20 3,1 

Всього 994 100,0 652 100,0 

 

За відношенням до світлового режиму найбільш численні серед видів 

фракції сціогеліофіти (272 вид, або 41,7% від загального числа авидів 

фракції) і геліофіти (255, або 39,1%) (табл. 5.1.6). 
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Таблиця 5.1.6 

Екологічний спектр геліоморф автохтонної фракції урбанофлори  

Геліоморфа 

 

Урбанофлора Автохтонна фракція 

Число 

видів 

% від загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Геліофіт 483 48,6 255 39,1 

Геліосціофіт 101 10,2 78 12,0 

Сціогеліофіт 359 36,1 272 41,7 

Сціофіт 51 5,1 47 7,2 

Всього 994 100,0 652 100,0 

Результати екологічного аналізу за відношенням до водного режиму 

показали, що більше третини видів автохтонної фракції є мезофітами (260 

видів або 39,9% від всіх видів фракції), всі інші гідроморфи мають незначні 

кількісні показники (табл. 5.1.7).  

Таблиця 5.1.7 

Екологічний спектр гідроморфавтохтонної фракції урбанофлори  

Гідроморфа Урбанофлора Автохтонна фракція 

Число 

видів 

% від загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Ксерофіт 16 1,6 10 1,5 

Ксеромезофіт 283 28,5 143 21,9 

Мезоксерофіт 81 8,2 45 7,0 

Мезофіт 405 40,7 260 39,9 

Мезогігрофіт 59 5,9 55 8,4 

Гігромезофіт 76 7,7 69 10,6 

Гігрофіт 48 4,8 46 7,1 

Гідромезофіт 2 0,2 2 0,3 

Гідрофіт 13 1,3 12 1,8 

Гігрогідрофіт 11 1,1 10 1,5 

Гідрогігрофіт 

Всього 994 100,0 652 100,0 

Екологічний аналіз фракції за відношенням до родючості ґрунту 

показав значне переважання мезотрофів (426 видів або 65,3%) як у фракції в 
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цілому, так і серед окремих груп (табл. 5.1.8). Крім того, треба зазначити, що 

у фракції є п’ять гетеротрофних видів рослин (0,8% від кількості видів 

фракції) та один галотроф (0,2% від кількості видів фракції). 

Таблиця 5.1.8 

Екологічний спектр едафоморф автохтонної фракції урбанофлори  

Едафоморфа 

 

Урбанофлора Автохтонна фракція 

Число 

видів 

% від загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Еутроф 230 23,1 137 21,0 

Мезотроф 635 63,9 426 65,3 

Оліготроф 122 12,3 83 12,7 

Всього* 987 99,3 646 99,0 

Примітка: в таблиці не вказано гетеротрофні види для автохтонної фракції 

Серед ценоморф в автохтонній фракції переважають пратанти (328 

видів, або 50,3% від загального числа видів фракції); синантропантів − 22,1% 

(144), більшість яких є апофітами. Інші ценоморфи представлені незначною 

кількістю видів (табл. 5.1.9).  

Табл. 5.1.9 

Еколого-ценотичний аналіз автохтонної фракції урбанофлори  

Ценоморфа Урбанофлора Автохтонна фракція 

Число 

видів 

% від загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Сільванти 263 26,5 233 35,7 

Марганти 267 26,9 238 36,5 

Пратанти 407 41,0 328 50,3 

Палюданти 85 8,6 80 12,3 

Ріпаріоакванти 106 10,7 97 14,9 

Акванти 15 1,5 14 2,2 

Степанти 123 12,4 97 14,9 

Псамофанти 50 5,0 37 5,7 

Петрофанти 17 1,7 15 2,3 

Синантропанти 480 48,3 144 22,1 

Примітка: % кожної ценоморфи вираховувався як частка від загальної кількості видів 

урбанофлори чи фракції, оскільки деякі види одночасно можуть належати до кількох 

ценоморф 
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5.1.1 Рослини природних рослинних угруповань як основна 

складова автохтонної фракції  

В урбанофлорі Білої Церкви види фрагментів природних рослинних 

угуповань становлять понад третину (370 видів або 37,2%) від загальної 

кількості видів урбанофлори та понад половину (56,7%) від кількості видів її 

автохтонної фракції, що, безумовно, свідчить про значну їхню роль в 

урбанізованому середовищі. 

Більшість видів належать до відділу Magnoliophyta (357 видів з 69 

родин), два відділи – Equisetophyta та Polypodiophyta представлені по 6 та 7 

видів відповідно. 

У систематичному спектрі провідною родиною є Poaceae з 44 видами. 

Ця родина і ще 8 родин охоплюють більше половини видів даної групи (188 

видів, 50,8%): Cyperaceae (37 видів), Ranunculaceae (23), Asteraceae (20), 

Lamiaceae (17), Fabaceae (15), Rosaceae (13), Caryophyllaceae (10) та  

Apiaceae (9). Крім того, до родин Brassicaceae, Salicaceae, Campanulaceae, в 

яких нараховується по 8 видів, та Boraginaceae, Orobanchaceae, 

Plantaginaceaе і Orchidaceae (всі по 7) належать види, що відіграють важливу 

роль у формуванні аборигенного компоненту дослідженої флори. При цьому 

зазначимо, що представники родини Orchidaceae, які вказані в анотованому 

списку, наведені нами за літературними джерелами, а їхні місцезростання 

нашими дослідженнями не підтверджені, тому ймовірно, ці види зникли на 

дослідженій території. 

Спектр провідних родів даної групи натупний: Carex (27 видів), Festuca 

(7), Campanula і Equisetum (по 6), Lathyrus та Ranunculus (по 5), Pulmonaria, 

Dianthus, Veronica, Galium, Allium, Populus, Salix, Viola (по 4 види). 

Серед клімаморф за Й. Раункієром провідне місце займають 

гемікриптофіти, їх налічується 234 види (63,2% від загального числа групи). 

Майже втричі менше криптофітів – 79 видів, або 21,4%, серед яких більшість 

– геофіти (64 види). На третьому місці за чисельністю знаходяться 
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фанерофіти – 38 видів, або 10,3%. Хамефітів серед видів природних 

рослинних угруповань лише 9 видів (2,4%). 

Серед життєвих форм за І.Г. Серебряковим значно превалюють 

трав’янисті багаторічники: їх нараховується 343 види або 92,7% від 

загального числа видів фракції. Значно менше однорічників (9 видів, або 

2,4%) і рослин з дворічним життєвим циклом (18 видів, або 4,9%). Серед 

біоморф провідне місце займають трав’янисті полікарпіки (300 видів, 81,1%), 

трав’янистих монокарпіків та дерев майже однакова кількість (24 види або 

6,4% та 22 види або 6,0% відповідно), найменше – кущів та напівкущиків (16 

видів або 4,3% та 8 видів або 2,2% відповідно). Напівкущі та кущики у 

фракції відсутні.   

Простежується закономірність: приблизно рівна кількість 

напіврозеткових (149 видів, або 40,3% від загального числа видів) та 

безрозеткових (150 видів, або 40,5%) рослин і значно менше розеткових (71 

вид або 19,2%). Переважна більшість видів природних рослинних угруповань 

є літньозеленими (265 видів або 71,6%) та літньозимовозеленими (93 або 

25,1%) рослинами, хоча є і 12 видів вічнозелених рослин (3,3%). Є серед них 

3 види ефемерів та 43 види ефемероїдів (Cyperus fuscus, Gagea lutea тощо). 

Більшість досліджених видів є кореневищними рослинами (262 види 

або 70,8%), серед яких максимальне число видів має коротке кореневище – 

157 видів (42,4%), а от довгокореневищних видів удвічі менше – 80 видів або 

21,6%. Безкореневищних видів нараховується 103 види (27,8%), більшість з 

яких мають стрижневу кореневу систему (99 видів або 26,8%). Крім того, 

серед видів природних рослинних угруповань є 5 видів безкореневих рослин. 

За відношенням до світлового режиму переважають сціогеліофіти (154 

види або 41,6%) та геліофіти (127 видів, 34,3%), а за відношенням до 

родючості грунту більшість видів є мезотрофами (240 видів або 64,9%) та 

еутрофами (85 видів або 23,0%). 

За ступенем зволоження найбільш численними серед видів природних 

рослинних угруповань є мезофіти (246 видів, або 39,5%) і ксеромезофіти (61, 



115 

 

 

або 16,5%); на другому місці – гігромезофіти (48 видів, 13,0%) та 

мезогігрофіти (40 видів, 10,8%), на третьому – гігрофіти (33 видів, 8,9%). 

Найменшими за чисельністю серед гідроморф є ксерофіти, гігрогідрофіти та 

гідрогігрофіти, гідрофіти, що налічують відповідно 7, 8 і 12 видів.  

За ценотичною приуроченістю у даній групі переважають сильванти 

(168 видів, або 45,4%), наступна група – пратанти (153 видів, або 41,4%) і 

марганти (147; 39,7%). Значна частина видів належить до палюдантів та 

ріпаріоаквантів ( 64 види або 17,3% та 50 видів або 13,5% відповідно), 

оскільки вони є основою заболочених та прибережних місцезростань. 

Степантів нараховується 44 види, що становить 11,9% та приблизно така ж 

кількість – синантропантів (42 види, 11,4%). Інші ценоморфи представлені 

незначною кількістю видів. 

 

5.1.2. Апофітна фракція урбанофлори та її характеристика 

В урбанофлорі Білої Церкви апофіти становлять понад третину 

автохтонної фракції (282 види або 43,3%) та майже третю частину (282 види 

або 28,4%) від загальної кількості видів урбанофлори, що свідчить про їхню 

важливу роль у флорі урбанізованого середовища. 

Більшість видів належать до відділу Magnoliophyta (276 видів з 45 

родин), три відділи – Equisetophyta, Polypodiophyta та Pinophyta представлені 

1, 3 та 2 видами відповідно. 

Систематичний аналіз показує, що провідною родиною серед апофітів 

є Asteraceae, в якій налічується 39 видів. Ця і ще 9 найбільших за кількістю 

видів родин охоплюють понад дві третини автохтонних видів-апофітів (191 

вид, 67,7%): Fabaceae (21 вид), Poaceae (20), Caryophyllaceae та Lamiaceae 

(по 19), Rosaceae (17), Apiaceae (16), Brassicaceae (14), Polygonaceae (12), 

Boraginaceae (11). Також низка таких типових «бур’янових» родин як 

Chenopodiaceae, Convolvulaceae, Ranunculaceae, Plantaginaceae, 

Scrophulariaceae, Dipsacaceae, Onagraceae представлені 4 і більше видами.  
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Провідними родами є: Poa, Potentilla та Trifolium (по 6 видів), Rumex 

(5), Persicaria, Ranunculus, Vicia, Verbascum (по 4 види), Carex, Achillea, 

Gnaphalium, Myosotis, Medicago, Veronica, Galium, Viola, Arctium, Artemisia, 

Chenopodium, Epilobium, Plantago (по 3 види) тощо. 

Серед клімаморф за Й. Раункієром провідне місце серед апофітів 

займають, як і серед видів природних рослинних угруповань, гемікриптофіти 

– 190 видів, або 67,4% від числа всіх апофітів та в тричі менше терофітів – 58 

видів, або 20,6%. До всіх інших клімаморф належить незначна кількість 

видів: криптофітів (13 видів), фанерофітів (14), хамефітів (7). 

За періодом вегетації серед життєвих форм за І.Г. Серебряковим у 

складі апофітів значно переважають багаторічники, яких є 173 види або 

61,4% від загального числа апофітів. Значно менше і приблизно однаково 

однорічників (51 вид, або 18,0 %) та дворічників (58 видів, або 20,6%). 

Серед біоморф провідне місце займають трав’янисті полікарпіки (164 

види, 58,2%), трав’янистих монокарпіків дещо менше – 101 вид або 35,8%), 

інших біоморф незначна кількість – дерев, кущів та напівкущиків відповідно 

4, 8 та 5 видів. Напівкущі та кущики відсутні. 

За типом надземних пагонів серед апофітів приблизно однакововим є 

кількість безрозеткових (131 вид, або 46,5%) та напіврозеткових (129 видів, 

або 45,8%) рослин. Розеткових апофітів виявлено лише 22 види або 7,7%.  

Переважна більшість апофітів є літньозеленими (192 види або 68,1%) 

та літньозимовозеленими (86 або 30,5%) рослинами, хоча є і 4 види 

вічнозелених рослин (1,4%). Серед апофітів є 7 видів ефемероїдів (Gagea 

minima, Poa bulbosa, Adoxa moschatelina та ін.) та 18 ефемерів (Draba 

nemorosa, Persicaria scabra, Galium aparine, Spergularia rubra та ін.). 

Більшість апофітів є безкореневищними рослинами (172 види або 

61,0%) зі стрижневою кореневою системою – 168 види (59,6%). 

Кореневищних рослин дещо менше – 106 видів (37,6%), з яких коротко- та 

довгокореневищних відповідно 51 (18,1%) та 48 (17,0%) видів. Крім того, 

серед апофітів є 4 безкореневі види.  
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Екологічний аналіз апофітів показав, що серед гідроморф 

найчисленнішими є мезофіти (114 видів, або 40,4%). На другому місці 

знаходяться ксеромезофіти (82, або 29,1%) та мезоксерофіти (31, або 11,0%). 

Незначну частку становлять гігрофіти (13 видів) та гігромезофіти (21 вид). 

Найменшими за чисельністю серед гідроморф є відповідно ксерофіти (3 

види), гідромезофіти (1),  гідрогігрофіти і гігрогідрофіти (2). Серед 

геліоморф переважають геліофіти (128 видів або 45,4%) та сціогеліофіти (118 

або 41,8%), а серед едафоморф більшість видів, як і серед видів природних 

рослинних угруповань, є мезотрофами (186 видів або 66,0%) та еутрофами 

(52 види або 18,4%). 

Результати еколого-ценотичного аналізу апофітів вказує на суттєве 

переважання серед ценоморф пратантів (175 видів, або 62,1%), яких майже 

втричі більше як інших. Значно менше серед них є маргантів (91 вид, або 

32,3%) сильвантів (65 видів, або 23,1%), степантів (53; 18,8%) та 

ріпаріоаквантів (47; 16,7%). Понад третина апофітів є синантропантами – 102 

види (36,2%). 

Нами встановлено, що більшість апофітів автохтонної фракції є 

геміапофітами (133 види або 47,2%)(рис. 5.1.5). 
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Рис. 5.1.5 Спектр груп апофітів автохтонної фракції урбанофлори 



118 

 

 

Також простежується дещо однакова кількість еуапофітів і апофітів 

випадкових – 70 (24,8%) та 79 (28,0%) відповідно. 

Переважання серед апофітів геміапофітів, що поширені як в 

урбанізованих, так і в напівприродних місцезростаннях, та значна частка 

(майже третина) еуапофітів, що повністю освоїли порушені міські 

місцезростання, свідчить про інтенсивний процес апофітизації урбанофлори 

та про значну антропотолерантність цих аборигенних видів, що допомагає їм 

в освоєнні порушених екотопів в умовах постійної урбанізації. 

 

5.2. Адвентивна фракція урбанофлори та її характеристика 

Адвентивна фракція дослідженої урбанофлори нараховує 342 види 

(34,4% від загальної кількості видів урбанофлори) з 235 родів та 60 родин, що 

належать виключно до відділу Magnoliophyta (табл. 5.2.1). 

Таблиця 5.2.1.  

Систематичний аналіз адвентивної фракції урбанофлори  

Відділ Кількість 

родин 

% Кількість 

родів 

% Кількість 

видів 

% 

Equisetophyta 0 0 0 0 0 0 

Polypodiophyta 0 0 0 0 0 0 

Pinophyta 0 0 0 0 0 0 

Magnoliophyta 60 100 235 100 342 100 

Liliopsida 7 11,7 29 12,3 43 12,6 

Magnoliopsida 0 0 0 0 0 0 

Rosopsida 53 88,3 206 87,7 299 87,4 

ВСЬОГО 60 100 235 100 342 100 

 

Результати детального систематичного аналізу виділеної нами 

адвентивної фракції показали, що понад третина видів (118 з 342 видів 

фракції) належить до родин Asteraceae (47 видів), Brassicaceae (37), Poaceae 

(34). Ще 11 родин, у межах яких нараховується від 7 до 21 виду, зокрема 

родини – Rosaceae (21), Fabaceae (20), Chenopodiaceae (14), Lamiaceae (13), 
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Papaveraceae (9), Boraginaceae Apiaceae, Cucurbitaceae, Solanaceae (по 8), 

Caryophyllaceae та Malvaceae (по 7) можна, вочевидь, також віднести до 

провідних. Загалом згалані родини охоплюють 241 вид (70,5%) адвентивних 

росли. Всі інші родини представлені у фракції 1 – 6 видами, з яких 16 родин – 

лише 1 видом. 

Провідними родами адвентивної фракції є Amaranthus (6 видів), Vicia, 

Malva та Papaver (по 5 видів), Atriplex, Brassica, Bromus, Chenopodium, 

Lamium, Spiraea, Populus (по 4 види). Крім того, такі роди як Fumaria, 

Lepidium, Setaria, Xanthium, Xanthoxalis, Geranium, Euphorbia, Cucurbita, 

Sisymbrium, Sinapis, Helianthus, Aster, Artemisia, Acer, Sorghum, Hordeum, 

Eragrostis, що представлені у фракції 3 видами, грають, на нашу думку, 

важливу роль у систематичному спектрі фракції, оскільки містять низку 

типових адвентивних видів рослин. Отже, 28 родів фракції, що представлені 

3 і більше видами, охоплюють майже третину видів адвентивних рослин 

(29,2%), 207 родів у дослідженій флорі представлено 1 - 2 видами. 

Географічний аналіз адвентивної фракції, як і попередньої, проводився 

за зональним та регіональним типами.  
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Рис. 5.2.1 Географічний аналіз адвентивної фракції урбанофлори  

(за зональними типами) 
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У даній фракції найбільша кількість видів належить до неморального 

(темпоратного) (167 видів), плюризонального (83 види) та бореального (72 

види) географічних елементів, які разом становлять 94,2%. Найбільше 

адвентивних видів у фракції є плюризональними (83 види або 24,3%). Дещо 

менше видів у фракції з неморально-субмеридіональним (78 видів або 22,8%) 

та неморально-меридіональним (73 види або 21,4%) типами ареалів (рис. 

5.2.1). 

За регіональними типами майже чверть видів адвентивної фракції  

належить до європейської групи географічних елементів – 83 види (24,3%). 

На другому місці, на відміну від автохтонної фракції – плюррегіональна 

група, яка нараховує теж майже чверть видів (79 або 23,1%). Далі приблизно 

однакова кількість видів належить до трьох груп геоелементів: голарктичної 

(36 видів або 10,5%), американської (34 види, або 9,9%), види з якої 

представлені лише в цій фракції, та євразійської – 32 види (9,4%) (рис. 5.2.2).  
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Рис. 5.2.2 Географічний аналіз адвентивної фракції урбанофлори  

(за регіональними типами) 
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Дещо менше видів належить до палеарктичної – 24 види (7,0%) та 

середземноморської – 29 видів (8,5%) груп геоелементів. Крім того, у фракції 

є представники африканської (3 види) та австралійської (1 вид) груп 

географічних елементів, а також 3 види гібридогенного походження, що 

відсутні у автохтонній фракції (рис. 5.2.2).  

Результати географічного аналізу адвентивної фракції за зональним 

типом вказують на те, що хоч у фракції майже чверть видів (24,3%) є 

плюризональними та чисельно переважають інші типи ареалів, але все ж таки 

більшість видів фракції належить до неморального та бореального 

геоелементів (239 видів або 69,9%), що ще раз підтверджує бореально-

неморальний характер дослідженої урбанофлори. Це загалом відповідає 

зональним особливостям флори континентальної Голарктики. 

Результати географічного аналізу адвентивної фракції за регіональним 

типом підтверджують євразійський характер урбанофлори, оскільки майже 

чверть видів фракції (24,3%) є представниками європейської групи 

геоелементів. Але поряд з тим наявність у фракції майже чверті 

плюрирегіональних видів (23,1%), що разом з представниками 

американської, африканської, австралійської, азійської груп геоелементів 

охоплюють майже 40% неаборигенних видів урбанофлори, справляють 

значний вплив на характер дослідженої урбанофлори. Цей показник 

демонструє суттєві зміни природного стану регіональної флори, спричинені 

проникненням адвентивних видів до її складу.   

Аналіз клімаморф за Й. Раункієром показав, що найбільшою за 

чисельністю є група терофітів (168 видів або 49,1%), значно менше – 

гемікриптофітів (92 види, або 26,9%). Всі інші клімаморфи представлені 

незначною кількістю видів (табл. 5.2.2). 

Результати біоморфологічного аналізу за І.Г. Серебряковим вказують 

на те, що серед біоморф переважають трав’янисті монокарпіки, яких 

нараховується 204 види (59,6%), дещо менше – трав’янистих полікарпіків (74 

види або 21,6%), зовсім мало інших біоморф (табл. 5.2.3). 
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Таблиця 5.2.2  

Спектр клімаморф адвентивної фракції урбанофлори  

Клімаморфа Урбанофлора Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Фанерофіт 114 11,5 62 18,1 

Хамефіт 20 2,0 4 1,2 

Гемікриптофіт 516 51,9 92 26,9 

Криптофіт 108 10,9 16 4,7 

геофіт 91 9,2 14 4,1 

гелофіт 2 0,2 1 0,3 

гідрофіт 15 1,5 1 0,3 

Терофіт 236 23,7 168 49,1 

Всього 994 100,0 342 100,0 

 

Таблиця 5.2.3 

 Спектр біоморф адвентивної фракції урбанофлори  

Біоморфа Урбанофлора Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Дерево 55 5,5 29 8,5 

Кущ   54 5,4 30 8,8 

Кущик 0 0,0 0 0 

Напівкущ  1 0,1 1 0,3 

Напівкущик 17 1,8 4 1,2 

Трав'янистий 

полікарпік 

538 54,1 74 21,6 

Трав'янистий 

монокарпік 

329 33,1 204 59,6 

Всього 994 100,0 342 100,0 

Багаторічник 650 65,4 134 39,2 

Одно-, 

Дворічник 

133 13,4 57 16,7 

Однорічник 211 21,2 151 44,1 

Всього 994 100,0 342 100,0 
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Результати аналізу за тривалістю періоду вегетації показали перевагу 

однорічників (151 вид або 44,1%) та дещо менше багаторічників – 134 види 

(39,2%) (табл. 5.2.3). Крім того у фракції є 1 вид рослин-паразитів – це 

Orobanche cumana.  

Аналіз біоморф за типом надземних пагонів показав, що серед 

адвентивних рослин найбільше літньозелених (304 види або 88,9%) та 

незначна кількість інших біоморф. Безрозеткових налічується 193 види 

(56,4%), дещо менше напіврозеткових рослин – 133 види, або 38,9%.  

Серед антропофітів є 31 ефемер (Arabidopsis thaliana, Veronica arvensis 

тощо) та 2 ефемероїди (Eragrostis pilosa та E. suaveolens) (табл. 5.2.4).  

 

Таблиця 5.2.4 

Структура життєвих форм адвентивної фракції урбанофлори  

за періодом вегетації та типом надземних пагонів 

Біоморфа Урбанофлора Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Літньозелений 761 76,6 304 88,9 

Літньо-зимовозелений 213 21,4 34 9,9 

Вічнозелений 

(зимовозелений) 

20 2,0 4 1,2 

Всього 994 100,0 342 100,0 

Ефемер 52 5,2 31 9,1 

Ефемероїд 52 5,2 2 0,6 

     

Безрозетковий 474 47,7 193 56,4 

Напіврозетковий 411 41,4 133 38.9 

Розетковий 109 10,9 16 4,7 

Всього 994 100,0 342 100,0 

 

За будовою кореневої системи та підземних пагонів серед адвентивних 

видів закономірно переважають безкореневищні рослини зі стрижневою 

кореневою системою – 260 видів, або 76,0%. Є також 56 кореневищних видів, 
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що становить 16,4%, та 1 вид без коренів – це рослина-паразит Orobanche 

cumana (табл. 5.2.5). 

Таблиця 5.2.5 

Структура життєвих форм адвентивної фракції урбанофлори  

за типом кореневої системи та підземних пагонів 

Біоморфа Урбанофлора Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Безкореневі 10 1,0 1 0,3 

Безкореневищні 560 56,3 285 83,3 

мичкувата 33 3,3 25 7,3 

стрижнева 527 53,0 260 76,0 

Кореневищні 424 42,7 56 16,4 

короткокореневищні 239 24,0 31 9,1 

довгокореневищні 142 14,3 14 4,1 

бульбокореневищні 18 1,9 7 2,0 

бульбоцибулинні 1 0,1 0 0 

цибулинні 24 2,4 4 1,2 

Всього 994 100,0 342 100,0 

 

Високе число терофітів у складі адвентивної фракції дослідженої 

урбанофлори створює тенденцію до зменшення стабільності рослинного 

покриву в цілому, що підтверджується у роботі H. Sukopp, в якій автор 

зазначає, що підвищення чисельності терофітів є дестабілізуючим чинником 

для флори [401].  

Результати аналізу екологічного спектру фракції за відношенням до 

світлового режиму показали, що серед геліоморф значно переважають 

геліофіти (228 видів або 66,7%) та набагато менше – сціогеліофітів (87 видів 

або 25,4%) (табл. 5.2.6). 
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Таблиця 5.2.6 

Екологічний спектр геліоморф адвентивної фракції урбанофлори  

Геліоморфа 

 

Урбанофлора Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Геліофіт 483 48,6 228 66,7 

Геліосціофіт 101 10,2 23 6,7 

Сціогеліофіт 359 36,1 87 25,4 

Сціофіт 51 5,1 4 0,2 

Всього 994 100,0 342 100,0 

 

Результати екологічного аналізу фракції щодо водного режиму 

вказують на те, що серед антропофітів переважає процес ксерофітизації, 

оскільки одне з провідних місць серед гідроморф займають ксеромезофіти, 

яких налічується 140 видів (40,9%) (табл. 5.2.7).   

 

Таблиця 5.2.7 

Екологічний спектр гідроморф адвентивної фракції урбанофлори  

Гідроморфа Урбанофлора Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Ксерофіт 16 1,6 6 1,8 

Ксеромезофіт 283 28,5 140 40,9 

Мезоксерофіт 81 8,2 36 10,5 

Мезофіт 405 40,7 145 42,4 

Мезогігрофіт 59 5,9 4 1,2 

Гігромезофіт 76 7,7 7 2,0 

Гігрофіт 48 4,8 2 0,6 

Гідромезофіт 2 0,2 0 0 

Гідрофіт 13 1,3 1 0,3 

Гігрогідрофіт 11 1,1 1 0,3 

Гідрогігрофіт 

Всього 994 100,0 342 100,0 
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Але все ж таки, першу позицію серед гідроморф фракції, як і в 

урбанофлорі вцілому, займають мезофіти, яких нараховується 145 видів 

(42,4%). Інші гідроморфи у фракції представлені дуже незначною кількістю 

видів (табл. 5.2.7).  

Серед едафоморф у фракції переважають мезотрофи (209 видів або 

61,1%), майже вдвічі менше (93 види або 27,2%) – еутрофів. 1 вид, що є 

гетеротрофом-паразитом – це Orobanche cumana (табл. 5.2.8). 

 

Таблиця 5.2.8 

Екологічний спектр едафоморф адвентивної фракції урбанофлори  

Едафоморфа 

 

Урбанофлора Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа ф-ї 

Еутроф 230 23,1 93 27,2 

Мезотроф 635 63,9 209 61,1 

Оліготроф 122 12,3 39 11,4 

Всього* 987 99,3 341 99,7 

*Примітка: в таблиці не вказано гетеротрофні види як для урбанофлори так і для фракції 

 

За часом занесення серед антропофітів, окрім археофітів, яких майже 

третина у фракції (103 види, або 30,1% від загального числа видів 

адвентивної фракції), виділяється численна група кенофітів (239 видів, або 

69,9%), що з’явилися на досліджуваній території в період до початку XX ст., 

але не раніше XVIII ст. (рис. 5.2.3). 

Переважання у співвідношенні кенофітів над археофітами вказує на 

інтенсивнісь процесу кенофітизації урбанофлори, тобто збагачення місцевої 

флори новими видами, що не є аборигенними. 
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Рис. 5.2.3 Спектр антропофітів адвентивної фракції урбанофлори  

 (за часом занесення) 

 

Аналіз адвентивної фракції за способом занесення видів на 

досліджувану територію показав, що найбільш численною є група 

ергазіофітів (рис. 5.2.4), в якій налічується більше половини адвентивних 

видів (190 видів, або 55,6%). Аколютофіти та ксенофіти складають 33,3% 

(114 видів) та 11,1% (38 видів) відповідно (рис. 5.2.4). 
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Рис. 5.2.4. Спектр антропофітів адвентивної фракції урбанофлори  

 (за способом занесення)  
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У процесах флорогенезу важливе місце займає натуралізація 

адвентивних видів, що визначається як "здатність рослин прижитися і давати 

потомство в нових для них природних біоценозах" [131]. За ступенем 

натуралізації антропофіти поділяємо на чотири групи: агріофіти – види, які 

досягли вищого ступеня натуралізації і широко поширились у напівприродні 

та природні місцезростання; епекофіти – види, які повністю натуралізувалися 

та поширені виключно на антропічно трансформованих місцезростаннях; 

колонофіти – види, які на антропічних або рідко напівприродних територіях 

утворюють невеликі, але стабільні популяції і далі не поширюються; 

ефемерофіти – види, що періодично заносяться на територію, але швидко 

зникають і далі не поширюються. У дослідженій урбанофлорі 

найчисельнішими є епекофіти (204 види або 59,7%), поширені у вторинних 

фітоценозах. Ефемерофіти представлені 58 видами або 17,0%, вони займають 

друге положення в цьому ряду (рис. 5.2.5). 
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Рис. 5.2.5 Спектр антропофітів адвентивної фракції урбанофлори  

(за ступенем натуралізації) 

 

Агріофіти (44 види, або 12,9%) та колонофіти (36 видів, або 10,4%) 

виявлені лише у одиничних місцезнаходженнях (рис. 5.2.5). 
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Первинні ареали адвентивних видів досить різноманітні. У зв’язку з 

цим нами для більшої зручності рослини були розподілені на вісім основних 

груп. Види, первинні ареали яких знаходяться в межах Південно-Східної, 

Передньої, Центральної, Малої Азії, Китаю тощо, віднесені нами до 

Азійської групи і складають 14,9% (51 вид) від загального числа видів 

адвентивної фракції (табл. 5.2.9). 

Таблиця 5.2.9 

Первинні ареали адвентивних видів урбанофлори  

Групи ареалів Адвентивна фракція Примітка 
Число 

видів 

% від 

загального 
числа 

1 2 3 4 

Африканська 4 1,2  

Африканська 3   

Південноєвропейсько-північноафриканська 1   

Американська 79 23,1  

Північноамериканська 63 18,4  

Центральноамериканська 4   

Південноамериканська 12 3,5  

Євразійська 40 11,7  

Євразійська 5   

Індо-малайська 2   

Ірано-туранська 19 5,6  

Іранська 1   

Західносибірська 1   

Сибірсько-азійська 1   

Кавказька 6   

Сибірська 1   

Балкано-азійська 4   

Азійська 51 14,9  

Азійська 12 3,5  

Малоазійська 2   

Передньоазійська 4   
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Продовження таблиці 5.2.9 

1 2 3 4 

Середньоазійська 6   

Центральноазійська 6   

Східноазійська 10 2,9  

Південо-східноазійська 7   

Південоазійська 3   

Західноазійська 1   

Середземноморська 116 33,8  

Середземноморська 69 20,2  

Східносередземноморська 3   

Західносередземноморська 1   

Середземноморсько-ірано-туранська 35 10,2  

Середземноморсько-іранська 1   

Середземноморсько-східнотуранська 1   

Середземноморсько-туранська 2   

Середземноморсько-передньоазійська 3   

Середземноморсько-атлантичноєвропейська 1   

Європейська 40 11,7  

Європейська 3   

Європейсько-центральноазійська 1   

Європейсько-азійська 2   

Східноєвропейсько-західноазійська 1   

Південноєвропейська 16 4,7  

Західноєвропейська 5   

Середньоєвропейська 6   

Південно-східноєвропейська 1   

Південно-середньоєвропейська 1   

Європейсько-середземноморська 2   

Східноєвропейсько-середземноморська 1   

Центральноєвропейська 1   

Нез'ясовані 8 2,4  

Гібридогенне походження 4 1,2  
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Євразійська група ареалів, яка об’єднує види Ірано-туранського, 

Сибірського, Кавказького та власне Євразійського походження, нараховує 40 

видів (11,7%), серед яких найбільше Ірано-туранських (19 видів або 5,6%). 

Європейська група, що нараховує теж 40 видів (11,7%), охоплює види з 

території як континентальної Європи, так і види з Європейсько-азійськими 

ареалами.  

Майже чверть адвентивних видів урбанофлори Білої Церкви належить 

до Американської групи ареалів (79 видів або 23,1%), серед яких найбільше – 

Північноамериканських (63 або 18,4%). 

Найбільша ж кількість адвентивних видів має середземноморське 

походження (116 видів або 33,8%), основна частка з яких має власне 

Середземноморське та Середземноморсько-ірано-туранське походження – 69 

і 35 видів ( або 20,2% та 10,2%) відповідно.  

Серед видового складу фракції є 8 видів з нез’ясованим первинним 

ареалом  та 4 види гібридогенного походження (табл. 5.2.9). 

У останні десятиріччя наголошується на особливо інтенсивному 

занесенні адвентивних видів у флору України, зокрема Artemisia 

tournefortiana, Bidens frondosa, Erigeron annuus, Grindelia squarrosa, Iva 

xanthiifolia тощо. Непрямим результатом подібного посилення адвентивної 

фракції можна вважати зубожіння автохтонного елементу флори за рахунок 

часткового (рідше повного) витіснення багатьох аборигенних видів з низки 

міських екотопів видами адвентивних рослин.  

 

5.3. Карантинні та інвазійні види в дослідженій урбанофлорі  

Одним з глобальних чинників, що останнім часом негативно впливає як 

на аборигенну флору, так і на сільськогосподарські культури, є поширення 

адвентивних рослин. Це одна з проблем, що набуває серйозного масштабу не 

тільки в окремих населених пунктах та на сільськогосподарських територіях, 

а й має регіональний характер, оскільки інвазії заносних рослин завдають 
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непоправної шкоди існуванню типових аборигенних та культивованих видів і 

загалом нормальному функціонуванню біоценозів. Особливо небезпечні в 

цьому плані карантинні види. Тому дослідження поширення адвентивних, а 

особливо карантинних, видів рослин та встановлення їхніх локалізацій у 

флорі є дуже важливим етапом в діях, спрямованих на захист типових для 

регіону аборигенних біоценозів та покращення мікроклімату і санітарно-

гігієнічного комфорту в населених пунктах (Мосякін, 1996, Протопопова та 

ін., 2002) [219, 254]. 

Для попередження занесення нових адвентивних рослин і боротьби з 

карантинними бур’янами при Міністерстві аграрної політики та 

продовольства України існує Державна служба України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, одним з управлінь якої є 

Управління фітосанітарної безпеки, що займається моніторингом та 

контролем за поширенням найбільш злісних бур’янів, що підлягають 

карантинному контролю, вона ж запропонувала «Перелік …» ) [130, 223]. 

В результаті проведених досліджень, нами зафіксовано поширення на 

території Білої Церкви та її околиць трьох карантинних видів рослин, два з 

яких – Cuscuta europaea та Cuscuta lupuliformis – є представниками апофітів. 

Ці види зустрічаються на досліджуваній території дуже рідко і в основному 

на околицях міста. Перший вид паразитує на видах з родів Urtica,Trifolium, 

Humulus, Vicia, Medicago, другий – на Salix, Populus tremula, Carex тощо. 

Місцезростання обох видів зафіксовані на луках, по краях полів, на берегах 

водойм, забур’янених місцях. Третім карантинним видом є агресивний 

антропофіт адвентивної фракції дослідженої урбанофлори – Ambrosia 

artemisiifolia. Це один з найнебезпечніших карантинних видів з родини 

Asteraceae; батьківщиною рослини є Північна Америка. Цей вид, що нині 

масово розповсюджений майже по всій Україні, поширений практично у всіх 

екотопах як в урбанзоні, так і в субурбанзоні міста Біла Церква.  

У зв’язку зі значним поширенням цього виду на території м. Біла 

Церква нами, спільно з Головним управлінням житлово-комунального 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/667-2015-п
http://uk.wikipedia.org/wiki/Родина_(біологія)
http://uk.wikipedia.org/wiki/Батьківщина
http://uk.wikipedia.org/wiki/Північна_Америка
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господарства міста, було проведено дослідження з уточнення локалізації 

популяцій A. artemisiifolia в межах міської зони. Дослідження проводили за 

загальноприйнятими методиками маршрутним методом [130, 223]. В 

результаті проведених досліджень нами встановлено локалізацію популяцій 

цього виду на вулицях 8 мікрорайонів та масивів міста (ДНС, Залізничне 

селище, Гайок, Глиняний, Леваневського, Некрасова, Піщаний, 

Комсомольський тощо), а також в прибережній зоні р. Рось. Основними 

вулицями, де масово зустрічається A. artemisiifolia є Сквирське шосе, вулиці 

Таращанська, Глиняна, Петра Запорожця, Леваневського, Карбишева, 

Шолом-Алейхема та багатьох інших. Екотопи м. Біла Церква, в яких 

поширений даний вид – узбіччя доріг, занедбані навколобудинкові території, 

пустища, привокзальна територія, прибережна зона тощо. У прилеглих до 

міста населених пунктах – смт Терезине, с. Фурси, с. Шкарівка – є також 

велика кількість локалітетів A. artemisiifolia (Білявський, 2011,2013, 2021) 

[24, 26, 31, 37]. 

Головним управлінням житлово-комунального господарства міста та 

підрядними районними ЖЕКами згідно до Закону України "Про карантин 

рослин", постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку 

проведення інспектування, огляду, аналізу, обстеження та знезараження 

підкарантинних матеріалів і об'єктів та їх переліку" ) [130, 223]. та відповідно 

до Інструкції з виявлення, локалізації та ліквідації вогнищ карантинних 

бур’янів і розпоряджень Київської обласної державної адміністрації ) [130, 

223]., кожного року проводяться санітарні заходи боротьби з A. artemisiifolia, 

наслідком яких є періодичне зменшення площ, засмічених цим видом 

карантинних рослин. Кожного року в м. Біла Церква обробляється приблизно 

понад 1,7 га території, що засмічена A. artemisiifolia [130, 223]. Проте 

боротьба з цим карантинним бур’яном залишається малоефективною, 

оскільки одна рослина утворює величезну кількість насіння, схожість якого 

зберігається у ґрунті понад 10 років. Саме тому боротьба з цим видом 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2004_06_17/T334800.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2004_06_17/T334800.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2004_05_26/KP040672.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2004_05_26/KP040672.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2004_05_26/KP040672.html
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карантинних рослин залишається мало ефективною, і він продувжує свою 

експансію. 

Крім карантинних видів рослин, нами встановлено поширення на 

досліджуваній території також інвазійних видів рослин та складено 

загальний список їх, який наведено у додатках (Додаток В). 

До інвазійних адвентивних видів України, що на даний час знаходяться 

в стані експансії, відноситься 29 видів [254]. З них на території Білої Церкви 

зафіксовані 15 видів (Amaranthus albus, Phalacroloma annuum, Iva xanthiifolia, 

Acer negundo, Echinocystis lobata та ін.), які за часом занесення всі є 

кенофітами. Більшість з цих видів досить часто зустрічаються в різних 

екотопах міста та околиць, поширені в субурбан- та урбанзоні і активно 

поширюються як по його території, так і в околицях. 

Серед 100 інвазійних видів України з високою інвазійною 

спроможністю [254], на території Білої Церкви зафіксовано 49 видів 

(Amaranthus blitoides, Lepidium ruderale, Atriplex sagittata, Cаpsella bursa-

pastoris, Portulaca oleracea, Setaria glauca, Cardaria draba, Iva xanthiifolia, 

Solidago canadensis, Conyza canadensis тощо), більшість з яких за часом 

занесення є археофітами (37 видів). Вони досить часто зустрічаються в 

різних екотопах і є типовими рудеральними та сегетальними бур’янами, які 

активно поширюються у фітоценозах на території міста та його околиць 

(Додаток В) (Білявський, 2011, 2013, 2021) [24, 26, 31, 37]. 

 

5.4. Порівняльний аналіз фракцій дослідженої урбанофлори 

Порівняння характеристик основних фракцій урбанофлори – 

автохтонної та адвентивної – демонструє істотну відмінність між ними за 

низкою параметрів, зокрема за видовим складом та систематичною 

структурою.  

Так, в автохтонній фракції нараховується 652 види, в адвентивній – 342 

види. 
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В родинному систематичному спектрі тільки родина Asteraceae займає 

провідні позиції (1-2 ранг) як в урбанофлорі в цілому, так і у всіх фракціях 

(табл. 5.4.1). 

Таблиця 5.4.1  

Порівняльний систематичний спектр родин у фракціях та власне урбанофлорі 

Родина Урбанофлора Автохтонна 

фракція 

Адвентивна 

фракція 

ранг ранг ранг 

1 2 3 4 

Asteraceae 1 2 1 

Poaceae 2 1 3 

Brassicaceae 3 9 2 

Fabaceae  4 4 5 

Rosaceae 5 6 4 

Lamiaceae  6 4 7 

Cyperaceae 7 3 - 

Ranunculaceae 8 5 14 

Caryophyllaceae  9 7 12 

Apiaceae  10 8 9 

Boraginaceae 11 10 9 

Chenopodiaceae 12 17 6 

Polygonaceae 13 12 17 

Plantaginaceae 14 11 18 

Papaveraceae 15 19 8 

Salicaceae 16 15 16 

Campanulaceae 17 13 - 

Solanaceae 18 25 10 

Malvaceae 19 23 13 

Rubiaceae 20 14 - 

Geraniaceae 21 17 19 

Cucurbitaceae 22 - 11 

Amaranthaceae 32 - 15 
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Одні і ті ж родини в досліджуваній урбанофлорі загалом та в межах 

фракцій можуть мати різні ранги. Так, родина Poaceae, що займає в 

урбанофлорі загалом 2 місце, у автохтонній фракції посідає перше місце, а в 

адвентивній фракції – 3. 

Дещо відрізняються одна від одної рангами в фракціях і окремі родини: 

Brassicaceae (відповідно ранги 9 і 2), Fabaceae (ранги  4 і 5), Rosaceae (ранги 

6 та 4), Lamiaceae (ранги  4 і 7), Ranunculaceae (ранги  5 і 14), Caryophyllaceae 

(ранги  7 і 12), Apiaceae  (ранги  8 і 9), Boraginaceae (ранги  10 і 9). 

Крім того, такі родини як Chenopodiaceae (ранги  17 і 6), Papaveraceae 

(ранги 19 і 8) та Solanaceae (ранги  25 і 10), на відміну від автохтонної 

фракції, де вони займають низькі рангові позиції, в адвентивній належать до 

десяти провідних родин. 

Родина Cyperaceae (3 місце) в спектрі родин автохтонної фракції в 

адвентивній фракції відсутня взагалі, оскільки в цій родині немає 

адвентивних видів. Крім того подібна ситуація простежується з родинами 

Campanulaceae (ранг 13) та Rubiaceae (ранг 14), які також відсутні в складі  

адвентивної фракції.  

Цікавим є і той факт, що зовсім протилежна ситуація спостерігається в 

адвентивній фракції, де родини Cucurbitaceae (ранг 11)  та Amaranthaceae 

(ранг 15) відсутні в складі автохтонної фракції, оскільки містять виключно 

адвентивні види. 

Різниця в ролі таких родин як Cyperaceae, Ranunculaceae, які є в цілому 

менш ксерофільними, і Chenopodiaceae, Amaranthaceae, що 

характеризуються, як правило, більшою ксерофільністю і які складаються 

переважно з рудеральних видів, демонструє формування тенденції до 

підвищення ксерофільності урбанофлори за рахунок появи адвентивних 

видів.  

Географічний аналіз фракцій за зональним типом показує, що 

бореальні та неморальні види переважають у автохтонній фракції (80,2% та 
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62,7% відповідно), значно менше – в адвентивній (19,8% та 37,3% 

відповідно).  

У адвентивній фракції значно переважають плюризональні види 

(73,4%), а в автохтонній їх відповідно 26,6% (табл. 5.4.2). 

Таблиця 5.4.2 

Порівняльний географічний аналіз фракцій та урбанофлори міста  

(за зональними типами) 

 
Групи географічних  

елементів  

Урбанофлора Автохтонна фракція Адвентивна фракція 
Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від загального 

числа 

арктична 41 100 41 100 0 0 

бореальна 364 100 292 80,2 72 19,8 

неморальна 

(темпоратна) 

448 100 281 62,7 167 37,3 

субмеридіональна 25 100 8 32,0 17 68,0 

меридіональна 3 100 0 0 3 100 

плюризональна 113 100 30 26,6 83 73,4 

ВСЬОГО 994  652  342  

 

Крім того, треба відмітити, що арктичні види представлені тільки у 

автохтонній фракції (їх нараховується 41 вид), а меридіональні види – лише у 

адвентивній (3 види). Субмеридіональні види представлені в обох фракціях, 

але в основному належать до адвентивної фракції (17 видів, 68,0%) (табл. 

5.4.2). 

Географічний аналіз фракцій за регіональним принципом показав, що 

більшість видів голарктичної, палеарктичної та євразійської груп 

географічних елементів належить до автохтонної фракції (74,8%, 76,5% та 

75,9% відповідно), значно менше їх в адвентивній фракції (25,2%, 23,5% та 

24,1% відповідно) (табл. 5.4.3). 

Всі види американської, африканської, австралійської та азійської груп 

геоелементів, а також гібридогенні види навпаки належить до адвентивної 
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фракції (відповідно 34, 3, 1, 18 видів та 3 види, що разом становить 59 видів 

або 6,3% урбанофлори) і в автохтонній взагалі відсутні. 

Таблиця 5.4.3 

Порівняльний географічний аналіз фракцій та урбанофлори міста  

(за регіональними типами) 
 

Групи географічних  

елементів 

Урбанофлора Автохтонна фракція Адвентивна фракція 
Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

голарктична 143 100 107 74,8 36 25,2 

палеарктична 

(+циркумполярні види) 

102 100 78 76,5 24 24,5 

американська 34 100 0 0 34 100 

африканська 3 100 0 0 3 100 

австралійська 1 100 0 0 1 100 

євразійська 133 100 101 75,9 32 24,1 

азійська 18 100 0 0 18 100 

середземноморська 58 100 29 50,0 29 50,0 

європейська 388 100 305 78,6 83 21,4 

плюррегіональна 

(поліконтинентальна) 

111 100 32 28,8 79 71,2 

гібридогенна 3 100 0 0 3 100 

ВСЬОГО 994  652  342  

 

Щодо видів плюррегіональної групи геоелементів, то вони  

представлені у обох фракціях, але найбільше їх (71,2%) закономірно в 

адвентивній. 

Три чверті видів (78,6%) найбільшої групи геоелементів – 

європейської, що також представлена в обох фракціях, навпаки закономірно 

більше належить до автохтонної фракції і значно менше – до адвентивної 

(21,4%).  

Слід зазначити, що середземноморська група представлена також в 

обох фракціях рівною кількістю видів – по 29 (табл. 5.4.3). 

Географічний аналіз фракцій за регіональним принципом підтверджує 

той факт, що більшість аборигенних видів географічно пов’язані зі своєю 
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природною зоною чи регіоном, а більшість адвентивних видів є 

інтродукованими чи занесеними людиною з інших природних зон чи регіонів 

планети. 

Відносно клімаморф за Й. Раункієром слід зазначити, що в адвентивній 

фракції терофіти чисельно значно переважають відповідну клімаморфу у 

іншій фракції і складають 71,2%, в автохтонній фракції вони становлять 

28,8% (табл. 5.4.4).  

Таблиця 5.4.4 

Порівняльний аналіз спектрів клімаморф фракцій  

та урбанофлори за Й. Раункієром 

  
Клімаморфа Урбанофлора Автохтонна 

фракція 

Адвентивна 

фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Фанерофіт 114 100 52 45,6 62 54,4 

Хамефіт 20 100 16 80,0 4 20,0 

Гемікриптофіт 516 100 424 82,2 92 17,8 

Криптофіт 108 100 92 85,2 16 14,8 

геофіт 91 100 77 84,6 14 15,4 

гелофіт 2 100 1 50,0 1 50,0 

гідрофіт 15 100 14 93,3 1 6,7 

Терофіт 236 100 68 28,8 168 71,2 

Всього 994  652  342  

 

В автохтонній фракції навпаки значно переважають гемікриптофіти, 

яких нараховується 82,2%, а в адвентивній – лише 17,8% відповідно. Щодо 

фанерофітів, то їх у фракціях приблизно рівна кількість – 52 (45,6%) та 62 

(54,4%) види відповідно. Криптофіти значно переважають в автохтонній 

фракції, де їх нараховується 85,2% (в адвентивній відповідно лише 14,8%). 

Найменш чисельні у обох фракціях хамефіти, яких більше серед аборигенних 

видів (16 видів або 80% від всієї урбанофлори) (табл. 5.4.4). 
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Щодо аналізу біоморф за І.Г. Серебряковим, то серед адвентивних 

видів трав’янистих монокарпіків дещо більше, ніж трав’янистих полікарпіків 

– відповідно 62,0% і 13,7% від загальної чисельності (табл. 5.4.5). Інші 

біоморфи представлені дуже незначною кількістю антропофітів. У 

автохтонній фракції пропорція зворотна: трав’янисті полікарпіки і 

трав’янисті монокарпіки складають в ній відповідно 86,3% і 38,0%. Дерева та 

кущі  представлені в обох фракціях приблизно однаковою кількістю видів 

(відповідно 47,3% та 44,4% у автохтонній і 52,7% та 55,6% у адвентивній 

фракції), а найменш чисельними в обох фракціях є напівкущі і напівкущики 

(табл. 5.4.5). 

Таблиця 5.4.5 

Порівняльний аналіз спектрів біоморф фракцій  

та урбанофлори за І.Г. Серебряковим 

  
Біоморфа Урбанофлора Автохтонна фракція Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Дерево 55 100 26 47,3 29 52,7 

Кущ   54 100 24 44,4 30 55,6 

Кущик 0 0 0 0 0 0 

Напівкущ  1 100 0 0 1 100 

Напівкущик 17 100 13 76,5 4 23,5 

Трав'янистий 

полікарпік 

538 100 464 86,3 74 13,7 

Трав'янистий 

монокарпік 

329 100 125 38,0 204 62,0 

Всього 994  652  342  

Багаторічник 650 100 516 79,4 134 20,6 

Одно-, 

Дворічник 

133 100 76 57,1 57 42,9 

Однорічник 211 100 60 28,4 151 71,6 

Всього 994  652  342  

 

Аналіз життєвих форм свідчить про те, що адвентивна фракція 

привносить у флору елемент нестабільності, оскільки високе число терофітів, 
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як вже зазначалося раніше, свідчить про зменшення стабільності рослинного 

покриву. До певної міри, вочевидь, справедливим буде твердження про те, 

що автохтонна фракція служить "гарантом стабільності" флори, адвентивна 

ж вносить нестабільність, зумовлену високою чисельністю терофітів, 

причому тенденція збільшення нестабільності посилюється паралельно 

зростанню самої адвентивної фракції.  

За типом надземних пагонів в обох фракціях переважають літньозелені 

рослини, яких у автохтонній фракції 457 видів (60,1% відповідно), в 

адвентивній – 304 види (39,9%). Літньозимовозелених рослин значно більше 

у автохтонній фракції (179 видів, 84,0%) і лише 34 (16,0%) – у адвентивній, а 

вічнозелених рослин, як і попередніх теж більше в автохтонній – 16 видів 

(80,0%) у адвентивній – тільки  4 види (20,0%) (табл. 5.4.6). 

Таблиця 5.4.6 

Порівняльний аналіз спектрів біоморф фракцій урбанофлори  

за періодом вегетації та типом надземних пагонів 

 
Біоморфа Урбанофлора Автохтонна 

фракція 

Адвентивна 

фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Літньозелений 761 100 457 60,1 304 39,9 

Літньо-

зимовозелений 

213 100 179 84,0 34 16,0 

Вічнозелений 

(зимовозелений) 

20 100 16 80,0 4 20,0 

Всього 994  652  342  

Ефемер 52 100 21 40,4 31 59,6 

Ефемероїд 52 100 50 96,2 2 3,8 

Всього 994  652  342  

Безрозетковий 474 100 281 59,3 193 40,7 

Напіврозетковий 411 100 278 67,6 133 32,4 

Розетковий 109 100 93 85,3 16 14,7 

Всього 994  652  342  
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Розеткові, напіврозеткові та безрозеткові рослини чисельно 

переважають у автохтонній фракції, їх відповідно 93 (85,3%), 278 (67,6%) та 

281 (59,3%) вид, причому останніх у фракції найбільше. В адвентивній 

фракції ці біоморфи за чисельністю дещо поступаються біоморфам 

автохтонної фракції, їх нараховується відповідно 16 (14,7%), 133 (32,4%) та 

193 (40,7%) види. Крім того, у останній безрозеткових рослин, як і в 

попередньому випадку нараховується найбільше (табл. 5.4.6). 

За будовою кореневої системи види обох фракцій також значно 

відрізняються. Безкореневищних рослин, а саме зі стрижневою кореневою 

системою в автохтонній та адвентивній фракціях приблизно рівна кількість 

(267 видів або 50,7% та 260 видів або49,3% відповідно) (табл. 5.4.7).  

 

Таблиця 5.4.7 

Порівняльний аналіз спектрів біоморф фракцій урбанофлори  

за типом кореневої системи та підземних пагонів 

 
Біоморфа Урбанофлора Автохтонна 

фракція 
Адвентивна 

фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Число 

видів 

% від 

загального 

числа ф-ї 

Безкореневі 10 100 9 90,0 1 10,0 

Безкореневищні 560 100 275 48,6 285 51,4 

мичкувата 33 100 8 24,2 25 75,8 

стрижнева 527 100 267 50,7 260 49,3 

Кореневищні 424 100 368 86,8 56 13,2 

короткокореневищні 239 100 208 87,0 31 13,0 

довгокореневищні 142 100 128 90,1 14 9,9 

бульбокореневищні 18 100 11 61,1 7 38,9 

бульбоцибулинні 1 100 1 100 0 0 

цибулинні 24 100 20 83,3 4 16,7 

Всього 994  652  342  

 

У автохтонній фракції (порівняно як з іншими біоморфами у самій 

фракції, так і з даною біоморфою адвентивної фракції) значно переважають 
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кореневищні рослини (368 видів, або 86,8%), а в адвентивній їх набагато 

менше – всього 56 видів (13,2%) (табл. 5.4.7).  

Аналіз спектру видів фракцій по відношенню до світлового режиму 

вказує на переважання у їхньому складі світлолюбних рослин – геліофітів 

причому незначне переважання їх у автохтонній (255 видів, 62,8%) порівняно 

з адвентивною, де їх – 228 видів (47,2%)(табл. 5.4.8).  

Таблиця 5.4.8 

 Порівняльний аналіз екологічних спектрів геліоморф  

фракцій та урбанофлори  

 
Геліоморфа 

 

Урбанофлора Автохтонна фракція Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа ф-ї 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа ф-ї 

Геліофіт 483 100 255 52,8 228 47,2 

Геліосціофіт 101 100 78 77,2 23 22,8 

Сціогеліофіт 359 100 272 75,8 87 24,2 

Сціофіт 51 100 47 92,2 4 7,8 

Всього 994  652  342  

Інші геліоморфи також чисельно переважають в автохтонній фракції 

(табл. 5.4.8). 

За відношенням до родючості ґрунту екологічний аналіз фракцій 

показав, що більшість видів у обох фракціях є мезотрофами, причому більше 

їх у автохтонній фракції (426 видів або 67,1%), в адвентивній – у двічі менше 

(209 видів або 32,9%) (табл. 5.4.9).  

Таблиця 5.4.9 

Порівняльний аналіз екологічних спектрів едафоморф  

фракцій  та урбанофлори  
Едафоморфа 

 

Урбанофлора Автохтонна фракція Адвентивна фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа ф-ї 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа ф-ї 

Еутроф 230 100 137 59,6 93 40,4 

Мезотроф 635 100 426 67,1 209 62,9 

Оліготроф 122 100 83 68,0 39 32,0 

*Всього 987  646  341  



144 

 

 

Еутрофи та оліготрофи переважають також у автохтонній фракції (137 

видів або 59,6% та 83 види або 68,0%), в адвентивній - їх 93 (40,4%) та 39 

(32,0%) відповідно (табл. 5.4.9). 

При порівнянні фракцій за відношенням рослин до водного режиму, 

спостерігається незначне переважання в автохтонній фракції ксеромезофітів 

– 143 види (50,5%) (в адвентивній їх 140 (49,5%)) та мезоксерофітів – 45 

видів (55,6%) (відповідно їх 36 або 44,4% в адвентивній), що пов’язано 

передусім з наявністю апофітів у її складі. Мезофіти в автохтонній фракції 

переважають цю гідроморфу в адвентивній майже вдвічі (64,2% та 35,8% 

відповідно) (табл. 5.4.10). 

Таблиця 5.4.10 

Порівняльний аналіз екологічних спектрів гідроморф фракцій та 

урбанофлори 

  
Гідроморфа Урбанофлора Автохтонна 

фракція 

Адвентивна 

фракція 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа ф-ї 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа ф-ї 

Ксерофіт 16 100 10 62,5 6 37,5 

Ксеромезофіт 283 100 143 50,5,9 140 49,5 

Мезоксерофіт 81 100 45 55,6 36 44,4 

Мезофіт 405 100 260 64,2 145 35,8 

Мезогігрофіт 59 100 55 93,2 4 6,8 

Гігромезофіт 76 100 69 90,8 7 9,2 

Гігрофіт 48 100 46 95,8 2 4,2 

Гідромезофіт 2 100 2 100 0 0 

Гідрофіт 13 100 12 92,3 1 7,7 

Гігрогідрофіт 11 100 10 90,9 1 9,1 

Гідрогігрофіт 

Всього 994  652  342  

 

Крім того, в автохтонній фракції порівняно з адвентивною кількість 

мезогігрофітів, гігромезофітів, гігрофітів та інших менш представницьких 

екологічних груп, носить той же характер – відносна чисельність їх більша в 
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автохтонній фракції, ніж серед адвентивних видів (табл. 5.4.10). Таким 

чином, автохтонна фракція, хоч і містить чисельну перевагу ксерофільних 

гідроморф завдяки апофітам, але все ж значно менш ксерофільна в цілому, 

ніж адвентивна.  

Висновки до підрозділу 

Результати порівняльного фракційного аналізу урбанофлори Білої 

Церкви та її околиць підтверджують важливу роль кожної з фракцій у 

розвитку всієї міської флори і вказують на наявність тісних зв’язків між 

автохтонними та алохтонними видами урбанофлори дослідженої території. 

Порівнянням фракцій дослідженої урбанофлори встановлено переважання 

автохтонної фракції (65,6% від загальної кількості видів урбанофлори) над 

адвентивною (34,4%), що, безумовно, зумовлене наявністю на території міста 

значної кількості фрагментів з напівприродним рослинним покривом. 

Беззаперечними є також три факти: адвентивна фракція в подальшому 

розвитку міста в кількісному відношенні буде зростати як завдяки 

спонтанному потраплянню антропофітів з інших територій, так і завдяки 

культивуванню видів людиною для своїх потреб; автохтонна фракція є 

безумовно своєрідною основою міського фітосередовища і зміни в ній 

відображатимуть процес урбанізації завдяки діяльності людини; обидві 

фракції показують сучасний напрям розвитку міської флори та тенденції її 

трансформації у майбутньому. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [20, 

23, 25, 26. 29, 30, 38, 39, 40, 41, 44]. 
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РОЗДІЛ 6 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ, ШЛЯХИ 

ЗБАГАЧЕННЯ ТА ПИТАННЯ ОХОРОНИ І ПРАКТИЧНОГО 

ЗНАЧЕННЯ ДОСЛІДЖЕНОЇ УРБАНОФЛОРИ 

 

Головним екологічним наслідком дії людини на рослинний компонент 

ноосфери – фітосферу – стає, як вже наголошувалося, синантропізація 

рослинного покриву, пов’язана передусім з космополітизацією і зубожінням 

флори, що максимально виявляються у великій міській агломерації [57, 59, 

60, 139, 140 та ін.]. 

Cучасна міська флора фактично є особливою ультраструктурою, що 

відрізняється від природного середовища за цілою низкою чинників, 

внаслідок яких колообіг речовин в міському середовищі зазнає значних змін. 

Виявляються процеси кардинальної трансформації рослинного покриву, що 

виражаються в зникненні колишніх і формуванні нових типів місцезростань з 

іншими, що відрізняються від колишніх, рослинними угрупованнями. 

 

6.1 Сучасні тенденції трансформації дослідженої урбанофлори 

Синантропізація рослинного покриву пов’язується передусім з 

космополітизацією, зубожінням і ксерофітизацією флори [59]. 

Одним з важливих аспектів дослідження будь-якої урбанофлори є 

вивчення динаміки її зміни під впливом урбанізації за результатами оцінки 

ступеня антропічної її трансформації. 

Для оцінки ступеня антропічної трансформації урбанофлори Білої 

Церкви та її околиць нами використані індекси синантропізації, апофітизації, 

антропофітизації, археофітизації, кенофітизації, модернізації флори, а також 

індекс її нестабільності та здійснено порівняння їх з відповідними індексами 

флор інших міст. Таким чином: 

1. Індекс синантропізації дослідженої урбанофлори (IS) – 62,8; 
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2. Індекс апофітизації флори (IAp) – 28,4; 

3. Індекс антропофітизації флори (IAn) – 34,4; 

4. Індекс археофітизації флори (IArch) – 10,4; 

5. Індекс кенофітизації флори (IKen) – 24,0; 

6. Індекс модернізації флори (IM) – 69,9; 

7. Індекс нестабільності (IJ) – 17,0. 

Порівняльний аналіз індексів дослідженої урбанофлори з такими ж 

інших міст України (Burda, 1997; Мойсієнко, 1999; Мельник, 2001; 

Protopopova, Shevera, 2002; Кучеревський, Шоль, 2003; Губарь, 2006; 

Аркушина, 2007; Зав'ялова, 2012; Звягінцева, 2015, Кармизова, 2019 та ін.) [8, 

107, 136, 137, 153, 181, 203, 207, 386] наведено у табл. 6.1.1.  

Таблиця 6.1.1  

Ступінь антропічної трансформації дослідженої флори міста 

в результаті урбанізації, виражений в індексах 

Назва міста, джерело IS IAp IAn IArch IKen IM IJ 

Миколаїв (Мельник, 2001) 63,0 37,2 25,8 8,5 17,4 48,7 8,3 

Херсон (Мойсієнко, 1999) 64,4 36,0 28,4 9,0 19,4 68,2 11,0 

Маріуполь (Burda, 1997) 45,1 24,2 21,0 8,5 12,5 59,4 6,7 

Ужгород (Protopopova, Shevera, 

2002) 

56,6 32,2 24,3 - - - - 

Кривий Ріг (Кучеревський, 

Шоль, 2003) 

58,7 29,0 29,7 9,5 20,2 68,2 14,2 

Кропивницький (Кіровоград) 

(Аркушина, 2007) 

53,2 29,2 24,0 9,0 11,8 49,4 9,7 

Острог (Губарь, 2006) 41,4 18,4 23,0 9,0 13,9 60,6 6,9 

Нетішин (Губарь, 2006) 38,8 17,7 21,1 8,5 12,6 59,6 6,9 

Чернігів (Зав'ялова, 2012) 50,0 22,8 27,1 8,85 18,3 67,4 9,9 

Харків (Звягінцева, 2015) 57,5 25,9 31,6 12,5 27,3 68,3 - 

Дніпро (Кармизова, 2019) 69,4 41,2 28,2 10,1 18,1 64,3 - 

Біла Церква (Білявський, 

2021) 

62,8 28,4 34,4 10,4 24,0 69,9 17,0 

Примітка: IS – індекс синантропізації; IАp – апофітизації; IАn – антропофітизації; 

IАrch – археофітизації; IKen – кенофітизації; IM – модернізації; IJ – нестабільності. 

Аналіз кількісних показників індексів антропічної трансформації, а 

саме індексу синантропізації, який становить 62,8%, свідчить про значну 

трансформованість досліджуваної території та антропічний тиск на природу 

(табл. 6.1.1). 
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Результати аналізу індексів апофітизації та антропофітизації свідчать 

про те, що в урбанофлорі Білої Церкви та її околиць переважає процес 

антропофітизації (34,4%), тобто збільшення ролі інвазій адвентивних рослин 

в синантропізації флори та поступове зменшення участі в трансформованих 

екотопах аборигенних видів – апофітів, тобто над процесом апофітизації 

(28,4%). Крім того індекс археофітизації (10,4%) показує значну участь у 

флорі видів з високим ступенем натуралізації — археофітів. Показники 

індексів модернізації (69,9%) та кенофітизації (24,0%), які відображають 

інтенсивність інвазійних процесів в даний час, вказують на значну 

інтенсивність процесів кенофітизації та модернізації, що веде до значного 

негативного впливу антропофітів на флору, в якій вони легко знаходять 

вільні екологічні ніші. 

Результати проведеного нами аналізу поширення рослин дослідженої 

урбанофлори в екосистемах різного ступеня гемеробності (гемеробія) 

відповідно до класифікації екосистем за [401] та аналізу диференціації видів 

рослин за стійкістю до урбанізованого середовища за R. Wittig, З.І. Мамчур і 

Б.Г. Проць [191, 412, 414] у межах території досліджуваного міста наведені у 

табл. 6.1.2. 

Таблиця 6.1.2 

Спектр груп рослин урбанофлори та її фракцій  

за поширенням в екосистемах різного ступеня гемеробності  

 
Гемероморфа Урбанофлора Автохтонна фракція Адвентивна фракція 

 Число 

видів 

% від 

загального 
числа видів 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа видів 

фракції 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа видів 

фракції 

Агемероб 0 0 0 0 0 0 

Олігогемероб 460 46,3 404 62,0 56 16,4 

Мезогемероб 580 58,4 388 59,5 192 56,1 

Еугемероб 392 39,4 155 23,8 237 69,3 

Полігемероб 56 5,6 22 3,4 34 9,9 
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Примітка: % кожної гемероморфи вираховувався як частка від загальної кількості 

видів, оскільки деякі види одночасно можуть належати до кількох гемероморф (а таких 

видів приблизно більше третини). 

 

З табл 6.1.2 видно, що більшість видів є мезогемеробами (580 видів або 

58,4%), дещо менше – олігогемеробів (460 видів або 46,3%) та еугемеробів 

(392 види або 39,4%) та зовсім мало – полігемеробів (56 або 5,6%).  

Здійснено аналіз видів за поширенням в екосистемах різного ступеня 

гемеробності серед різних фракцій. Як видно з табл. 6.1.2, де наведено спектр 

груп рослин за поширенням в екосистемах різного ступеня гемеробності 

(гемеробія) автохтонної фракції, більшість видів фракції, на відміну від всієї 

урбанофлори вцілому, є олігогемеробами (404 види або 62,0%) і дещо менше 

– мезогемеробів (388 видів або 59,5%).  

Серед видів рослин природних рослинних угруповань за поширенням в 

екосистемах різного ступеня гемеробності (гемеробія) більшість є 

олігогемеробами (296 видів або 80,0%), значно менше – мезогемеробів (159 

видів або 43,0%) та зовсім мало – еугемеробів (21 вид або 5,7%).  

Аналіз апофітів за поширенням в екосистемах різного ступеня 

гемеробності показав, що більшість видів є мезогемеробами (229 видів або 

81,2%), дещо менше – еу- та олігогемеробів (134 види або 47,5% та 108 видів 

або 38,3% відповідно). Крім того, серед апофітів є 21 полігемероб (7,5%). % 

кожної гемероморфи вираховувався як частка від загальної кількості видів-

апофітів, оскільки деякі види одночасно можуть належати до кількох 

гемероморф (таких видів приблизно третина). 

З результатів аналізу антропофітів за поширенням в екосистемах 

різного ступеня гемеробності (гемеробія), що наведені у табл. 6.1.2., видно, 

що більшість адвентивних видів є еугемеробами (237 видів або 69,3%), дещо 

менше – мезогемеробів (192 види або 56,1%) та зовсім мало – оліго- і 

полігемеробів (56 або 16,4% та 34 або 9,9% відповідно).  
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Отже, порівнюючи спектри груп видів за поширенням в екосистемах 

різного ступеня гемеробності серед фракцій, можна стверджувати, що 

більшість мезо- та олігогемеробів належить до автохтонної фракції. 

Протилежним чином виглядають результати з еу- та полігемеробами, яких 

все ж таки більше в адвентивній фракції (табл. 6.1.2). 

За ступенем урбанізації серед рослин урбанофлори переважають 

урбанофоби (500 видів або 50,3%), дещо менше урбанонейтралів (364 види 

або 36,6%) та значно менше урбанофілів (130 видів або 13,1%) (табл. 6.1.3). 

 

Таблиця 6.1.3 

 Спектр груп рослин урбанофлори та її фракцій  

за ступенем урбанізації (урбаноморфи) 

 
Урбаноморфа / 

Антропоморфа 

Урбанофлора Автохтонна фракція Адвентивна фракція 

 Число 

видів 

% від 

загального 
числа видів 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа видів 

фракції 

Число 

видів 

% від 

загального 
числа видів 

фракції 

урбанофіл 130 13,1 24 3,7 106 31,0 

урбанонейтрал 364 36,6 168 25,8 196 57,3 

урбанофоб 500 50,3 460 70,5 40 11,7 

Всього 994 100 652 100 342 100 

 

Переважання в урбанофлорі урбанофобів над іншими урбаноморфами 

пояснюється тим, що більшість їх – це види автохтонної фракції 

урбанофлори, тоді як більшість урбанофілів – представники адвентивної 

фракції. 

Щодо результатів аналізу видів за ступенем урбанізації серед фракцій, 

то вони виглядають наступним чином: у спектрі груп рослин автохтонної 

фракції за ступенем урбанізації закономірно переважають урбанофоби (460 

видів або 70,5%)  і дуже незначна частка урбанофілів (24 види).  

Крім того, серед видів рослин природних рослинних угруповань 

закономірно переважають урбанофоби (348 видів або 94,1%), а серед 
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апофітів – урбанонейтрали (149 видів або 52,8%), дещо менше урбанофобів 

(112 видів або 39,7%) та зовсім мало – урбанофілів (21 вид або 7,5%). Такий 

розподіл апофітів у фракції відображає тенденцію до зростання їхньої 

кількості на урбанізованих територіях за умов помірного антропічного 

навантаження. 

Серед антропофітів за ступенем урбанізації переважають 

урбанонейтрали (196 видів або 57,3%), дещо менше урбанофілів (106 видів 

або 31,0%) та зовсім мало – урбанофобів (40 видів або 11,7%)  (табл. 6.1.3).  

Підсумовуючи вище зазначені результати аналізу видів фракцій за 

ступенем урбанізації, треба наголосити, що серед видів адвентивної фракції 

закономірно переважають урбанонейтрали (57,3%) та урбанофіли (31,0%), а 

от у автохтонній фракції їх дещо менше – (25,8% та 3,7% відповідно). 

Урбанофобів навпаки найбільше у автохтонній фракції (70,5%) та значно 

менше – 11,7% відповідно у адвентивній (табл. 6.1.3). 

Висновки до підрозділу 

Отримані результати дозволяють нам зробити висновок, що 

урбанофлора міста має градієнт розподілу видового багатства слабо 

вираженої S-подібної форми, спостерігається значна трансформованість 

досліджуваної території та антропічний тиск на природу, переважання 

процесу антропофітизації над процесом апофітизації, значна інтенсивність 

процесів кенофітизації і модернізації. Але, все ж таки переважання у 

структурі урбанофлори урбанофобів та урбанонейтралів, більшість з яких є 

аборигенними видами, вказує на не значні зміни міського середовища та 

часткове збереження природних його умов. 

 

6.2 Шляхи збагачення урбанофлори дослідженого міста.  

Основним шляхом збагачення флори будь-якої території є природне 

поширення рослин за допомогою їхніх плодів та насіння, оскільки 

поширення плодів і насіння є одним з основних засобів розселення видів. 
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Діяльність людини допомагає рослинам подолати природні перешкоди, які 

стримують їхнє поширення. Адаптувавшись в новій місцевості, рослини 

продовжують поширюватись також і природними способами. Від 

ефективності останніх нерідко залежить доля занесених рослин. Рослини з 

первинного осередку в нові місця розповсюджуються також людиною. 

Навколо нових осередків занесені рослини розселяються вже самостійно і 

згодом утворюють великі колонії  [251, 252, 414]. 

Основним штучним шляхом збагачення будь-якої флори новими 

видами є інтродукція. Серед дерев і кущів, які використовують в озелененні 

великих міст, виділено три екологічні групи: найстійкіші до урбогенних умов 

(Populus sp. div., Ulmus laevis, Fraxinus lanceolata, Robinia, Ailanthus altissima, 

Amorpha fruticosa тощо); середньої стійкості (Biota, Picea pungens, Juniperus, 

Larix decidua, Betula pendula, Cotoneaster тощо); чутливі до забруднення 

(Picea abies, P. engelmannii, Larix sibirica, всі види Abies, Pinus sylvestris, P. 

strobus, Fagus sylvatica, Juniperus virginiana, Lonicera та ін.). 

Інтродукція та культивування таксонів з відділу Pinophyta в Україні 

пов’язані з низкою цінних властивостей цієї групи рослин, їхньою участю у 

формуванні ландшафтів та композицій, особливо у старовинних парках і 

садибах та декоративним ефектом загалом, що залишається постійним 

упродовж всього року і тільки посилюється в періоди вегетації. При 

правильному підборі рослин цієї групи насадження залишаються завжди 

привабливими, їхні групи створюють відчуття заспокоєності та досконалості 

[25, 27, 28, 34, 180]. 

Слід відзначити, що види з відділу Pinophyta, що зустрічаються в 

Україні, належать до різних класів. У природній дендрофлорі України є види 

з класів Pinopsida і Gnetopsida, інтродукованими є таксони з класів 

Ginkgopsida та Cycadopsida, представників останнього класу в Україні можна 

зустріти лише у захищеному ґрунті. Поширення окремих видів-інтродуцентів 

Pinopsida було по’язане з розширенням зв’язків між різними регіонами, 

країнами та науковими установами, що займаються проблематикою 



153 

 

 

інтродукції, введення в культуру та виведення нових садових форм. 

Аналіз джерел і бібліографії з дендрології, інтродукції та зеленого 

будівництва [115-117, 176, 180 та ін.] дозволяє констатувати, що загалом для 

Полісся і Лісостепу України рекомендується для озеленення 284 види (41 вид 

Pinophyta і 243 види Magnoliophyta), а використовується 318 видів. Вочевидь, 

наведені відомості не є повними, оскільки в останнє десятиріччя 

спостерігається більш широке використання інтродуцентів-пінофітів, що 

пов’язане передусім з ввезенням багатьох видів і декоративних форм з різних 

регіонів планети. 

При доборі видів для озеленення з метою збагачення міської 

дендрофлори слід передусім вводити в культуру види даної флористичної 

області (Європейсько-Сибірської), а також з інших областей-аналогів і дещо 

термофільніших, географічно і екологічно близьких їм районів-неаналогів. 

Екологічна політика має бути спрямована на підвищення 

продуктивності екосистем за рахунок поширення популяцій місцевих видів, 

які впродовж еволюції виявили довговічність і стійкість проти 

несприятливих чинників середовища.  

Зелені зони є однією з невід’ємних складових урбанізованих екосистем 

міст, що представлені насадженнями дерев та кущів у парках, скверах і на 

вулицях. Основними представниками є типові деревні рослини, які 

використовують для озеленення міст або вони природно зростають на даній 

території, хоча інколи в парках і зустрічаються види інтродукованих 

екзотичних рослин.  

Останнім часом для озеленення паркових комплексів та зелених зон у 

більшості міст України стали широко використовувати екзотичні рослини з 

усього світу, що були досить недавно інтродуковані в ботанічних садах та 

дендропарках. Це в основному види, що добре акліматизувались або ж ті, що 

на своїй батьківщині природно зростали у схожих екологічних умовах. 

Більшість таких видів добре пристосовується до урбанізованих умов міста та 
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впливу екологічних чинників, що зумовлюються роботою транспорту, 

промислових підприємств тощо [25, 27, 28, 34, 180].  

Значну частку у цій групі становлять види з відділу Pinophyta, оскільки 

завдяки їхній «вічнозеленості», значній різноманітності форм та відносно 

високій стійкості до впливів урбанізованого середовища, вони відповідають 

типовим декоративно-естетичним та санітарним нормативам, що діють при 

облаштуванні зелених зон міст. Однією з проблем, що постає при 

використанні пінофітів під час озеленення населених пунктів, є обмежений 

спектр видів та форм посадкового матеріалу, який при цьому 

використовується [25, 27, 28, 34]. 

Часто в озелененні зон відпочинку чи приватних присадибних ділянок 

в межах м. Біла Церква використовуються такі види як Picea abies, P. 

pungens, Thuja occidentalis, Pinus sylvestris, Juniperus communis, J. horizontalis 

та деякі інші. У складі урбанофлори досліджуваного міста є види, що можна 

віднести до екзотичних. Зустрічаються вони тут зрідка або і взагалі 

представлені лише поодинокими екзеспллярами на приватних присадибних 

ділянках. Такими екзотами у м. Біла Церква є Pinus cembra, P. strobus, Taxus 

baccata, Tsuga сanadensis, Pseudotsuga menziesii тощо. Насадження 

голонасінних в місті зустрічаються на Торговій, Соборній та Вокзальній 

площах, в парку Слави і парку культури та відпочинку ім Т.Г. Шевченка, по 

бульвару 50-тиріччя Перемоги, вулицях Ярослава Мудрого, Леваневського та 

інших великих вулицях і не лише у центрі. Значні насадження цих рослин 

виявлені в зелених зонах поблизу міських лікарень, диспансерів, шкіл, 

дитячих садків та адміністративних будівель.  

До екзотів відділу Magnoliophyta, що зустрічаються все частіше на 

території міста, відносяться Quercus ruber, Populus canescens, Daphne 

mezereum, Forsythiа europaeа, F. suspensa, Platycladus orientalis, Acer 

trautvetteri, Betula klokovii, Populus bolleana, Salix matsudana, Rhus hirta, 

Spiraea aquilegifolia var. vanhouttei, Weigela florida, Mahonia aquifolium, Aralia 

elata, Carya glabra, Platanus x acerifolia тощо. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Var.
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Видовий склад інтродукованих екзотів урбанофлори Білої Церкви є 

дещо багатшим, ніж у інших територіально наближених містах. Це, 

безумовно, пов’язано з розташуванням на території міста Державного 

дендрологічного парку «Олександрія» НАН України, у якому інтродуковано 

велику кількість екзотичних рослин [25, 27, 28, 34].  

У Державному дендрологічному парку «Олександрія» НАН України, 

нараховується понад 2240 таксонів, з яких колекція пінофітів представлена 

68 видами, що належать до 15 родів з 5 родин та 2 класів. Крім видів з відділу 

Pinophyta на території дендропарку є чимало екзотичних рослин з відділу 

Magnoliophyta. Це зокрема Aralia elata (Miq.) Seem., Carya glabra (Mill.) 

Sweet., Liriodendron tulipifera L., Magnolia kobus DC., Magnolia x soulangeana 

Soul.-Bod., Platanus x acerifolia (Ait.) Willd. та багато інших [25, 27, 28, 34]. 

Ось чому Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН 

України може бути одним із центрів збагачення флори міста не тільки цілою 

низкою екзотичних інтродукованих видів рослин чи їх форм, а й деякими 

декоративними аборигенними видами, що добре пристосовуються до умов 

міста.  

 

6.3. Охорона рідкісних видів рослин на дослідженій території  

Останніми десятиліттями спостерігається тенденція до зростання 

кількості раритетних видів, що безумовно можна пояснити незворотною дією 

на них антропічного чинника. Тому постійно постає проблема збільшення 

існуючих територій та створення нових об’єктів природно-заповідного 

фонду, уточнення списків раритетних видів рослин України, зокрема, і на 

Київщині. Київщина – один з найурбанізованіших, щільно населених, 

промислово і технічно розвинених регіонів України, що досить негативно 

відображається на стані її біоти. Тому дослідження поширення, сучасного 

стану популяцій та інвентаризації раритетних видів рослин та рослинних 

угруповань з їх участю є дуже актуальними [35, 42, 43, 45]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Таксон


156 

 

 

На території Білоцерківщини зосереджено 5 об’єктів ПЗФ Київщини. 

Це 1 об’єкт ПЗФ загальнодержавного значення (1 дендропарк) та 4 об’єкти 

місцевого значення (1 геологічна пам’ятка природи, 2 заповідних урочища та 

1 парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва) [5, 6, 7, 163, 164]. 

На основі власних досліджень і аналізу літературних джерел [5, 6, 7 

132, 258, 301, 302 та ін.] нами уточнено перелік раритетних видів флори 

судинних рослин урбанофлори Білої Церкви.  

Крім того, оскільки об’єктом ПЗФ загальнодержавного значення є 

дендрологічний парк «Олександрі́я» НАН України, який знаходиться 

безпосередньо на території міста, нами здійснено уточнення переліку 

раритетних видів флори судинних рослин Київщини, що поширені на 

дослідженій території. На території дендрологічного парку під охороною 

знаходяться аборигенні раритетні види судинних рослин, що поширені у 

природних фітоценозах на території Білоцерківщини (Adonis vernalis, 

Galanthus nivalis, Iris sibirica, Lilium martagon, Neottia nidus-avis). За 

літературними даними на території дендропарку поширені або представлені 

на колекційних ділянках 47 видів рослин, занесених до Червоної книги 

України (2009). Нами з’ясовано, що у літературі наводиться не тільки 

кількість трав’янистих раритетних видів, яких 47 видів [75, 76, 77, 79, 84], а й 

види з колекцій дендрофлори (25 видів) [75, 76, 77, 79, 84], але точний список 

видів не наводиться. Нами уточнено перелік раритетних видів судинних 

рослин флори дендропарку «Олександрія» НАНУ та здійснено його 

систематичний аналіз. Аналізуючи флору дендропарку «Олександрія» НАНУ 

ми виявили 75 видів раритетних рослин, які належать до 3 відділів, 32 родин 

та 57 родів. З них 1 вид (1,4%) – це представник відділу Polypodiophyta 

(Matteucia struthiopteris (L.) Tod.), а також ще 4 види (5,3%) з відділу 

Pinophyta. Решта 70 видів або 93,3% належать до відділу Magnoliophyta (24 

види або 34,3% з класу Liliopsida та 46 видів (65,7%) з класу Rosopsida). 

Раритетних видів рослин з відділів Equisetophyta та Lycopodiophyta на 

території дендропарку «Олександрія» НАНУ не виявлено [35, 42, 43, 45]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Дендрологічний_парк
http://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_академія_наук_України
http://ru.wikipedia.org/wiki/Pinaceae
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Більшість видів раритетних рослин в дендропарку є інтродукованими, 

лише незначна частка (9 видів) є представниками аборигенної фракції флори 

[35, 42, 43, 45]. 

Крім того, нами складено список регіонально рідкісних судинних 

рослин Київської області, що поширені в урбанофлорі м. Біла Церква та його 

околиць, зокрема і на території дендропарку, а також здійснено його 

систематичний аналіз. З’ясовано, що таких рослин нараховується 61 вид (або 

42%) зі 146 видів, наведених у списку регіонально рідкісних, зникаючих 

видів рослин Київської області, що був затверджений рішенням Київської 

обласної ради №285-15-VI від 07.02.2012 [6]. 

Аналіз урбанофлори Білої Церкви та дендропарку «Олександрія» 

НАНУ показав, що на досліджуваній території виявлено 61 вид регіонально 

рідкісних рослин, які належать до 5 відділів, 40 родин та 54 родів. З них по 1 

виду (1,6%) – це представники відділів Equisetophyta та Lycopodiophyta, 4 

види (6,6%) – це представники Polypodiophyta та ще 2 види (3,2%) з відділу 

Pinophyta. Решта 53 види (87%) належать до відділу Magnoliophyta (20 видів 

або 37,7% з класу Liliopsida, 31 вид (46,1%) з класу Rosopsida та 2 види 

(3,2%) з класу Magnoliópsida). 

Перелік регіонально рідкісних видів флори судинних рослин 

Київщини, що зростають на території міста Біла Церква та дендропарку 

«Олександрія» НАНУ, наведено нижче: 

Регіонально рідкісні види рослин Київської області в урбанофлорі  

Білої Церкви та її околиць 

 

LYCOPODIOPHYTA 

Lycopodiaceae  

Lycopodium clavatum L. Плаун булавовидний 

EQUISETOPHYTA 

Equisetaceae  

Equisetum variegatum Slileich. ex Web. et Mohr Хвощ рябий 

POLYPODIOPHYTA 

Aspidiaceae (Dryopteridaceae)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Pinaceae
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Dryopteris cristata (L.)A. Grey (Aspidium cristatum Sw.) Дріоптерис 

гребенястий 

Aspleniaceae  

 Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Аспленій північний 

Polypodiaceae  

Polypodium vulgare L. Багатоніжка звичайна 

PINOPHYTA 

Cupressaceae  

Juniperus communis L. Ялівець звичайний 

Pinaceae  

Picea abies (L.) Karst. ( P. exelsa (Lam.) Link, Abies excelsa (Lam.)DC.) Ялина 

звичайна або європейська, смерека 

MAGNOLIOPHYTA 

LILIOPSIDA 

Araceae  

Calla palustris L. Образки болотні 

Cyperaceae  

Blysmus compressus (L.) Panz ex Lihk Блісмус стиснутий 

Carex limosa L. Осока багнова 

Carex humilis Leys. Осока низька 

Hyacinthaceae  

Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow Белевалія сарматська 

Muscari neglectum Guss. ex Ten. (Muscari dolioliforme Sobko) Гадюча цибулька 

непомітна 

Scilla bifolia L.  Проліска дволиста 

Iridaceae  

Iris pumila L. Півники маленькі 

Juncaceae  

Juncus capitatus Weig. (J. ericetorum Poll.) Ситник головчастий 

Juncus tenageia Ehrh. ex L. f. Ситник прирічковий 

Juncaginaceae  

Triglochin palustre L. Тризубець болотний 

Lemnaceae  

Lemna gibba L. Ряска горбата 

Liliaceae  

Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult et Schult. f. Зірочки низенькі 

Melanthiaceae (Trilliaceae) 

Veratrum lobelianum Bernh. (V. album L.) Чемериця Лобелієва 

Poaceae  
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Melica transsilvanica Schur Перлівка трансільванська 

Potamogetonaceae  

Potamogeton alpinus Balb. Рдесник альпійський 

Potamogeton praelongus Wulf  Рдесник довгий 

Potamogeton pusillus L. Рдесник маленький 

Potamogeton rutilis Wolfg. Рдесник червонуватий 

Sparganiaceae  

Sparganium minimum Wallr. Їжача голівка мала 

MAGNOLIOPSIDA 

Nymphaeaceae  

Nymphaea alba L. Латаття біле 

Nymphaea candida Presl Латаття сніжнобіле 

ROSOPSIDA 

Asteraceae  

Antennaria dioica (L.) Gaertn. Котячі лапки дводомні 

Scorzonera purpurea L. Скорзонера пурпурова 

Betulaceae  

Alnus incana (L.) Moench Вільха сіра 

Brassicaceae  

Aurinia saxatilis (L.) Desv. Авринія скельна 

Campanulaceae  

Campanula cervicaria L. Дзвоники оленячі 

Caryophyllaceae  

Dianthus stenocalyx  Juz. Гвоздика стиснуточашечкова 

Chenopodiaceae  

Chenopodium acerifolium Andrz. Лобода кленолиста 

Cistaceae  

Helianthemum nummularium (L.) Mill. (Helianthemum chamaecistus, Mill. p. p.) 

Сонцецвіт звичайний 

Fabaceae  

Genista germanica L. Дрік германський 

Gentianaceae  

Gentianella amarella L.  (Gentiana axilearis (F.M. Schmidt) Rchb.) Тирлич 

пазушний 

Geraniaceae і 

Geranium phaeum L.  Герань темна 

Linaceae  

Linum flavum L. Льон жовтий 

Lythraceae  
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Middendorfia borysthenica (Bieb. et Schrank) Trautv. (Lythrum borysthenicum 

(Bieb. et Schrank) Litv.) Плакун дніпровський 

Parnassiaceae  

Parnassia palustris L. Білозір болотний 

Polemoniaceae  

Polemonium caeruleum L. Синюха голуба 

Primulaceae  

Primula elatior (L.) Hill Первоцвіт високий 

Primula veris L. (Primula officinalis (L.) Hill.) Первоцвіт весняний 

Ranunculaceae  

Aconitum nemorosum Bieb. ex Rchb. (A. anthora L. p.p.) Аконіт дібровний  

Anemone sylvestris L. Анемона лісова 

Аquilegia vulgaris L. Орлики звичайні 

Clematis integrifolia L. Ломиніс цілолистий 

Isopyrum thalictoides L. Рівноплідник рутвицелистий 

Trollius europaeus L. Купальниця європейська 

Rosaceae  

Amygdalus nana L. Мигдаль лісовий 

Cerasus fruticosa (Pall.) Woronow Вишня кушова або степова 

Crataegus pentagyna Waldst. et Kit. Глід п’ятиматочковий 

Rosa jundzilii Bess. Шипшина Юндзіла 

Spiraea crenata L. Таволга зарубчаста 

Scrophulariaceae  

Digitalis grandiflora Mill. Наперстянка великоквіткова 

Lindernia procumbens (Krock.) Borb.  Ліндернія коробчаста (с) 

Thymelaeaceae  

Daphne mezereum L. Вовче лико звичайне 

 

Таким чином з’ясовано, що загальна кількість раритетних та 

регіонально рідкісних судинних рослин становить 136 видів, з яких до 

відділу Magnoliophyta належить 123 види або 90,4%. Більшість видів 

регіонально рідкісних та раритетних рослин є інтродукованими (110), 

аборигенних видів серед них лише 26 [35, 42, 43, 45]. 
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6.4. Практичне використання досліджень урбанофлори м. Біла 

Церква 

Аналізуючи різноманітні господарські властивості рослин, ми 

керувалися комплексним підходом, що виражається в класифікуванні видів 

за декількома параметрами корисності одночасно, що наводились в 

літературних джерелах [106, 114, 115, 116, 117, 133, 165, 176, 188,  201, 205, 

226, 243, 251, 252]. Аналізувалися наступні властивості рослин: лікарські, 

кормові, харчові і пряноароматичні, технічні, декоративні, бур’янові, 

отруйні, медоносні тощо. Інформація про це по конкретних видах наводиться 

в Анотованому списку (Додаток Б).  

В табл 6.4.1 нами наведені результати аналізу господарського значення 

видів дослідженої урбанофлори за вказаними категоріями корисності. 

 

Таблиця 6.4.1 

Господарське значення видів урбанофлори Білої Церкви та її околиць 

Категорії корисності 

видів 

 

Число видів 

урбанофлори 

% від загального 

числа видів 

Деревинні 10 1,0 

Волокнисті 4 0,4 

Фарбувальні 106 10,7 

Дубильні 67 6,7 

Технічні 179 18,0 

Ефіроолійні 150 15,1 

Жироолійні 126 12,7 

Харчові і пряноароматичні 215 21,6 

Кормові 365 36,7 

Лікарські 518 52,1 

Вітамінні 187 18,8 

Медоносні 398 40,0 

Фітомеліоративні 38 3,8 

Декоративні 562 56,5 

Бур’янові 296 29,8 

Отруйні 145 14,6 

 

Використовуючи доступну нам інформацію, що стосується цілющих 

властивостей рослин, і узагальнивши ці дані по дослідженій флорі, ми 
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дійшли висновку, що понад 52% видів (518) її, тобто понад половину можна 

вважати лікарськими рослинами. Частина з них використовується тільки в 

народній медицині, частина – в науковій. Реальне ж число лікарських рослин 

значно більше, оскільки на сучасному етапі далеко не у всіх видів флори 

достатньо досліджений хімічний склад, комплекси біологічно активних 

речовин або механізми їхньої дії на людський організм [23, 33].  

Серед інших груп, що мають різноманітні корисні властивості, 

найбільша кількість видів, що використовуються або перспективні для 

використання в декоративних цілях. Рослини з декоративними властивостями 

складають понад 50% від загального числа видів флори (562 види або 56,5%).  

Наступними в урбанофлорі за чисельністю є медоносні і кормові 

рослини, які складають відповідно 398 і 365 видів (або 40,0% та 36,7%). 

Рослини, що використовуються як харчові і пряноароматичні, 

складають 21,6% від числа видів урбанофлори (215 видів), а як вітамінні – 

187 видів (18,8%).  

У складі урбанофлори є значна кількість жиро- та ефіроолійних рослин 

– 126 (12,7%) і 150 (15,1%) відповідно, а також технічних рослин – 179 видів 

(18,0%). Важливе значення мають  деревинні, волокнисті, фарбувальні, 

дубильні рослини, які у дослідженій флорі представлені 187 видами (або 

18,8%). 

Дуже важливою групою урбанофлори є фітомеліоративні рослини, які 

використовують у протиерозійних заходах. Таких рослин на досліджуваній 

території нами зафіксовано 38 видів (3,8%). 

Ці всі групи не є взаємовиключними, багато видів використовуються 

комплексно, належачи до кількох груп одночасно.  

Особливе місце в урбанофлорі посідають отруйні і бур’янові рослини, 

які зазвичай розглядаються як шкідливі, небажані компоненти фітосфери. 

Таких рослин нами зафіксовано 145 (14,6%) та 296 (29,8%) видів відповідно. 

Важливо відзначити при цьому, що потрапляння особливо шкідливих 

для людини бур’янів в техногенні екотопи, на місцезростання з порушеною 
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або зниклою природною рослинністю і розселення в них, є передусім 

результатом непродуманої діяльності самої людини. Щоб попередити 

вимушені заходи зі знищення популяцій таких рослин, зокрема таких як 

наприклад Ambrosia artemisiifolia і Iva xanthiifolia, що викликають спалахи 

алергічних захворювань, краще не допускати утворення подібних 

антропічних "виразок". Певною небезпекою для здоров’я дітей є Viscum 

album, що зустрічається в міських екотопах на територіях шкіл і дитячих 

дошкільних установ.  

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора [23, 

25, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 39, 42,43, 45]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі представлені результати комплексного 

структурного (систематичний, географічний, біоморфологічний, екологічний, 

флороекотопологічний) та фракційного аналізів дослідженої урбанофлори, 

оцінено ступінь її антропічної трансформації. 

1. Встановлено видовий склад урбанофлори Білої Церкви (994 види 

судинних рослин з 520 родів і 109 родин). Вперше для дослідженої території 

наводиться три види (Elymus caninus (L.) L., Ipomoea tricolor Cav. і Lunaria 

annua L.). 

2. За систематичною, екологічною та еколого-ценотичною 

структурами досліджена урбанофлора загалом подібна до регіональних флор 

лісостепової зони України.  

3. За зональною географічною структурою досліджена урбанофлора 

виявляє неморально-бореальний характер, оскільки більшість видів належать 

до неморального (448, 45,1%) та бореального (364, 36,6%) геоелементів, а 

результати регіонального географічного аналізу вказують на євразійський 

регіональний характер урбанофлори та представляється цілком характерною 

для відповідних флор Палеарктики, оскільки ядро її видової різноманітності 

складають аборигенні види європейського геоелементу (388, 38,9%).  

4. Спектр життєвих форм і біоморфологічна структура дослідженої 

урбанофлори характеризується переважанням гемікриптофітів (51,9%) та 

трав’янистих полікарпіків (54,1%), що є характерною особливістю 

урбанофлор та регіональної флори в цілому. Крім того, переважна більшість 

видів є багаторічними (65,4%) безкореневищними (56,3%) безрозетковими 

(47,7%) літньозеленими рослинами (76,6%), що підтверджує зональні риси 

флори міста.  

5. Результати екологічного аналізу урбанофлори вказують на 

переважання у структурі геліофітів (48,6%) та мезотрофів (63,9%), що 

відповідно характерно для лісостепової зони України. Встановлено, що 

досліджена урбанофлора має чітко виражений мезофільний характер, 
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оскільки серед гідроморф переважаючими є мезофіти як в урбанофлорі 

загалом (40,7%), так і у фракціях. 

6. Еколого-ценотична структура урбанофлори, де переважаючими 

ценоморфами є пратанти (41,0%), сильванти (26,5%) і марганти (26,9%), 

підтверджує її неморально-бореальний характер та вказує на типові ознаки 

флори лісостепової зони. А наявність в дослідженій урбанофлорі 48,3% 

синантропантів вказує на те, що вона має типові риси, властиві флорам малих 

і середніх міст України та значний ступінь трансформації. 

7. Результати флороекотопологічного аналізу урбанофлори Білої 

Церкви та її околиць дали можливість виявити особливості поширення видів 

у різних його зонах та констатують переважання видів, які поширені в обох 

зонах дослідженого міста (50,6%), що пояснюється широкою мобільністю 

цих видів. Крім того, встановлено, що більшість видів автохтонної фракції 

закономірно поширені лише у субурбанзоні, а адвентивних  – в обох.  

8. У дослідженій урбанофлорі беззаперечне кількісне переважання 

автохтонної фракції (65,6%) над адвентивною (34,4%) ще раз доводить 

провідну роль аборигенних видів в урбанофлорі та збереженість на території 

міста природних та напівприродних екотопів за їхньої участі.  

9. Адвентивна фракція, що становить в даний час третину 

дослідженої урбанофлори (34,4%) та охоплює в основному агресивні 

інвазійні бур’янові рослини, в подальшому розвитку міста в кількісному та 

якісному відношенні буде тільки зростати як завдяки спонтанному 

поширенню нових антропофітів, так і завдяки культивуванню нових 

синантропних видів людиною для своїх потреб.  

10. У Білій Церкві спостерігається значна трансформованість 

території та антропічний тиск на природу, переважання в урбанофлорі 

процесу антропофітизації над процесом апофітизації, значна інтенсивність 

процесів кенофітизації і модернізації. Порівняння показників індексів (IS, 

IAp, IAn, IArch IKen, IM, IJ) урбанофлори Білої Церкви з такими ж інших 

урбанофлор різних природних зон (лісової, лісостепової, степової) свідчить, 
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що ступінь її трансформації в подальшому залежить від інтенсивності та 

характеру соціально-економічного розвитку міста. 
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Додаток А 
 

Анотований конспект урбанофлори Білої Церкви та її 

околиць 
 

1. Equisetophyta Хвощеподібні 

1. Equisetaceae Хвощові 

1. (1)**Equisetum arvense L. (Equisetum arvense f. ramulosum Rupr., Equisetum 

arvense f. nemorosum A. Br.) Хвощ польовий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, еутроф, (m)/mo-sm-arct.oz(1)-3-k1CIRCPOL, 

голарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, маргант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (луки, поля, узлісся), бур’ян, лікарська, фарбувальна, отруйна. 

2. (2) Equisetum fluviatile L. (Equisetum heleocharis Ehrh. Equisetum limosum L.) Хвощ 

річковий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гідрогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm-b.oz1-

3CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, палюдант, маргант, пратант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (болотисті узлісся, вологі луки, інколи береги водойм), кормова, технічна, 

лікарська. 

3. (3) Equisetum hyemale L. (Hippochaete hyemalis (L.) Bruhin) Хвощ зимовий або 

Хвощівник зимуючий (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm/mo-temp-(b).(oz(1)-

3)CIRCPOL, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території 

рідко (лісові зарості, узлісся), кормова, лікарська, отруйна, технічна. 

4. (4) **Equisetum palustre L. Хвощ болотний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений,  гігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm/mo-temp-b.oz(1)-3CIRCPOL, 

голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, палюдант, автохтонна фракція, 

оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території рідко (болотисті 

узлісся, вологі луки), лікарська, отруйна. 

5. (5) Equisetum pratense (L.) Ehrh. Хвощ лучний (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений,  гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф,  sm/mo-b.(k)(1-3)CIRCPOL, 

голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, маргант, автохтонна фракція, 

оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно 

(узлісся, вологі луки, заплавні луки), лікарська, отруйна. 

6. (6) Equisetum ramosissimum Desf. Хвощ галузистий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сціогеліофіт, мезотроф, європейсько-

азійський, температно-меридіональний, пратант, ріпаріоаквант, синантропант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території рідко (береги 

річок, остепнені луки), бур’ян. 

7. (7) **Equisetum sylvaticum L. Хвощ лісовий (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, сциофіт, мезотроф, sm/mo-temp-b.oz1-3CIRCPOL, 
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голарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, лісові 

галявини, узлісся, луки), лікарська, отруйна. 

2. Polypodiophyta Папоротеподібні 

1. Aspleniaceae Аспленієві 

1. (1) **Asplenium septentrionale (L.) Hoffm. Аспленій північний (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозимовозелений, ксеромезофіт, сціогеліофіт, мезотроф, 

бореально-меридіональний, євразійський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (тріщини скель, 

кам'янисті схили), декоративна. Регіональнорідкісний вид, зафіксовано місцезростання в 

урочищі Товста (околиці міста) та на території дендропарку. 

2. (2) Asplenium trichomanes (L.) Аспленій колосовидний (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сціофіт, мезотроф, бореально-

меридіональний, євразійський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (тріщини скель, кам'янисті схили), 

декоративна. Нами місцезростання не зафіксовано.  

2. Athyriaceae Безщитникові 

3. (1) **Athyrium filix-femina (L.) Roth Безщитник жіночий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциофіт, мезотроф, subtrop/mo 

disj+m/mosm.(oz1-3)-temp-bCIRCPOL, голарктичний, бореально-меридіональний, 

сильвант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезо-, еугемероб, урбанофоб, 4.3, 

субурбанзона. По всій території рідко (лісові масиви), декоративна, дубильна, лікарська, 

отруйна. 

3. Cystopteridaceae Цистоптерисові 

4. (1) Cystopteris fragilis (L.) Bernh. (Cystopteris regia (L.) Desv. nom ambig.) 

Цистоптерис ламкий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткореневищний, літньозелений, мезофіт, сциофіт, еутроф, austr-trop/mo.oz1-3-temp-

arctCIRCPOL, голарктичний, плюризональний, сильвант, автохтонна фракція, еуапофіт, 

мезогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території рідко (лісові масиви, 

заплава р. Рось), лікарська, декоративна, отруйна. 

4. Dryopteridaceae Щитникові 

5. (1) **Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs (Dryopteris spinulosa (Sw.)Watt) 

Дріоптерис шартрський (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциофіт, мезотроф, sm/mo-temp-

(b).oz1-3EURSIB+O(W)AM, голарктичний, бореально-темпоратний, сильвант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території розсіяно (лісові 

масиви), декоративна, лікарська, отруйна, кормова. 

6. (2) Dryopteris cristata (L.)A. Grey (Aspidium cristatum Sw.) Дріоптерис 

гребенястий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (sm)/mo-

temp-(b).oz(1)-3EURWSIB+OAM, голарктичний, бореально-темпоратний, палюдант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території рідко 
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(лісові масиви), лікарська, декоративна. Регіональнорідкісний вид, зафіксовано одне 

місцезростання в урочищі Товста (околиці міста). 

7. (3) **Dryopteris filix-mas (L.) Schott (Aspidium filix-mas Sw.) Дріоптерис чоловічий 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений,  мезофіт, сциофіт, мезотроф, aust-trop/mo 

disjAm+m/mo-temp-(b).oz1-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-тропічний, сильвант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, 

субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, лісові галявини), лікарська, отруйна, 

жироолійна, ефіроолійна, декоративна. 

5. Hypolepidaceae Невиразнолускаті 

8. (1) Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (Pteridium pinetorum C.N. Page & R.R. Mill.) 

Орляк звичайний або боровий (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткореневищний, літньозелений,  гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, austr-

boreostrop/mo-hum-m-(b).(oz1-3)CIRCPOL, поліконтинентальний, бореально-тропічний, 

сильвант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (лісові масиви), лікарська, отруйна, харчова, декоративна. 

6. Polypodiaceae Багатоніжкові 

9. (1) Polypodium vulgare L. Багатоніжка звичайна (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, 

austrAFR+KERGUELEN+m/mosm-(b).oz1-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-

субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (лісові масиви), декоративна, дубильна, отруйна, 

лікарська. 

7. Thelypteridaceae Теліптерисові 

10. (1) Thelypteris palustris Schott (Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray) Теліптерис 

болотний (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, гігрофіт, геліосциофіт, еутроф, austr+trop/modisjCIRCPOL+(m)/mo-smtemp-

(b).oz1-3EURAS+OAM, голарктичний, бореально-тропічний, палюдант, автохтонна 

фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території рідко (лісові 

болотисті масиви), лікарська, декоративна. 

3. Pinophyta Голонасінні  

1. Pinaceae Соснові 

1. (1) **Picea abies (L.) Karst. (Picea exelsa (Lam.) Link, Abies excelsa (Lam.)DC.) 

Ялина звичайна або європейська, смерека (ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

вічнозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (sm)/mo-temp/mo-b.k2-3EUR, бореально-

темпоратний, європейський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, 

мезогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, зелені 

зони), декоративна, технічна, ефіроолійна, лікарська, деревинна. В природних умовах 

регіонально рідкісний вид. 
2. (2) **Pinus sylvestris L. Сосна звичайна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

вічнозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-(b).k1-3EURAS, бореально-

субмеридіональний, євразійський, сильвант, маргант, синантропант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (ліси, зелені зони), декоративна, фітомеліоративна, лікарська, технічна, 

ефіроолійна, дубильна, кормова, деревинна. 

4. Magnoliophyta Покритонасінні 
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4.1. Liliopsida Однодольні  

1. Acoraceae Аїрові 

1. (1) **Acorus calamus L. Аїр тростинний (Лепеха звичайна) (ВрКО) (а + с) 

ФРПСП КФСП 

Гелофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрогідрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

tropOAS-(m)/mo-sm-temp-b.oz2-3EURAS+OAM, поліконтинентальний, температно-

субмеридіональний, ріпаріоаквант, адвентивна фракція, археофіт південно-

східноазійського походження, аколютофіт, агріофіт, мезо-, олігогемероб, урбанонейтрал, 

4.2, субурбанзона. По всій території часто (болотисті масиви та прибережні території р. 

Рось і її приток), лікарська, декоративна, харчова, ефіроолійна, дубильна. 

2. Alismataceae Частухові 

2. (1) **Alisma plantago-aquatica L. Частуха подорожникові (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, короткокореневищний, 

літньозелений,  гідрогігрофіт, геліофіт, мезотроф, austrAUST+AM-m-sm-temp-b.oz(l)-

3CIRCPOL, бореально-меридіональний, євразійський, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, 

апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

часто (болотисті масиви заплави та прибережні території р. Рось), лікарська, отруйна. 

3. (2) **Sagittaria sagittifolia L. Стрілолист звичайний (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гідрофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp-(b).oz2-

3EUR-WAS, бореально-меридіональний,  західноєвразійський, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території рідко (болотисті 

масиви заплави та прибережні території р. Рось), декоративна, лікарська, отруйна. 

3. Alliaceae Цибулеві 

4. (1) Allium angulosum L. Цибуля гранчаста (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, гідромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp.k1-(3)EUR-WSIB, європейсько-

сибірський, температно-субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (луки, узлісся), вітамінна, 

декоративна, харчова. 

5. (2) **Allium cepa L. Цибуля городня (ВрКО) 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m.k1-2MAS, меридіональний, 

середньоазійський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середньоазійського 

походження, ергазіофіт, епекофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (культивують як овочеву),  харчова, вітамінна, 

фарбувальна, лікарська. 

6. (3) **Allium oleraceum L. Цибуля польова, овочева (с) (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (sm)-temp-(b).oz(1)-3EUR, 

європейсько-середземноморський, темпоратний, маргант, сильвант, автохтонна фракція, 

апофіт випадковий, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

рідко (лісові масиви, узлісся),  вітамінна, декоративна, кормова, харчова. 

7. (4) **Allium sativum L. Цибуля посівна, часник (ВрКО) 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, цибулинний, розетковий, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m.k2WAS, меридіональний, 

середньоазійський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середньоазійського 

походження, ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (культивують як овочеву), харчова, лікарська, 

вітамінна. 
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8. (5) **Allium scorodoprasum L. Цибуля часникова, рокамболь (с) (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm-temp.k(2)-3EUR, голарктичний, 

темпоратно-субмеридіональний, синантропант, автохтонна фракція, індигенофіт, 

мезогемероб, урбанофоб, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (культивують 

як овочеву, присадибні ділянки), харчова, лікарська, вітамінна, декоративна. 

9. (6) **Allium sphaerocephalon L. Цибуля круглоголова (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/(mo)-sm-(temp).oz2-3EUR, температно-

субмеридіональний, європейсько-середземноморський, степант, автохтонна фракція, мезо-

, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (остепнені луки), 

декоративна, лікарська, кормова, вітамінна, харчова, медоносна. Нами зафіксовано 

місцезростання на території дендропарку. 

10. (7) **Allium ursinum L. Цибуля ведмежа, черемша (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, темпоратний, європейський, 

сильвант, маргант, пратант, автохтонна фракція, індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 

2.2, субурбанзона. На околиці міста, дуже рідко, в смт Терезине, на території приватної 

присадибної ділянки (культивується як харчова та декоративна), харчова, декоративна, 

лікарська, вітамінна. У природних умовах раритетний вид, ЧКУ, RDBU.  

4. Amaryllidaceae Амарилісові 

11. (1) **Galanthus nivalis L. Підсніжник звичайний або білосніжний (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциофіт, мезотроф, m/mo-sm-(temp).oz2-(3)EUR, 

європейський, темпоратно-меридіональний, сильвант, автохтонна фракція, індигенофіт, 

олігогемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко 

(рекультивується як декоративний, присадибні ділянки),  декоративна, лікарська, 

медоносна. У природних умовах раритетний вид, ЧКУ, CITES. 

12. (2) **Leucojum vernum L. Білоцвіт весняний 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциофіт, мезотроф, європейсько-середземноморський, 

темпорально-меридіональний, сильвант, автохтонна фракція, індигенофіт, олігогемероб, 

урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко (рекультивується як 

декоративний, присадибні ділянки), декоративна, лікарська, медоносна, отруйна. У 

природних умовах раритетний вид, ЧКУ.  

5. Asparagaceae Холодкові 

13. (1) **Asparagus officinalis L. Холодок лікарський (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m)-sm-temp.k1-3EUR-WAS, 

середземноморсько-європейсько-західносибірський, темпоратно-меридіональний, 

маргант, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 

4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (лучні масиви, узлісся),  декоративна, 

лікарська, харчова, жироолійна, вітамінна. 

6. Asphodelaceae  Асфоделові 

14. (1) **Anthericum ramosum L. (Anthericum ramosum f. simplex Klinggr.) Віхалка 

гілляста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, європейсько-

середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, 
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олігогемероб, урбанофоб, 3.1, субурбанзона. По всій території дуже рідко (узлісся, 

культивується як декоративний),  декоративна, лікарська. 

7. Butomaceae Сусакові 

15. (1) **Butomus umbrellatus L. Сусак зонтичний (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, гігрогідрофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp-(b).k(1)-3EURAS, 

євразійський, бореально-меридіональний,  ріпаріоаквант, пратант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто (болотисті луки та 

прибережні території р. Рось і її приток),  декоративна, медоносна. 

8. Convallariaceae Конвалієві 

16. (1) **Convallaria majalis L. Конвалія звичайна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, короткореневищний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, оліготроф, sm/mo-temp-(b).oz1-

3EUR+OAS, європейсько-середньоазійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, 

маргант, синантропант, автохтонна фракція, індигенофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 

3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, культивується як декоративний, 

присадибні ділянки), декоративна, лікарська, медоносна, отруйна, ефіроолійна. 

17. (2) Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Веснівка дволиста (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосціофіт, мезотроф, європейсько-

азійський, бореально-темпоратний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезо-, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (лісові галявини, 

узлісся), декоративна, лікарська. Нами місцезростання не зафіксовано. 

18. (3) **Polygonatum hirtum (Bocs. ex Poir)Pursh (Polygonatum latifolium Desf.) 

Купина широколиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сціофіт, мезотроф, бореально-

субмеридіональний, європейський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона.  По всій території рідко (лісові галявини, узлісся), декоративна, 

лікарська. Нами зафіксовано місцезростання на території дендропарку. 

19. (4) **Polygonatum multiflorum (L.)All. Купина багатоквіткова (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

(m)/mo-sm/mo-temp.oz(1)-3EUR-(AS), голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, 

сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По 

всій території розсіяно (лісові масиви, іноді культивується як декоративний), декоративна, 

вітамінна, лікарська, ефіроолійна, медоносна. 

20. (5) **Polygonatum odoratum (Mill.)Druce (Polygonatum officinale All.) Купина 

запашна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезоксерофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

(m)/mo-sm-temp.(oz(1)-3)EUR-SIB, європейсько-сибірський, темпоратно-

субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території часто (ліси, іноді культивується як декоративний), 

декоративна, вітамінна, лікарська, ефіроолійна, медоносна, отруйна. 

9. Cyperaceae Осокові 

21. (1)  Blysmus compressus (L.)Panz ex Lihk Блісмус або Потічник стиснутий 

(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф,  
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(m)/mo-sm/mo-temp.oz(1)-3EUR-WAS, голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, 

пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій 

території рідко (луки, вологі заболочені масиви), кормова, технічна, харчова, декоративна. 

Регіональнорідкісний вид, одиничні місцезростання зафіксовані в заплаві р. Рось 

(околиці міста). 

22. (2) **Bolboschoenus maritimus (L.)Pall. (Scirpus maritimus L.) Бульбокомиш 

морський (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

бульбокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, галотроф, 

austrAUST-tropAFR+IND-m-(temp)-(b).(k1-3)-litEURAS-OAM, європейсько-

середземноморсько-передньоазійський, бореально-меридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території рідко (луки, вологі 

заболочені масиви), кормова, технічна, харчова. 

23. (3) Carex acuta L. (Carex gracilis Curt.) Осока гостра (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, вічнозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, (m)/mo-sm/mo-temp-

b.k1-3EURSIB, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (луки, вологі заболочені масиви, береги річок, озер, ставків), кормова. 

24. (4) Carex acutiformis Ehrh. (Carex paludosa Good) Осока гостровидна 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, вічнозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m/mo-sm-temp.oz1-

3EUR-WAS, палеарктичний, темпоратно-меридіональний, пратант, палюдант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто (луки, вологі 

заболочені масиви, береги річок, озер, ставків), кормова. 

25. (5) Carex appropinquata Schum. (Carex paradoxa Willd.) Осока зближена 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сціофіт, мезотроф, аркто-

темпоратний, циркумполярний, сильвант, палюдант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території розсіяно (береги водойм, болотисті ліси), 

декоративна, лікарська, бур’ян.  

26. (6) Carex brizoides L. Осока трясучковидна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезогігрофіт, сціофіт, мезотроф, 

європейський, темпоратний, сильвант, пратант, палюдант, автохтонна фракція, мезо-, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (лісові галявини, вологі 

узлісся), кормова, декоративна, лікарська.  

27. (7) Carex cespitosa L. Осока  дерниста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, (sm)/mo-

temp-b.k1-3EURAS, бореально-темпоратний, євразійський, палюдант, пратант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території звичайно (береги 

водойм, вологі луки, болотисті ділянки), кормова, лікарська. 

28. (8) Carex caryophyllea Latourr. Осока гвоздична (весняна) (Гродзінський, КФСП) 

у ВрКО немає 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосціофіт, мезотроф, ефемероїд, 

температно-меридіональний, європейсько-західноазійський, пратант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона.  
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По всій території може бути дуже рідко (луки), кормова, лікарська. Нами 

місцезростання не зафіксовано.  

29. (9) Carex digitata L. Осока пальчаста (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциофіт, мезотроф, sm/mo-temp-

(b).oz(1)-3EUR+(OAS), палеарктичний, бореально-темпоратний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто 

(ліси, вологі лучні масиви), кормова. 

30. (10) Carex distans L. Осока розсунута (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

температно-меридіональний, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, 

пратант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території звичайно (луки, болотисті галявини, вологі узлісся), лікарська, кормова. 

31. (11) Carex disticha Huds. Осока  дворядна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)/mo)-sm)-

temp.oz1-3EURSIB, температно-субмеридіональний, європейсько-сибірський, пратант, 

палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території 

звичайно (береги водойм, вологі луки, болотисті ділянки), лікарська, кормова. 

32. (12) Carex ericetorum Pollich Осока вереснянкова (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, оліготроф, бореально-

температний, європейсько-азійський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко 

(остепнені луки, лісові галявини, узлісся), лікарська, кормова. Нами місцезростання не 

зафіксовано. 

33. (13) Carex flava L. Осока жовта (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/mo-temp-b.oz1-(3) EUR-(WAS)+AM, бореально-субмеридіональний, європейсько-

американський, пратант, палюдант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території розсіяно (береги водойм, вологі луки, 

болотисті лісові ділянки), лікарська, кормова. Нами місцезростання не зафіксовано. 

34. (14) Carex hirta L. (Carex hirta var. hirtiformes (Pers.) Kunth.) Осока  шершава 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, (m)-sm-temp.oz1-

3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. 

По всій території часто (луки, вологі заболочені масиви, береги річок, озер, ставків), 

кормова. 

35. (15) **Carex humilis Leys. Осока низька (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-

(temp).oz2-3disjEURAS, європейсько-західносибірський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, степант, автохтонна фракція,  олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По 

всій території дуже рідко (ліси, вологі луки, береги річок, озер, ставків), декоративна, 

фітомеліоративна, кормова. Регіонально рідкісний вид, місцезростання зафіксовані на 

території дендропарку та його околицях. 

36. (16) Carex leporina L. (Carex lachenalii Schkuhr) Осока заяча (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

(m)/mo-sm/mo-temp-b.oz1-3EUR-(WSIB), бореально-субмеридіональний, європейсько-

сибірський, сильвант, маргант, пратант, синантропант, автохтонна фракція,  геміапофіт, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території звичайно (біля доріг, пустирі, 

вологі луки, болотисті лісові ділянки), кормова. 

37. (17) Carex ligerica J. Gay (Carex colchica J. Gay) Осока колхідська 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, sm-

(temp).k(1)-2EUR(*), температний, середземноморсько-західноєвразійський пустельно-

степовий, пратант, псамофант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, лісові галявини, узлісся), кормова, 

лікарська. 

38. (18) Carex montana L. Осока гірська (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, 

температний, європейський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (лісові галявини, 

узлісся), кормова. Нами місцезростання не зафіксовано. 

39. (19) Carex muricata L. Осока щетиниста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, бореально-

субмеридіональний, європейсько-азійський, сильвант, маргант, пратант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона.  

По всій території звичайно (лісові галявини, узлісся, луки), кормова, лікарська. 

40. (20) Carex nigra (L.)Reichard (Carex vulgaris Fries) Осока чорна або звичайна 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф sm/mo-

temp-b-(arct).oz1-3EUR-(WAS)+(OAM), голарктичний, бореально-субмеридіональний, 

палюдант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій 

території часто (вологі луки, болотисті місця, заплава р. Рось), кормова. 

41. (21) Carex pallescens L. Осока блідувата (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-(b).oz1-

3EUR-WSIB+(OAM), середземноморсько-європейсько-сибірський, бореально-

субмеридіональний, пратант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 

4.2, субурбанзона. По всій території часто (вологі луки, болотисті місця, заплава р. Рось), 

кормова. 

42. (22) Carex panicea L. Осока просовидна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

довгококореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліосциофіт, еутроф, температно-

субмеридіональний, європейсько-західноазійський, сильвант, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко 

(береги водойм, вологі луки, болотисті ділянки, лісові галявини), кормова, лікарська. 

43. (23) Carex paniculata L. Осока волотиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, 

температний, європейський, пратант, палюдант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (вологі 
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луки, болотисті ділянки, лісові галявини, узлісся), кормова. Нами місцезростання не 

зафіксовано. 

44. (24) **Carex pilosa Scop. Осока волосиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциофіт, еутроф, sm/mo-temp.(oz2-

3)EURAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна 

фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

розсійно (ліси, узлісся, околиці дендропарку), кормова. 

45. (25) Carex praecox Schreb. Осока рання (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, (sm)/mo-

temp-b.k(1)-3EURAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, степант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території часто (луки, узлісся, степові ділянки), декоративна, кормова. 

46. (26) **Carex pseudocyperus L. Осока несправжньосмикавцева (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, вічнозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, austr-

austrop/moAM+OAS+AUST+m-sm-temp.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, темпоратно-

субмеридіональний, палюдант, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 

4.1, субурбанзона. По всій території часто (луки, болотисті території, узлісся, околиці 

дендропарку),  декоративна, кормова. 

47. (27) **Carex remota L. Осока рідковолоса (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/mo-temp.oz1-(3)EUR+OAS, темпоратно-субмеридіональний, європейсько-

східноазійський, сильвант, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, узлісся, луки, околиці дендропарку), 

декоративна.  

48. (28) **Carex riparia Curt. Осока прибережна (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

austrAM+(m)-sm-temp.oz1-3EURWAS+OAS+OAM, палеарктичний, темпоратно-

субмеридіональний, ріпаріоаквант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто (болотисті, вологі території, береги 

річок, ставків, околиці дендропарку), кормова, технічна. 

49. (29) **Carex rostrata Stokes Осока здута (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, геліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-

b.oz1-3CIRCPOL, євразійський, аркто-субмеридіональний, пратант, палюдант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території розсійно 

(болотисті, вологі лісові території, околиці дендропарку), кормова. 

50. (30) **Carex sylvatica Huds. Осока  лісова (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциофіт, мезотроф, європейсько-

середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території часто (ліси, узлісся, околиці дендропарку), декоративна. 

51. (31) **Carex vesicaria L. Осока пухирчата (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциофіт, мезотроф, sm/mo-temp-

b.oz1-3CIRCPOL, європейсько- середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, 
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субурбанзона. По всій території розсійно (лісові болотисті місця, узлісся, околиці 

дендропарку), декоративна. 

52. (32) Carex vulpina L. (Carex compacta Lam.) Осока лисяча (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-

temp.oz1-3EUR-WAS, бореально-субмеридіональний, європейсько-західнопалеарктичний, 

пратант, палюдант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території звичайно (береги водойм, вологі луки, болотисті ділянки), 

кормова, лікарська. 

53. (33) **Cyperus fuscus L. Смикавець бурий (ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, мичкувата, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезогігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, strop-m-

sm-temp.oz2-3EURAS, голарктичний, плюризональний, псамофант, ріпаріоаквант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

розсійно (береги водойм, піщані вологі території), декоративна. 

54. (34) Eleocharis acicularis (L.)Roem. et Schult. Ситняг голчатий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, геліофіт, оліготроф, 

austrAUST+boreostrop/moOAS+AM+(m)/mosm/mo-temp-b-(arct).(oz1-3)CIRCPOL, 

голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто (береги водойм), 

декоративна. 

55. (35) Eleocharis palustris (L.)Roem. et Schult. Ситняг болотний (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

довгокореневищний, вічнозелений, гігрофіт, геліофіт, оліготроф, 

austrAFR+AUST+AM+trop/moAFRm/mo-sm-temp-b.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, 

плюризональний, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території часто (береги водойм, вологі луки), декоративна. 

56. (36) Eriophorum angustifolium Honck. Пухівка вузьколиста або багатоколоскова 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

довгококореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, аркто-

температний, циркумполярний, палюдант, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (береги водойм, вологі 

луки, болотисті лісові ділянки, узлісся), кормова, лікарська. Нами місцезростання не 

зафіксовано. 

57. (37) Eriophorum latifolium Hoppe Пухівка широколиста (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, бореально-

температний, європейсько-західноазійський, палюдант, пратант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (береги 

водойм, вологі луки, болотисті лісові ділянки, узлісся), кормова, лікарська. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 

58. (38) Pycreus flavescens (L.)Beauv. ex Rchb. (Scirpus flavescens L.) Ситовник 

жовтіючий (ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

мичкувата, літньозелений, ефемер, мезогігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, 

austrAUST+strop/moAFR+AM+m/mosm/mo-temp-b.oz1-3-k1CIRCPOL(*), голарктичний, 
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плюризональний, ріпаріоаквант, псамофант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території рідко (береги водойм), декоративна. 

59. (39) Scirpus lacustris L. (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla) Комиш озерний, Куга 

озерна (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, вічнозелений, гігромезофіт, геліофіт, оліготроф, європейсько-

південносибірський, бореально-меридіональний, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території звичайно (береги річок, 

ставків, озер), харчова, кормова, технічна. 

60. (40) **Scirpus sylvaticus L. Комиш лісовий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, вічнозелений, гідрогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-

(b).oz(1)-3EURAS, євразійський, бореально-темпоратний, маргант, палюдант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території звичайно 

(заболочені ліси, болотисті території, береги водойм), кормова. 

10. Hemerocallidaceae Лілійникові 

61. (1) **Hemerocallis fulva (L.)L. Лілійник рудуватий (ВрКО) ФРПСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, цибулинний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, євразійський, темпоратно-

субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт азійського походження, 

ергазіофіт, колонофіт, мезогемероб, урбанофіл, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (зелені зони, парки, клумби), декоративна. 

62. (2) **Hemerocallis lilio-asphodelus L. (Hemerocallis flava (L.) L.) Лілійник 

жовтий (ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-(temp)EURdisj+SIB-OAS, 

євразійський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

євразійського походження, ергазіофіт, колонофіт, мезогемероб, урбанофіл, 3.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (зелені зони, парки, клумби), декоративна. 

11. Hyacinthaceae Гіацинтові 

63. (1) **Muscari neglectum Guss. ex Ten. (Muscari dolioliforme Sobko) Гадюча 

цибулька непомітна (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp.oz1-3EUR-WAS, 

європейсько-західноазійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, степант, 

автохтонна фракція, індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По всій 

території рідко (луки, зелені зони, парки, клумби, присадибні ділянки), декоративна. В 

природних умовах регіонально рідкісний вид, на території міста тільки у культурі як 

рекультивований. 

64. (2) **Scilla bifolia L. (Scilla nivalis Boiss., Scilla bifolia f. rosea Schmalh., Scilla 

bifolia f. alba Akinf.) Проліска дволиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциофіт, мезотроф, (m)/mo-sm-(temp).oz(1)-(3)EUR, 

європейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, сильвант, автохтонна 

фракція, індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По всій території рідко 

(ліси, зелені зони, парки, клумби, присадибні ділянки), декоративна, лікарська, 

фарбувальна. В природних умовах регіонально рідкісний вид, на території міста тільки 

у культурі як рекультивований. 

65. (3) Scilla sibirica Haw. (S. cernua Delar) Проліска поникла або сибірська (ВрКО) 

КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциофіт, мезотроф, європейський, бореально-
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темпоратний, сильвант, автохтонна фракція, індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, 

субурбанзона. По всій території дуже рідко (культивується як декоративна в деяких 

присадибних ділянках), декоративна, лікарська. 

66. (4) **Ornithogalum gussonei Ten. (Ornithogalum tenuifolium Guss., Ornithogalum 

kochii Parl.) Рястка Гуссона (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, східноєвропейський, 

бореально-меридіональний, сильвант, степант, синантропант, автохтонна фракція, 

індигенофіт, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко 

(культивується як декоративна в деяких присадибних ділянках, лісо-степові ділянки, 

узлісся, зелені зони, парки, клумби), декоративна, отруйна. 

12. Hydrocharitaceae Жабурникові 

67. (1) **Elodea сanadensis Michx. (Anacharis canadensis (Michx.)Planch.)  Елодея 

канадська (ВрКО) (а + с) ФРПСП КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, вічнозелений, гідрофіт, геліосциофіт, еутроф, (m)-sm-temp.(oz1-

3)AM, поліконтинентальний, плюризональний, аквант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, агріофіт, ксенофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (повільні ділянки річок, ставки, озера), 

бур’ян, кормова, технічна. 

68. (2) **Hydrocharis morsus-ranae L. Жабурник звичайний (ВрКО) КФСП 

Гелофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гідрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, (sm)-

temp-(b).oz(1)-3EUR-WSIB, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, аквант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанонейтрал, 4.2, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (повільні ділянки річок, ставки, озера), кормова, декоративна. 

13. Iridaceae Півникові 

69. (1) **Crocus angustifolius Weston (Crocus susianus Ker Gawl.) Шафран 

вузьколистий КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліофіт, мезотроф, південноєвропейський, 

субмеридіонально-меридіональний, сильвант, степант, автохтонна фракція, індигенофіт, 

олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко (присадибні 

ділянки, кладовища, рекультивується у дендропарку), декоративна. Раритетний вид, 

ЧКУ. 
70. (2) **Crocus heuffelianus Herb. Шафран Гейфеля 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліофіт, мезотроф, південно-східноєвропейський, 

субмеридіонально-меридіональний, степант, синантропант, автохтонна фракція, 

індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко 

(присадибні ділянки, кладовища, рекультивується у дендропарку), декоративна. 

Раритетний вид, ЧКУ. 
71. (3) **Crocus reticulatus Steven ex Adams Шафран сітчастий (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліофіт, мезотроф, південно-східноєвропейсько-

західноазійський, бореально-меридіональний, сильвант, степант, автохтонна фракція, 

індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко 

(присадибні ділянки, кладовища, рекультивується у дендропарку), декоративна. 

Раритетний вид, ЧКУ. 

72. (4) **Gladiolus imbricatus L. Косарики черептичасті (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 
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Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

бульбоцибулинний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, температний, 

європейський, маргант, пратант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території дуже рідко (береги водойм, вологі або остепнені луки, 

лісові галявини, узлісся), декоративна, лікарська. У природних умовах раритетний вид, 

ЧКУ, зафіксовано місцезростання на території дендропарку (рекультивований). 

73. (5) Iris germanica L. Півники німецькі (ВрКО) (с) ФРПСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

європейсько-середземноморський, плюризональний,  синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт середземноморського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, олігогемероб, 

урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території розсіяно (зелені зони, клумби, 

кладовища), декоративна. 

74. (6) **Iris hungarica Waldst. et Kit. Півники угорські (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник,  напіврозетковий,  

короткокореневищний,  літньозелений, ефемероїд, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, синантропант, 

автохтонна фракція, ріпаріоаквант, синантропант, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, 

субурбанзона. По всій території часто (зелені зони, клумби, кладовища, культивується), 

декоративна. 

75. (7) **Iris pseudаcorus L. Півники болотні (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігрогідрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-temp-

(b).(oz1-3)EUR-(WSIB), європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, ріпаріоаквант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (прибережні ділянки річок, ставків, 

озер), декоративна, лікарська, фарбувальна. 

76. (8) Sisyrinchium septentrionale Bicknell (Sisyrinchium angustifolium Mill.) 

Сизюринхій вузьколистий (ВрКО) (а) ФРПСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф. m-temp-

(b)AM, темпоратно-меридіональний, американський, псамофант, петрофант, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

агріофіт, ксенофіт, олігогемероб, урбанофіл, 4.1, субурбанзона. По всій території дуже 

рідко (прибережні ділянки річок, ставків, вологі луки), бур'ян. 

14. Juncaceae Ситникові 

77. (1)  Juncus bufonius L. Ситник жаб’ячий (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, 

antarct-boreostrop.semihumdisj-m-bCIRCPOL, голарктичний, плюризональний, ефемер, 

псамофант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території часто (біля доріг, пустирі, поля, луки, береги 

водойм), кормова, технічна, бур’ян. 

78. (2)  **Juncus compressus Jacq. Ситник стиснутий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp-

(b).oz1-3EUR-WAS, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.2, урбан- і субурбанзона. По 

всій території часто (вологі ділянки біля річок, ставків, болотисті, вологі луки, канави), 

декоративна, дубильна. 

79. (3) Juncus conglomeratus L. (Juncus leersii Marss.) Ситник тонкоцвітий, 

скупчений (Гродзінський, ВрКО) КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, оліготроф, (m)/mo-

sm-temp-(b).oz1-3EUR, середземноморсько-європейсько-західносибірський, 

плюризональний, пратант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території рідко (береги річок, ставків, болота, вологі луки, канави), 

декоративна. 

80. (4) **Juncus effusus L. Ситник розлогий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, оліготроф, austr-

trop/modisj+m-temp-(b).oz1-3CIRCPOL, середземноморсько-європейсько-

західносибірський, плюризональний, пратант, палюдант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території звичайно (вологі ділянки 

біля річок, ставків, болотисті, вологі луки, канави), декоративна. 

81. (5) **Juncus tenuis Willd. (Juncus macer S.F. Gray) Ситник тонкий (а + с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, austr-

austrop/alp+m-temp-(b).oz1-3AM, голарктичний, плюризональний, пратант, палюдант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

агріофіт, ксенофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (болотисті ділянки, вологі луки, канави), бур’ян. 

82. (6) **Luzula campestris (L.)DC. (Luzula subpilosa auct., non Gilib., Juncus 

campestris L.)  Ожика рівнинна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, оліготроф, m/mo-sm-

temp.oz1-(3)EUR, голарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, псамофант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території рідко 

(болотисті ділянки, вологі луки ), декоративна, кормова. 

83. (7) **Luzula multiflora (Ehrh.)Lej. Ожика багатоквіткова (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, 

оліготроф, antarctCIRCPOL+austrAUST+AM+ trop/moAS+AM+m/mo-sm/mo-arctCIRCPOL, 

голарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, псамофант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території рідко (луки, ліси і узлісся ),  

декоративна, кормова. 

84. (8) **Luzula pallescens (Luzula multiflora Ehrh. p.p. sw. s. str.) Ожика бліда 

(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

голарктичний, аркто-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, 

узлісся, вологі луки), декоративна, кормова. 

15. Lemnaceae Ряскові 

85. (1) **Lemna minor L. Ряска мала (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний або без коренів, вічнозелений, гідрофіт, геліофіт, мезотроф, 

austrAUST+stropAM+OAFR+(OAS)+mtemp-(b).(oz1-3)CIRCPOL, поліконтинентальний, 

плюризональний, аквант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (повільні ділянки річок, ставки, озера), 

кормова. 

86. (2) Spirodela polyrrhiza (L.)Schleid. Спіродела багато коренева (ВрКО) КФСП 
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Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, вічнозелений, гідрофіт, геліофіт, мезотроф, austr.(hum)AUST-

trop+(m)-temp.(oz(1)-3)CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, аквант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.2, урбан- і субурбанзона. По 

всій території часто (повільні ділянки річок, ставки, озера), кормова. 

16. Liliaceae Лілійні 

87. (1) **Gagea lutea (L.)Ker.-Gawl. Зірочки жовті (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m)/mo-sm/(mo)-temp-

(b).oz(1)-3EURAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (ліси, пракові зони, клумби), вітамінна, декоративна, лікарська, 

харчова, ефіроолійна, медоносна. 

88. (2) **Gagea minima (L.)Ker-Gawl. Зірочки маленькі (с) (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП  

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, цибулинний, 

літньозелений,  ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-temp.k(k(2)-3)EUR-

(WSIB), європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

маргант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, пракові зони, клумби), вітамінна, 

декоративна, лікарська, харчова, ефіроолійна, медоносна. 

89. (3) **Gagea pusilla (F.W. Schmidt) Schult et Schult. f. Зірочки низенькі або 

Гусяча цибулька маленька (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm.k2-3EUR-(WAS), 

європейсько-середземноморсько-західноазійський, темпоратно-субмеридіональний, 

пратант, степант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 

4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, пракові зони, клумби, 

дендропарк), вітамінна, декоративна, лікарська, харчова, ефіроолійна, медоносна. В 

природних умовах регіонально рідкісний вид. 

90. (4) **Lilium martagon L. Лілія лісова (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, цибулинний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, голарктичний, бореально-темпоратний, 

сильвант, маргант, автохтонна фракція, індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, 

субурбанзона. По всій території дуже рідко (зафіксована на території дендропарку, там же 

і рекультивується на ділянках, можливо є в лісових околицях), декоративна, лікарська, 

медоносна. Раритетний вид, ЧКУ. 

91. (5) **Tulipa biflora Pall. Тюльпан двоквітковий 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, південноєвропейсько-

західноазійський, субмеридіонально-меридіональний, степант, пратант, автохтонна 

фракція, індигенофіт, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території дуже 

рідко (рекультивується на деяких присадибних ділянках, інколи на кладовищах, у 

дендропарку), декоративна, медоносна. Раритетний вид, ЧКУ. 

92. (6) **Tulipa quercetorum Klokov et Zoz Тюльпан дібровний (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, цибулинний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, східноєвропейський, 

темпоратно-меридіональний, сильвант, пратант, автохтонна фракція, індигенофіт, 

мезогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко 

(рекультивується на деяких присадибних ділянках, інколи на кладовищах, у дендропарку), 

декоративна, медоносна. Раритетний вид, ЧКУ. 

17. Melanthiaceae Мелантієві  
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93. (1) **Paris quadrifolia L. Ворняче око звичайне (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциофіт, оліготроф, sm/(mo)-temp-(b)EUR-

SIB, палеарктичний, бореально-темпоратний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території рідко 

(культивується як декоративна в деяких присадибних ділянках, ліси, пракові зони), 

декоративна, лікарська, отруйна. 

94. (2)  Veratrum album L. (Veratrum lobelianum Bernh.) Чемериця Лобелієва 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, аркто-

температний, європейсько-азійський, маргант, пратант, автохтонна фракція, мезо-, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (береги водойм, вологі 

луки, лісові галявини, узлісся), декоративна, лікарська, отруйна 

95. (3) **Veratrum nigrum L. Чемериця чорна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

євразійський, темпоратно-субмердіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території рідко 

(культивується як декоративна в деяких присадибних ділянках, ліси, пракові зони), 

декоративна, лікарська, отруйна. 

18. Orchidaceae Орхідні 

96. (1) Dactylorhiza incarnata (L.) Soo (Orchis incarnata L.) Пальчатокорінник 

м̓ясочервоний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

бульбокореневищний, літньозелений, ефемероїд, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

бореально-температний, європейський, пратант, палюдант,  автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (береги 

водойм, вологі луки, болотисті лісові галявини, узлісся), декоративна, лікарська. У 

природних умовах раритетний вид, ЧКУ, CITES. Нами місцезростання не зафіксовано. 

97. (2) Dactylorhiza maculata (L.) Soo (Orchis maculata L.) Пальчатокорінник 

плямистий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

бульбокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезогігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, 

бореально-температний, європейський, пратант, палюдант,  автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (вологі 

луки, болотисті лісові галявини, узлісся), декоративна, лікарська. У природних умовах 

раритетний вид, ЧКУ, CITES. Нами місцезростання не зафіксовано. 

98. (3) Listera ovata (L.) R.Br. Зозулині сльози яйцеподібні (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, бореально-

температний, європейсько-азійський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, оліго-, 

мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (луки, 

лісові галявини, узлісся), декоративна. У природних умовах раритетний вид, ЧКУ, 

CITES. Нами місцезростання не зафіксовано. 

99. (4) Neottia nidus-avis (L.)Rich. Гніздівка звичайна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциофіт, еутроф, паразит, температно-

субмеридіональний, європейський, сильвант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (лісові галявини, 
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узлісся), декоративна. У природних умовах раритетний вид, ЧКУ, CITES. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 

100. (5) Orchis morio L. Зозулинець салеповий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, бореально-

меридіональний, європейсько-середземноморсько-малоазійський, пратант, автохтонна 

фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже 

рідко (лісові галявини, узлісся, луки), декоративна. У природних умовах раритетний 

вид, ЧКУ, вказується тільки для Київського Полісся. Нами місцезростання не 

зафіксовано. 

101. (6) Platanthera bifolia (L.) Rich. Любка дволиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, бульбокореневищний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, бореально-субмеридіональний, 

європейсько-середземноморсько-азійський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (вологі 

луки, болотисті лісові галявини, узлісся), декоративна, лікарська. У природних умовах 

раритетний вид, ЧКУ, CITES. Нами місцезростання не зафіксовано. 

102. (7) Platanthera chlorantha Custer. Любка зеленоквіткова (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, бульбокореневищний, 

літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, температний, європейський, 

сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території може бути дуже рідко (вологі луки, лісові галявини, узлісся), декоративна, 

лікарська. У природних умовах раритетний вид, ЧКУ, CITES. Нами місцезростання не 

зафіксовано. 

19. Poaceae Тонконогові  

103. (1) **Agropyron pectinatum (Bieb.) Beauv. Житняк гребінчастий (ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, (m)-sm-temp.k(1)-3-

oz1EURAS(*), західноєвразійський пустельно-степовий, темпоратно-меридіональний, 

степант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт євразійського походження, 

аколютофіт, колонофіт, мезо-, олігогемероб, урбанофіл, 4.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території звичайно (луки, узлісся, степові схили), кормова. 

104. (2) **Agrostis capillaris L. (Agrostis tenuis Sibth.) Мітлиця тонка (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-

b.oz1-3EURWSIB, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, автохтонна фракція, 

мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(вологі луки, болотисті ліси), кормова. 

105. (3) **Agrostis stolonifera L. (Agrostis stolonizaus Bess. ex Schult. et Schult. f.) 

Мітлиця повзуча (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, короткокореневищний, 

літньо-зимовозелений мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-temp-b-(arct).(oz1-

3)EUR-WAS, євразійський, аркто-субмеридіональний, пратант, палюдант, автохтонна 

фракція, еуапофіт, мезо-, олігогемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (вологі луки, болотисті долини), кормова. 

106. (4) Alopecurus aequalis Sobol. (Alopecurus fulvus Sm.) Китник (Лисохвіст) 

рівний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, гігрофіт, геліофіт, оліготроф, (m)/mo-sm-b-
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(arct)(oz1-3)CIRCPOL, євразійський, аркто-субмеридіональний, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій 

території звичайно (вологі луки, болотисті ділянки, береги водойм), кормова. 

107. (5) Alopecurus arundinaceus Poir. (Alopecurus ventricosus Pers.) Китник 

(Лисохвіст) тростиновий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, 

євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (вологі луки, схили), кормова. 

108. (6) Alopecurus geniculatus L. Китник (Лисохвіст) колінчастий (ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, гігрофіт, геліофіт, оліготроф, sm-temp-

(b).oz1-(3)EUR, європейсько-північноамериканський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, палюдант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, олігогемероб, урбанонейтрал, 

4.2, субурбанзона. По всій території часто (вологі луки, болотисті ділянки, береги 

водойм), кормова. 

109. (7) **Alopecurus pratensis L. Китник (Лисохвіст) лучний (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/mo-temp-b(k(1)-3)EUR-WSIB, палеарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, 

автохтонна фракція, мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (вологі лісові луки, болотисті ділянки, береги водойм), кормова. 

110. (8) **Anisantha tectorum (L.)Nevski (Bromus tectorum L.  Анізанта покрівельна 

(Різноквітниця покрівельна) (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, m-sm-

temp.k1-3EUR-WAS, поліконтинентальний, бореально-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 

аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (засмічені ділянки, дороги, біля будівель), буря'н, кормова. 

111. (9) **Anthoxanthum odoratum L. Пахуча трава звичайна (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/(mo)-temp-b.oz1-3EUR-(WAS), голарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 1.2, субурбанзона. По всій території 

звичайно (луки, лісові та паркові галявини іноді біля доріг), кормова, лікарська. 

112. (10) Apera spica-venti (L.)Beauv. (Apera longiseta Klok.) Метлюг звичайний  (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф, (sm)-temp-

(b).oz(1)-3EUR-WSIB, голарктичний, плюризональний, псамофант, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт нез’ясованого походження, аколютофіт, епекофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (вологі 

піщані ділянки, луки, поля, іноді біля доріг), бур’ян, кормова.  

113. (11) **Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl (Avena elatior L.) Райграс високий 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)/mo-sm/mo-temp.oz1-

(3)EUR, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт європейського походження, ефемерофіт, 
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ергазіофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофіл, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

розсіяно (вологі лісові луки, поля, іноді біля доріг), кормова, фітомеліоративна. 

114. (12)  Avena fatua L. Овес пустий або Вівсюг (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

середземноморсько-ірано-туранського походження, ксенофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб,  

урбанонейтрал,  1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, біля доріг, 

засмічені місця), бур’ян. 

115. (13)  Avena sativa L. Овес посівний або звичайний  (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП

  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m-stemp.oz1-3-

k1CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція,  

кенофіт середземноморського походження, колонофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбанофіл, 

3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, біля доріг), кормова, харчова. 

116. (14) **Botriochloa ischaemum (L.)Keng. Бородач звичайний (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, бореально-

субмеридіональний, палеарктичний, пратант, степант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (остепнені луки, кам'янисті схили), 

кормова, технічна. 

117. (15) Brachypodium pinnatum (L.)Beauv. Куцоніжка пірчаста (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m)/mo-sm-

temp.(oz(1)-3)EURWAS, темпоратно-субмеридіональний, європейсько-західноазійський, 

сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території рідко (ліси, узлісся, парки), кормова. 

118. (16) Brachypodium sylvaticum (Huds.)Beauv. Куцоніжка лісова (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

(trop)/moIND+m/mo-sm/(mo)-temp.oz1-3EUR-(WAS), середземноморсько-євразійський, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, узлісся, парки), кормова. 

119. (17) Briza media L. Трясучка середня (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp.oz1-3EUR, європейсько-середземноморський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По 

всій території звичайно (луки, узлісся), кормова. 

120. (18) **Bromopsis beneckenii (Lange)Holub Стоколосник (Бромопсис) Бенекена 

(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m)/mo-sm/mo-

temp.oz2-3EURWAS, євразійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 1.2, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (ліси, узлісся),  бур’ян, кормова, фітомеліоративна. 

121. (19) **Bromopsis erecta (Huds.)Fourr. (Bromus erectus Huds.) Стоколос 

(Бромопсис) прямий (ВрКО) (с) КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, західноєвропейський, 

аркто-темпоратний, степант, автохтонна фракція, мезо-, олігогемероб, урбанонейтрал, 4.1, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, заплава річки, степові ділянки), бур’ян, 

кормова. 

122. (20) **Bromopsis inermis (Leyss.)Holub (Zerna inermis (Leyss.)Lindm, Bromus 

inermis Leyss.) Стоколосник (Бромопсис) безостий (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m)/mo-sm-temp-

(b).k1-(3)CIRCPOL, євразійський, бореально-субмеридіональний, степант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. 

По всій території звичайно (луки, схили, узлісся), бур’ян, кормова, фітомеліоративна. 

123. (21) Bromus arvensis L. Стоколос (Бромус) польовий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, (m)-sm-temp-

(b).oz2-3EUR-WAS, палеарктичний, темпоратно-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, аколютофіт, епекофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (луки, 

поля, узлісся, дороги), бур’ян, кормова. 

124. (22)  Bromus commutatus Schrad. Стоколос (Бромус) мінливий (ВрКО) (с) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, sm-

temp.oz2EUR, палеарктичний, темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт середньоєвропейського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (луки, поля, 

дороги), бур’ян, кормова. 

125. (23) **Bromus hordeaceus L. (Bromus mollis L.) Стоколос (Бромус) м'який (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, m-temp.oz1-

3EUR-WAS, поліконтинентальний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- 

і субурбанзона. По всій території звичайно (луки, береги водойм, поля, дороги), бур’ян, 

кормова. 

126. (24) Bromus secalinus L. Стоколос (Бромус) житній (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф, (sm)-temp-

(b).oz1-3 EUR-WSIB, поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт східносередземноморського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанонейтрал, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (біля доріг, 

пустирі, поля, городи, остепнені луки), бур’ян, кормова. 

127. (25) Bromus squarrosus L. Стоколос (Бромус) розчепірений (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

(temp).k1-(3)EUR-(WAS), європейсько-середземноморсько-малоазійський, температно-

субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-

ірано-туранського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 
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урбанзона. По всій території розсіяно (біля доріг, пустирі, поля, городи, остепнені луки), 

бур’ян, кормова. 

128. (26) **Calamagrosris arundinacea (L.)Roth (Calamagrostis arundinacea (L.)Roth) 

Куничник тростиновий або очеретяний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, оліготроф, sm/mo-temp-

(b).(oz2-3)EUR-SIB, європейсько-средземноморський, бореально-темпоратний, сильвант, 

маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (ліси, лісові галявини, парки), декоративна, кормова. 

129. (27) **Calamagrosris canescens (Web.)Roth (Calamagrostis lanceolata Roth) 

Куничник сіруватий (Гродзінський, ВрКО), КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, temp-b.oz2-

3EUR-WSIB, європейсько-західносибірський, бореально-темпоратний, палюдант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (заболочені або вологі луки, болотисті лісові галявини), кормова. 

130. (28) **Calamagrosris epigeios (L.)Roth Куничник наземний (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m/(mo)-sm-

b.k1-3EURAS, євразійський, бореально-меридіональний, сильвант, маргант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанофіл, 4.2, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (луки, лісові галявини, піщані ділянки), кормова. 

131. (29) Calamagrostis stricta (Timm) Koeler (Calamagrostis neglecta Pal.Beauv.) 

Куничник прямий або непомітний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, аркто-температний, 

циркумполярний, палюдант, пратант, сильвант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (біля доріг, вологі луки, узлісся), 

кормова, лікарська. 

132. (30) **Catabrosa aquatica (L.)Beauv. (Glyceria aquatic (L.) J. Presl ex C. Presl) 

Катаброза водяна (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, геліофіт, мезотроф, (m/mo-sm/mo)-

temp-b.(oz1-3)EUR-(WAS)+AM, голарктичний, плюризональний, ріпаріоаквант, пратант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

звичайно (заболочені луки, береги водойм), декоративна, кормова. 

133. (31) **Cynodon dactylon (L.)Pers. Цинодон пальчастий (Свинорий) (ВрКО) (с) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, MED-AS, 

поліконтинентальний, плюризональний, пратант, псамофант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт середземноморського походження, ксенофіт, колонофіт, оліго-, мезо-, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (вологі 

луки, береги водойм, залізничні та автошляхи, заплава р. Рось), бур’ян, декоративна, 

кормова, технічна. 

134. (32) **Cynosurus cristatus  L. Гребінник звичайний (ВрКО) (с) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm/mo-temp.oz1-

(3)EUR, бореально-темпоратний, європейсько-середземноморський, степант, пратант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанофоб, 1.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (сухі луки, узлісся), бур’ян, кормова, технічна. 
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135. (33) **Dactylis glomerata L. Грястиця збірна, звичайна (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-temp-

(b).oz1-3EUR-WAS, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, маргант, пратант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (луки, ліси, узлісся), декоративна, кормова, 

фітомеліоративна. 

136. (34) **Deschampsia caespitosa (L.)Beauv. Щучник дернистий (ВрКО), КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф, antarct-

austrCIRCPOL-trop/moAFR+OAS+(m)/mo-sm/mo-temp-b-(arct)CIRCPOL, голарктичний, 

плюризональний, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території звичайно (вологі луки, заболочені ділянки лісу), кормова. 

137. (35) Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Пальчатка кров'яна (ВрКО) (с) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

короткореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, (m)-sm-temp.oz(1)-

3CIRCPOL,austr-trop disj-m-temp.oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, 

маргант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт південно-східноазійського 

походження, ксенофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. 

По всій території розсіяно (поля, сади, парки, лісосмуги), бур’ян. 

138. (36) **Echinochloa crusgalli (L.)Beauv. Плоскуха звичайна, півняче просо  

(ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

короткореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, оліготроф, austr-trop.humdisj-

m-temp.(oz1-3)CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт азійського походження, ксенофіт, епекофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, 

сади, парки, береги водойм), бур’ян, кормова. 

139. (37) Elymus caninus (L.) L. (Agropyron caninum (L.) P.B.) Колосняк собачий 

(Гродзінський) у ВрКО та інших зведеннях немає  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, бореально-

меридіональний, європейсько-західноазійський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (біля 

доріг, пустирі, лісові галявини, луки), кормова. Нами місцезростання не зафіксовано. 

140. (38) **Elytrigia intermedia (Host)Nevski Пирій середній (ВрКО) КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

stemp.k(1)-3EUR-VARDAS, європейсько-середземноморсько-ірано-туранський, темпоратно-

субмеридіональний, степант, автохтонна фракція,  олігогемероб, урбанофоб, 1.1, 

субурбанзона. По всій території звичайно (поля, сади, парки, дороги, береги водойм), 

кормова, фітомеліоративна. 

141. (39) **Elytrigia repens (L.)Nevski (Agropyron repens (L.) P. Beauv.) Пирій 

повзучий (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp-b.k1-

3EURAS, голарктичний, бореально-меридіональний, пратант, степант, синантропант, автохтонна 

фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (поля, сади, дороги, парки), бур'ян, кормова, 

лікарська, харчова, фітомеліоративна. 
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142. (40) Eragrostis minor Host (Eragrostis poaeoides Beauv.) Гусятник малий 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, розетковий, безкореневищний, 

мичкувата, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, температно-меридіональний, 

європейський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт південноєвропейського 

походження, епекофіт, ксенофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, урбан- і субурбанзона. По 

всій території рідко (біля доріг, пустирі, сади, поля, лісові галявини, луки), бур’ян, 

кормова. 

143. (41) Eragrostis pilosa (L.) P. Beauv. Гусятник волосистий  (ВрКО) (с) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник,  напіврозетковий,  безкореневищний, 

мичкувата, літньозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф, ефемер, austr-(trop)CIRCPOL-m-

temp.oz1-3EURWAS+OAM, поліконтинентальний, температно-меридіональний, псамофант, 

пратант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, 

аколютофіт, ефемерофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбанзона. По всій території 

розсіяно (поля, сади, дороги, парки, смітники), бур’ян. 

144. (42) Eragrostis suaveolens A. Beck ex Claus Гусятник запашний (ВрКО) (с) 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф, ефемер, sm-

stemp.(k1-3)EURAS(*), поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, псамофант, 

пратант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, 

епекофіт, ксенофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанофіл,  4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (прибережні піщані ділянки долин річок басейну р. Дніпро), бур’ян. 

145. (43) **Eremopyrum orientale (L.)Jaub. et Spach Морук східний у ВрКО та 

КФСП немає, а є у ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксерофіт, сциогеліофіт, оліготроф, 

євразійсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, псамофант, степант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт євразійського походження, ксенофіт, 

ефемерофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл,  4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

рідко (луки, парки), бур’ян. 

146. (44) **Festuca gigantea (L.)Vill. Костриця гігантська (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-

sm/mo-temp.oz1-3EUR-WAS,  євразійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, 

маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (луки, вологі ліси, парки, береги річок), кормова. 

147. (45) **Festuca multiflora Hoffm. (Festuca rubra L. sub sp multiflora (Hoffm.) 

Jiras) Костриця багатоквіткова (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений,  мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm-temp-b-

arct.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, сильвант, 

автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (луки, лісові галявини, парки), кормова, декоративна. 

148. (46) **Festuca ovina L. Костриця овеча (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp-arct.oz1-3EUROSIB, аркто-субмеридіональний, європейсько-східносибірський, 

сильвант, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (вологі луки, лісові галявини, парки), кормова, 

медоносна. 
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149. (47) **Festuca pratensis Huds. Костриця лучна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

(m)/mo-sm/mo-temp-(b).oz1-3EUR+WAS, євразійський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (луки, ліси, узлісся, парки), кормова. 

150. (48) **Festuca rubra L. Костриця червона (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт,  мезотроф,  m/mo-temp-b-

arct.(oz1-3)CIRCPOL, голарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, маргант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (луки, 

лісові галявини, узлісся, болота, парки), кормова. 

151. (49) Festuca rupicola Heuff. (Festuca sulcata (Hack.)Nym.) Костриця борозниста 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.k1-3EUR-WAS(*), бореально-субмеридіональний, європейсько-середземноморсько-

передньоазійський, маргант, пратант, синантропант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території розсіяно (біля доріг, пустирі, луки, узлісся), 

кормова. 

152. (50) **Festuca tenuifolia Sibth. Костриця тонколиста (ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений мезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp.k1-

3EUR-WAS(*), європейсько-західноазійський, бореально-субмеридіональний, пратант, 

маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (луки, лісові галявини, узлісся, болота, парки), кормова.  

153. (51) Glyceria fluitans (L.)R. Br. Лепешняк плаваючий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-temp-

(b).oz1-3EUR+(OAM), голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

звичайно (вологі луки, болота, береги водойм), кормова. 

154. (52) **Glyceria maxima (Hartm.)Holmb. (Glyceria aquatica (L.) Wahlenb.) 

Лепешняк великий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-

(b)CIRCPOL, європейсько-західносибірський, темпоратно-субмеридіональний, 

ріпаріоаквант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (заболочені луки, болота, береги водойм), 

кормова. 

155. (53) **Glyceria striata Lam Hitchc. (Glyceria nervata (Willd.)Trin.) Лепешняк 

жилкуватий (ВрКО) (а+с) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-temp-

(b).oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, темпоратно-субмеридіональний, ріпаріоаквант, 

палюдант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського 

походження, ксенофіт, колонофіт, олігогемероб, урбанофіл, 4.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території розсіяно (вологі луки, болотисті місця, балки, долини в околицях Білої 

Церкви), кормова. 

156. (54) Helictotrichon pubescens (Huds.)Pilg. Вівсюнець пухнатий або опушений 

(ВрКО) КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp-

(b).oz1-3EUR-WAS, європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратно-

меридіональний, степант, пратант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 

4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, степові луки, узлісся, долини), 

декоративна. 

157. (55) **Hierochloë odorata (L.)Beauv. Чаполоч пахуча (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/mo-temp-b-(arct).k1-3CIRCPOL, голарктичний, аркто-субмеридіональний, маргант, 

пратант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, лісові галявини, узлісся, болотисті місця), 

лікарська, харчова, технічна. 

158. (56) Hierochloë repens (Host.)Beauv. (Hierochloë stepporum (P. Smirn.)) Чаполоч 

повзуча  (ВрКО)(с) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m/mo-sm-

temp-b-arct.k1-3CIRCPOL, голарктичний, аркто-субмеридіональний, степант, пратант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанофіл, 4.1, субурбанзона. По 

всій території розсіяно (сухі луки, степові схили, узлісся), лікарська, харчова, технічна. 

159. (57) **Holcus lanatus L. Медова трава шерстиста (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратно-меридіональний, пратант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території 

звичайно (луки, лісові галявини,), декоративна, отруйна. 

160. (58) **Hordeum jubatum L. Ячмінь гривастий (с) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, палеарктичний, 

темпоратно-меридіональний, пратант, степант, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт північноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, степові місця, 

поля, дороги), кормова, харчова. 

161. (59) **Hordeum murinum L. Ячмінь мишачий (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліго-, мезотроф, m-

sm-tempEUR-WAS, поліконтинентальний, плюризональний, степант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 

аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території розсіяно (сухі луки, прибережні пісчані схили), бур'ян. 

162. (60)  Hordeum vulgare L. Ячмінь звичайний (ВрКО) (с) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, IT, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

азійського походження, епекофіт, ергазіофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, 

урбанзона. По всій території звичайно (луки, поля), кормова, харчова. 

163. (61) Koeleria cristata (L.)Pers. (Koeleria gracilis Pers.) Келерія гребінчаста або 

Кипець гребінчастий 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, austr-
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trop/salpAFR+stropAMm-temp-(b).k1-3CIRCPOL, палеарктичний, темпоратно-

меридіональний, степант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території часто (сухі луки, степові долини), декоративна, кормова. 

164. (62) Koeleria glauca (Spreng.) D.C. Келерія сиза або кипець сизий 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліосциофіт, мезотроф, температно-

субмеридіональний, європейсько-західноазійський, сильвант, пратант, псамофант, 

автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофіл, урбан- і субурбанзона. По всій території 

розсіяно (біля доріг, пустирі, сади, поля, береги водойм, лісові галявини, узлісся, 

остепнені луки), кормова, лікарська. 

165. (63) Leersia oryzoides (L.)Sw. Леєрсія рисовидна або дикий рис (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігрофіт, геліофіт, мезотроф, tropAM-m-temp-

temp.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, ріпаріоаквант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (вологі луки, береги водойм), декоративна, кормова. 

166. (64) Lolium perenne L. Пажитниця багаторічна (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/(mo)-sm-

temp-(b).ozl-3EUR, голарктичний, бореально-меридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (сухі луки, засмічені ділянки), бур’ян, кормова. 

167. (65) **Melica altissima L. Перлівка висока (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-stemp.oz2-

3EURAS, європейсько-азійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, пратант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко 

(сухі луки, узлісся), кормова. 

168. (66) **Melica nutans L. Перлівка поникла (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциофіт, мезотроф, sm/mo-temp-(b).oz1-

3EURAS, євразійський, бореально-темпоратний, сильвант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, узлісся), 

декоративна, кормова. 

169. (67) Milium effusum L. Просянка розлога (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/mo-temp/(demo)-b.oz1-3EURAS+OAM, голарктичний, бореально-темпоратний, 

сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території рідко (ліси, узлісся, галявини), кормова. 

170. (68) Molinia caerulea (L.)Moench Молінія голуба (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

корткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, геліофіт, оліготроф, sm/(mo)-

temp-b.oz1-3EUR, західноєвразійський, бореально-темпоратний, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території рідко 

(вологі луки, болотисті ділянки), декоративна, кормова. 

171. (69)  Panicum miliaceum L. Просо посівне  (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

плюризональний, субмеридіонально-меридіональний, пратант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт південно-східноазійського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, еу-, 
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мезогемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля, 

біля доріг), харчова, кормова. 

172. (70) Phalaris canariensis L. Канаркова трава справжня або Очеретянка 

справжня (ВрКО) (а+с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-

sm.oz1EUR, європейський, меридіональний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт середземноморського походження, аколютофіт, ефемерофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля в посівах, біля 

доріг, смітники), бур'ян, кормова. 

173. (71) **Phalaroides arundinacea (L.)Rausch. (Phalaris arundinacea L.) Канаркова 

трава тростиновидна або Очеретянка тростиновидна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, еутроф, austrAFR+m/mo-sm-

tempb.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

часто (береги водойм, вологі луки, інколи поля), декоративна, кормова. 

174. (72) Phleum phleoides (L.)Karst. (Phleum boehmeri Wib.)Тимофіївка степова 

(Гродзінський, ВрКО), КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)/mo-sm-

temp.k1-3EURWAS, євразійський, темпоратно-меридіональний, пратант, степант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (степові схили, сухі луки, узлісся), кормова. 

175. (73) **Phleum pratense L. Тимофіївка лучна (Гродзінський, ВрКО), КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, (mo)/mo-sm-b-

(arct).(oz1-3)EURAS, палеарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, маргант, 

синантропант, автохтонна фракція, індигенофіт, мезо-, еу-, олігогемероб, урбанофоб, 3.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (луки, лісові галявини, узлісся, інколи 

культивується як кормова на полях), декоративна, кормова. 

176. (74) **Phragmites australis (Cav.)Trin. ex Steud. (Phragmites communis Trin.) 

Очерет південний або звичайний (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гідрогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, austr-(tropdisj)-

m-temp-(b)CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, ріпаріоаквант, палюдант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій 

території часто (береги водойм, вологі болотисті луки, болотисті лісові галявини), 

вітамінна, кормова, технічна, харчова. 

177. (75) **Poa angustifolia L. Тонконіг вузьколистий (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-

temp-(b).k1-3EURAS, голарктичний, бореально-меридіональний, пратант, степант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, лісові галявини), кормова, 

фітомеліоративна. 

178. (76) **Poa annua L. Тонконіг однорічний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, austr-

trop/mo-m/mo-b-(arct).oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.1, урбан- 
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і субурбанзона. По всій території звичайно (вологі луки, лісові галявини, дороги, поля), 

бур'ян, кормова. 

179. (77) **Poa bulbosa L. (Poa bulbosa subsp. vivipara (Koel.) Arcong) Тонконіг 

бульбистий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, m-

sm-(temp).k1-3EUR-WAS, палеарктичний, субмеридіонально-меридіональний, пратант, 

степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (вологі місця, поля, сади, парки), бур'ян, 

кормова. 

180. (78) Poa compressa L. Тонконіг стиснутий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, (m/mo)-sm/(mo)-

temp.oz(1)-3EUR, європейсько-середземноморсько-ірано-туранський, темпоратно-

меридіональний, пратант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(луки, схили, дороги, інколи поля), бур'ян, кормова. 

181. (79) **Poa nemoralis L. Тонконіг дібровний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциофіт, еутроф, m/mo-sm/mo-temp-

(b).(oz1-3)CIRCPOL, голарктичний, бореально-меридіональний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто 

(ліси, лісові галявини, узлісся), кормова. 

182. (80) Poa palustris L. Тонконіг болотний (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-b.(k1-

3)CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, палюдант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території звичайно (заплавні луки, 

вологі лісові галявини, болотисті місця), кормова. 

183. (81) **Poa pratensis L. Тонконіг лучний (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp-

(b)CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, синантропант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанофіл, 4.1, субурбанзона. По всій 

території звичайно (луки, лісові галявини, узлісся), кормова. 

184. (82) **Poa sylvicola Guss. Тонконіг лісовий у ВрКО та ФРПСП немає, а є у 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp-

(b)CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, пратант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (ліси, луки, лісові галявини, узлісся), кормова. 

185. (83) **Poa trivialis L. Тонконіг звичайний (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-

sm/mo-b.oz1-3EUR-WAS, голарктичний, бореально-меридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території звичайно (заплавні 

луки, лісові галявини, узлісся, береги водойм), кормова. 

186. (84) Puccinellia distans (Jacq.)Parl. Покісниця розставлена (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткоокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp-

(b).k(1)-3+litEUR-WAS, євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, оліго-, мезо-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

рідко (вологі місця, галявини, узлісся), кормова, бур'ян.  

187. (85) Sclerochloa dura (L.)Beauv. Твердоколос стиснутий (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-

stemp.(k1-2)EUR-WAS, EUR-WAS, європейсько-західноазійський, темпоратно-

меридіональний, степант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт європейсько-

центральноазійського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (дороги, поля, береги 

водойм), бур'ян. 

188. (86) Secale cereale L. Жито посівне (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, EURAS, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

передньоазійського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 

3.1, урбанзона. По всій території часто (поля, дороги), кормова, харчова, технічна. 

189. (87) Secale sylvestre L. Жито лісове (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

євразійський, бореально-меридіональний, маргант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, 

мезо-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (біля 

водойм, піщані вологі ділянки лук), кормова, харчова. 

190. (88) **Setaria glauca  (L.)Beauv. (Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.) Мишій 

сизий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

boreostrop-m-temp.oz(1)-3EURAS, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт індо-малайського походження, аколютофіт, 

епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

розсіяно (поля, сади, береги водойм), бур'ян, кормова. 

191. (89) **Setaria verticillata (L.)Beauv. Мишій кільчастий (ВрКО) (с) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp-(b).oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт індо-малайського та суданського походження, аколютофіт, 

епекофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбанзона. По всій території часто 

((поля, сади, дороги), бур'ян, кормова, технічна. 

192. (90) **Setaria viridis (L.)Beauv. (Setaria viridis var. reclinata (Vill.) Volkart, 

Setaria viridis var. major (Gaud.) Beck, Setaria viridis var. weinmanii (Roen. et Schulht) Heut) 

Мишій зелений (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-temp-

(b)CIRCPOL, палеарктичний, плюризональний, пратант, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, аколютофіт, 

епекофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (поля, сади, парки), бур‘ян, кормова, технічна. 
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193. (91)  Sorghum  cernuum (Ard.)Host (Sorghum vulgare Pers.) Сорго звичайне, 

турецьке або поникле просо (ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

південноазійський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, колонофіт, ергазіофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 

3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, поля), бур'ян, кормова, технічна. 

194. (92) **Sorghum saccharatum (L.)Moench Сорго цукрове, технічне або вінникове 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

плюризональний, африкансько-євразійський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноазійського походження, колонофіт, ергазіофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, 

урбанзона. По всій території часто (луки, поле), кормова, технічна. 

195. (93) Sorghum sudanense (Piper)Stapf Сорго суданське або трав'янисте, суданка, 

суданська трава (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, розетковий, безкореневищний, 

мичкувата, літньозелений, ксерофіт, геліофіт, еутроф, африканський (Судан), 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт африканського походження, 

ергазіофіт, ефемерофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбанзона. По всій території 

часто (луки, поля, городи), кормова, технічна. 

196. (94) **Stipa capillata L. Ковила волосиста, тирса (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, температно-

меридіональний, європейський, пратант, степант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (остепнені луки, 

кам'янисті схили, узлісся), кормова, декоративна. У природних умовах раритетний вид, 

ЧКУ, зафіксовано місцезростання на території дендропарку. 

197. (95) **Stipa pennata L. s. str. (Stipa joannis Celak.) Ковила пірчаста 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, пратант, степант, 

маргант, субмеридіонально-меридіональний, європейсько-азійський, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (лісові 

галявини, узлісся, остепнені луки, кам'янисті схили), кормова, декоративна.У природних 

умовах раритетний вид, ЧКУ, зафіксовано місцезростання на території дендропарку 

(рекультивований). 

198. (96) **Trisetum flavescens (L.)Beauv. (Trisetum pratense Pers.) Трищетинник 

жовтуватий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, m/mo-

sm/mo-temp.(oz1-2)EUR, європейський, темпоратно-меридіональний, пратант, степант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт, ергазіофіт, ефемерофіт, мезогемероб, 

урбанофіл, 4.1, урбан- та субурбанзона. По всій території дуже рідко (лісові луки, 

галявини, узлісся, дороги), бур'ян, кормова, технічна. 

199. (97) Triticum aestivum L. Пшениця літня, м'яка (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

плюрирегіональний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

азійського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, 

урбанзона. По всій території звичайно (поля), кормова, технічна, харчова. 

200. (98) **Zea mais L. Кукурудза звичайна (ВрКО) (с) ФРПСП 
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Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноамериканського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 

3.2, урбанзона. По всій території звичайно (поля), кормова, технічна, харчова. 

20. Potamogetonaceae Рдесникові 

201. (1) **Potamogeton crispus L. Рдесник кучерявий (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гідрофіт, геліофіт, мезотроф, austr-

boreostropdisjAFR+AUST+OAS-(m/mo)-sm-temp.oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, 

плюризональний, аквант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 

4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (береги водойм, болотисті вологі 

місця), кормова, декоративна. 

202. (2) **Potamogeton natans L. Рдесник плаваючий (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гідрофіт, геліофіт, мезотроф, (m/mo)-temp-(b).(oz1-

3)CIRCPOL, голарктичний, аркто-субмеридіональний, аквант, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто (береги 

повільно текучих водойм, болотисті вологі місця), декоративна. 

203. (3) **Potamogeton perfoliatus L. Рдесник пронизанолистий (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, короткокореневищний, 

літньозелений, гідрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, tropdisjAUST-AFR+AM+(m)-sm-bCIRCPOL, 

поліконтинентальний, плюризональний, аквант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (береги повільно текучих 

водойм, болотисті вологі місця), декоративна. 

21. Sparganiaceae Їжачкоголівкові 

204. (1) **Sparganium erectum L. (Sparganium polyedrum Asch. et Graebn.)Juz.) Їжача 

голівка пряма (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігрофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp-b.oz(1)-3-

k1EUR-SIB, євразійський, бореально-субмеридіональний, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 

(береги водойм, болотисті місця, канави), лікарська, технічна. 

22. Typhaceae Рогозові 

205. (1) **Typha angustifolia L.  Рогіз вузьколистий (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гідрогігрофіт, геліофіт, мезотроф, m-temp.(oz1-

3)mEUR-WAS-OAM, поліконтинентальний, темпоратно-субмеридіональний, 

ріпаріоаквант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По 

всій території часто (береги водойм, болотисті місця),  вітамінна, волокниста, 

декоративна, технічна, харчова. 

206. (2) **Typha latifolia L. Рогіз широколистий (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гідрогігрофіт, геліофіт, мезотроф, austrAFR-

boreostropOAFR+OAS+OAM+m-temp-(b).(oz1-3)CIRCPOL, голарктичний, темпоратно-

субмеридіональний, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 

4.2, субурбанзона. По всій території часто (береги водойм, болотисті місця), вітамінна, 

волокниста, декоративна, технічна, харчова. 

4.2. Magnoliopsida   

23. Aristolochiaceae Хвилівникові 

207. (1) **Aristolochia clematis L. Хвилівник звичайний (ВрКО) (с) КФСП 
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Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)-sm-(temp).oz1-2EUR, європейський, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, апофіт 

випадковий, еу-, мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території 

звичайно (ліси, яри, береги річок), ефіроолійна, лікарська, отруйна. 

208. (2) **Asarum europaeum L. Копитняк європейський (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, вічнозелений, мезофіт, сциофіт, мезотроф, sm/mo-temp-(b).oz2-

3EUR+(WSIB), європейсько-західносибірський, темпоратно-субмеридіональний, 

сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По 

всій території звичайно (ліси, яри, парки), декоративна, лікарська, отруйна. 

24. Nymphaeaceae Лататтєві 

209. (1) **Nuphar lutea (L.)Smith Глечики жовті (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, довгокореневищний, 

літньо-зимовозелений,  гідрофіт, геліофіт, еутроф, (m)-sm-b.(oz(1)-3)EUR-WSIB, 

голарктичний, бореально-субмеридіональний, аквант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто (повільнотекучі та стоячі водойми), 

декоративна, кормова, лікарська, технічна. 

210. (2) **Nymphaea alba L. Латаття біле (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, гідрофіт, геліофіт, еутроф, (m)-sm-temp-(b).(oz1-3)EUR, європейсько-

середземноморсько-передньоазійський, бореально-меридіональний, аквант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко 

(повільнотекучі та стоячі ділянки р. Рось, ставки),  декоративна, кормова, лікарська, 

технічна. Регіональнорідкісний вид, зафіксовано тільки у дендропарку. 

211. (3) **Nymphaea candida Presl Латаття сніжнобіле (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, довгокореневищний, 

літньо-зимовозелений, гідрофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp-(b).k2-3EUR-WSIB, 

євразійський, бореально-темпоратний, аквант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко (повільнотекучі та стоячі 

ділянки р. Рось, ставки), декоративна, кормова, лікарська, технічна. 

Регіональнорідкісний вид, зафіксовано тільки у дендропарку. 

4.3. Rosopsida   

25. Aceraceae Кленові 

212. (1) **Acer campestre L. Клен польовий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp.oz(1)-3EUR, європейсько-

середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна 

фракція, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (ліси, узлісся, парки, лісосмуги), декоративна, медоносна, технічна. 

213. (2) **Acer negundo L. Клен ясенолистий (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, m-sm-temp.k(1)-3AM+EUR, 

голарктичний, темпоратно-меридіональний, сильвант, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт північноамериканського походження, агріофіт, ергазіофіт, мезо-, еу-, полігемероб, 

урбанофіл, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(парки, сади, ліси, лісосмуги), декоративна, медоносна, технічна, бур'ян. 

214. (3) **Acer platanoides L. Клен гостролистий або звичайний (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциофіт, мезотроф, sm/mo-temp.oz(1)-3EUR, європейсько-
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передньоазійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна 

фракція, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 2.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (ліси, парки, лісосмуги), декоративна, медоносна, технічна. 

215. (4) **Acer pseudoplatanus L. Явір, клен несправжньоплатановий (ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm-temp/demo.oz(1)-3EUR, 

темпоратно-субмеридіональний, європейсько-малоазійський, сильвант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт південно-східноєвропейського походження, ергазіофіт, 

епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно (ліси, парки, лісосмуги), декоративна, медоносна, технічна. 

216. (5) **Acer saccharinum L. Клен цукристий або сріблястий (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, американський, темпоратно-меридіональний, 

сильвант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського 

походження, ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбанзона. По 

всій території часто (парки, сади, сквери, лісосмуги), декоративна, медоносна. 

217. (6) **Acer tataricum L. Клен татарський, чорноклен (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz(1)-3-k1EURAS(*), 

європейсько-передньоазійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (ліси, узлісся, парки, лісосмуги), декоративна, медоносна, технічна. 

26. Adoxaceae Адоксові 

218. (1) **Adoxa moschatelina L. Адокса мускусна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

бульбокореневищний, літньозелений, ефемероїд, гідромезофіт, сциофіт, оліготроф, 

голарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, еуапофіт, 

мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся), 

декоративна. 

27. Amaranthaceae Щирицеві 

219. (1) **Amaranthus albus L. Щириця біла (а+с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, austrAM+AUST-trop-

m-sm-(temp).oz2-3CIRCPOL, поліконтинентальний, темпоратно-тропічний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, аколютофіт, епекофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (смітники, 

поля, сади, парки, дороги), бур’ян, кормова. 

220. (2) **Amaranthus blitoidaes S.Wats. Щириця лободовидна (ВрКО) (а+с) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, m-sm-stemp.k1-

3EUR-WAM, поліконтинентальний, темпоратно-тропічний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт північноамериканського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, сади, 

парки, смітники, дороги), бур’ян, кормова. 

221. (3) Amaranthus blitum L. (Amaranthus lividus L.) Щириця лободова, синювата 

(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, tropAFR+AS-m-sm-
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temp.oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, темпоратно-тропічний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, аколютофіт, епекофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанофіл, 1.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, 

сади, смітники, парки, дороги), бур’ян. 

222. (4) **Amaranthus cruenthus L. (Amaranthus paniculatus L.) Щириця кривава 

(ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, SAM, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноамериканського походження, аколютофіт, агріофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 

3.2, урбанзона. По всій території розсіяно (поля, сади, клумби, парки), бур’ян, 

декоративна. 

223. (5) **Amaranthus hypochondriacus L. (Amaranthus leucospermus S. Wats.) 

Щириця білонасінна або темна (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, SAM, 

південноамериканський, плюризональний, степант, пратант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт південноамериканського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, мезо-, еу-, 

полігемероб, урбанофіл, 1.3, урбанзона. По всій території рідко (поля, сади, городи, 

дороги), декоративна, харчова, кормова, бур’ян. 

224. (6) **Amaranthus retroflexus L. Щириця загнута, звичайна (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, сциогеліофіт, мезотроф, austr-Neuseel-

AFR-m-sm-tempCIRCPOL, поліконтинентальний, бореально-тропічний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, аколютофіт, епекофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанофіл, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, 

городи, смітники, сади, парки, дороги), бур’ян, кормова, харчова. 

28. Anacardiaceae Фісташкові або Сумахові 

225. (1) **Cotinus coggygria Scop. Скумпія звичайна, райдерево (ВрКО) (с) ФРПСП, 

КФСП  

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, середземноморсько-євразійський 

пустельно-степовий, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт південноєвропейського походження, ергазіофіт, колонофіт, оліго-, еу-, 

мезогемероб, урбанофоб, 2.1, урбанзона. По всій території розсіяно (лісосмуги, паркові 

зони, сади), декоративна, дубильна, ефіроолійна, медоносна, технічна, лікарська, отруйна. 

226. (2) **Rhus typhina L. Сумах пухнастий (Оцтове дерево) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, середземноморсько-євразійський 

пустельно-степовий, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт південноєвропейського походження, ергазіофіт, колонофіт, еу-, мезогемероб, 

урбанофоб, 2.1, урбанзона. По всій території рідко (лісосмуги, паркові зони, сади), 

декоративна, дубильна, ефіроолійна, медоносна, технічна. 

29. Apiaceae Селерові 

227. (1) **Aegopodium podagraria L. Яглиця звичайна або подагрична (с) 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний,  каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

m/mo-sm-temp-b.ozl-3EUR-WAS, євразійський, бореально-темпоратний, сильвант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і 
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субурбанзона. По всій території часто (вологі ділянки лісів, парків, сади), вітамінна, 

лікарська, харчова, фарбувальна. 

228. (2) **Aethusa cynapium L. Собача петрушка звичайна (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-

temp-b.ozl-3EUR, голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середньоєвропейського походження, аколютофіт, епекофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(заплавні ліси, сади, городи), бур‘ян, лікарська, отруйна. 

229. (3) **Anethum graveolens L. Кріп пахучий (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, поліконтинентальний, 

темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморсько-ірано-туранського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 3.1, урбанзона. По всій території звичайно (городи, поля), декоративна, 

ефіроолійна, кормова, технічна, харчова, вітамінна. 

230. (4) **Angelica sylvestris L. Дудник лісовий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, геліосциофіт, 

мезотроф, m/mo-sm-temp-b.oz(l)-3-k1EUR-SIB, європейсько-сибірський, аркто-

темпоратний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (вологі ліси, луки, парки, 

береги водойм), декоративна, ефіроолійна, лікарська. 

231. (5) **Anthriscus sylvestris (L.)Hoffm. Бугила лісова (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

m/mo-sm-temp-b.oz(l)-3EURAS, європейський, аркто-меридіональний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся, парки, сади, луки), бур‘ян, вітамінна, 

ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, технічна. 

232. (6) **Apium graveolens L. Селера пахуча (ВрКО) (с)  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, розетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

західноєвропейського походження, ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.1, 

урбанзона. По всій території звичайно (городи, поля), харчова, вітамінна, ефіроолійна, 

лікарська, кормова, технічна. 

233. (7) **Archangelica officinalis Hoffm. (Angelica archangelica L.) Дягель 

лікарський (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, sm/mo-temp-b-arct.oz(1)-3EUR-WAS, європейсько-сибірський, аркто-

темпоратний, пратант, палюдант, автохтонна фракція, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (болотисті луки, заплави річок, береги водойм), 

декоративна, ефіроолійна, лікарська, харчова. 

234. (8) Bupleurum falcatum L. (Bupleurum rossicum (Kos.-Pol.)Woronow) Ласковець 

російський (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, маргант, 

пратант, петрофант, бореально-меридіональний, палеарктичний, автохтонна фракція, 
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геміапофіт, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території можливо дуже рідко 

(лісові галявини, узлісся, остепнені луки, камянисті схили), кормова, лікарська, бур'ян.  

Нами місцезростання не зафіксовано. 

235. (9) Bupleurum rotundifolium L. Ласковець круглолистий (ВрКО) (с) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

європейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, степант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 

аколютофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (біля доріг, автошляхів, смітників), бур‘ян, ефіроолійна. 

236. (10) Carum carvi L. Кмин звичайний (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.oz(l)-3-k1EURSIB, палеарктичний, бореально-темпоратний, пратант, маргант, 

синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 3.1, 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, лісові галявини, узлісся, балки), 

вітамінна, декоративна, харчова, ефіроолійна, лікарська. 

237. (11) **Chaerophyllum aromaticum L. Бутень пахучий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-

b.oz(l)-3-k1EUR, східноєвропейсько-середземноморський, темпоратно-

субмеридіональний, сильвант, маргант, синантропант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся, гаї, парки, сади, 

смітники), бур‘ян, лікарська, отруйна. 

238. (12) Chaerophyllum bulbosum L. Бутень бульбистий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

бульбокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-temp-

b.oz(l)-3-k1EUR-WA, європейсько-західноазійський, бореально-температний, сильвант, 

маргант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанофіл, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (лісові галявини, узлісся, остепнені луки, 

кам'янисті схили, біля доріг, поля, городи), кормова, харчова. 

239. (13) **Chaerophyllum temulum L. Бутень дурманний або п'янкий (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-

sm-temp-b.ozl-3EUR, східноєвропейський, темпоратно-меридіональний, сильвант, 

маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся, гаї, паркові зарості, смітники), 

бур‘ян, ефіроолійна, отруйна. 

240. (14) **Cicuta virosa L. Цикута отруйна (ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, 

m-sm-temp-b.kl-3EURAS, палеарктичний, бореально-темпоратний, ріпаріоаквант, 

палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 1.3, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (болотисті, вологі луки, береги водойм), ефіроолійна, отруйна. 

241. (15) Cnidium dubium (Schkuhr.)Thell. Стожильник сумнівний (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-

temp.k(l)-3oz1EURAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, сильвант, 
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автохтонна фракція, еугемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території звичайно 

(вологі болотисті ліси, луки, паркові зарості), бур‘ян, ефіроолійна. 

242. (16) **Conium maculatum L. Болиголов плямистий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

strop/moAFR+m-sm-temp-b.oz(l)-3-k1EUR-WAS, євразійський, бореально-меридіональний, 

сильвант, пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-

туранського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (лісові галявини, луки, смітники, біля 

доріг), бур’ян, лікарська, отруйна. 

243. (17) **Coriandrum sativum L. Коріандр посівний (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, середземноморський, 

плюризональний,  синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського 

походження, ергазіофіт, епекофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбанзона. По всій 

території рідко (городи, поля, присадибні ділянки, смітники), харчова, медоносна, 

лікарська, ефіроолійна, бур’ян. 

244. (18) **Daucus carota L. (Daucus australis Kotov) Морква дика (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

strop/moAFR+m-sm-temp-b.ozl-2EUR, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, 

сильвант, пратант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (узлісся, галявини, поля, луки, біля доріг), 

лікарська, медоносна, бур’ян. 

245. (19) **Eryngium campestre L. Миколайчики польові (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

оліготроф, WNOM, східноєвропейсько-середземноморський, темпоратно-

субмеридіональний, пратант, степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еу-, 

полігемероб, урбанофіл, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (степові 

ділянки лук), лікарська, медоносна, харчова, вітамінна, бур’ян. 

246. (20) **Eryngium planum L. Миколайчики сині або плоскі (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

оліготроф, m-sm-temp.k(l)-3EUR-WAS, палеарктичний, темпоратно-меридіональний, 

пратант, степант, псамофант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, 

урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (піщані ділянки лук, 

заплави і береги водойм), декоративна, лікарська, бур’ян. 

247. (21) **Falcaria vulgaris Bernh. (Falcaria neglectissima Klok.) Різак занедбаний, 

звичайний (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

оліготроф, m-sm-temp.k(l)-3EUR-WAS, західноєвразійський, темпоратно-меридіональний, 

пратант, степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (степові схили, луки, узлісся, галявини), 

ефіроолійна, жироолійна, лікарська, харчова, бур’ян. 

248. (22) **Heracleum sibiricum L. Борщівник сибірський (с) (ВрКО), КФСП  
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Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-

b.oz1-3EUR-WSIB, європейсько-західносибірський, бореально-темпоратний, маргант, 

пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 1.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, береги водойм, біля доріг, полів, 

узлісся), вітамінна, жироолійна, кормова, лікарська, медоносна, харчова, бур’ян. 

249. (23) Levisticum officinale Koch Любисток лікарський (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

європейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт південноєвропейського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, 

еугемероб, урбанофіл, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, клумби, 

сади, поля, городи), ефіроолійна, декоративна, лікарська, бур’ян. 

250. (24) Oenanthe aquatica (L.)Poir. Омег водяний (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, каудексовий, літньозелений, гідрогігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, 

sm-temp-b.oz(l)-3-k1EURWAS, європейсько-західноєвразійський, темпоратно-

субмеридіональний, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території часто (болотисті луки, береги водойм, заплави річок), 

ефіроолійна, лікарська, отруйна. 

251. (25) Pastinaca sativa L.  Пастернак посівний (с) (ВрКО) ФРПСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

EUR, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, синантропант, автохтонна 

фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбанзона. По всій території 

звичайно (поля, городи, присадибні ділянки), лікарська, харчова, вітамінна, ефіроолійна. 

252. (26) Pastinaca sylvestris Mill. Пастернак лісовий або дикий (ВрКО) (с) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

EUR-WAS,  поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, маргант, пратант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По 

всій території часто (узлісся, луки, поля, біля доріг), лікарська, харчова, вітамінна, 

ефіроолійна, бур’ян. 

253. (27) **Petroselinum crispum (Mill.)Hill (Petroselinum sativum Hoffm.) Петрушка 

кучерява городня (с) (ВрКО) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

середземноморський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, ергазіофіт, агріофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 

3.1, урбанзона. По всій території звичайно (поля, городи, присадибні ділянки), лікарська, 

харчова, вітамінна, ефіроолійна. 

254. (28) **Peucedanum oreoselinum (L.) Moench (Oreoselinum nigrum Delarbre) 

Смовдь гірська або Гірськокоричник чорний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний,  каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, 

сциогеліофіт, оліготроф, m-sm-temp.oz(1)-3EUR, європейсько-середземноморський, 

температний, сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. 

По всій території звичайно (піщані ліси, лісові галявини, узлісся), ефіроолійна, лікарська, 

бур’ян.  

255. (29) **Pimpinella saxifraga L. Бедренець ломикаменевий (ВрКО) (с) КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, 

сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp-b.oz(1)-3-k1EUR-WAS, палеарктичний, бореально-

субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, олігогемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій території часто (сухі луки, узлісся, галявини), 

бур’ян, ефіроолійна, кормова, лікарська, медоносна. 

256. (30) **Seseli annum L. (Seseli coloratum Ehrh.) Жабриця однорічна 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, sm-

temp.k(1)-3-oz1EUR, європейсько-середземноморський, темпоратний, степант, пратант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто 

(луки, схили, узлісся, галявини), вітамінна, жироолійна, кормова, лікарська, медоносна, 

харчова. 

257. (31) **Silaum silaus (L.)Schinz et Thell. (Silaus pratensis (Crantz)Besser) 

Морківник селеровий або лучний у ВрКО, КФСП, Гордзінського та ФРПСП немає  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

EUR, європейсько-сибірський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, 

оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території дуже рідко (околиці 

дендропарку, лучні, степові ділянки, біля доріг чагарники), ефіроолійна, бур 'ян.  

258. (32) **Sium latifolium L. Вех або Струмковик широколистий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний,  літньозелений, гігрофіт, геліосциофіт, оліготроф, m-sm-temp-b.oz(1)-

3EUR-WAS, середземноморсько-європейсько-сибірський, бореально-субмеридіональний, 

ріпаріоаквант, палюдант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території звичайно (береги водойм, заплави річок, болотисті 

ділянки), ефіроолійна, отруйна, бур'ян. 

259. (33) **Torilis japonica (Houtt.)DC. (Torilis anthriscus (L.)S.S. Gmel.) Ториліс 

японський (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-

sm-temp-b.oz1-3EURAS, європейський, аркто-меридіональний, сильвант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.2, урбан- і субурбанзона. 

По всій території звичайно (узлісся, гаї, береги водойм), бур'ян, вітамінна, ефіроолійна, 

жироолійна, лікарська, медоносна, технічна. 

30. Apocynaceae Кутрові або Барвінкові 

260. (1)  Asclepias syriaca L. (Asclepias cornuti Desne) Ваточник сірійський (а+с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-

temp.oz1-3EUR-OAM(*), європейсько-середземноморсько-північноамериканський, темпоратно-

субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського 

походження, ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (залізничні та автошляхи, дороги, інколи на клумбах чи 

засмічених місцях), бур’ян, медоносна, технічна, кормова, лікарська, декоративна, жироолійна. 

261. (2) **Vinca major L. Барвінок великий  

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, повзучий, 

короткокореневищний, вічнозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, європейсько-

середземноморський, температно-субмеридіональний, синантропофант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезо-, оліго-, еугемероб, 
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урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (парки, клумби, сквери, 

сади, кладовища), лікарська, декоративна.  

262. (3) **Vinca minor L. Барвінок малий (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, повзучий, 

короткокореневищний, вічнозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф,  sm-temp.oz1-2EUR, 

європейський, температно-субмеридіональний, сильвант, синантропофант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, ергазіофіт, епекофіт, мезо-, оліго-, еугемероб, 

урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, клумби, сквери, 

сади, кладовища), лікарська, декоративна, фарбувальна. 

263. (4) **Vincetoxicum hirundinaria Medik. (Vincetoxicum officinale Moench) 

Ластовень лікарський (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m/mo-sm-temp.k(1)-3-

oz1EURWAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, узлісся, паркові 

зарості), жироолійна, лікарська, медоносна. 

31. Asteraceae Айстрові 

264. (1) Achillea inundata Kondr. (Achillea millefolium L.) Деревій заплавний (с) 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-

b.oz(1)-3OEUR(*), європейсько-північноамериканський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еу-, олігогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території звичайно (береги водойм, лісові галявини, 

узлісся, вологі луки), декоративна, ефіроолійна, лікарська, медоносна. 

265. (2) **Achillea nobilis L. Деревій благородний (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, степант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території звичайно (сухі луки, степові ділянки), декоративна, ефіроолійна, кормова, 

лікарська, медоносна, бур’ян. 

266. (3) **Achillea submillefolium Klok. et Krytzka Деревій майже звичайний 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp-b-

arct.oz(1)-3-k1EUR-SIB, європейський, аркто-субмеридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (луки, біля доріг, лісосмуги, засмічені місця), бур’ян, декоративна, 

ефіроолійна, лікарська, медоносна. 

267. (4) **Ageratum houstonianum Mill.  Агератум Гаустона (ВрКО) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, центрально-

південноамериканський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

центральноамериканського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, олігогемероб, 

урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, клумби, сквери, 

сади), декоративна, лікарська, медоносна. 

268. (5) **Ambrosia artemisifolia L. Амброзія полинолиста (ВрКО) (а+с) ФРПСП, 

КФСП   

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm-temp.k(1)-

3EUR-OAM, поліконтинентальний, бореально-тропічний, маргант, пратант, степант, 
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синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

ксенофіт, епекофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанофіл, невизначений екотоп, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (лісосмуги, поля, городи, біля доріг, авто і 

залізничні шляхи, смітники), карантинний інвазійний бур’ян, алерген. 

269. (6) **Antennaria dioica (L.)Gaertn. Котячі лапки дводомні (ВрКО) КФСП 

Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, sm/mo-temp-

b-arct.k1-3EURAS, євразійський, бореально-темпоратний, сильвант, синантропант, 

автохтонна фракція, індигенофіт, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій 

території дуже рідко (ліси, лісові галявини, узлісся, інколи культивується як декоративна в 

деяких присадибних ділянках), лікарська, медоносна, декоративна. В природних умовах 

регіонально рідкісний вид, зафіксований у дендропарку. 

270. (7) Anthemis arvensis L. Роман польовий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, NMED, європейсько-

середземноморсько-малоазійський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, аколютофіт, епекофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 

(поля, городи, сади, смітники, біля доріг), бур’ян, декоративна. 

271. (8) Anthemis cotula L. Роман собачий (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-temp.oz1-3EUR-

WAS, європейсько-середземнорсько-малоазійський, темпоратно-субмеридіональний, 

степант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, 

аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По 

всій території звичайно (поля, городи, сади, смітники, біля доріг), бур’ян, лікарська, 

декоративна. 

272. (9) Anthemis ruthenica Bieb. Роман руський (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, sm-stemp.k(1)-3EUR, 

європейський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, синантропант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (поля, сади, смітники, біля доріг), бур’ян, ефіроолійна, декоративна. 

273. (10) **Arctium lappa L. (Lappa major P. Gaertn.) Лопух справжній (ВрКО) (с) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

(m)-sm-temp-(b).oz(1)-3-k1EURWAS, євразійський, темпоратно-меридіональний, пратант, 

маргант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 

невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (парки, узлісся, 

луки, поля, городи, біля доріг), бур’ян, вітамінна, ефіроолійна, кормова, лікарська, 

харчова. 

274. (11) **Arctium minus (Hill)Bernh. Лопух малий (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-

sm-temp-b.ozl-3EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратно-

меридіональний, пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (парки, узлісся, 

луки, поля, городи, біля доріг), бур’ян, вітамінна, жироолійна, кормова, лікарська, 

медоносна, харчова. 
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275. (12) **Arctium tomentosum Mill. (Lappa tomentosa Lam.) Лопух павутинистий 

(ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (sm)-temp-

(b).k2-3OAM+tempEURAS, євразійський,  бореально-меридіональний, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- 

і субурбанзона. По всій території рідко (узлісся, луки, поля, біля доріг), бур’ян, вітамінна, 

жироолійна, кормова, лікарська, медоносна, харчова. 

276. (13) **Artemisia absinthium L. Полин гіркий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, (m/mo)-sm-temp-(b).k1-3EUR-WAS, палеарктичний, бореально-меридіональний, 

пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського походження, 

аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По 

всій території часто (луки, сади, поля, городи, біля доріг, лісосмуги), бур’ян, ефіроолійна, 

лікарська, вітамінна, дубильна, отруйна. 

277. (14) Artemisia annua L. Полин однорічний  (ВрКО) (а+с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева,  літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm.k1-

2EURAS, євразійський, бореально-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт східноазійського походження, ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко 

(піщані місця лук, берегів водойм, біля доріг, засмічені місця), бур’ян, ефіроолійна, 

харчова, фарбувальна, лікарська. 

278. (15) **Artemisia austriaca Jacq. (Artemisia repens Pall. ex Willd.) Полин 

австрійський (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, (m/salp)-sm-

(temp).k1-2EUR-WAS, середземноморсько-західноєвразійський степовий, темпоратно-

меридіональний, пратант, степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал,  1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (степові схили, сухі 

луки, поля, біля доріг), бур’ян, ефіроолійна, лікарська, отруйна.  

279. (16) Artemisia campestris L. (Artemisia dniproica Klokov) Полин польовий 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, температно-

меридіональний, європейсько-західноазійський, маргант, пратант, псамофант, 

синантропант, автохтонна фракція, мезo-, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території часто (біля доріг, пустирі, парки, сади, поля, береги водойм, лісові галявини, 

узлісся, остепнені луки), декоративна, ефіроолійна, лікарська, медоносна. 

280. (17) Artemisia dracunculus L. Полин естрагон (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, 

оліготроф, m-sm-temp-b.kl-2EURAS-WAM, голарктичний, плюризональний, псамофант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт азійського походження, ергазіофіт, епекофіт, 

олігогемероб, урбанофоб, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (городи, 

присадибні ділянки, сади), ефіроолійна, харчова, лікарська, вітамінна, бур’ян. 

281. (18) Artemisia scoparia Waldst. et Kit. Полин віників або мітластий (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, 



255 

 

 

m-sm-(temp).kl-2EURAS, євразійський, темпоратно-меридіональний, степант, псамофант, 

синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- 

і субурбанзона. По всій території часто (поля, городи, біля доріг, смітники), бур’ян, 

ефіроолійна, кормова, лікарська. 

282. (19) **Artemisia vulgaris L. Полин звичайний (с) (Гродзінський, ВрКО)

 ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник,  напіврозетковий,  стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp-b.ozl-3EURAS, голарктичний, бореально-меридіональний, пратант, синантропант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. 

По всій території звичайно (береги водойм, вологі луки, поля, городи, біля доріг, 

смітники), бур’ян, ефіроолійна, кормова, лікарська, харчова, фарбувальна. 

283. (20) Aster amellus L. Айстра степова (Гродзінський, КФСП), у ВрКО та ФРПСП 

немає  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, темпоратно-

меридіональний, європейсько-середземноморський, пратант, степант, маргант, автохтонна 

фракція, мезo-, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже 

рідко (біля доріг, пустирі, парки, сади, поля, береги водойм, лісові галявини, узлісся, 

остепнені луки), декоративна, ефіроолійна, лікарська, медоносна. Нами місцезростання не 

зафіксовано. 

284. (21) **Aster novae-angliae L. (Symphyotrichum novae-angliae (L.)Nesom) Айстра 

американська (с) (ВрКО) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

північноамериканський, бореально-субмеридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт північноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, клумби, сквери, 

бульвари, сади, кладовища), декоративна. 

285. (22) **Aster novi-belgii L. (Symphyotrichum novi-belgii (L.)Nesom) Айстра 

віргінська  (ВрКО) (с) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

північноамериканський, бореально-субмеридіональний синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт північноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, мезогемероб, 

урбанофіл, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, клумби, сквери, 

бульвари, сади, кладовища), декоративна. 

286. (23) **Aster x  salignus Willd. (Aster lanceolatus x Aster novi-

belgii,Symphyotrichum x salignum (Willd.)Nesom) Айстра верболиста, мороз (с) (ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

європейсько-американський, субмеридіонально-меридіональний, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, 

клумби, сквери, бульвари, сади, кладовища), декоративна. 

287. (24) **Bellis perennis L. Стокротки або маргаритки багаторічні (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, стирижнева, 

безкореневищний,  каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, EUR, 

європейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, маргант, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт євразійського походження, агріофіт, 
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ергазіофіт, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 

(парки, клумби, сквери, сади, кладовища), декоративна, медоносна.  

288. (25) **Bidens cernua L. Череда поникла (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m-sm-temp-(b).kl-

3CIRCPOL, голарктичний, бореально-меридіональний, ріпаріоаквант, пратант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.2, субурбанзона. По всій 

території рідко (береги водойм, заплавні луки, болотисті вологі ділянки), лікарська, 

технічна. 

289. (26) **Bidens frondosa L. (Bidens melanocarpa Wiegand) Череда листяна (ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф, голарктичний, 

плюризональний, ріпаріоаквант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ксенофіт, епекофіт, еу-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (береги водойм, 

луки, чагарники, біля доріг), бур’ян. 

290. (27) Bidens tripartitа L. Череда трироздільна  (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, гігрофіт, геліофіт, оліготроф, m/mo-sm-temp-(b).k(1)-

3EURAS, поліконтинентальний, бореально-меридіональний, пратант, ріпаріоаквант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, береги водойм, сади, городи, поля), 

бур’ян, лікарська, технічна. 

291. (28) **Calendula officinalis L. Нагідки лікарські (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

європейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція,  кенофіт середземноморського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, 

еу-, мезогемероб, урбанофіл, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (клумби, 

сади, кладовища, присадибні ділянки, городи), вітамінна, ефіроолійна, декоративна, 

лікарська, фарбувальна. 

292. (29) **Carduus acanthoides L. (Carduus fortior Klok.) Будяк дужий або 

акантоподібний (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-

temp.oz(1)-3-k1EUR, поліконтинентальний, темпоратно-субмеридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, 

аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (луки, поля, городи, біля доріг, смітники), бур’ян, 

лікарська, медоносна, жироолійна, кормова. 

293. (30) **Carduus crispus L. (Carduus incanus Klokov) Будяк кучерявий (с) (ВрКО) 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, 

сциогеліофіт, мезотроф, sm-b.(oz(1)-3EUR-WAS-mtemp.oz(1)-3OAS, євразійський, 

бореально-меридіональний, пратант, сильвант, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, 

оліго-, мезогемероб, урбанофіл, 3.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (вологі ліси, 

заплавні луки, поля, городи, сади, смітники), бур’ян, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, 

медоносна, харчова. 

294. (31) Carduus nutans L. Будяк пониклий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  
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Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

m/mo-sm-temp.k2-3EUR, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, пратант, степант,  синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (луки, поля, городи, біля доріг, смітники), 

бур’ян, жироолійна, кормова, харчова. 

295. (32) **Centaurea cyanus L. (Cyanus segetum Hill.) Волошка синя (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)-

sm-temp-b.oz(1)-3EUR-WAS, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт південноєвропейського походження, 

ксенофіт, епекофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (луки, поля, городи, біля доріг), бур’ян, вітамінна, декоративна, 

жирооліна, лікарська, медоносна, фарбувальна, технічна. 

296. (33) **Centaurea diffusa Lam. Волошка розлога (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, 

sm-temp-(b).oz(1)-3-k1EUR+AM(*), європейсько-середземноморсько-малоазійський, 

темпоратно-меридіональний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморсько-іранського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (поля, городи, біля 

доріг, смітники), медоносна, бур’ян. 

297. (34) **Centaurea jacea L. Волошка лучна (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, 

сциогеліофіт, мезотроф, (sm/mo)-sm/(mo)-temp-(b).oz2-3EUR, євразійський, бореально-

субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (луки, лісові галявини, 

узлісся, поля, біля доріг), декоративна, медоносна, бур’ян. 

298. (35) **Centaurea phrygia L. (Centaurea austriaca L.) Волошка фрігійська 

(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, 

оліготроф, (sm/mo)-temp-b.oz(2)-3EUR, європейсько-західносибірський, бореально-

темпоратний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (ліси, лісові галявини, узлісся, луки, поля), 

декоративна, медоносна. 

299. (36) **Centaurea scabiosa L. Волошка скабіозовидна (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm/(mo)-temp.oz(1)-

3EUR-WSIB, європейсько-західноазійський, бореально-темпоратний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 1.2, субурбанзона. По всій території дуже 

рідко (лісові луки, узлісся, лісові галявини), декоративна, медоносна. 

300. (37) **Chamomilla recutita (L.)Rauschert. (Matricaria recutita L.) Ромашка 

лікарська або обідрана (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, степант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт західноєвропейського походження, епекофіт, ергазіофіт, еугемероб, 
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урбанофіл, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, 

поля, городи, біля доріг, смітники, інколи кладовища), бур’ян, ефіроолійна, лікарська.  

301. (38) **Cichorium intybus L. Цикорій дикий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

еутроф, m-sm-temp-b.oz(l)-3-k1EURWAS, палеарктичний, бореально-меридіональний, 

пратант, степант, маргант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

середземноморсько-ірано-туранського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еу-, 

полігемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(узлісся, луки, поля, біля доріг, засмічені місця),  вітамінна, лікарська, харчова, кормова, 

олійна, бур’ян, медоносна. 

302. (39) **Cirsium arvense (L.)Scop. Осот польовий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний,  каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, 

геліофіт, еутроф, m-sm-temp-b.ozl-3EURAS, європейсько-середземноморсько-

малоазійський, плюризональний, пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, 

мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно (луки, поля, городи, біля доріг,  берегів водойм), бур’ян, медоносна. 

303. (40) **Cirsium oleraceum (L.)Scop. Осот городній (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, sm-

temp.oz1-3EUR-WSIB, середземноморсько-європейсько-західносибірський, темпоратно-

субмеридіональний, степант, пратант, синантропант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофіл, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, поля, городи, біля 

доріг, смітники), медоносна, бур’ян. 

304. (41) **Cirsium palustre (L.)Scop. Осот болотний (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-

sm-temp-b.oz1-3EURWSIB, європейсько-сибірський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території дуже рідко (болотисті лісові галявини, вологі луки, поля, 

інколи біля берегів водойм), декоративна, медоносна, бур’ян. 

305. (42) **Cirsium vulgare (Savi)Ten. (Cirsium lanceolatum (L.) Scop. 1772, non Hill. 

1769) Осот звичайний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-temp-b.oz1-

3EUR-WAS, палеарктичний, бореально-меридіональний, пратант, степант, синантропант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, еу-, олігогемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, поля, городи, біля доріг), бур’ян, 

жироолійна, кормова, лікарська, медоносна, харчова. 

306. (43) **Conyza canadensis (L.)Cronq. (Erigeron canadensis L.) Злинка канадська 

(а+с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф, boreostrop/moAM+m/mo-

sm-temp.k(1)-3EURAS+OAM, палеарктичний, бореально-меридіональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

ксенофіт, епекофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанофіл, невизначений екотоп, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, поля, городи, біля доріг), бур’ян, 

вітамінна, кормова, технічна,ефіролійна. 
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307. (44) **Coreopsis grandiflora Hogg. ex Sweet Кореопсис великоквітковий 

(ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-меридіональний, 

північноамериканський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (парки, клумби, 

кладовища, інколи біля доріг, смітників), бур’ян, медоносна, декоративна. 

308. (45) Crepis bienis L. Скереда дворічна (с) (ВрКО) КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

m/mo-sm-temp.(oz1-3)EUR, європейсько-східносередземноморський, темпоратний, 

пратант, маргант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанонейтрал, 

4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території дуже рідко (луки, узлісся, біля доріг, бур’ян, 

медоносна). 

309. (46) **Crepis tectorum L. Скереда покрівельна (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, sm-temp-

b.k1-3EURAS, євразійський, бореально-меридіональний, пратант, синантропант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (луки, поля, городи, біля доріг, сухі схили), бур’ян, 

кормова, лікарська, медоносна. 

310. (47) **Echinacea purpurea (L.)Moench. Ехінацея пурпурова(ВрКО) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

голарктичний, бореально-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, колонофіт, еугемероб, урбанофіл, 2.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, присадибні ділянки, городи, сади), 

декоративна, вітамінна, лікарська. 

311. (48) **Echinops sphaerocephalus L. Головатень круглоголовий (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

мезотроф, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, маргант, степант, автохтонна 

фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко 

(узлісся, степові ділянки, чагарникові зарості), декоративна, жироолійна, лікарська, 

медоносна. 

312. (49) Erigeron acris L. Злинка гостра (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП   

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, (m/mo)-

sm-temp-b-(arct).k1-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-меридіональний, пратант, 

псамофант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофіл, 3.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, поля, городи, піщані заплавні 

ділянки, біля доріг), ефіроолійна, лікарська, медоносна. 

313. (50) **Eupatorium cannabinum L. Сідач коноплевий (с) (Гродзінський, ВрКО), 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m/mo)-sm-

temp.oz1-3EUR, євразійський, темпоратно-меридіональний, ріпаріоаквант, пратант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона По всій 
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території рідко (береги водойм, вологі ліси, узлісся, луки), жироолійна, лікарська, 

медоносна, отруна, фарбувальна. 

314. (51) Filago arvensis L. Огліфа польова (Жабниця польова або грудна травка 

польова) (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, m/mo-sm-temp-

(b).oz(1)-3EUR-WAS, середземноморсько-західноєвразійський, бореально-

меридіональний, пратант, псамофант, автохтонна фракція, геміапофіт, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.1 урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся, піщані місця), 

лікарська, бур'ян. 

315. (52) Gaillardia pulchella Foug. Гайлардія гарна (ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-тропічний, 

північноамериканський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 2.3, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, присадибні 

ділянки, парки, сади), декоративна. 

316. (53) **Galatella linosyris (L.)Rchb. f. (Crinitaria linosyris (L.)Less.) = (Linosyris 

vulgaris Cass. еx Less.) Кринітарія звичайна, Солонечник льнолистий або Грудниця 

звичайна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, європейсько-

середземноморсько-малоазійський, темпоратно-субмеридіональний, степант, 

синантропант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. 

По всій території рідко (клумби, присадибні ділянки, сади), декоративна. 

317. (54) **Galinsoga parviflora Cav. Галінсога дрібноцвітна (а+с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, austr-trop/(mo).hum-semihum-

temp-(b).oz1-(3)CIRCPOL, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт південноамериканського походження, 

ксенофіт, епекофіт, еугемероб, урбанофіл, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. 

По всій території звичайно (присадибні ділянки, парки, городи, сади, біля доріг, 

смітники), бур’ян, медоносна. 

318. (55) Gnaphalium luteo-album L. Сухоцвіт жовтувато-білий (с) (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, HARCT, 

європейсько-сибірський, аркто-темпоратний, маргант, псамофант, синантропант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб,  урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (лісові піщані галявини, узлісся, городи, сади, 

клумби), лікарська, декоративна. 

319. (56) Gnaphalium sylvaticum L. (Omalotheca sylvatica (L.)Sch. Bip. et F. Schultz) 

Сухоцвіт лісовий (ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp-b.oz1-3EUR-WSIB, голарктичний, аркто-темпоратний, пратант, сильвант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території часто (лісові галявини, узлісся, лучні чагарникові зарості), лікарська, 

декоративна. 
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320. (57) Gnaphalium uliginosum L. (Finaginella uliginosa (L.)Opiz  Gnaphalium 

rossicum Kirp.) Сухоцвіт багновий або російський (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, оліготроф, бореально-

субмеридіональний, євразійський, ріпаріоаквант, псамофант, автохтонна фракція, апофіт 

випадковий, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території розсіяно (біля 

доріг, пустирі, парки, сади, поля, береги водойм, лісові галявини, узлісся, заболочені 

луки), декоративна, медоносна, лікарська. 

321. (58) **Helianthus annuus L. Соняшник звичайний або однорічний (с) (ВрКО) 

ФРПСП, у КФСП згадуться, але у списку немає  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, поліконтинентальний, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт пінічноамериканського 

походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбанзона. По 

всій території часто (городи, поля, присадибні ділянки, сади), вітамінна, декоративна, 

жироолійна, кормова, медоносна, харчова. 

322. (59) Heliantus decapetalus L. Соняшник десятипелюстковий (ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, бореально-меридіональний, 

північноамериканський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (парки, клумби, 

присадибні ділянки, сади), декоративна, медоносна. 

323. (60) **Helianthus tuberosus L. Соняшник бульбистий або топінамбур (с) 

(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

бульбокореневий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, північноамериканський, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського 

походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3,2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (городи, поля, присадибні ділянки, сади, 

чагарникові зарості),  кормова, харчова, вітамінна, лікарська, декоративна. 

324. (61) **Helichrysum arenarium (L.)Moench Цмин пісковий (безсмертник) 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

оліготроф, sm-temp.k1-3EUR-WAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, 

степант, псамофант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (піщані лісові чи лучні ділянки, 

узлісся, присадибні ділянки, інколи сади чи клумби), декоративна, лікарська, ефіроолійна, 

технічна, медоносна, фарбувальна. 

325. (62) **Heliopsis scabra Dun. Геліопсіс шорсткий у ВрКО та КФСП немає, а у 

ФРПСП є  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

бореально-тропічний, північноамериканський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт,  епекофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 2.3, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, присадибні 

ділянки, городи, сади), декоративна, медоносна. 

326. (63) Hieracium echioides Lumn. ex Gochn. (Pilosella  echioides (Lumn.) Schultz) 

Нечуйвітер синяковидний (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, температно-

субмеридіональний, європейсько-азійський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території розсіяно (лісові 

галявини, узлісся, остепнені луки), кормова, медоносна. 

327. (64) **Hieracium umbellatum L. Нечуйвітер зонтичний (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф, (m/mo)-sm-temp-b.k1-

3EURAStemp.k(1)-3AM, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, степант, 

псамофант, автохтонна фракція, еуапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 1.3, 

субурбанзона. По всій території рідко (піщані лісові ділянки, сухі луки і схили), 

декоративна, медоносна, бур’ян. 

328. (65) Hypochaeris maculata L. (Achyrophorus  maculatus (L.)Scop.) Ахірофорус 

або Поросинець  плямистий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, 

оліготроф, EUR-SSIB, європейсько-середземноморсько-малоазійський, бореально-

субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (сухі степові схили, луки, узлісся, 

чагарникові зарості), декоративна, бур’ян. 

329. (66) **Inula britannica L. Оман британський (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)-sm-b.k(l)-

3EURAS, євразійський, темпоратно-меридіональний, ріпаріоаквант, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофіл, 1.2, 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, береги водойм, поля, біля доріг), бур’ян, 

декоративна, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, технічна, фарбувальна. 

330. (67) **Inula germanica L. Оман німецький у КФСП та ФРПСП немає 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

західноєвразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, апофіт 

випадковий, олігогемероб, урбанофоб, 3.1, субурбанзона. По всій території рідко (луки, 

поля, сади, біля доріг), декоративна, лікарська, медоносна, бур’ян. 

331. (68) **Inula helenium L. Оман високий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, m/mo-sm/mo-(temp).oz3OEURWAS, палеарктичний,  темпоратно-

субмеридіональний, пратант, маргант, автохтонна фракція, мезо-, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (узлісся, лісові луки, береги водойм, 

сади), лікарська, декоративна, харчова, вітамінна, технічна, медоносна, фарбувальна. 

332. (69) **Inula hirta L. Оман шершавий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, EUR, 

палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, оліго-, 

мезогемероб, урбанофоб, 3.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (узлісся, лісові 

галявини, чагарникові зарості), декоративна, медоносна, бур’ян. 

333. (70) **Iva xanthiifolia Nutt. (Cyclachaena xanthifolia (Nutt.)Fresen.) Чорнощир 

звичайний (а+с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp.k1-2EUR-

AM, поліконтинентальний, плюризональний, маргант, пратант, степант, синантропант, 
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адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, ксенофіт, епекофіт, 

мезо-, еу-, полігемероб, урбанофіл, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (лісосмуги, поля, городи, сади, смітники), бур’ян. 

334. (71) Lactuca sativa L. Латук посівний (ВрКО) ФРПСП, у КФСП немає 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, поліконтинентальний, 

темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморсько-ірано-туранського походження, аколютофіт, епекофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 3.1, субурбанзона. По всій території часто (присадибні ділянки, поля, 

городи, сади), вітамінна, харчова, кормова, бур’ян. 

335. (72) **Lactuca serriola L. (Lactuca scariola L.) Латук дикий або компасний (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, m-

sm-temp.k1-3EURWAS, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського 

походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (присадибні ділянки, городи, поля, біля доріг, 

смітники), бур’ян, кормова, жироолійна, лікарська. 

336. (73) **Lapsana communis L. Празелень звичайна (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp-b.oz1-

3EUR, палеарктичний, бореально-меридіональний, маргант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

розсіяно (узлісся, чагарникові зарості), бур’ян, кормова, медоносна. 

337. (74) **Leontodon autumnalis L. Любочки осінні (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.oz1-3EUR-WAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, поля), декоративна, кормова, медоносна. 

338. (75) **Leontodon hispidus L. Любочки щетинисті або волохаті (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, EUR-WAS, 

європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-меридіональний, 

пратант, степант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанонейтрал, 4.1 урбан- і 

субурбанзона. По всій території дуже рідко (лісові галявини, сухі луки, схили), 

декоративна, кормова, медоносна. 

339. (76) Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria suaveolens Buchen.) 

Лепідотека запашна або Ромашка без'язичкова (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, бореально-

меридіональний, європейсько-азійський, маргант, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт східноазійського походження, епекофіт, аколютофіт, полігемероб, урбанофіл, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (біля доріг, пустирі, парки, сади, поля, 

береги водойм, лісові галявини, узлісся), кормова, медоносна, бур'ян. 

340. (77) **Leucanthemum vulgare Lam. Королиця звичайна (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m/mo)-

sm/(mo)-temp-b.oz1-3EURWAS, євразійський, бореально-меридіональний, пратант, 

степант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 
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субурбанзона. По всій території часто (узлісся, чагарникові зарості, сухі луки, сади), 

вітамінна, декоративна, ефіроолійна, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

341. (78) **Mycelis muralis (L.)Dumort. (Lactuca muralis Less.) Міцеліс стінний 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциофіт, оліготроф, m/mo-sm-

temp-b.oz1-2EUR-WSIB, європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратний, 

сильвант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 

4.3, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (ліси, лісоіві галявини, узлісся), 

кормова, медоносна. 

342. (79) **Onopordum acanthium L. Татарник звичайний (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, m-

sm-temp.k(1)-3-oz1EURWAS, євразійський, темпоратно-меридіональний, маргант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, 

аколютофіт, епекофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По 

всій території рідко (лісосмуги, біля доріг, шляхів, смітники, чагарникові зарості),  бур’ян, 

жироолійна, медоносна, технічна. 

343. (80) **Phalacroloma annuum (L.)Dumort. = (Stenactis annua Nees.) Стенактіс або 

Тонколучник однорічний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, NAM, 

голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, 

еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (ліси, 

узлісся, луки, береги водойм), бур’ян, декоративна. 

344. (81) **Pilosella cymosa (L.) Schultz et Sch. Bip. = (Hieracium cymosum L.) 

Волохатка напівзонтична або Нечуйвітер напівзонтичний (ВрКО) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

EURWAS, європейсько-східносередземноморський, бореально-меридіональний, пратант, 

степант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (сухі піщані ділянки лук, полів, узлісся), декоративна, кормова, 

медоносна. 

345. (82) **Pilosella officinarum (Schult. et  Sch. Bip.)Schult. et  Sch. Bip.  = 

(Hieracium pilosella L.) Волохатка лікарська або Нечуйвітер волохатенький (ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, (m/mo)-sm-

temp-b.oz1-3EURWSIB, середземноморсько-європейсько-сибірський, бореально-

меридіональний, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 

4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (сухі піщані ділянки лук, полів, 

узлісся), декоративна, лікарська, медоносна. 

346. (83) **Pyrethrum corymbosum (L.) Scop. (Chrysanthemum corymbosum L.) 

Маруна щиткова або Попівник щитковий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-b.oz(1)-

3-k1EURAS, європейсько-сибірський, темпоратний, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (узлісся, лісові 

галявини, чагарникові зарості, луки), декоративна, ефіроолійна, медоносна. 
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347. (84) **Rudbeckia hirta L. Рудбекія шершава або волосиста (ВрКО) (с) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

поліконтинентальний, темпоратний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, колонофіт, еу-, мезогемероб, урбанофіл, 

3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, присадибні ділянки, парки, 

кладовища, сади, біля доріг), декоративна. 

348. (85) Rudbeckia laciniata L. Рудбекія роздільнолиста (а+с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, NAM, 

поліконтинентальний, темпоратний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, колонофіт, еу-, мезогемероб, урбанофіл, 

невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, присадибні 

ділянки, парки, кладовища, сади, біля доріг), декоративна. 

349. (86) Scorzonera humilis L. Скорзонера низька (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, бореально-

темпоратний, європейський, сильвант, маргант, пратант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (береги водойм, 

лісові галявини, узлісся, остепнені луки, степові ділянки), кормова, медоносна, 

декоративна, лікарська. 

350. (87) Scorzonera purpurea L. Скорзонера пурпурова (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

темпоратно-субмеридіональний, європейсько-західноазійський, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території розсіяно 

(парки, береги водойм, камянисті виступи,  лісові галявини, узлісся, остепнені луки), 

кормова, медоносна, декоративна. 

351. (88) **Senecio jacobaea L. (Jacobaea vulgaris Gaertn.) Жовтозілля Якова (с) 

(ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, NOM, 

палеарктичний, темпоратно-меридіональний, пратант, степант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно (лучні сухі ділянки, заплавні луки, чагарникові зарості, лісові галявини, поля), 

лікарська, медоносна, отруйна, технічна, фарбувальна. 

352. (89) **Senecio vernalis Waldst. et Kit. Жовтозілля весняне (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm.k2-

(3)OEUR-VORDAS, європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 

3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, городи, сади, біля доріг), 

бур’ян, дубильна, кормова, лікарська, технічна, фарбувальна. 

353. (90) **Senecio vulgaris L. Жовтозілля звичайне (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp-b.oz1-

3EURAS, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, синантропант, адвентивна 
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фракція, археофіт азійського походження, аколютофіт, епекофіт, еу-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, городи, сади, 

біля доріг, смітники), бур’ян, дубильна, кормова, лікарська, жироолійна, технічна, 

фарбувальна. 

354. (91) **Silybum marianum (L.)Gaertn. (Carduus marianus L.) Розторопша 

плямиста у КФСП немає 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, MED, 

темпоратно-меридіональний, середземноморсько-євразійський, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, ергазіофіт, епекофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко 

(клумби, присадибні ділянки, городи, сади), лікарська, медоносна, декоративна, кормова, 

харчова, вітамінна. 

355. (92) **Solidago canadensis L. Золотушник канадський (а+с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП   

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp-

b.k(1)-3-oz1EUR-AM, європейсько-північноамериканський, темпоратно-

субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського 

походження, ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, присадибні ділянки, сади), бур’ян, 

декоративна, дубильна, медоносна, технічна, фарбувальна. 

356. (93) **Solidago virgaurea L. Золотушник звичайний (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

boreostrop/moOAS+m/mo-sm-tempb-(arct).oz1-3EURAS, середземноморсько-європейсько-

західносибірський, плюризональний, сильвант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, узлісся, лісові 

галявини, чагарникові зарості), декоративна, дубильна, медоносна, фарбувальна, бур’ян. 

357. (94) **Sonchus arvensis L. Жовтий осот польовий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

(m)-sm-temp-(b).k(1)-3-oz1EURAS, поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, аколютофіт, епекофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно 

(поля, городи, сади, біля доріг, чагарникові зарості), бур’ян, вітамінна, жироолійна, 

кормова. 

358. (95) **Sonchus oleraceus L. (Sonchus asper (L.)Hill) Жовтий осот городній (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищнвий, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-

temp.oz1-3EURAS, поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт середземноморського походження, аколютофіт, епекофіт, еу-, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно 

(присадибні ділянки, городи,поля, сади), бур’ян, вітамінна, кормова, лікарська, 

жироолійна, медоносна, харчова. 

359. (96) **Sonchus palustris L. Жовтий осот болотний (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, 

мезотроф, західноєвразійський, темпоратно-меридіональний, пратант, палюдант, 
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автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території рідко 

(заболочені місця, вологі луки), медоносна, жироолійна, кормова. 

360. (97) **Tagetes erecta L. Чорнобривці прямостоячі (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, центральноамериканський, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт центральноамериканського 

походження (Мексика), ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 2.3, урбанзона. 

По всій території часто (клумби, присадибні ділянки, парки, городи, сади), декоративна, 

лікарська, ефіроолійна. 

361. (98) **Tagetes patula L. Чорнобривці розлогі (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, еутроф, 

південноамериканський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

центральноамериканського походження (Мексика), ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 2.2, урбанзона. По всій території часто (клумби, присадибні ділянки, 

парки, городи, сади), декоративна, лікарська, ефіроолійна. 

362. (99) **Tanacetum vulgare L. Пижмо звичайне (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)-sm-temp-b.k(1)-3-

oz1EURAS, голарктичний, бореально-меридіональний, маргант, пратант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території розсіяно (луки, береги водойм, узлісся, галявини, чагарникові зарості), 

декоративна, дубильна, фарбувальна, ефіроолійна, лікарська, медоносна, отруйна, 

технічна. 

363. (100) **Taraxacum officinale Wigg. Кульбаба лікарська (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний,  каудексовий, літньо-зимовозелений, ефемероїд, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

m-sm-temp-(arct).oz(1)-3-k1EUR, євразійський, бореально-меридіональний, маргант, степант, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, 

урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(лісові галявини, луки, парки, поля, городи, сади, лісосмуги), вітамінна, декоративна,  

ефіроолійна,  кормова,  лікарська,  медоносна, технічна, харчова, бур’ян. 

364. (101) **Tragopogon major Jacq. (~Tragopogon dubius Scop.) Козельці великі 

(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-stemp.oz(1)-

3EUR, європейський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, сильвант, автохтонна 

фракція, еуапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (лісові галявини, узлісся, сухі луки), декоративна, кормова, лікарська, 

медоносна, харчова. 

365. (102) **Tripleurospermum inodorum (L.)She. Bip. (Matricaria perforata Merat.) 

Триребник непахучий або Ромашка непахуча (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, sm-temp-b.oz1-

3EURWSIB, європейсько-середземнорсько-малоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

середземноморсько-передньоазійського походження, ксенофіт, епекофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, 

городи, біля доріг, сади, смітники), бур’ян, декоративна, жироолійна, лікарська, 

ефіроолійна, фарбувальна. 
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366. (103) **Tussilago farfara L. Підбіл звичайний або мати-й-мачуха (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m/mo-sm-temp-

b.oz1-3EUR-WAS(OAS), палеарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, 

ріпаріоаквант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.2, 

субурбанзона. По всій території часто (луки, заплавні луки, біля берегів водойм, інколи на 

присадибних ділянках), вітамінна, декоративна, дубильна, кормова, лікарська, медоносна, 

жироолійна, харчова. 

367. (104) Xanthium californicum Greene Нетреба каліфорнійська (а+с) (ВрКО) 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, плюризональний, 

північноамериканський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ксенофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 

1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (смітники, чагарникові зарості, взовж 

доріг, автошляхів, залізниці), бур’ян, жироолійна, фарбувальна, лікарська, отруйна. 

368. (105) Xanthium spinosum L. Нетреба колюча (а+с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, плюризональний, 

південноамериканський, ріпаріоаквант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноамериканського походження, ксенофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 

4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (смітники, чагарникові зарості, береги 

водойм), бур’ян, жироолійна, фарбувальна, лікарська, отруйна. 

369. (106) Xanthium strumarium L. Нетреба звичайна (а+с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, (m)-sm-temp.k2-

3EUR-(WAS), голарктичний, темпоратно-меридіональний, ріпаріоаквант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського походження, ксенофіт, епекофіт, еу-, 

мезогемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (смітники, чагарникові зарості, береги водойм, залізничні шляхи), 

бур’ян, жироолійна, фарбувальна, лікарська, отруйна. 

32. Balsaminaceae Бальзамінові 

370. (1) **Impatiens balsamina L. (Balsamina hortensis DC.) Розрив-трава (недотрога) 

садова, бальзамін  

(ВрКО) 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциофіт, мезотроф, південноазійський 

(індійський), темпоратно-тропічний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноазійського походження, ксенофіт, агріофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, клумби, присадибні ділянки), 

декоративна, бур’ян. 

371. (2) **Impatiens noli-tangere L. Розрив-трава (недотрога) звичайна 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциофіт, мезотроф, sm-temp-b.k(1)-3-

oz1EURAS+WAM, євразійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території 

звичайно (ліси, узлісся, сади, парки), декоративна, бур’ян. 
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372. (3) **Impatiens parviflora DC. Розрив-трава (недотрога) дрібноквіткова (а+с) 

(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, гігрофіт, сциофіт, мезотроф, m/mo-sm.k(1)-3-oz1EUR-

MAS, палеарткичний, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт центральноазійського походження, ксенофіт, агріофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (ліси, узлісся, лісосмуги), декоративна, бур’ян. 

33. Berberidaceae Барбарисові 

373. (1) **Berberis thunbergii DC. Барбарис Тунберга ФРПСП, у КФСП є згадка у 

списку немає 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, поліконтинентальний, плюризональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт східноазійського походження, колонофіт, 

ергазіофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, 2.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

рідко (парки, клумби, кладовища), декоративна, медоносна, харчова. 

374. (2) **Berberis vulgaris L. Барбарис звичайний (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)/mo-sm/mo-(temp).oz(1)-3EUR, 

європейський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезо-, олігогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (парки, клумби, кладовища), вітамінна, декоративна, дубильна, 

жироолійна, медоносна, технічна, харчова. 

375. (3) **Mahonia aquifolium (Pursh)Nutt. Магонія падуболиста (с) ФРПСП, у 

КФСП немає 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

вічнозелений, мезофіт, геліосциофіт, оліготроф, північноамериканський, плюризональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

ксенофіт, агріофіт, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 2.1, урбанзона. По всій території 

рідко (парки, клумби, кладовища), декоративна, харчова. 

34. Betulaceae Березові 

376. (1) **Alnus glutinosa (L.)Gaertn. (Alnus vulgaris Pers.) Вільха чорна 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, гігрофіт, геліосциофіт, еутроф, (m)/mo-sm-temp-(b).oz1-3EUR-(WSIB), 

західноєвразійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, палюдант, ріпаріоаквант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території 

звичайно (береги водойм, болотисті місця, вологі ліси), декоративна, дубильна, лікарська, 

технічна, фарбувальна. 

377. (2) **Betula pendula Roth (Betula verrucosa Ehrh) Береза повисла (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm(mo)-temp-b.oz1-3EUR-WSIB, 

європейсько-західносибірський, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, олігогемероб, урбанонейтрал, 4.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся, парки, біля доріг, гаї), 

декоративна, дубильна, лікарська, технічна, фарбувальна, деревинна. 

378. (3) **Betula pubescens Ehrh. Береза пухнаста (ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (sm)/mo-temp-b.oz1-3EUR-SIB, 

європейсько-сибірський, бореально-темпоратний, палюдант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території рідко (болотисті ліси, 
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узлісся, інколи культивується як декоративна в деяких паркових зонах), декоративна, 

дубильна, лікарська, технічна, фарбувальна. 

379. (4) **Carpinus betulus L. Граб звичайний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциофіт, еутроф, sm/mo-temp.oz(1)-(3)EUR, європейський, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 

4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся, парки, сквери, бульвари, біля 

доріг),  декоративна, дубильна, кормова, лікарська, технічна, деревинна. 

380. (5) **Corylus avellana L. Ліщина звичайна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциофіт, мезотроф, (m)/mo-sm/mo-temp-(b).oz1-3EUR, 

європейський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, синантропант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто 

(ліси, узлісся, сади, парки, сквери, присадибні ділянки),  декоративна, дубильна, кормова, 

лікарська, харчова. 

35. Bignoniaceae Бігнонієві 

381. (1) **Campsis radicans (L.)Seem Кампсис повзучий або укорінливий (ВрКО) 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, ліана, безрозетковий, повзуче, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, північноамериканський, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського 

походження, ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 2.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (парки, сквери, сади, присадибні ділянки), 

декоративна. 

382. (2) **Catalpa bignonioides Walt. Катальпа бігнонієвидна (ВрКО) 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, оліготроф, темпоратно-субмеридіональний, 

північноамериканський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 2.1, урбанзона. По всій території рідко (парки, сквери, сади, присадибні 

ділянки), декоративна. 

36. Boraginaceae Шорстколисті 

383. (1) Anchusa officinalis L. Воловик лікарський (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, 

sm-temp.k(1)-3-oz1EUR, європейсько-східносередземноморський, темпоратно-

субмеридіональний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

середземноморського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (луки, поля, біля доріг, 

смітники), декоративна, кормова, лікарська, медоносна, харчова, бур’ян. 

384. (2) Anchusa procera Bess. Воловик високий (с) (ВрКО) КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, 

(m)-sm-temp.oz1-3EUR, східноєвропейсько-середземноморський, темпоратно-

субмеридіональний, степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанофоб, 

4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (степові луки, поля, береги річок, біля 

доріг), декоративна, кормова, лікарська, медоносна, харчова, бур’ян. 

385. (3) Asperugo procumbens L. Гостриця лежача (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, сланке, літньо-зимовозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, m-sm-temp-b.k(1)-3EUR-WAS, палеарктичний, бореально-меридіональний, 

синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- 
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і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, дороги, городи, смітники), вітамінна, 

лікарська, харчова, бур’ян. 

386. (4)  Borago officinalis L. Огірочник лікарський (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp.oz1-2EUR, темпоратно-меридіональний, євразійський, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, ергазіофіт, епекофіт, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (городи, 

поля, смітники), бур’ян, медоносна, вітамінна, декоративна, лікарська, харчова. 

387. (5) Buglossoides arvensis (L.)Johnst = (Lithospermum arvense L.) Буглосоїдес або 

Горобейник польовий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньо-зимовозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, m-

sm-temp-b.k(1)-3-oz1EURAS-T-SOSEC, євразійський, бореально-субмеридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземнморсько-ірано-туранського 

походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (поля, городи, біля доріг), вітамінна, жироолійна, 

фарбувальна, технічна, бур’ян. 

388. (6) **Cerinthe minor L. Вощанка мала (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, темпоратно-меридіональний, європейсько-середземноморсько-

передньоазійський, пратант, псамофант, синантропант, автохтонна фракція, випадковий 

апофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території рідко (біля доріг, 

пустирі, парки, сади, поля, кам'янисті схили, береги водойм, луки), декоративна, 

жироолійна, лікарська, технічна, бур'ян. 

389. (7) **Cynoglossum officinale L. Чорнокорінь лікарський (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp-b.k(1)-3-oz1EUR-(WAS), палеарктичний, темпоратно-меридіональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, 

аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території рідко (засмічені місця, степові схили, луки), технічна, фарбувальна, 

жироолійна, лікарська, медоносна, бур’ян, отруйна. 

390. (8) Echium russicum J.F. Gmel. (Echium rubrum Jacq.) Синяк руський або 

червоний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

мезотроф, субмеридіонально-меридіональний, голарктичний, марант, пратант, степант, 

петрофант, автохтонна фракція, випадковий апофіт, мезогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (біля доріг, пустирі, кам'янисті 

схили, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), медоносна, лікарська, бур'ян. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 

391. (9) **Echium vulgare L.  Синяк звичайний (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, m-

sm-temp-b.oz1-3EUR-WAS, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, степант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (степові ділянки, сухі луки, біля доріг, смітники), 

вітамінна, декоративна, жироолійна, технічна, медоносна, фарбувальна, бур’ян. 
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392. (10) Lappula squarrosa (Retz.)Dumort. (Lappula myosotis Moench, 

Echinospermum lappula Lehm.) Липучка відхилена (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, 

m-sm-temp-b.k(1)-3-oz1EURAS, поліконтинентальний, бореально-субмеридіональний, 

пратант, псамофант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземнорсько-ірано-

туранського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (піщані кам'янисті місця, поля, городи, 

біля доріг), вітамінна, медоносна, бур’ян. 

393. (11) **Lithospermum officinale L. Горобейник лікарський (с) (ВрКО) КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m-sm-

temp.oz(1)-3-k1EURWAS, південно-східноєвропейський, темпоратно-субмеридіональний, 

маргант, псамофант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 1.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (сухі відкриті місця, поля, біля доріг), 

вітамінна, жироолійна, фарбувальна, технічна, бур’ян. 

394. (12) Lycopsis arvensis L. (Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.) Кривоцвіт (Лікопсис) 

польовий(с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp-b.k(1)-3-oz1EUR, європейський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, 

аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території рідко (поля, городи, засмічені місця), лікарська, фарбувальна, медоносна, 

технічна, бур’ян. 

395. (13) Myosotis arvensis (L.)Hill Незабудка польова (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.oz(1)-3-k1EUR-WAS, євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, 

маргант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземнорсько-ірано-туранського 

походження, аколютофіт, епекофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (гаї, узлісся, поля, луки, біля доріг), лікарська, 

технічна, медоносна, бур’ян. 

396. (14) Myosotis laxa Lehm. = (Myosotis caespitosa K.F. Schultz)  Незабудка пухка 

або дерниста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

бореально-меридіональний, голарктичний, пратант, палюдант, псамофант, автохтонна 

фракція, випадковий апофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, урбан- і субурбанзона. По 

всій території звичайно (береги водойм, луки, болотисті ділянки), медоносна, лікарська, 

технічна, бур'ян. 

397. (15) **Myosotis micrantha Pall. ex Lehm. (Myosotis arenaria Schrad.) Незабудка 

дрібноквіткова (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m/mo-

sm-temp-b.oz(1)-3-k1EURWSIB, західноєвразійський, бореально-меридіональний, пратант, 

степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, олігогемероб, урбанонейтрал, 1.2, 

субурбанзона. По всій території рідко (узлісся, поля, луки, біля доріг), бур’ян, 

декоративна, медоносна. 

398. (16) **Myosotis scorpioides L. (Myosotis palustris (L.)L.) Незабудка завита 

(болотна) (ВрКО) КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-

temp-b.(oz(1)-3)-k1EUR-SIB+OAM, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, 

палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій 

території рідко (болота, вологі луки, береги водойм), декоративна, медоносна, бур’ян.  

399. (17) **Myosotis sparsiflora Mikan ex Pohl = (Strophiostoma sparsiflora 

(Pohl)Turcz.) Строфіостома рідкоцвіта або Незабудка рідкоквіткова (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp-b.k(1)-3EUR-(WAS), західноєвразійський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По 

всій території рідко (ліси, гаї, узлісся, біля доріг), декоративна, медоносна. 

400. (18) **Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. Незабудка лісова (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи багаторічник, напіврозетковий, 

короткореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp-b-

arct.oz1-3EURAS, бореально-темпоратний, євразійський, сильвант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, узлісся, 

засмічені місця), декоративна, медоносна. 

401. (19) **Nonea pulla DC Куряча сліпота звичайна або темно-бура (Гродзінський, 

ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, m-sm-stemp.k(1)-3EUR-WAS, східноєвропейський, темпоратно-

меридіональний, пратант, степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, оліго-, 

еугемероб, урбанофоб, 3.1, субурбанзона. По всій території дуже рідко (поля, городи, 

смітники), бур’ян, декоративна, жироолійна, медоносна, фарбувальна. 

402. (20) **Omphalodes scorioides (Haenke) Schrk. Омфалодес завитий 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дворічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ефемер, мезофіт, сциофіт, еутроф, ефемер, 

бореально-меридіональний, європейський, сильвант, марант, пратант, атохтонна фракція, 

мезогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території рідко (лісові галявини, 

узлісся, луки), медоносна, лікарська, бур'ян. 

403. (21) **Phacelia tanacetifolia Benth.  Фацелія пижмолиста (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.oz1-3-k1(EUR)-WAM(*), поліконтинентальний, темпоратно-субмеридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (поля, городи, клумби, сади), медоносна, кормова, декоративна, технічна.  

404. (22) **Pulmonaria angustifolia L. (Pulmonaria azurea Bess.) Медунка 

вузьколиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, sm-

temp.oz(1)-3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратний, сильвант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території дуже рідко (ліси, 

узлісся і лісові галявини), декоративна, медоносна. 

405. (23) **Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem (Pulmonaria mollissima A. Kern.) 

Медунка м'якенька (Гродзінський, ВрКО) КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, EUR, 

Temp, європейський, темпоратний, сильвант, синантропант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, узлісся і 

галявини, парки), декоративна, медоносна. 

406. (24) **Pulmonaria obscura Dumort. Медунка темна(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциофіт, мезотроф, sm-temp-

b.oz(1)-3EUR, європейсько-західносибірський, бореально-темпоратний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території 

звичайно (ліси, узлісся і лісові галявини), декоративна, медоносна. 

407. (25) **Pulmonaria officinalis L. Медунка лікарська (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-temp-b.oz(1)-

3EUR, європейський, бореально-темпоральний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся і лісові 

галявини), декоративна, лікарська, медоносна.  

408. (26) **Symphytum officinale L. Живокіст лікарський(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, каудексовий, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

sm-temp.oz1-3EUR-(WAS), західноєвразійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території рідко (вологі луки, узлісся, береги водойм), кормова, лікарська, медоносна, 

отруйна. 

37. Brassicaceae Капустові 

409. (1) **Alliaria petiolata (Bieb.)Cavara et Grande Кінський часник черешковий (с) 

(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, m/mont-

temp.k1-6EUR-WAS,(N)NAM, європейсько-середземноморсько-ірано-туранський, 

темпоратно-меридіональний, сильвант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанофіл, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, лісові галявини), 

вітамінна, ефіроолійна, жироолійна, кормова, лікарська, харчова, бур’ян. 

410. (2) Alyssum desertorum Stapf Бурачок пустельний(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, євразійський 

пустельно-степовий, темпоратно-меридіональний, синантропант, автохтонна фракція, 

еуапофіт, оліго-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбанзона. По всій території звичайно 

(поля, парки, дороги), бур’ян, жироолійна, кормова, медоносна. 

411. (3) Alyssum hirsutum Bieb. Бурачок шорсткий (с) (ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

літньозелений, ефемер, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, південно-східноєвропейський, 

субмеридіональний, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, еугемероб, 

урбанофоб, 1.2, урбанзона. По всій території часто (поля, залізничні та автошляхи), 

бур’ян, кормова, декоративна. 

412. (4) **Arabidopsis thaliana (L.)Heynh. (Sisymbrium thalianum Gay et Monnard.) 

Арабідопсис або Різушка Таля (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

trop/moOAFR+m/mo-sm-temp-(b).k1-5EUR-ZAS, поліконтинентальний, темпоратно-

субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-
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ірано-туранського походження, аколютофіт, агріофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, 

урбанзона. По всій території звичайно (поля, городи, дороги), бур’ян, жироолійна, 

кормова, лікарська, харчова. 

413. (5) Arabis nemorensis (Hoff.)Koch. = (Arabis planisiliqua (Pers.)Reichenb) 

Гусимець плоско- стручковий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

sm.temp.oz(1)-3-k1EUR-WSIB, голарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, 

пратант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (ліси, лісові галявини, луки), бур’ян, декоративна. 

414. (6) **Armoracia rusticana Gaerthn., Mey. et Scherb. (Cochlearia armoracia L., 

Nasturtium armoracia Fr.) Хрін звичайний (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, 

еутроф, sm-temp.k2-5EUR,(N)AM, голарктичний, субмеридіонально-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт ірано-туранського походження, ергазіофіт, 

епекофіт, полігемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно (поля, городи, іноді біля доріг), бур’ян, вітамінна, декоративна, жироолійна, 

ефіроолійна, лікарська, харчова. 

415. (7) Bаrbarea stricta Andrz. Суріпиця пряма(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, вічнозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, sm-temp-b.k2-

7EUR-WAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, палюдант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (вологі луки, болотисті місця), бур’ян, кормова, лікарська, медоносна, харчова, 

фарбувальна. 

416. (8) Bаrbarea vulgaris R. Br. Суріпиця звичайна (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, EUR, 

європейський, плюризональний, степант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, 

еугемероб, урбанофіл, 1.3,  урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, поля, 

біля доріг), харчова, жироолійна, медоносна, бур’ян. 

417. (9) **Berteroa incana (L.)DC. Гикавка сива (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

мезотроф, sm-temp.k3-6EUR-WAS,(N)temp-(b).k2EUR,NAM, західноєвразійський, 

плюризональний, пратант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, еу-, 

полігемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля, дороги), 

бур’ян, кормова, лікарська, медоносна, харчова, фарбувальна. 

418. (10) **Brassica campestris L. Капуста польова, ріпа (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, sm-b.k1-8EUR, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

центральноазійського походження, ксенофіт, епекофіт, еу-, полігемероб, урбанофіл, 3.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля, городи, дороги), бур’ян, жироолійна, 

кормова, технічна, харчова. 

419. (11) Brassica napus L. Ріпак, бруква (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, 
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європейський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноєвропейського походження, ергазіофіт, епекофіт, полігемероб, урбанофіл, 3.1, 

урбанзона. По всій території часто (поля, городи, дороги), бур’ян, жироолійна, кормова, 

технічна, харчова. 

420. (12) Brassica nigra (L.)Koch Гірчиця чорна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m-temp.k1-5EUR-

(WAS),(N)AM, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, ергазіофіт, епекофіт, 

еугемероб, урбанофіл, 3.1, урбанзона. По всій території звичайно (поля, городи, дороги), 

бур’ян, жироолійна, кормова, технічна, харчова. 

421. (13) **Brassica oleracea L. (Brassica sylvestris (L.)Mill.) Капуста городня 

(ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, еутроф, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, ергазіофіт, епекофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.1, 

урбанзона. По всій території звичайно (поля, городи), декоративна, вітамінна, жироолійна, 

кормова, технічна, харчова. 

422. (14) **Bunias orientalis L. Свербига східна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Геофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm(mo)-

temp-b.k2-6EUR-WAS;tempEAM, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, степант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт східносередземноморського походження, 

епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно ( береги річок, поля, дороги, смітники), бур’ян, жироолійна, кормова, лікарська, 

медоносна, харчова, фарбувальна. 

423. (15)  Camelina microcarpa Andrz. Рижій дрібноплідний (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, m-temp.k3-

7EURAS, поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, 

археофіт середземноморсько-східнотуранського походження, епекофіт, аколютофіт, 

еугемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поле, городи, 

дороги), бур’ян, жироолійна, кормова, технічна, харчова. 

424. (16) Camelina sativa (L.)Crantz Рижій посівний (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-b.k4-

5OEUR-WAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт середземноморського або близькосхідного походження, епекофіт, 

ергазіофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко 

(поля, городи, дороги, смітники), бур’ян, жироолійна. 

425. (17) **Cаpsella bursa-pastoris (L.)Medik. Грицики звичайні (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, austr+m-b.k1-

7CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, палюдант, степант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт нез’ясованогоого походження, епекофіт, 

аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій 
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території звичайно (луки, поля, степові ділянки), бур’ян, жироолійна, кормова, лікарська, 

медоносна, харчова, фарбувальна. 

426. (18) **Cardamine amara L. Жеруха гірка (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-temp-(b).k2-

5EUR(WSIB), середземноморсько-європейсько-західносибірський, бореально-

темпоратний, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (болота, вологі луки, береги водойм), вітамінна, 

декоративна, жироолійна, лікарська, харчова. 

427. (19) Cardamine dentata Schult. Жеруха зубчаста(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, вічнозелений, гігрофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm/mo-arct.k1-

7CIRCPOL, середземноморсько-європейсько-західносибірський, бореально-темпоратний, 

пратант, палюдант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (береги водойм, болотисті місця, вологі 

луки), вітамінна, декоративна, жироолійна, лікарська, харчова. 

428. (20) **Cardamine impatiens L. Жеруха недоторкана(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дворічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциофіт, мезотроф, євразійський, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, 

узлісся, береги водойм), вітамінна, декоративна, жироолійна, лікарська, медоносна, 

харчова. 

429. (21) **Cardamine pratensis L. Жеруха лучна(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф,  sm/mont-temp.k2-

7CIRCPOL, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (вологі луки, болотисті місця, узлісся), вітамінна, медоносна. 

430. (22) Cardaria draba (L.)Desv. (Lepidium draba L.) Кардарія крупковидна 

(Серцевиця крупкоподібна) (с+а) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-

temp.k2-8EUR-WAS+AM, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, степант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-передньоазійського 

походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По 

всій території часто (поля, городи, залізничні та автошляхи), бур’ян, вітамінна, 

декоративна, жироолійна, лікарська, харчова. 

431. (23) Chorispora tenella (Pall.)DC. Хориспора ніжна (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП , КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, MED-AS, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

нез’ясованогоого походження, епекофіт, аколютофіт, еу-, полігемероб, урбанофіл, 1.2, 

урбанзона. По всій території рідко (поля, дороги, залізничні та автошляхи, смітники), 

бур’ян, жироолійна, кормова, лікарська, медоносна, харчова, фарбувальна. 

432. (24) Conringia orientalis (L.)Dumort. Конрингія східна (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ефемер, мезофіт, геліофіт, мезотроф, MED, 

середземноморсько-азійський, темпоратно-меридіональний, степант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 
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епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбанзона. По всій території дуже 

рідко (поля, дороги, залізничні та автошляхи, смітники), бур’ян. 

433. (25) Dentaria bulbifera L. (Cardamine bulbifera (L.) Crantz) Зубниця бульбиста 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциофіт, еутроф, WEUR, європейсько-середземноморсько-

передньоазійський, темпоратний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, лісові галявини, узлісся), 

декоративна. 

434. (26) Dentaria quinquefolia M.B. Зубниця п'ятилиста (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, ефемероїд, температно-

меридіональний, європейський, сильвант, маргант, пратант, автохтонна фракція, еу-, 

мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, лісові галявини, 

узлісся, луки), медоносна, лікарська, бур'ян. 

435. (27) **Descurainia sophia (L.)Webb. ex Prantl  Кудрявець Софії (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, MED-AS, 

голарктичний, бореально-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

археофіт ірано-туранського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, 

урбанзона. По всій території часто (поля, дороги, смітники, пустки), бур’ян, жироолійна, 

кормова, технічна, харчова. 

436. (28) Diplotaxis muralis (L.)DC. Дворядник муровий (а+с) (ВрКО)

 ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, (m)-sm-temp.k1-

4EUR,(N)AM, поліконтинентальний, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт південноєвропейського походження, епекофіт, аколютофіт, 

еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, дороги, 

смітники, пустки), бур’ян, кормова, медоносна. 

437. (29) Diplotaxis tenuifolia (L.)DC. Дворядник тонколистий (а+с) (ВрКО)

 ФРПСП, КФСП 

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, (m)-sm-

temp.k1-4EUR,(N)AM, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, еу-

, полігемероб, урбанофіл, 1.2, урбанзона. По всій території дуже рідко (залізничні та 

автошляхи, дороги, смітники), бур’ян, жироолійна. 

438. (30) Draba nemorosa L. Крупка дібровна (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-b.k3-

9CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, степант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. 

По всій території звичайно (луки, поля, дороги), бур’ян, кормова, лікарська. 

439. (31) **Erophila verna (L.)Bess. (Draba verna L.) Веснянка весняна (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp-

(b)k.1-5EUR-WAS, європейсько-середземноморсько-середньоазійський, бореально-

меридіональний, степант, псамофант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, 
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урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (піщані місця, сухі 

степові ділянки), бур’ян, кормова, лікарська. 

440. (32) Eruca vesicaria (L.)Cav. ( = Eruca sativa Mill) Ерука посівна або руккола

 (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, еутроф, палеарктичний, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-

передньоазійського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, 

урбанзона. По всій території рідко (поля, городи), вітамінна, лікарська, кормова, харчова, 

бур’ян. 

441. (33) **Erysimum cheiranthoides L. Жовтушник лакфіолевидний (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- або багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, sm-b.k2-

7EUR-AS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт нез’ясованого походження, епекофіт, аколютофіт, еу-, полігемероб, 

урбанофоб, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поле, дороги, 

смітники), дубильна, жироолійна, лікарська, медоносна. 

442. (34) Erysimum diffusum Ehrh. (Erysimum canescens Roth) Жовтушник креслатий 

або розлогий (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дво-, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, EURAS, 

бореально-субмеридіональний, євразійський, степант, пратант, синантропант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території рідко 

(біля доріг, пустирі, поле, город, кам'янисті схили, лісові галявини, узлісся, остепнені 

луки), бур'ян, кормова. 

443. (35) Euclidium  syriacum (L.) R. Br. Несмітник сірійський (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

плюризональний, середземноморсько-євразійський, пратант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт передньоазійського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, 

урбанофіл, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (береги водойм, біля доріг, 

пустирі, поле, город, кам'янисті схили, луки), бур'ян. 

444. (36) **Hesperis matronalis L. (~Hesperis sibirica L.) Вечорниці духмяні, нічна 

фіалка(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, temp-sm.k5-8EUR-AS, 

європейсько-середземноморський,  темпоратно-субмеридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт азійського походження, ергазіофіт, епекофіт, оліго-, 

еугемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, сади, 

клумби, поля), бур’ян, жироолійна, медоносна, декоративна. 

445. (37) **Lepidium densiflorum Schrad. Хрінниця густоцвіта (а+с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-

temp.k3-8OAM-(WAM),(N)smtemp.k2-5EUR, поліконтинентальний, бореально-

меридіональний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (смітники, дороги), бур’ян, жироолійна, 

кормова, технічна, харчова. 

446. (38) Lepidium latifolium L. Хрінниця широколиста (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  
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Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, галотроф, m-temp.k4-

9+litEUR-ZAS,(N)NAM, голарктичний, плюризональний, пратант, автохтонна фракція, 

еуапофіт, мезогемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(луки, береги водойм, смітники), бур’ян, харчова, декоративна. 

447. (39) Lepidium perfoliatum L. Хрінниця пронизанолиста (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

MED-AS, голарктичний, субмеридіонально-меридіональний, степант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 

епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбанзона. По всій території звичайно 

(степові ділянки, поля, дороги), бур’ян, жироолійна, кормова, технічна, харчова.  

448. (40) Lepidium ruderale L. Хрінниця смердюча (с) (Гродзінський, ВрКО)

 ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-

b.k2-7EUR-AS,(N)AM,AUSTR,AFR, поліконтинентальний, бореально-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського походження, епекофіт, 

аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(поля, смітники, дороги), бур’ян, жироолійна, кормова. 

449. (41) **Lobularia maritima (L.)Desv. Лобулярія приморська ФРПСП, у КФСП 

немає 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

середземноморський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, ергазіофіт, епекофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.2, урбан- 

і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, парки, кладовища, городи), декоративна. 

450. (42) Lunaria annua L. Місячниця або Лунарія однорічна у ФРПСП та КФСП 

немає 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, (m)-

sm.oz2-(3)EUR, темпоратно-субмеридіональний, європейський, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт південноєвропейського походження, ергазіофіт, епекофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, парки, 

кладовища), бур’ян, декоративна. 

451. (43) Matthiola annua (L.)Swett Левкой однорічний(ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

південноєвропейський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (клумби, парки, кладовища, городи), 

декоративна. 

452. (44) Neslia paniculata (L.)Desv. Неслія волотиста (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

(sm/mo)-temp-(b).k2-6EUR-WAS,(N)AM, голарктичний, бореально-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт північноамериканського або антропогенного 

походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбанзона. По всій 

території рідко (поля, дороги, смітники), бур’ян, жироолійна, фарбувальна, лікарська. 
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453. (45) **Raphanus raphanistrum L. (Raphanistrum innocuum Medik.) Редька дика

 (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-temp-(b).k1-6EUR, 

поліконтинентальний, бореально-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

археофіт середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 

1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля, городи, дороги, смітники), 

бур’ян, вітамінна, жироолійна, кормова, лікарська, технічна, харчова. 

454. (46) **Raphanus sativus L. Редька посівна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи багаторічник, напіврозетковий, 

бульбокореневий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, середземноморський, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського 

походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбанзона. По всій 

території звичайно (поля, городи), харчова, вітамінна, жироолійна, медоносна, лікарська. 

455. (47) Rapistrum perenne (L.) All. (Myagrum perenne L.) Ріпиця багаторічна 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

еутроф, бореально-субмеридіональний, європейсько-середземноморський, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, епекофіт, 

ергазіофіт, мезогемероб, урбанофіл, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко 

(пустирі, поле, город, сухі луки), медоносна, кормова, жироолійна, бур'ян. 

456. (48) **Rorippa amphibia (L.)Bess. (Nasturtium amphibium R. Br., Cochlearia 

amphibia Led.) Водяний хрін земноводний(ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, 

еутроф, (m)-m-temp.k2-7EUR-SIB,(N)AM, середземноморсько-європейсько-сибірський, 

бореально-субмеридіональний, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто (стоячі і повільнотекучі водойми, 

береги водойм), медоносна, кормова. 

457. (49) Rorippa austriaca (Crantz)Bess. (Nasturtium austriacum Crantz) Водяний 

хрін австрійський (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, гігрофіт, геліофіт, оліготроф, SUBMED, європейсько-

середземноморський, бореально-меридіональний, палюдант, пратант, ріпаріоаквант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По 

всій території звичайно (стоячі і повільнотекучі водойми, береги водойм, вологі луки), 

медоносна, кормова. 

458. (50) **Rorippa sylvestris (L.)Bess. (Nasturtium sylvestre (L.)R. Br.) Водяний хрін 

лісовий (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-

temp.k1-6EURWAS,(N)AM, європейсько-середземноморсько-малоазійський, бореально-

субмеридіональний, пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території звичайно (береги водойм, 

вологі луки), медоносна, отруйна, харчова, бур’ян. 

459. (51) **Sinapis alba L. Гірчиця біла (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm.k1-5EUR; austr+m-b.k1-

7CIRCPOL, європейсько-середземноморський, плюризональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 
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епекофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (поля, городи), бур’ян, кормова, технічна, харчова, медоносна. 

460. (52) **Sinapis arvensis L. (Brassica sinapistrum Boiss.) Гірчиця польова (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-temp-b.k1-5EUR-

WAS,(N)austr+m-bCIRCPOL, голарктичний, бореально-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-атлантично-європейського походження, 

епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

розсіяно (поля, городи, смітники), бур’ян, жироолійна, кормова, технічна, харчова. 

461. (53) Sinapis dissecta Lag. (Brassica dissecta Boiss.) Гірчиця розсіченолиста (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, розетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, темпоратно-

субмеридіональний, середземноморсько-європейсько-азійський, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, 

еугемероб, урбанонейтрал, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (біля доріг, 

пустирі, поле, город, луки), кормова, жироолійна, технічна, бур'ян. 

462. (54) Sisymbrium altissimum L. (Sisymbrium pannonicum Jacq.) Сухоребрик 

високий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ефемер, мезоксерофіт, геліофіт, еу-, 

мезотроф, m-temp.k2-8EUR-WAS,(N)NAM, європейсько-північноамерикансько-

середземноморський, бореально-субмеридіональний, пратант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт південноєвропейського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, 

урбанофіл, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (біля доріг, пустирі, поле, 

город, береги водойм, луки), бур’ян, жироолійна, кормова, вітамінна, харчова. 

463. (55) **Sisymbrium loeselii L. Сухоребрик Лозеліїв (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, m-temp.k2-8EUR-

WAS,(N)NAM, палеарктичний, темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт середземноморського та азійського походження, епекофіт, аколютофіт, 

еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля, дороги, 

смітники, схили), бур’ян, жироолійна, кормова, технічна, харчова. 

464. (56) **Sisymbrium officinale (L.)Scop. Сухоребрик лікарський (с) (ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-

temp.k1-6EUR-WAS,(N)m-tempAM,AUSTR, бореальний, поліконтинентальний, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, епекофіт, 

аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(дороги, городи, поля), бур’ян, лікарська, жироолійна, кормова, харчова. 

465. (57) **Sisymbrium strictissimum L. Cухоребрик стиснутий(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф,  

бореально-меридіональний, європейсько-американський, сильвант, автохтонна фракція, 

еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, парки, 

узлісся), бур’ян, кормова. 

466. (58) **Thlaspi  arvense L. Талабан польовий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-b.k1-
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8CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського походження, епекофіт, аколютофіт, 

еугемероб, урбанофіл, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, луки, 

городи, дороги), бур’ян, жироолійна, кормова, технічна, харчова. 

467. (59) Turritis glabra L. Пужник голий(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-b.k2-7EUR-

WAS,(N)AM,OAS,AUST, євразійський, бореально-меридіональний, маргант, автохтонна 

фракція, еуапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (схили, узлісся, лісові галявини, сухі лучні ділянки), декоративна, 

жироолійна, кормова, медоносна, харчова, фарбувальна. 

38. Campanulaceae Дзвоникові 

468. (1) Adenophora lilifolia (L.) Led. ex A. DC. (Campanula lilifolia L.) Аденофора 

лілієлиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-

субмеридіональний, європейсько-західноазійський, сильвант, маргант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території розсіяно (лісові 

галявини, узлісся, остепнені луки), медоносна, лікарська, декоративна, бур'ян.  

469. (2) **Asyneuma canescens (W. et K.) Griseb. et Schenk Азинеума сірувата(ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний,  стрижнева, літньозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, темпоратно-

субмеридіональний, південно-східноєвропейсько-західноазійський, степант, пратант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території дуже 

рідко (сухі кам'янисті місця, культивується як декоративна в деяких присадибних 

ділянках, парках, на клумбах), декоративна. 

470. (3) **Campanula bononiensis L. Дзвоники болонські (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, sm-(temp).k(1)-2EUR-(WSIB), палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, 

маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (на схилах, чагарникові зарості, узлісся), декоративна, медоносна. 

471. (4) **Campanula glomerata L. Дзвоники головчасті або купчасті (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

sm/mo-temp-b.k(1)-3EURAS, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, маргант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території часто 

(ліси, узлісся, чагарники, луки), декоративна, медоносна. 

472. (5) **Campanula latifolia L. Дзвоники круглолисті або широколисті(ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, EUR-WAS, 

західноєвразійський, бореально-темпоратний, сильвант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, узлісся, 

чагарники), декоративна, медоносна. 

473. (6) **Campanula patula L. Дзвоники розлогі(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp-b.oz(1)-3-k1EUR, європрейсько-західносибірський, темпоратно-субмеридіональний, 
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маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (луки, лісові галявини, узлісся, чагарники, культивується як 

декоративна в деяких присадибних ділянках, інколи на клумбах), декоративна, медоносна. 

474. (7) **Campanula persicifolia L. Дзвоники персиколисті(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/(mo)-temp-b.oz2-

3EUR, європейсько-західносибірський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По 

всій території розсіяно (луки, лісові галявини, узлісся, чагарники інколи клумби), 

декоративна, медоносна. 

475. (8) **Campanula rapunculoides L. Дзвоники ріпчастовидні (ВрКО) (с) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, 

мезотроф, sm/mo-temp-b.oz(1)-3EUR-(WSIB), східноєвропейський, темпоратно-

субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, 

узлісся, чагарники, інколи на клумбах), декоративна, лікарська, медоносна. 

476. (9) Campanula sibirica L. Дзвоники сибірські (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дворічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

еутроф, sm-(temp).k(1)-2 EUR-WSIB, температний, європейсько-азійський, маргант, 

пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По 

всій території розсіяно (ліси, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), медоносна, 

декоративна, ефіроолійна, бур'ян. 

477. (10) **Campanula trachelium L. Дзвоники кропиволисті (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m)/mo-sm/mo-

temp.oz1-3EUR-(WSIB), середземноморсько-європейсько-західносибірський, темпоратно-

субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся, чагарники інколи клумби), 

медоносна, декоративна. 

478. (11) Jasione montana L. Агалик-трава гірська (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, 

температно-субмеридіональний, європейський, сильвант, маргант, пратант, синантропант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По 

всій території рідко (ліси, лісові галявини, узлісся, сухі луки), медоносна, лікарська, 

декоративна. 

39. Cannabaceae Коноплеві 

479. (1) **Cannabis ruderalis Janisch. Коноплі дикі (а+с) (ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, strop-sm-temp.k1-(3)AS-

OEUR, поліконтинентальний, бореально-меридіональний, маргант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середньоазійського походження, епекофіт, ксенофіт, 

полігемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, 

узлісся, смітники, дороги), бур’ян, жироолійна, кормова, лікарська, отруйна, технічна, 

волокниста. 

480. (2) Cannabis sativa L. Коноплі посівні  (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, boreostrop-sm.k1-(3)AS-OEUR, 

бореально-меридіональний, євразійський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

східноазійського походження, епекофіт, ксенофіт, полігемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і 
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субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, узлісся, смітники, дороги), бур’ян, 

технічна, лікарська, отруйна. 

481. (3) **Humulus lupulus L. Хміль звичайний (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, сланке, витке, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, m-

temp.(oz1-3)EUR-WAS, західноєвразійський, бореально-меридіональний, сильвант, 

маргант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся, смітники, 

дороги), лікарська, технічна, харчова, фарбувальна. 

40. Caprifoliaceae Жимолостеві 

482. (1)**Lonicera caprifolium L. Жимолость козолиста або запашна (с) ФРПСП, 

КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, європейсько-азійський, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського 

походження, епекофіт, ергазіофіт, олігогемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По 

всій території часто (ліси, лісосмуги, узлісся, парки, сади, автошляхи), медоносна, 

декоративна, фітомеліоративна, отруйна. 

483. (2) **Lonicera tatarica L. Жимолость татарська(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, EUR-WAS, євразійський, темпоратно-

меридіональний, сильвант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

центральноазійського походження, епекофіт, ергазіофіт, олігогемероб, урбанофіл, 1.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, лісосмуги, узлісся, парки, сади, авто 

та залізничні шляхи), медоносна, декоративна, фітомеліоративна, отруйна. 

484. (3) **Symphoricarpus albus (L.)Blake (Symphoricarpos rivularis Suksdorf.) 

Сніжноягідник білий (ВрКО) ФРПСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, північноамериканський, плюризональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

епекофіт, ергазіофіт мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбанзона. По всій території рідко 

(сади, парки, сквери, клумби, кладовища), декоративна, фітомеліоративна. 

41. Caryophyllaceae Гвоздичні 

485. (1) Agrostemma githago L. Кукіль звичайний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp-(b).oz1-3EURAS, 

євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, степант, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт північноамериканського походження, епекофіт, ксенофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля, дороги, 

смітники, інколи луки), бур’ян, лікарська, технічна, отруйна. 

486. (2) **Cerastium arvense L. Роговик польовий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений,  мезоксерофіт, геліофіт, еутроф, (m)/mo-

sm/mo-temp-(b).(oz(1)-3)CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, 

псамофант, пратант, сильвант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, еугемероб, 

урбанонейтрал, 4.1,  урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, узлісся, лісові 

галявини), декоративна, бур’ян, лікарська. 
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487. (3) Coccyganthe flos-cuculi (L.)Fourr. = (Coronaria flos-cuculi (L.)A. Br., Lychnis 

flos-cuculi L., Silene flos-cuculi (L.)Clairv.) Коронарія зозуляча, зозулин цвіт (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, еутроф, 

sm/mo-temp-b.oz1-3EUR-WSIB, середземноморсько-європейсько-сибірський, бореально-

темпоратний, пратант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (вологі луки, узлісся, болотисті галявини), 

декоративна, кормова, лікарська, медоносна. 

488. (4) **Cucubalus baccifer L. Дутень ягідний(ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, 

середземноморсько-європейсько-західносибірський, темпоратно-субмеридіональний, 

сильвант, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.3, 

субурбанзона. По всій території дуже рідко (вологі узлісся, лісові галявини), бур’ян, 

лікарська. 

489. (5) **Dianthus аndrzejowskianus (Zapal.)Kulcz. Гвоздика 

Андржійовського(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, еутроф, 

WEUR, західноєвропейський, темпоратно-субмеридіональний, степант, псамофант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (сухі степові галявини, прибережні піщані ділянки), декоративна, 

медоносна. 

490. (6) Dianthus armeria L. Гвоздика армерійовидна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)/mo-

sm-(temp)EUR, європейський, температно-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території 

рідко (парки, сади, поля, город, лісові галявини, узлісся, сухі луки), декоративна, 

медоносна. 

491. (7) **Dianthus barbatus L. Гвоздика бородата або турецька (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-

(temp).oz2-3EUR+OAS, темпоратно-субмеридіональний, голарктичний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середньоєвропейського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно 

(парки, клумби, узлісся), декоративна, медоносна. 

492. (8) Dianthus campestris Bieb. Гвоздика польова (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, WEUR, 

західноєвропейський, темпоратно-субмеридіональний, степант, автохтонна фракція, оліго-

, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (сухі 

луки, поля, дороги, парки,), декоративна, лікарська. 

493. (9) Dianthus caryophyllus L. Гвоздика садова(ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, європейсько-

середземноморський, плюризональний, синантропант, автохтонна фракція, індигенофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно 

(присадибні ділянки, парки, клумби, зелені зони),  декоративна. 
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494. (10) **Dianthus deltoides L. Гвоздика дельтовидна (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

sm/mo-temp-(b).oz(1)-3EUR-(WSIB), європейсько-сибірський, темпоратно-

субмеридіональний, пратант, сильвант, автохтонна фракція, еуапофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (сухі і вологі луки, 

лісові галявини, узлісся), декоративна, кормова, лікарська, медоносна. 

495. (11) Elisanthe noctiflora (L.)Rupr. (Silene noctiflora L.) Елізанта 

ночецвіта(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, європейсько-

південосибірський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (узлісся, луки, поля), декоративна, медоносна. 

496. (12) Elisanthe viscosa (L.)Rupr. (Silene viscose (L.)Pers., Corpohora viscosa (L.) 

Tzvelev, Melandrium viscosum (L.)Čelak.) Елізанта клейка (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, європейсько-

південносибірський, темпоратно-субмеридіональний, степант, автохтонна фракція, оліго-, 

мезогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території дуже рідко (сухі степові 

ділянки, поля), декоративна, медоносна. 

497. (13) **Eremogone biebersteinii (Schlecht.)Holub Еремогоне або Пустельниця 

Біберштейна у ВрКО немає, а в КФСП та КФСП є  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, sm-temp.oz2-3EUR(*), темпоратно-субмеридіональний, європейсько-

західносибірський (причорноморський), пратант, степант, автохтонна фракція, оліго-, 

мезогемероб, урбанофоб, 4.3, урбан- і субурбанзона. По всій території дуже рідко (лучні 

та степові ділянки, знайдено на території дендропарку та його околиць), декоративна, 

медоносна. 

498. (14) **Gypsophila paniculata L. Лещиця волотиста (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксерофіт, геліофіт, оліготроф, sm-temp.k1-

2EUR-WSIB, європейсько-західносибірський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

псамофант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території рідко (піщані ділянки узлісся, заплавних лук, берегів 

водойм), декоративна, лікарська, медоносна, отруйна. 

499. (15) Herniaria polygama J. Gay. (Herniaria odorota Andrz. еx Schmalh.) 

Грижниця  (Острудник) багатошлюбний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, (m)-sm-stemp.k(1)-

3EUR, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, ріпаріоаквант, псамофант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, еугемероб, урбанофіл, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (піщані ділянки узлісся, заплавних лук, берегів водойм), декоративна, 

бур’ян, лікарська, харчова. 

500. (16) Herniaria suavis Klok. (Herniaria glabra L.) Грижниця  (Острудник) 

приємний або голий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m-

sm-temp.k(1)-3EUR-WAS, євразійський, темпоратно-меридіональний, ріпаріоаквант, 
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псамофант, автохтонна фракція, еуапофіт, еугемероб, урбанофіл, 4.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (піщані ділянки, заплавних лук, берегів водойм), 

декоративна, бур’ян, лікарська. 

501. (17) **Lychnis chalcedonica L. Ліхніс халцедонський або звичайний, Зірки 

садові (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний,  літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, євразійський, 

температно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт азійського 

походження, епекофіт, ергазіофіт, мезогемероб, урбанофіл, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (парки, сади, береги водойм, лісові галявини, узлісся, заболочені луки), 

медоносна, декоративна, лікарська, отруйна, бур'ян. 

502. (18) **Melandrium album  (Mill.)Garske Куколиця біла (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, 

сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm-b.oz1-3EURAS, голарктичний, бореально-

субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, полігемероб, 

урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (узлісся, луки, поля, 

дороги), бур’ян, вітамінна, декоративна, кормова, лікарська, технічна. 

503. (19) Moehringia trinervia (L.)Clairv. Мерингія трижилкова(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, геліосциофіт, еутроф, m/mo-

sm/mo-temp-(b).oz1-3EUR-(WAS), палеарктичний, бореально-субмеридіональний, 

сильвант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (узлісся, ліси, інколи поля, дороги), бур’ян. 

504. (20) **Myosoton aquaticum (L.)Moench (Malachium aquaticum (L.)Fr.) Слабник 

водяний (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm-temp.oz1-

3EURAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, 

еуапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території 

дуже рідко (вологі узлісся, луки), кормова, лікарська. 

505. (21) **Oberna behen (L.)Ikann. (= Silene vulgaris (Moench )Garcke) Хлопавка 

або Смілка звичайна (ВрКО) КФСП 

Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m/mo-sm-temp-

(b).oz1-3EURAS, голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, синантропант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території звичайно (сухі луки, узлісся, поля), бур’ян, лікарська, медоносна, харчова. 

506. (22) **Otites borysthenicus (Grun.)Klok. Ушанка дніпровська(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, 

оліготроф, sm-temp-b.k1-3EUR-AS, європейський, темпоратно-субмеридіональний, 

ріпаріоаквант, псамофант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (піщані узлісся, береги 

водойм), медоносна. 

507. (23) Psammophiliella muralis (L.)Ikonn (= Gypsophila muralis L.) Пісколюбочка 

(Лещиця) мурова(с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, EURAS, 

палеарктичний, бореально-субмеридіональний, псамофант, пратант, автохтонна фракція, 
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геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

рідко (піщані узлісся, луки, поля, дороги), бур’ян, декоративна. 

508. (24) Sagina procumbens L. Моховинка лежача (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)/mo-sm-

temp-b.oz1-3EUR-WAS+OAM+(WAM), голарктичний, бореально-субмеридіональний, 

пратант, ріпаріоаквант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, 

олігогемероб, урбанофіл, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (парки, сади, 

пустирі, біля доріг, береги водойм, лісові галявини, заболочені луки), декоративна, 

лікарська, кормова, фітомеліоративна. 

509. (25) **Saponaria officinalis L. Мильнянка лікарська (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, 

еутроф, sm-temp.oz1-3EUR-(WSIB), євразійський, темпоратно-субмеридіональний, 

сильвант, степант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського 

походження, ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (лісисті ділянки, узлісся, сухі луки, інколи 

клумби), бур’ян, декоративна, лікарська, отруйна, технічна, фарбувальна. 

510. (26) Scleranthus annuus L. Червець однорічний (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)-sm-temp-(b).oz1-

3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, псамофант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, епекофіт, 

аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 

(ліси, узлісся, поля, дороги), бур’ян, фарбувальна, лікарська. 

511. (27) Silene dichotoma Ehrh. Смілка вилчаста (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm/tempsubkEUR, 

європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (узлісся, степові ділянки лук і полів), бур’ян, 

декоративна. 

512. (28) **Silene nutans L. Смілка поникла (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, 

сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-temp.oz(1)-3EUR-WSIB, середземноморсько-європейсько-

сибірський, бореально-темпоратний, пратант, сильвант, автохтонна фракція, геміапофіт, 

мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (узлісся, 

лісові галявини, луки), бур’ян, декоративна, лікарська, медоносна, харчова. 

513. (29) Spergula arvensis L. (= Spergula vulgaris Boenn) Шпергель польовий або 

звичайний (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-b.oz1-3EUR-WAS, 

палеарктичний, бореально-меридіональний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, 

археофіт середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 

4.3, урбан- і субурбанзона. По всій території дуже рідко (степові відкриті ділянки лук, 

поля), бур’ян, вітамінна, лікарська, кормова. 

514. (30) Spergularia rubra (L.) J. et C. Presl (Spergularia rubra Pers.) Стелюшок 

червоний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  
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Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, 

m-sm-temp-(b).oz1-3EURAS,CIRCPOL, голарктичний, плюризональний, псамофант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. 

По всій території дуже рідко ( вологі піщані ділянки лук, полів, заплав водойм), лікарська, 

кормова. 

515. (31) **Stellaria graminea L. Зірочник злаковидний (с) (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm-

temp.boz1-3EURAS, євразійський, бореально-меридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, еуапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (луки, лісові галявини, узлісся), декоративна, вітамінна, лікарська, 

отруйна. 

516. (32) **Stellaria holostea L. Зірочник костяницевий або лісовий (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm/mo-temp-

(b).oz1-3EUR-(WSIB), середземноморсько-європейсько-сибірський, бореально-

темпоратний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (ліси, лісові галявини, узлісся), 

декоративна, вітамінна, лікарська, отруйна. 

517. (33) **Stellaria media (L.)Vill. (Alsine media L.) Зірочник середній  (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, austr-(trop)/mo-m/sm-

temp-b-arct.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-меридіональний, сильвант, маргант, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся, луки, сади, поля, дороги), 

декоративна, вітамінна, бур’ян, кормова, медоносна, харчова, фарбувальна. 

518. (34) **Stellaria nemorum L. Зірочник гайовий(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, вічнозелений, мезогігрофіт, сциофіт, еутроф, sm/mo-temp/demo-b.oz(1)-

3EUR, європейський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, синантропант, 

автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (вологі лісові ділянки, узлісся, біля доріг), декоративна, отруйна. 

519. (35) **Steris viscaria (L.)Raf. (Viscaria vulgaris Bernh. = Lychnis viscaria L.) 

Віскарія звичайна або Смілка клейка(Гродзінський, ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, sm/mo-temp-(b).oz2-3EUR-(WSIB), середземноморсько-європейсько-

західносибірський, бореально-субмеридіональний, пратант, степант, автохтонна фракція, 

оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (луки, 

степові ділянки), декоративна, медоносна. 

520. (36) Vaccaria hispanica (Mill.)Rauschert (Vaccaria segetalis Garche) Стоголовник 

іспанський або посівний (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, sm/mo-temp-(b).oz2-3EUR-

(WSIB), західноєвразійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт південно-східноазійського походження, епекофіт, 

ергазіофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко 

(луки, поля, сади, парки, дороги), бур’ян, декоративна, медоносна, лікарська, отруйна. 
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42. Celastraceae Бруслинові 

521. (1) **Euonymus suberosa Klok. (Euonymus europaea L.) Бруслина коркова 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm-temp.oz1-3EUR, європейсько-

середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середньоєвропейського походження, ергазіофіт, агріофіт,  

олігогемероб, урбанофоб, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, 

парки, сади, сквери, лісосмуги, біля доріг та шляхів), декоративна, ефіроолійна, лікарська, 

технічна, фарбувальна, отруйна. 

522. (2) **Euonymus verrucosa Scop. Бруслина бородавчаста (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-temp-b.oz(1)-3-k1EUR-WSIB(*), 

європейсько-східносередземноморський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

синантропант, автохтонна фракція, індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, 

субурбанзона. По всій території рідко (культивується як декоративна в деяких парках, 

садах, скверах, лісосмуги), декоративна, ефіроолійна, лікарська, технічна, фарбувальна, 

отруйна. 

43. Сeratophyllaceae Куширові 

523. (1) **Сeratophyllum demersum L. Кушир темно-зелений або Роголисник 

занурений(ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, корені відсутні, 

безкореневищний, літньо-зимовозелений, гідрофіт, геліосциофіт, мезотроф, austr-

trop.(hum)disj+m-temp-(b)CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, аквант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанонейтрал, 4.2, субурбанзона. По всій території 

часто (стоячі і повільнотекучі водойми), декоративна, кормова, фітомеліоративна. 

44. Chenopodiaceae Лободові 

524. (1) Atriplex hortensis L. (Atriplex hortense L.) Лутига садова (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp-b.oz1-3EUR, 

європейський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт центральноазійського походження, ергазіофіт, епекофіт, еугемероб, урбанофіл, 

1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (смітники, сади, клумби, парки), 

бур’ян, лікарська, декоративна, фарбувальна, кормова. 

525. (2) **Atriplex patula L. Лутига розлога (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-temp-(b).oz1-3EUR-

SIB+AM, поліконтинентальний, бореально-меридіональний, синантропант, автохтонна 

фракція, еуапофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (смітники, сади, поля, парки), бур’ян. 

526. (3) Atriplex  prostrata Boucher ex DC. Лутига лежача (ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-temp-b.oz1-

3EUR+MAS+AM, поліконтинентальний, бореально-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 

епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (смітники, сади, поля, луки, парки), бур’ян. 

527. (4) Atriplex rosea L. Лутига рожева (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  
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Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, m-sm-(temp)-b.k2-(3)EUR-

WAS, європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По 

всій території розсіяно (смітники, сади, поля, парки), бур’ян, лікарська, кормова, харчова. 

528. (5) **Atriplex sagittata Borkh. (= Atriplex nitens Schkuhr) Лутига блискуча або 

списовидна (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp.k1-

(3)EUR-WAS, європейсько-сибірський, темпоратно-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського походження, епекофіт, аколютофіт, еу-, 

полігемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно 

(смітники, сади, поля, парки, береги водойм), бур’ян. 

529. (6) Atriplex tatarica L. (Atriplex laciniata L.) Лутига татарська (с) (ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-(temp)-b.k1-

2EUR-MAS-ZAS, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-туранського походження, епекофіт, 

аколютофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (смітники, сади, поля, парки), бур’ян, кормова, харчова. 

530. (7) **Beta vulgaris L. Буряк звичайний(ВрКО) у КФСП немає 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, розетковий, бульбокореневий, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-temp.k2-3+litEUR-WAS, європейсько-

західноазійський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт європейсько-середземноморського походження, ергазіофіт, епекофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбанзона. По всій території часто (поля, городи), 

кормова, харчова, вітамінна. 

531. (8) Ceratocarpus arenarius L. Устели-поле піскове (Гродзінський) у ВрКО 

немає, у ФРПСП та КФСП є 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, середземноморсько-

передньоазійський, субмеридіонально-меридіональний, ріпаріоаквант, псамофант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій 

території може бути дуже рідко (парки, пустирі, біля доріг, береги водойм, сухі луки), 

кормова, бур'ян. Нами місцезростання не зафіксовано. 

532. (9) **Chenopodium album L. Лобода біла (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm-temp-b.oz1-

3EURAS, поліконтинентальний, бореально-субмеридіональний, степант, синантропант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (смітники, сади, поля, парки, дороги), 

бур’ян, вітамінна, кормова, лікарська, технічна, харчова. 

533. (10) Chenopodium bonus-henricus L. (Blitum bonus-henricus C.A. Mey) Лобода 

доброго Генріха (Гродзінський) у ВрКО немає, у ФРПСП та КФСП є 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, темпоратно-субмеридіональний, європейсько-середземноморський, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середньоєвропейського походження, 

епекофіт, ергазіофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території може 
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бути дуже рідко (парки, пустирі, біля доріг),  кормова, лікарська, харчова, бур'ян. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 

534. (11) Chenopodium glaucum L. (Chenopodium wolffii Simonk., Blitum glaucum L., 

Oxybasis glauca (L.) S. Fuentes, Uotila ex Borsch) Лобода сиза або Блітум сизий (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, галофіт, (m)-sm-temp-(b).k1-

3EURAS, європейсько-центральноазійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

ріпаріоаквант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території дуже рідко (заплавні луки, 

береги водойм, сади, дороги, парки), вітамінна, технічна, бур’ян. 

535. (12) **Chenopodium hybridum L. (Chenopodiastrum hybridum (L.) S. Fuentes, 

Uotila ex Borsch) Лобода гібридна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліосциофіт, еутроф, (m)/mo-sm-temp-

(b).k1-3EURAS, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно 

(смітники, ліси, сади, поля, парки), бур’ян, лікарська, отруйна. 

536. (13)  Chenopodium polispermum L. (Lipandra polysperma (L.) S. Fuentes, Uotila ex 

Borsch) Лобода багатонасінна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-temp.oz(1)-3EUR-

WSIB, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, ріпаріоаквант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт нез'ясованого походження, епекофіт, аколютофіт, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (смітники, 

піщані береги водойм), бур’ян, лікарська, технічна, харчова. 

537. (14) Chenopodium rubrum L. (Blitum rubrum L., Oxybasis rubra (L.) S. Fuentes, 

Uotila ex Borsch) Лобода червона або Блітум червоний (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm-temp-(b).oz1-

3CIRCPOL, голарктичний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середньоєвропейського походження, епекофіт, ксенофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 

1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (смітники, сади, поля, долини 

річок), бур’ян, вітамінна, кормова, лікарська, технічна, харчова. 

538. (15) **Chenopodium urbicum L. (Blitum urbicum (L.)Mosyakin, Oxybasis urbica 

(L.) S. Fuentes, Uotila ex Borsch) Лобода міська (с) (ВрКО) ФРПСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp-(b).k1-

(3)EURAS, палеарктичний, плюризональний, пратант, синантропант, автохтонна фракція, 

еуапофіт, еу-, олігогемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно (смітники, дороги, сади, поля, парки), бур’ян, кормова. 

539. (16) Corispermum hissopifolium L. Верблюдка гісополиста (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

каудексовий, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, європейсько-

азійський, субмеридіонально-меридіональний, псамофант, ріпаріоаквант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, 

полігемероб, урбанофіл, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (пустирі, біля 

доріг, береги водойм, остепнені луки), кормова, бур'ян 

540. (17) Kochia laniflora (S.G. Gmel.)Borb. (Kochia arenaria Roth. = Salsola arenaria 

Maerkl.) Вінничя шерстисте (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 
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Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, (m)-sm-

(temp).k1-3 EUR-WAS, європейсько-західноазійський, температно-меридіональний, 

ріпаріоаквант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-

туранського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (пустирі, біля доріг, береги водойм, остепнені 

луки), бур'ян. 

541. (18) **Kochia scoparia (L.)Schrad. Вінничя спражнє (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП

  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, 

boreostrop-m-sm-(temp).k1-(3)OEURAS, середземноморсько-євразійський пустельно-

степовий, субмеридіонально-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

ірано-туранського походження, ергазіофіт, епекофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (смітники, сади, клумби, парки), декоративна, 

вітамінна, кормова, фітомеліоративна. 

542. (19) Polycnemum arvense L. (Polycnemum minus Kitt.) Наземка мала 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

каудексовий, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-temp.k1-

3EUR-WAS, європейсько-середземноморсько-ірано-туранський, температно-

меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-

туранського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (смітники, біля доріг, пустирі, поле, город), 

кормова, бур'ян. 

543. (20) Spinacea oleracea L. Шпинат городній (с) (ВрКО) ФРПСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, розетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm.k2VORDAS, 

голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, синантропофант, адвентивна фракція, 

кенофіт іранського походження, ергазіофіт, епекофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, 

урбанзона. По всій території розсіяно (присадибні ділянки, городи, поля), харчова, 

вітамінна, лікарська. 

45. Cіstaceae Чистові 

544. (1) Helianthemum chamaecіstus Mill. (Helianthemum ovatum (Viv.) Dunal) 

Сонцецвіт звичайний або яйцеподібний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, літньо-

зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, європейський, температно-

субмеридіональний, сильвант, маргант, петрофант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (пустирі, кам'янисті схили, лісові 

галявини, узлісся, остепнені луки), декоративна, кормова, бур'ян. 

46. Convolvulaceae Березкові 

545. (1) **Calystegia sepium (L.)R. Br. Плетуха звичайна (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, витке, повзуче, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

austr-temp.oz(1)-3-k1CIRCPOL, поліконтинентальний, бореально-меридіональний, 

пратант, палюдант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, еуапофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанофіл, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (береги водойм, вологі 

чагарникові зарості), декоративна, бур’ян. 

546. (2) **Convolvulus arvensis L. Березка польова (с) (Гродзінський, ВрКО)

 ФРПСП, КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, витке, 

повзуче, довгокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, austr-

strop-trop-m-sm-temp.oz(1)-3-k1CIRCPOL, поліконтинентальний, бореально-

меридіональний, пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, еу-, мезо-, 

полігемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (поля, городи, дороги, смітники), бур’ян, кормова, лікарська, медоносна, 

отруйна. 

547. (3) **Cuscuta europea L.  Повитиця європейська (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, без коренів, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциофіт, гетеротроф, паразит, m-sm-temp-

b.k(1)-3-oz1EURAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, маргант, 

синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (луки, береги водойм, паразитує на кропиві, 

конюшині, хмелю, коноплях, виці, люцерні тощо), карантинний бур’ян, паразит, 

лікарська, отруйна. 

548. (4) **Cuscuta lupuliformis Krock. Повитиця хмельовидна(ВрКО), КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, без коренів, 

безкореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліосциофіт, гетеротроф, паразит, m-sm-

temp.k(1)-3EUR-WAS-(OAS), поліконтинентальний, бореально-субмеридіональний, 

маргант, пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, еу-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (узлісся, луки, береги 

водойм, паразитує на вербі, осикі, осоках, вільхі тощо), карантинний бур’ян, паразит, 

лікарська, отруйна. 

549. (5) **Ipomoea purpurea (L.)Roth Іпомея пурпурова або Кручені паничі 

пурпурові (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, витке, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, SAM, 

поліконтинентальний, бореально-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт південноамериканського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, еу-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (клумби, парки, сади, 

городи, кладовища, смітники), бур’ян, лікарська, медоносна, декоративна, отруйна. 

550. (6) Ipomoea tricolor Cav. Іпомея триколірна або Кручені паничі триколірні 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, витке, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

поліконтинентальний, бореально-меридіональний, синантропант, автохтонна фракція, 

еуапофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 

(клумби, парки, сади, городи, кладовища, смітники), бур’ян, кормова, лікарська, 

медоносна, декоративна, отруйна. 

47. Cornaceae Деренові або Кизилові 

551. (1) **Cornus mas L. Дерен звичайний або чоловічий (Кизил) (ВрКО), КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, середземноморський, 

плюризональний, сильвант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноєвропейського походження, ергазіофіт, епекофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, 

2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (сади, парки, присадибні ділянки), 

декоративна, ефіроолійна, лікарська, вітамінна, харчова. 

552. (2) **Swida alba (L.)Opiz (Cornus alba L., Thelycrania alba (L.)Pojark ) Свидина 

біла(ВрКО) у КФСП немає 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, temp-b.oz1-3EURAS, бореально-

темпоратний, євразійський, сильвант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

східноєвропейсько-західноазійського походження, епекофіт, ергазіофіт, мезогемероб, 
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урбанонейтрал, 2.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (сади, парки, сквери, 

бульвари, присадибні ділянки, біля доріг),  декоративна, ефіроолійна, медоносна, 

лікарська.  

553. (3) **Swida sanguinea (L.)Opiz (Thelycrania sanguinea (L.)Pourr.) Свидина 

кров'яна (Гродзінський, ВрКО), КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz(1)-3EUR, європейський, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, синантропант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 2.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (узлісся, 

сади, парки, сквери, бульвари, присадибні ділянки, біля доріг), декоративна, ефіроолійна, 

лікарська, технічна, фарбувальна, медоносна, отруйна. 

48. Crassulaceae Товстолисті  

554. (1) Hylotelephium maximum (L.)Holub. = (Sedum maximum (L.)Hoffm.) 

Гілотелефіум великий (Очиток великий) (Гродзінський, ВрКО), КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

бульбокореневий, літньозимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp.oz2-3EUR, темпоратно-субмеридіональний, європейський, сильвант, маргант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, узлісся, паркові галявини, клумби), 

декоративна. 

555. (2) **Sedum acre (L.) Hoffm. Очиток їдкий (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксерофіт, геліофіт, оліготроф, (m)/mo-sm-

temp-(b).oz1-3EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, бореально-

субмеридіональний, маргант, петрофант, псамофант, автохтонна фракція, апофіт 

випадковий, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко 

(скелясті схили, піщані ділянки сухих лук, лісів), декоративна, лікарська, медоносна, 

отруйна. 

556. (3) **Sedum rupestre L. = (Sedum reflexum L.) Очиток відхилений або скельний 

(с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, 

бореально-темпоратний, східносередземноморський, пратант, псамофант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт центральноєвропейського походження, ергазіофіт, епекофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, 

парки, кладовища), декоративна. 

557. (4) **Sedum ruprechtii (Julas)Omelcz. (Hylotelephium decumbens (Lucé) V. Bydt., 

Hylotelephium polonicum (Blocki.)Holub.) Очиток звичайний або Рупрехта, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, 

євразійський, бореально-субмеридіональний, псамофант, маргант, синантропант, 

автохтонна фракція, олігогемероб,  урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (узлісся, клумби, парки, кладовища), декоративна, лікарська. 

558. (5) **Sedum spurium M.Bieb. Очиток несправжній (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, бореально-

меридіональний, європейсько-кавказько-передньоазійський, синантропант, петрофант, 

псамофант, адвентивна фракція, кенофіт кавказького походження, ергазіофіт, ефемерофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (парки, сади, 

кам'янисті схили), декоративна, кормова.   
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559. (6) Sempervivum ruthenicum Schnittsp. et C.B. Lehm. Молодило руське 

(Гродзінський, ВрКО), КФСП 

Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, вічнозелений, ксерофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m-sm-

stemp.oz(1)-3EUR(*), європейсько-східносередземноморський, темпоратний, маргант, 

петрофант, синантропант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (скелясті схили, клумби, парки, кладовища), 

декоративна, лікарська. 

49. Cucurbitaceae Гарбузові 

560. (1) **Bryonia alba L. Переступень білий (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

бульбокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp.oz2-

3EUR, євразійський, темпоратно-меридіональний, маргант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт північноамериканського походження, аколютофіт, агріофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (ліси, парки, береги 

річок), бур’ян, декоративна. 

561. (2) Citrullus lanatus (Thrinb.)Matsum. et Nakai Кавун звичайний (с) (ВрКО)  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, ліаноподібне 

повзуче, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

африкансько-євразійський, темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт африканського походження, ергазіофіт, агріофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 3.1, урбанзона. По всій території рідко (городи, поля, присадибні ділянки), 

вітамінна, харчова, кормова. 

562. (3) **Cucumis sativus L. Огірок посівний (с)(ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, ліаноподібне 

повзуче, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південно-східноазійського походження, ергазіофіт, агріофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 

3.1, урбанзона. По всій території часто (поля, присадибні ділянки, городи), вітамінна, 

харчова, лікарська, технічна. 

563. (4) **Cucurbita maxima Duch. Гарбуз волоський (с) (ВрКО) 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, ліаноподібне 

повзуче, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, 

південноамериканський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, 

урбанзона. По всій території розсіяно (поле, присадибні ділянки, городи), кормова, 

харчова, декоративна, технічна, вітамінна. 

564. (5) **Cucurbita  pepo L. Гарбуз звичайний (с) (ВрКО) 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, ліаноподібне 

повзуче, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

євразійський, темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, 

урбанзона. По всій території розсіяно (поле, присадибні ділянки, городи), кормова, 

харчова, декоративна, вітамінна. 

565. (6) **Echinocystis lobata (Michx.)Torr. et Gray =  (Echinocystis echinata 

(Muhl.)Vass.) = (Sicyos lobata Michx.)  Ехіноцистис шипуватий (а+с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, євразійський, 

темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, агріофіт, ергазіофіт, еу-, полігемероб, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9
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урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території дуже рідко (парки, узлісся, 

дороги), бур’ян, декоративна. 

566. (7) Melo sativus L.  Диня посівна(ВрКО) 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

археофіт азійського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, 

урбанзона. По всій території рідко (поля, присадибні ділянки, городи), вітамінна, харчова, 

кормова. 

567. (8) **Thladiantha dubia Bunge Тладіанта сумнівна ФРПСП, КФСП  

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, євразійсько-

середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт південно-східноазійського походження, колонофіт, ергазіофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території дуже рідко (зафіксовано 

лише на території дендропарку Олександрія та його околиць та біля кладовища смт 

Терезине), бур’ян, декоративна. 

50. Dipsacaceae Черсакові 

568. (1) **Dipsacus laciniatus L. Черсак розрізанолистий або різнолистий 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво-, багаторічник, розетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, темпоратно-меридіональний, європейсько-середземноморсько-ірано-

туранський, степант, ріпаріоаквант, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, 

мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (береги водойм, остепнені 

луки), кормова, жироолійна, бур'ян. 

569. (2) Dipsacus pilosus L. Черсак волосистий (Гродзінський) у ВрКО немає, у 

КФСП та КФСП є 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво-, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, темпоратно-меридіональний, європейсько-середземноморсько-

передньоазійський, пратант, маргант, ріпаріоаквант, петрофант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території може бути дуже 

рідко (лісові галявини, узлісся, береги водойм, кам'янисті схили, заболочені луки), 

кормова, бур'ян, декоративна. Нами місцезростання не зафіксовано. 

570. (3) Dipsacus sylvestris Huds. = (Dipsacus fullonum L.) Черсак лісовий (с) (ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-субмеридіональний, 

сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території рідко (ліси, узлісся, біля доріг, паркові зарості), жироолійна, технічна, бур’ян. 

571. (4) **Knautia arvensis (L.)Coult.  Свербіжниця польова (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, 

мезотроф, (m/mo)-sm-temp-(b).oz1-3EUR-(WSIB), західноєвразійський, бореально-

субмеридіональний, пратант, степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, зарості узліссь, 

узбіччя поля), декоративна, кормова, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

572. (5) **Scabiosa ochroleuca L. Скабіоза блідо-жовта (ВрКО) ФРПСП, КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

мезотроф, sm-(temp).k(1)-2EUR-WSIB, євразійський, темпоратно-меридіональний, 

пратант, степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території рідко (сухі луки, схили, узлісся, смітники), декоративна, 

кормова, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

51. Elaeagnaceae Маслинкові 

573. (1) Elaeagnus angustifolia L. Маслинка вузьколиста (лох) (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-temp.k1-2EURAS, євразійський, 

темпоратно-меридіональний, сильвант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, агріофіт, ергазіофіт, олігогемероб, урбанофоб, 1.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, лісосмуги, сквери), декоративна, 

дубильна, медоносна, технічна, фітомеліоративна. 

574. (2) **Hippophae rhamnoides L. Обліпиха крушиновидна (ВрКО) ФРПСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений,  мезофіт, геліофіт, еутроф, середземноморсько-азійський, 

субмеридіонально-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноєвропейського походження, ергазіофіт, епекофіт, еу-, олігогемероб, 

урбанонейтрал, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (сади, лісосмуги, 

парки, сквери, присадибні ділянки), декоративна, вітамінна, дубильна, жироолійна, 

медоносна, лікарська, фарбувальна, фітомеліоративна. 

52. Euphorbiaceae Молочайні 

575. (1) **Euphorbia cyparissias L. Молочай кипарисовий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-

temp.oz(1)-3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, 

маргант, степант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся, поля, дороги, смітники), бур’ян, 

отруйна. 

576. (2) Euphorbia helioscopia L. Молочай соняшний (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, CIRCPOL, 

європейсько-середземноморсько-малоазійський, бореально-меридіональний, синатропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, ергазіофіт, епекофіт, 

еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбанзона. По всій території звичайно (поля, городи, відкриті 

паркові ділянки, дороги), бур’ян, отруйна. 

577. (3) **Euphorbia marginata Pursh Молочай облямований («Наречена») ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений,  мезофіт, геліофіт, оліготроф, північноамериканський, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського 

походження, ергазіофіт, ефемерофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (парки, кладовища, клумби, городи, сади, біля 

доріг), декоративна, отруйна. 

578. (4) Euphorbia palustris L. Молочай болотний (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, sm-

temp.k(1)-3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, 
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пратант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По 

всій території часто (заплавні луки, болота, балкові масиви), бур’ян, отруйна. 

579. (5) Euphorbia peplus L. Молочай городній (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, trop-stropAFR+m-sm-

temp.oz1-3CIRCPOL, європейсько-середземноморсько-західноазійський, темпоратно-

субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського 

походження, ксенофіт, епекофіт, еугемероб, урбанофіл, невизначений екотоп, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, городи, сади, біля доріг), бур’ян, кормова, 

лікарська. 

580. (6) Euphorbia semivillosa Prokh. Молочай напівмохнатий (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-

temp.k1-2EURAS, європейсько-азійський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, 

автохтонна фракція, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (ліси, узлісся, долини річок, парки, городи, сади, біля доріг), бур’ян, 

отруйна. 

581. (7) **Euphorbia virgata Waldst. et Kit = (Euphorbia virgultosa Klok.) Молочай 

лозовий або прутовидний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник,  безрозетковий,  стрижнева,  

безкореневищний, каудексовий,  літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

східноєвропейський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По 

всій території розсіяно (луки, береги водойм, поля, городи, сади, біля доріг), жироолійна, 

бур’ян. 

582. (8) **Mercurialis perennis L. Переліска звичайна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезоксерофіт, сциофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp.oz1-3EUR, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратний, сильвант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, узлісся), отруйна, бур’ян. 

583. (9) Ricinus communis L. Рицина звичайна(ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, темпоратно-тропічний, 

південно-західноазійсько-африканський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

тропічноафриканського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, олігогемероб, урбанофоб, 

3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території дуже рідко (парки, кладовища, клумби, біля 

доріг), лікарська, декоративна, технічна. 

53. Fabaceae Бобові 

584. (1) **Amorpha fruticosa L. Аморфа кущова або чагарникова (с) (ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz(1)-3EUR+OAM(*), 

європейсько-американський, темпоратно-меридіональний, сильвант, адвентивна фракція, 

кенофіт північноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, мезо-, оліго-, 

еугемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся, 

лісосмуги, парки), декоративна, ефіроолійна, жироолійна, медоносна, фітомеліоративна. 

585. (2) **Astragalus cicer L. Астрагал нутовий (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

sm-temp.oz2-3EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, пратант, степант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, 
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еугемероб, урбанонейтрал, 4.3, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (степові 

ділянки, луки, узлісся), кормова, лікарська, медоносна. 

586. (3) **Astragalus glycyphyllos L. Астрагал солодколистий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp.oz(1)-3.oz(1)-3EUR+(WSIB), європейсько-середземноморсько-малоазійський, 

темпоратно-субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, мезо-, оліго-, еугемероб, 

урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, узлісся, парки), кормова, 

лікарська, медоносна. 

587. (4) **Astragalus onobrychis L. Астрагал еспарцетний (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

європейсько-південносибірський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По 

всій території рідко (сухі луки, степові схили), декоративна, кормова, лікарська, 

медоносна. 

588. (5) **Caragana arborescens Lam. Карагана дерев’яниста, жовта акація(ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, sm-temp.k2-(3)EURAS, поліконтинентальний, 

темпоратно-субмеридіональний, маргант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

західносибірського походження, ергазіофіт, колонофіт, мезо-, еу-, полігемероб, 

урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся, парки, 

лісосмуги, сади), декоративна, ефіроолійна, жироолійна, медоносна, фітомеліоративна. 

589. (6) **Chamaecytisus austriacus (L.) (Cytisus austriacus L.) Зіновать австрійська 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, європейсько-східносередземноморський, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, синантропант, автохтонна фракція,  

мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, 

узлісся, парки), декоративна, кормова, лікарська, медоносна. 

590. (7) **Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.)Klaskova (Cytisus ruthenicus 

Fisch.) Зіновать руська (ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp.k1-3EURAS(*), 

європейсько-західносибірський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, сильвант, 

синантропант, автохтонна фракція, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. 

По всій території часто (ліси, узлісся, лісосмуги, парки), декоративна, медоносна. 

591. (8) Galega officinalis L. Козлятник лікарський (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

східноєвропейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, сильвант, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. 

По всій території дуже рідко (присадибна ділянка смт Терезине, сади, парки), лікарська, 

декоративна, медоносна, кормова. 

592. (9) **Genista germanica L. Дрік германський (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, ксеромезофіт, сціофіт, мезотроф, температний, європейський, сильвант, 

маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, урбан- і субурбанзона. По всій 

території може бути дуже рідко (парки, узлісся), кормова, медоносна, ефіроолійна. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 
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593. (10) **Genista tinctoria L. Дрік красильний(ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp.oz1-3EUR-(WSIB), 

європейсько-західносибірський, темпоратний, маргант, автохтонна фракція, мезо-, оліго-, 

еугемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території рідко (лісосмуги, узлісся, 

інколи парки, сади), декоративна, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

594. (11) Gleditsia triacanthos L. Гледичія колюча (ВрКО) ФРПСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, європейсько-

північноамериканський, темпоратний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, епекофіт, ергазіофіт, еу-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, сквери, клумби, 

кладовища), декоративна, медоносна, технічна. 

595. (12) Lathyrus niger (L.)Bernh. (Orobus niger L.) Чина чорна (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

(m)/mo-sm/mo-temp.oz(1)-3 EUR, європейсько-середземноморський, температний, 

сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території може бути дуже рідко (парки, узлісся), кормова, медоносна, ефіроолійна. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 

596. (13) Lathyrus palustris L. Чина болотна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, циркумполярний, 

бореально-субмеридіональний, пратант, палюдант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (лісові галявини, узлісся, береги 

водойм, заболочені луки), кормова, медоносна. 

597. (14) Lathyrus pisiformis L. Чина гороховидна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, голарктичний, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (лісові галявини, узлісся, остепнені 

луки), кормова, медоносна. 

598. (15) Lathyrus pratensis L. Чина лучна   (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

boreostrop/moOAFR-(m)/m-sm-temp-(b).oz1-3EUR-WAS-SIB, палеарктичниий, бореально-

субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, оліго-, 

еугемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, узлісся), 

кормова, вітамінна, декоративна, лікарська, медоносна. 

599. (16) Lathyrus sativus L. Чина  посівна (с) (ВрКО) ФРПСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, середземноморський, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського 

походження, ергазіофіт, агріофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (поля, городи, луки), кормова, медоносна, харчова. 

600. (17) **Lathyrus sylvestris L. (Lathyrus sylvestris L. var. platyphyllus Aschers.)Чина 

лісова(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-temp.oz(1)-

3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратний, маргант, автохтонна фракція, 
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олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся, парки, 

іноді луки, лісосмуги), декоративна, кормова, лікарська, медоносна. 

601. (18) **Lathyrus tuberosus L. Чина бульбиста (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

ліаноподібний, бульбокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, MED-AS, 

палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт ірано-туранського походження, аколютофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля, городи, узлісся, 

луки), кормова, медоносна. 

602. (19) Lathyrus vernus (L.)Bernh. (Lathyrus vernus (L.) Bernh. var. latifolius (Shur) 

Roug Orobus vernus L.) Чина весняна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциофіт, еутроф, sm/mo-temp-

(b).oz(1)-3EUR-WSIB, європейсько-сибірський, бореально-субмеридіональний, сильвант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто 

(ліси, парки, узлісся), кормова, медоносна. 

603. (20) Lens culinaris Medik. Сочевиця харчова(ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm.k(1)-3EUR-WAS, 

субмеридіонально-меридіональний, західноазійський, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт середземноморського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, олігогемероб, 

урбанонейтрал, 2.2, урбанзона. По всій території дуже рідко (поодиноко у приватних 

садибах, городи), харчова, вітамінна, медоносна, жироолійна, кормова. 

604. (21) **Lotus arvensis Pers. (Lotus corniculatus L.) Лядвенець польовий (рогатий) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-

(temp).oz2-3EUR, палеарктичний, темпоратно-меридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.3, субурбанзона. По всій території 

дуже рідко (луки), кормова, лікарська, медоносна. 

605. (22) Lupinus luteus L. Люпин жовтий(ВрКО), згадується у КФСП але у списку 

немає 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m-(sm).oz1-

2EUR, європейський, субмеридіонально-меридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт середземноморського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, олігогемероб, 

урбанофоб, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля, городи інколи на 

клумбах), кормова, технічна, медоносна, бур'ян. 

606. (23) **Lupinus polyphyllus Lindl. Люпин багатолистий(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, 

m/mo-temp.oz2EUR-WAM, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

агріофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (поля, городи, парки, сади, інколи клумби), декоративна, медоносна, 

кормова. 

607. (24) **Medicago falcata L. aggr. (Medicago procumbens Besser) Люцерна 

серповидна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)-sm-

temp.k1-3EUR-WAS(*), євразійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, степант, 
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автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (луки, узлісся, лісові галявини), кормова, лікарська, 

медоносна. 

608. (25) **Medicago lupulina L. Люцерна хмелевидна (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

m/mo-sm-temp.oz(1)-3EURAS, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

пратант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся), кормова, лікарська, медоносна. 

609. (26) Medicago minima (L.)Bartal. Люцерна маленька (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дворічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

мезотроф, ефемер, темпоратно-меридіональний, європейсько-середземноморсько-

передньоазійський, пратант, ріпаріоаквант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт 

випадковий, олігогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території рідко (парки, 

сади, пустирі, біля доріг, береги водойм, сухі луки), медоносна, кормова, бур'ян. 

610. (27) **Medicago sativa L. Люцерна посівна (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний,  каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.k2EUR-VORDAS-(MAS), поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт передньоазійського походження, епекофіт, 

ергазіофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (поля, городи, біля доріг), кормова, лікарська, медоносна, технічна. 

611. (28) **Melilotus albus Medik. Буркун білий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, багато- чи дворічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-

temp.k(1)-3EUR-WAS, євразійський, темпоратно-меридіональний, пратант, степант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 

4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (узлісся, луки, поля, біля городів), 

кормова, лікарська, медоносна, технічна,бур'ян. 

612. (29) **Melilotus officinalis (L.)Pall. Буркун лікарський (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, багато- чи дворічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-temp-

(b).k(1)-3EUR-WAS, євразійський, темпоратно-меридіональний, пратант, степант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (узлісся, луки, поля), кормова, лікарська, 

медоносна, технічна, бур'ян. 

613. (30) **Onobrychis viciifolia Scop. Еспарцет виколистий (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, wohl(m)-sm.k2-3EUR, поліконтинентальний, бореально-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт південноєвропейського походження, 

ефемерофіт, ергазіофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території часто (узлісся, поля, городи, інколи парки, клумби), кормова, лікарська, 

медоносна. 

614. (31) Ononis arvensis L. Вовчуг польовий(ВрКО) ФРПСП, КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-

temp.k1-(3)EUR-WAS, європейсько-сибірський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По 

всій території рідко (луки, узлісся), кормова, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

615. (32) **Phaseolus vulgaris L. (Phaeseolus esculentus Salisb.) Квасоля 

звичайна(ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, ліаноподібне, витке, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

центроальноамериканський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноамериканського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанофоб, 3.1, урбанзона. По всій території часто (городи, клумби), декоративна, 

харчова, вітамінна, медоносна, технічна. 

616. (33) Pisum sativum L. (Pisum vulgare S.B. Jundz.) Горох посівний(ВрКО) 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, витке, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений,  мезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm.k2VORDAS, 

темпоратно-субмеридіональний, західноазійський (кавказький), синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт кавказького походження, ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанофоб, 3.1, урбанзона. По всій території часто (поля, городи, біля доріг), декоративна, 

харчова, вітамінна, медоносна, технічна, кормова. 

617. (34) **Robinia pseudoacacia L. Робінія звичайна (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)-sm-(temp).oz2-3EUR-OAM, 

голарктичний, темпоратно-меридіональний, сильвант, маргант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт північноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, мезо-, еу-, 

полігемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (ліси, парки, лісосмуги, сади, смітники), декоративна, медоносна, 

технічна, фарбувальна, фітомеліоративна, лікарська. 

618. (35) **Securigera varia (L.)Lassen (Coronilla varia L.) В'язіль барвистий (с) 

(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm-(temp).oz2-3EUR, західноєвразійський, темпоратний, пратант, степант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезо-, еу-, оліго-, полігемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. 

По всій території часто (луки, узлісся, степові схили), декоративна, дубильна, ефіроолійна, 

кормова, лікарська, медоносна, отруйна. 

619. (36) **Trifolium alpestre L. Конюшина альпійська (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp.oz2-3EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, пратант, степант, автохтонна фракція, мезо-, оліго-, еугемероб, 

урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (схили, сухі луки, 

узлісся), вітамінна, декоративна, кормова, медоносна. 

620. (37) **Trifolium arvense L. Конюшина польова (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m/mo-sm-temp-(b).oz1-

3EUR-WSIB, палеарктичний, бореально-меридіональний, степант, пратант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. 

По всій території звичайно (поля, луки, городи, парки, біля доріг), вітамінна, декоративна, 

дубильна, лікарська, медоносна, кормова. 

621. (38) Trifolium aureum Poll. (Chrysaspis  aurea (Poll.)Greene, Trifolium strepens 

Crantz) Конюшина золотиста (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 
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Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, ефемер, 

sm/mo-temp.oz2-3EUR-(WSIB), європейський, температний, маргант, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, олігогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території звичайно (парки, сади, поля, городи, пустирі, біля доріг, 

лісові галявини, узлісся, береги водойм, заболочені луки), медоносна, кормова, технічна, 

бур'ян. 

622. (39) **Trifolium campestre Schreb. (Chrysopsis  campestris (Schreb.)Desv., 

Trifolium procumbens L.) Конюшина рівнинна (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, boreostropOAFR-m-

smtemp.oz1-3EUR, європейсько-середземноморсько-ірано-туранський, темпоратно-

меридіональний, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал,  4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, луки, біля 

доріг), кормова, медоносна. 

623. (40) Trifolium elegans Savi (Trifolium hybridum L.) Конюшина струнка або  

гібридна (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp.oz2-3EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, пратант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського 

походження, ергазіофіт, агріофіт, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 3.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (поля, городи, луки), вітамінна, декоративна, 

кормова, медоносна. 

624. (41) Trifolium medium L. Конюшина середня(ВрКО), КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp-(b).oz1-3EUR-(WSIB), європейсько-середземноморсько-малоазійський, бореально-

меридіональний, пратант, автохтонна фракція, мезо-, еу-, оліго-, полігемероб, урбанофоб, 

1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (узлісся, луки, біля доріг), вітамінна, 

декоративна, кормова, медоносна, фітомеліоративна. 

625. (42) **Trifolium montanum L. (Amoria montana (L.)Sojak) Конюшина гірська 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, sm/mo-

temp.oz2-3EUR-(WSIB), західноєвразійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

степант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.3, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (світлі ліси, галявини, сухі луки, схили), 

вітамінна, декоративна, кормова, медоносна. 

626. (43) **Trifolium pratense L. Конюшина лучна (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, 

m/mo-sm-b.oz1-3EUR-WAS, європейсько-західноазійський, бореально-

субмеридіональний, пратант, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, оліго-, 

еугемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (заплавні луки, 

вологі ліси, узлісся), вітамінна, декоративна, кормова, медоносна. 

627. (44) **Trifolium repens L. (Amoria repens (L.) C. Prest.) Конюшина повзуча, біла 

(с) (Гродзінський, ВрКО), КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, 

m/mo-sm-temp-b-(arct).oz1-3CIRCPOL, палеарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, 
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синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 1.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, узлісся, луки, дороги), вітамінна, 

декоративна, кормова, медоносна. 

628. (45) Trifolium sativum (Shreb.) Crome  Конюшина посівна(ВрКО) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, 

європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт західноєвропейського походження, епекофіт, ергазіофіт, еугемероб, 

урбанофоб, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (поля, городи, узлісся, 

парки, луки), вітамінна, декоративна, кормова, медоносна, технічна. 

629. (46) Vicia angustifolia Reichard. Горошок вузьколистий (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-temp-

(b).oz1-3EUR-(WAS), західноєвразійський, темпоратно-меридіональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-ірано-туранського 

походження, агріофіт, аколютофіт, мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, поля, біля доріг), бур‘ян, кормова. 

630. (47) Vicia cassubica L. Горошок кашубський (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, (m)/mo-

sm/mo-temp.oz2-3EUR, палеарктичний, температний, сильвант, марант, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, еугемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. 

По всій території рідко (парки, сади, поля, городи, пустирі, біля доріг, лісові галявини, 

узлісся, береги водойм, остепнені луки), вітамінна, декоративна, кормова, лікарська, 

медоносна,  харчова. 

631. (48) **Vicia cracca L. Горошок мишачий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)/mo-sm-

temp-b.oz1-3EURAS, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, схили, узлісся, галявини), вітамінна, 

декоративна, кормова, лікарська, медоносна, фарбувальна, фітомеліоративна, харчова. 

632. (49) Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray Горошок шорсткий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, сціогеліофіт, мезотроф, 

(m)/mo-sm/mo-temp-(b).oz1-3EURWAS, бореально-меридіональний, палеарктичний, 

маргант, пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

західносередземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, олігогемероб, урбанофіл, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (парки, сади, поля, городи, пустирі, біля 

доріг, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), медоносна, жироолійна, кормова, бур'ян. 

633. (50) Vicia pisiformis L. Горошок горохоподібний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, європейсько-середземноморський, температно-субмеридіональний, сильвант, 

маргант, автохтонна фракція, мезо-, еугемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території рідко (парки, сади, лісові галявини, узлісся), кормова, медоносна, бур'ян. 

634. (51) Vicia sativa L. Горошок посівний або Вика посівна(ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-temp-(b).oz1-
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3EUR-WAS, європейсько-середземноморсько-малоазійський, бореально-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт передньоазійського походження, ергазіофіт, 

епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанофоб, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 

(поля, луки, узлісся, городи), бур‘ян, кормова, вітамінна. 

635. (52) **Vicia sepium L. Горошок плотовий (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/mo-temp-b.oz1-3EURWSIB, євразійський, бореально-субмеридіональний, маргант, 

пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (галявини,ліси, узлісся, луки), бур‘ян, кормова, 

медоносна. 

636. (53) Vicia sylvatica L. Горошок лісовий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геміапофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (sm)/mo-temp/demo-

(b).oz(1)-3EURWSIB, європейсько-азійський, бореально-температний, сильвант, маргант, 

пратант, автохтонна фракція, мезо-, еугемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (лісові галявини, узлісся, луки), кормова, медоносна, бур'ян. 

637. (54) Vicia tenuifolia Roth Горошок тонколистий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm-

temp.k(1)-3EURAS, середземноморсько-євразійський, темпоратно-субмеридіональний, 

степант, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанофоб, 4.3, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (сухі луки, узлісся, схили), кормова, 

медоносна, декоративна. 

638. (55) **Vicia tetrasperma (L.)Schreb. Горошок чотиринасінний (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-

temp.oz(1)-3EUR-WAS, євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, маргант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, епекофіт, 

аколютофіт, мезо-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (поля, узлісся, луки), бур‘ян, кормова, медоносна. 

639. (56) Vicia villosa Roth Горошок волохатий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)-sm-

temp.oz(2)-3EUR-(WAS), європейсько-середземноморсько-передньоазійський, 

темпоратно-меридіональний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, еу-, олігогемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (сухі луки, узлісся, 

схили), бур‘ян, декоративна, кормова. 

54. Fagaceae Букові 

640. (1) **Quercus robur L. (Quercus pedunculata Ehrh.) Дуб 

звичайний(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm/mo-temp.oz1-3EUR, європейський, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 

4.1, субурбанзона. По всій території часто (ліси, парки, лісосмуги), декоративна, дубильна, 

лікарська, технічна, деревинна. 

641. (2) **Quercus rubra L. = (Quercus borealis F. Michx) Дуб червоний ФРПСП, 

КФСП 
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Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, temp-b.oz1-3-k1AM-NEUR, європейсько-

американський, бореально-темпоратний, сильвант, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт північноамериканського походження, ергазіофіт, колонофіт, еу-, олігогемероб, 

урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (парки, ліси, 

лісосмуги), декоративна. 

55. Geraniaceae Геранієві 

642. (1) **Erodium cicutarium (L.)L'Her. Грабельки звичайні (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, austr-strop-m-sm-temp-

b.oz(1)-3-k1CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, степант, синантропант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (степові ділянки, поля, городи, сади, смітники), 

бур’ян, жироолійна, кормова, лікарська, вітамінна. 

643. (2) **Geranium palustre L. Герань болотна(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-

temp.oz(1)-3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратний, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (болотисті ділянки, вологі луки), декоративна, дубильна. 

644. (3) **Geranium pratense L. Герань лучна (с) (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp.k(1)-3EURAS, євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезо-, еу-, полігемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, лісові галявини, парки), декоративна, 

вітамінна, дубильна, лікарська, медоносна. 

645. (4) **Geranium pusillum Burm. f. Герань маленька (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.oz(1)-3EUR-WAS, голарктичний, бореально-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського походження, епекофіт, аколютофіт, мезо-

, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, 

сади, городи, біля доріг, смітники), бур’ян. 

646. (5) Geranium pyrenaicum (L.) Burm.f. Герань піренейська (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дво-, багаторічник, розетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, сціогеліофіт, мезотроф, бореально-

меридіональний, європейсько-північноамерикансько-середземноморський, пратант, 

маргант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, 

агріофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (парки, 

сади, лісові галявини, узлісся, луки), бур’ян. 

647. (6) **Geranium robertianum L.  Герань Робертова (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp-b.oz1-3CIRCPOL, палерактичний, бореально-меридіональний, сильвант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території розсіяно (ліси, паркові тінисті ділянки), декоративна, лікарська, технічна. 

648. (7) **Geranium sanguineum L.  Герань криваво-червона (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-

temp.oz(1)-3EUR, палерактичний, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, 

паркові тінисті ділянки), декоративна, вітамінна, дубильна, лікарська, медоносна. 

649. (8) **Geranium sibiricum L. subsp. popovii Tzvelev Герань сибірська або Герань 

Попова (а+с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, strop-m-sm-

temp.oz(1)-3-k1EURWAS(*), голарктичний, температно-меридіональний, маргант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт азійського походження, аколютофіт, 

ефемерофіт, еугемероб, урбанофіл, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (парки, 

сади, поля, городи, пустирі, біля доріг, лісові галявини, узлісся, остепнені або вологі 

луки), бур’ян. 

650. (9) Geranium sylvaticum L.  Герань лісова (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm/mo-temp-

b.oz(1)-3EUR-WSIB, європейсько-азійський, температно-меридіональний, сильвант, 

маргант, пратант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (парки, сади, біля доріг, лісові галявини, узлісся, луки), декоративна, 

кормова, фарбувальна, дубильна, лікарська, бур'ян. 

56. Grossulariaceae Агрусові 

651. (1) Grossularia uva-crispa (L.)Mill. subsp. reclinata (L.)Dostal = (Grossularia 

reclinata (L.)Mill.) Аґрус відхилений(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник,  безрозетковий,  стрижнева,  безкореневищний,  

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz1-3EUR(*), європейсько-

середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт середземноморського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 2.2, урбанзона. По всій території часто (сади, городи, присадибні ділянки), 

декоративна, ефіроолійна, лікарська, технічна, фарбувальна, харчова, вітамінна. 

652. (2)**Ribes aureum Pursch Смородина золотиста(ВрКО) згадується у КФСП, у 

списку немає 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, європейський, темпоратно-

субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт європейського 

походження, ергазіофіт, ефемерофіт, еугемероб, урбанофоб, 2.2, урбанзона. По всій 

території рідко (сади, городи, присадибні ділянки), декоративна, ефіроолійна, лікарська, 

вітамінна, харчова. 

653. (3) **Ribes nigrum L. Смородина чорна (Гродзінський, ВрКО), КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m/mo)-sm/mo-temp-(b).k(1)-3EURAS, 

євразійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, синантропант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 2.2, урбанзона. По всій території 

звичайно (узлісся, сади, городи, присадибні ділянки), декоративна, ефіроолійна, вітамінна, 

харчова, лікарська, технічна, фарбувальна. 

654. (4) Ribes rubrum L. Смородина червона ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-b.oz1-3EUR(*), європейський, 

темпоратний, сильвант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, еугемероб, 

урбанофоб, 2.2, урбанзона. По всій території часто (сади, городи, присадибні ділянки), 

декоративна, ефіроолійна, лікарська, вітамінна, харчова, технічна, фарбувальна. 

57. Hippocastanaceae Гіркокаштанові 
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655. (1) **Aesculus hippocastanum L. Гіркокаштан звичайний(ВрКО) ФРПСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, поліконтинентальний, субмеридіонально-

меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт балкано-азійського 

походження, епекофіт, ергазіофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 2.1, урбан- і субурбанзона. 

По всій території звичайно (парки, сквери, лісосмуги, бульвари тощо), декоративна, 

жироолійна, медоносна, лікарська, технічна. 

58. Hydrangeaceae Гортензієві 

656. (1) **Deutzia gracilis Sieb. et Zucc. Дейція витончена 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, південно-східноазійський (Японія), 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт південноазійського 

походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 2.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (парки, сквери, клумби, бульвари тощо), 

декоративна, медоносна, ефіроолійна. 

657. (2) **Philadelphus coronarius L. Cадовий жасмин звичайний(ВрКО) 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm.oz2disjEUR-VORDAS, південно-

західноєвропейський, субмеридіонально-меридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт південно-середньоєвропейського походження, ергазіофіт, епекофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанофіл, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(парки, сквери, сади, лісосмуги, бульвари тощо), декоративна, ефіроолійна. 

59. Hypericaceae Звіробійні 

658. (1) Hypericum elegans Steph. ex Willd. Звіробій стрункий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

мезотроф, темпоратно-меридіональний, номадійський, степант, пратант, маргант, 

петрофант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території 

дуже рідко (парки, сади, біля доріг, береги водойм, кам'янисті схили, лісові галявини, 

узлісся, остепнені луки), медоносна, кормова, лікарська, бур'ян, отруйна. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 

659. (2) Hypericum hirsutum L. Звіробій шорсткий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, 

сціогеліофіт, мезотроф, темпоратно-субмеридіональний, європейсько-малоазійський, 

степант, пратант, маргант, петрофант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території дуже рідко (парки, сади, поля, біля доріг, береги водойм, 

кам'янисті схили, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), медоносна, дубильна, 

лікарська, бур'ян. Нами місцезростання не зафіксовано. 

660. (3) **Hypericum montanum L. Звіробій гірський (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосціофіт, мезотроф, 

європейський, температно-субмеридіональний, сильвант, пратант, петрофант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (парки, 

сади, камянисті схили, лісові галявини, узлісся), медоносна, дубильна, лікарська, кормова, 

бур'ян. Нами місцезростання не зафіксовано. 

661. (4) **Hypericum perforatum L. Звіробій звичайний (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

m-sm-temp-b.oz(1)-3-k1EUR-WAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, 
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маргант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, еугемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території часто (луки, узлісся, парки, лісосмуги, пасовища), 

декоративна, дубильна, ефіроолійна, лікарська, медоносна, технічна. 

60. Juglandaceae Горіхові 

662. (1) **Juglans regia L. Горіх волоський або грецький(ВрКО) ФРПСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm/mo.oz 2-3SOEUR-WAS, 

європейсько-середземноморсько- ірано-туранський, темпоратний, сильвант, маргант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт азійського походження, ергазіофіт, колонофіт, 

еу-, мезогемероб, урбанофіл, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(парки, сквери, лісосмуги, сади, бульвари, біля доріг тощо), декоративна, ефіроолійна, 

жироолійна, лікарська, харчова, технічна, фарбувальна. 

61. Lamiaceae Глухокрапивові 

663. (1) Acinos arvensis (Lam.)Dandy (Calamintha acinos (L.)Clairv. = Acinos 

thymoides Moench) Щербушка чебрецевидна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дворічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

sm-temp-b.oz1-3EUR, європейсько-північноамерикансько-середземноморський, 

бореально-субмеридіональний, пратант, степант, петрофант, синантропант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території рідко 

(парки, сади, поля, городи, біля доріг, камянисті схили, лісові галявини, узлісся, остепнені 

луки), бур’ян, кормова, вітамінна, лікарська, медоносна. 

664. (2) **Ajuga genevensis L. Горлянка або Живучка женевська (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, m-sm-

temp.oz(1)-3-k1EUR, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (узлісся, галявини, сухі луки, 

поля, біля доріг), декоративна, дубильна, лікарська, медоносна. 

665. (3)Ajuga laxmanni (L.) Benth. Аюга або Горлянка Лаксмана (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, темпоратно-

субмеридіональний, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, степант, 

пратант, маргант, петрофант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанонейтрал, 

субурбанзона. По всій території може бути дуже рідко (ліси, лісові галявини, узлісся, 

кам'янисті схили, остепнені луки), декоративна, лікарська, наводиться для околиць 

Миронівки. Нами місцезростання не зафіксовано. 

666. (4) **Ajuga reptans L. Горлянка або Живучка повзуча(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.oz1-3EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, маргант, пратант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, 

мезогемероб,  урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, узлісся, вологі 

луки, поля, городи), декоративна, медоносна. 

667. (5) **Ballota nigra L. (Ballota ruderalis Sw.) М'яточник чорний (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-

temp.oz(1)-3-k1EURWAS, європейсько- ірано-турнаський, бореально-субмеридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського 
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походження, епекофіт, аколютофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (поля, городи, біля доріг, смітники), декоративна, 

дубильна, лікарська, медоносна. 

668. (6) **Betonica officinalis L. (Betonica peraucta Klok.) Буквиця лікарська або 

перебільшена (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.oz(1)-3-k1EUR-WAS, європейсько-середземноморський, бореально-

субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території часто (узлісся, галявини, лісові чагарники), декоративна, 

дубильна, лікарська, медоносна. 

669. (7)Chaiturus marrubiastrum (L.)Reichenb. (Leonorus marrubiastrum L.) Котячий 

хвіст шандровий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво-, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-

temp.k1-2EUR-WAS, західноєвразійський, температно-меридіональний, маргант, пратант, 

ріпаріоаквант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території розсіяно (біля доріг, береги водойм, лісові 

галявини, узлісся, остепнені луки), бур’ян, медоносна. 

670. (8) **Clinopodium vulgare L. (Calamintha clinopodium Benth.) Пахучка звичайна 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz1-

3EUR-AM, голарктичний, темпоратно-меридіональний, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (узлісся, лісові 

галявини, лісові зарості), декоративна, дубильна, лікарська, медоносна. 

671. (9)**Dracocephalum ruyschiana L. Змієголовник Рюйша (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосціофіт, мезотроф, європейсько-

азійський, температно-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (парки, сади, 

камянисті схили, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), медоносна, декоративна, 

лікарська. Нами місцезростання не зафіксовано (рекультивований). 

672. (10) **Elsholtzia ciliatа (Thunb.)Hyl. (Elsholtzia patrinii (Lepech.)Garcke) 

Ельшольція війчаста (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, strop/mo-m-sm-temp-

b.oz(1)-3EUR-OAS-(WAS), західноєвразійський,  темпоратно-меридіональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт сибірсько-азійського походження, ергазіофіт, 

епекофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко 

(клумби, парки, сади), бур’ян, медоносна, декоративна. 

673. (11) Galeopsis bifida Boenn. Жабрій двонадрізаний (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-b.(k(1)-

3)EURAS, євразійський, бореально-темпоратний, пратант, синантропант, автохтонна 

фракція, еуапофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (поля, городи, смітники, біля доріг), бур’ян, жироолійна, медоносна, 

отруйна. 

674. (12) Galeopsis ladanum L. Жабрій ладаний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  
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Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-b.oz(1)-3-

k1EUR-WAS, середземноморсько-євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, 

палюдант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, 

епекофіт, аколютофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал,  1.3, урбан- і субурбанзона. По 

всій території часто (поля, городи, смітники, біля доріг), бур’ян, жироолійна, медоносна, 

отруйна. 

675. (13) **Galeopsis speciosa Mill. (Galeopsis versicolor Curt., is non Spener) Жабрій 

гарний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-b.oz(1)-3-

k1EUR-WAS, європейсько-сибірський, бореально-субмеридіональний, маргант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По 

всій території розсіяно (узлісся, галявини, поля, смітники), бур’ян, жироолійна, 

медоносна, отруйна. 

676. (14) **Glechoma hederacea L. Розхідник звичайний (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.oz1-3EURAS, палеарктичний, темпоратний, сильвант, маргант, пратант, 

ріпаріоаквант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (узлісся, береги водойм, вологі луки), 

бур’ян, вітамінна, дубильна, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, отруйна, 

технічна.  

677. (15) **Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. Розхідник волосистий (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-

stemp.oz(1)-3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. 

По всій території часто (ліси, лісові чагарники, узлісся), ефіроолійна, лікарська, 

медоносна, бур'ян. 

678. (16) Hyssopus officinalis L. Гісоп лікарський (с) у Гродзінський, ВрКО і 

ФРПСП немає, а у КФСП є 

Гемікриптофіт, напівкущ, багаторічник, безрозетковий, короткокореневищний, 

каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, середземноморський, 

субмеридіонально-меридіональний, пратант, маргант, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт середземноморського походження, епекофіт, ергазіофіт, мезо-, еу-, полігемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (луки, узлісся, клумби), 

лікарська, декоративна, медоносна, ефіроолійна. 

679. (17) **Lamium album L. (Lamium dumeticola Klok.) Глуха кропива біла або 

чагарникова (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

cтрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ефемер, мезофіт, 

сциофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp-b.oz1-3EURAS, палеарктичний, бореально-

субмеридіональний, пратант, маргант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт ірано-

туранського походження, ергазіофіт, епекофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (луки, лісові галявини, парки, сади, іноді береги 

водойм), бур’ян, вітамінна, дубильна, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, 

отруйна, технічна. 

680. (18) Lamium amplexicaule L. Глуха кропива стеблообгортна (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 
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Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дворічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, cтрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, ефемер, 

m-sm-temp-b.oz(1)-3-k1EUR-WAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського 

походження, епекофіт, аколютофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (парки, сади, поля, городи, біля доріг, насипи), 

бур’ян, дубильна, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, отруйна. 

681. (19) **Lamium galeobdolon (L.)L. (Galeobdolon luteum Huds.) Зеленчук жовтий 

(с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциофіт, еутроф, європейсько-

середземноморсько-передньоазійський, темпоратний, сильвант, маргант, пратант, 

ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території рідко (ліси, узлісся, лісові галявини, береги водойм, луки, засмічені місця), 

декоративна, медоносна. 

682. (20) **Lamium maculatum (L.)L. Глуха кропива гладенька (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

cтрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциофіт, 

мезотроф, sm-temp.oz(1)-3EUR, голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, маргант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, субурбанзона. По 

всій території звичайно (ліси, узлісся, сади, городи), бур’ян, вітамінна, дубильна, 

ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, отруйна, технічна. 

683. (21) **Lamium purpureum L. Глуха кропива пурпурова (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, cтрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-

sm-temp-b.oz1-3EUR, голарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, епекофіт, 

аколютофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, парки, сади, лісосмуги, городи, біля 

доріг), бур’ян, вітамінна, дубильна, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, 

отруйна, технічна. 

684. (22) Leonurus cardiaca L. Собача кропива звичайна (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, cтрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, 

еутроф, голарктичний, темпоратно-меридіональний, маргант, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 

епекофіт, аколютофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По 

всій території розсіяно (біля доріг, полів, городів, смітників), бур’ян, вітамінна, дубильна, 

ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, отруйна, технічна. 

685. (23) **Leonurus villosus Desf. ex D'Urv. = (Leonurus quinquelobatus Gilib.) 

Собача кропива п'ятилопатева або волохата (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-temp-

b.k(1)-3EUR-WSIB, голарктичний, темпоратно-меридіональний, степант, синантропант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (біля доріг, полів, городів, смітників), бур’ян, 

вітамінна, дубильна, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, отруйна, технічна. 

686. (24) **Lycopus europaeus L. Вовконіг європейський (с) (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігрофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz(1)-3-

k1EUR-WAS, євразійський, бореально-меридіональний, пратант, палюдант, ріпаріоаквант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (болотисті місця, луки, береги водойм), 

дубильна, ефіроолійна, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

687. (25) Lycopus exaltatus L. f. Вовконіг високий (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП   

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігрофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-stemp.k(1)-3EUR-

WAS, палеарктичний, темпоратно-меридіональний, ріпаріоаквант, палюдант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій 

території рідко (береги водойм, болотисті заплавні луки), дубильна, ефіроолійна, 

лікарська, медоносна, фарбувальна. 

688. (26) Marrubium vulgare L. Шандра звичайна (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, EUR-MED, 

європейсько-середземноморсько-середньоазійський, темпоратно-меридіональний, 

пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-

туранського походження, епекофіт, ергазіофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, 1.2, 

урбанзона. По всій території розсіяно (біля шляхів, полів, засмічені місця), медоносна, 

лікарська, технічна, ефіроолійна, бур’ян. 

689. (27) Melissa officinalis L. Меліса лікарська ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

середземноморський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

східносередземноморського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, олігогемероб, 

урбанонейтрал, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (біля доріг, присадибні 

ділянки, сади), вітамінна,  ефіроолійна, лікарська, медоносна, харчова. 

690. (28) **Mentha aquatica L. М'ята водяна(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, austr-stropAFR+m-

sm-temp.oz1-3EUR, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, бореально-

меридіональний, пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 

4.2, субурбанзона. По всій території розсіяно (береги водойм, заплавні луки), ефіроолійна, 

лікарська, медоносна. 

691. (29) Mentha arvensis L. (Mentha gentilis L.) М'ята польова (с) (ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

stropAM+m-sm-temp-b.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, 

пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, олігогемероб, урбанофоб, 

4.2, субурбанзона. По всій території часто (береги водойм, заплавні луки, ліси), 

ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, харчова. 

692. (30) **Mentha longifolia (L.)Huds. М'ята довголиста(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, EURAS, 

палеарктичний, бореально-меридіональний, пратант, палюдант, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території звичайно 

(береги водойм, вологі місця), дубильна, ефіроолійна, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

693. (31) **Mentha x piperita L. М'ята перцева або холодна(ВрКО) ФРПСП, 

згадується у КФСП, у списку немає 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, євразійський, 

темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

гібридогенного походження, ефемерофіт, ергазіофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, 2.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (сади, присадибні ділянки), ефіроолійна, 

лікарська, медоносна, харчова. 

694. (32) **Nepeta cataria L. Котяча м'ята справжня (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.oz1-3EUR-WAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт східноєвропейсько-середземноморського 

походження, епекофіт, аколютофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (галявини, засмічені місця, біля доріг, шляхів), 

лікарська, медоносна, ефіроолійна, бур'ян. 

695. (33) **Nepeta pannonica L. (Nepeta nuda L.) Котяча м'ята панонська (ВрКО) (с) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

палеарктичний, бореально-субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, апофіт 

випадковий, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно 

(лісові галявини, узлісся), вітамінна, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна. 

696. (34) **Origanum vulgare L. = (Origanum puberulum (G. Beck)Klok.) Материнка 

звичайна або пухнаста(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.oz1-3EURWAS-SIB, голарктичний, бореально-субмеридіональний, маргант, 

пратант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еу-, оліго-, полігемероб, урбанофоб, 4.3, 

субурбанзона. По всій території часто (узлісся, лісові галявини, чагарники), вітамінна, 

декоративна, ефіроолійна, медоносна, фарбувальна. 

697. (35) **Phlomis tuberosa L. (Phlomoides tuberosa (L.)Moench) Залізняк 

бульбистий(ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.k1-2EURAS(*), євразійський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, автохтонна 

фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко 

(узлісся, лісові галявини, чагарники), декоративна, дубильна, ефіроолійна, жироолійна, 

лікарська, медоносна, харчова. 

698. (36) **Prunella vulgaris L. (Brunella vulgaris L.) Суховершки звичайні (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, пратант, маргант, 

ріпаріоаквант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (береги водойм, 

луки, узлісся, лісові галявини, біля шляхів, полів), декоративна, дубильна, ефіроолійна, 

жироолійна, лікарська, медоносна, харчова. 

699. (37) **Salvia nemorosa L. aggr. Шавлія дібровна (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, східноєвропейський, темпоратно-меридіональний, пратант, сильвант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, оліго-, мезо-, еугемероб, урбанофоб, 4.3, урбан- і 
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субурбанзона. По всій території рідко (луки, узлісся, лісові галявини), декоративна, 

ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медонос. 

700. (38) Salvia nutans L. Шавлія поникла, бабки (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

еутроф, темпоратно-меридіональний, понтично-середземноморський, степант, пратант, 

петрофант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (парки, сади, пустирі, камянисті схили, 

лісові галявини, узлісся, остепнені луки), декоративна, медоносна, лікарська, ефіроолійна, 

бур'ян. 

701. (39) **Salvia pratensis L. Шавлія лучна (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, sm-temp.oz(1)-3EUR, східноєвропейський, темпоратно-субмеридіональний, 

маргант, пратант, степант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, узлісся, лісові галявини, чагарники), 

декоративна, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна, кормова. 

702. (40) **Salvia verticilata L. Шавлія кільчаста (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-

sm-temp.oz(1)-3EUR-(WAS), європейсько-середземноморсько-передньоазійський, 

темпоратно-меридіональний, маргант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт 

випадковий, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 2.3, субурбанзона. По всій території часто 

(лісові галявини, парки, сади), декоративна, лікарська, медоносна, фарбувальна, кормова, 

ефіроолійна. 

703. (41) **Scutellaria altissima L. Шоломниця висока(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, sm-temp-

b.k(1)oz1CIRCPOL, східноєвропейсько-середземноморський, темпоратно-

субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, 

субурбанзона. По всій території дуже рідко (ліси, узлісся, чагарники), декоративна, 

лікарська, медоносна. 

704. (42) **Scutellaria galericulata L. Шоломниця звичайна(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліосциофіт, мезотроф, m-sm-temp-

b.k(1)-3-oz1CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, палюдант, 

ріпаріоаквант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По 

всій території звичайно (заплавні луки, береги водойм, вологі ліси), декоративна, 

лікарська, медоносна, фарбувальна. 

705. (43)**Stachys annua L. (Stachys neglecta Klok.) Чистець непомітний (а+с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, голарктичний, 

темпоратно-меридіональний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, городи, 

смітники), бур’ян, жироолійна, лікарська, медоносна. 

706. (44) Stachys palustris L. Чистець болотний (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-b.oz(1)-

3CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, палюдант, 
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ріпаріоаквант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території часто (луки, береги водойм, поля, городи), декоративна, 

лікарська, медоносна, фарбувальна. 

707. (45) **Stachys recta L. Чистець прямий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, sm/mo-

temp.oz(1)-3EUR, східноєвропейський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, пратант, 

степант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (лісові галявини, узлісся, степові схили), декоративна, медоносна. 

708. (46) **Stachys sylvatica L. Чистець лісовий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциофіт, еутроф, m/mo-sm-temp-b.oz1-

3EURWAS, західноєвразійський, бореальноно-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто 

(ліси, лісові галявини, узлісся), декоративна, медоносна. 

709. (47) **Teucrium chamaedrys L. Самосил гайовий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, мезоксерофіт, сциогеліофіт, еутроф, європейсько-середземноморсько-

передньоазійський, темпоратно-меридіональний, маргант, степант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (узлісся, лісові 

галявини, сухі степові схили), декоративна, вітамінна, ефіроолійна, медоносна, 

фарбувальна. 

710. (48) **Thymus marchallianus Willd. = (Thymus latifolius (Bess.)Andrz.) Чебрець 

Маршаллів або широколистий(ВрКО) КФСП 

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)-sm-temp.k1-3EURAS(*), 

західноєвразійський, бореально-темпоратний, маргант, пратант, степант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території рідко (узлісся, 

степові схили, сухі луки, парки), декоративна, вітамінна, ефіроолійна, медоносна, 

фарбувальна. 

711.  (49) **Thymus repens Gilib. (Thymus serpyllum L.) Чебрець повзучий 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, короткокореневищний, 

літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, євразійський, бореально-темпоратний, 

сильвант, пратант, маргант,  автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території рідко (ліси, узлісся, степові схили, сухі луки), лікарська, 

харчова, ефіроолійна, медоносна. 

62. Linaceae Льонові 

712.  (1) Linum catharticum L. Льон проносний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

європейсько-західноазійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, марант, пратант, 

автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території звичайно 

(парки, сади, пустирі, поля, городи, кам'янисті схили, лісові галявини, узлісся, остепнені 

або  вологі луки), лікарська, технічна, жироолійна, отруйна. 

713.  (2) Linum flavum L. Льон жовтий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, європейсько-середземноморський, температно-меридіональний, пратант, 

степант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території 

дуже рідко (степові ділянки, остепнені луки), декоративна, медоносна, лікарська, 

ефіроолійна. Нами місцезростання не зафіксовано. 
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714. (3) **Linum perenne L. Льон багаторічний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

європейсько-сибірський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, степант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По всій території розсіяно (узлісся, 

сухі луки, схили), декоративна, жироолійна, технічна, медоносна. 

63. Loranthaceae Ремнецвітникові 

715. (1) Viscum album L. Омела біла(ВрКО), КФСП 

Хамефіт, напівкущик, одно- чи дворічник, безрозетковий, без коренів (гаусторії), 

безкореневищний, вічнозелений, мезофіт, сциогеліофіт, гетеротроф, напівпаразит, 

європейсько-середземноморський, бореально-темпоратний, сильвант, маргант, 

синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, еугемероб, урбанофіл, невизначений екотоп, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся, парки, сади, біля доріг), 

лікарська, отруйна. 

64. Lythraceae Плакунові 

716. (1) **Lythrum salicaria L. Плакун верболистий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліосциофіт, мезотроф, m-sm-temp-

b.oz(1)-3-k1EURAS, поліконтинентальний, бореально-субмеридіональний, пратант, 

палюдант, ріпаріоаквант, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території розсіяно (вологі місця, береги водойм, 

вологі луки), декоративна, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

65. Malvaceae Мальвові 

717. (1) **Alcea rosea L. Рожа рожева(ВрКО) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, степант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт ірано-туранського походження, епекофіт, ергазіофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбанзона. По всій території часто (парки, узлісся, клумби, 

кладовища), декоративна, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна. 

718. (2) Althaea officinalis L. Алтея лікарська (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.k(1)-3litEUR-WAS, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

ріпаріоаквант, адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського походження, епекофіт, 

аколютофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (вологі луки, заплава і береги водойм, паркові зони, клумби), декоративна, 

ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна. 

719. (3) **Lavatera thuringiaca L. (Malva thuringiaca Vis.) Лаватера тюрінгська (с) 

(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.k1-3EUR-WAS, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, маргант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По 

всій території часто (лісові схили, узлісся, галявини, луки, паркова лучна зона), 

декоративна, вітамінна, волокниста, ефіроолійна, жироолійна, лікарська, медоносна. 

720. (4) Malva crispa (L.)L. Калачики кучеряві (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи однорічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

палеарктичний, температно-субмеридіональний, пратант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт ірано-туранського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, еугемероб, 
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урбанонейтрал, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (смітники, городи, 

парки, біля доріг чи жител), вітамінна, кормова, лікарська, харчова, бур’ян. 

721. (5) Malva excisa Reichb. Калачики вирізані (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, temp.oz1-3EURAS(*),  

темпоратно-меридіональний, європейський, пратант, маргант, синантропант, автохтонна 

фракція, геміапофіт, олігогемероб, урбанофоб, 2.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (луки, узлісся, парки, біля доріг чи жител), кормова, бур’ян. 

722. (6) Malva mauritiana L. Калачики мавританські (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, strop/mo-

m-sm-temp.oz(1)-3CIRCPOL(*), євразійський, темпоратно-субмеридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, ергазіофіт, 

епекофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 

(узлісся, парки, клумби, біля доріг), декоративна, медоносна, харчова, лікарська, 

жироолійна. 

723. (7) **Malva neglecta Wallr. Калачики непомітні (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, m-sm-temp.k1-3EUR-WAS, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, 

пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського походження, 

епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (дороги, парки, городи, смітники), вітамінна, кормова, лікарська, харчова, 

бур’ян. 

724. (8) Malva pusilla Smith.  Калачики круглолисті (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.k1-3EUR-WAS, голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт європейсько-азійського походження, 

епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території розсіяно (дороги, городи, смітники), лікарська, харчова, вітамінна, бур’ян. 

725. (9) **Malva sylvestris L. Калачики лісові (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дворічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, EUR-MED, 

європейсько-середземноморський, бореально-меридіональний, синантропант, сильвант, 

маргант, адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, епекофіт, 

ергазіофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 

(світлі ліси, дороги, поля, парки, городи, смітники), лікарська, харчова, декоративна. 

66. Menyantaceae Бобівникові 

726. (1) Menyanthes trifoliata L.  Бобівник трилистий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрогідрофіт, геліофіт, мезотроф, 

циркумполярний, аркто-температний, пратант, палюдант, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (водойми, 

береги водойм, заболочені ліси, лісові галявини, заболочені луки), лікарська, медоносна, 

декоративна, кормова. 

67. Moraceae Шовковицеві 

727. (1) **Morus alba L. Шовковиця біла (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, sm-temp.oz2EUR-OAS, середземноморсько-

євразійський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 
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східноазійського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 2.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (лісосмуги, парки, сади), декоративна, 

харчова, вітамінна, кормова, лікарська, технічна. 

728. (2) **Morus nigra L. Шовковиця чорна (с) (ВрКО)  

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m/mo-sm-temp.oz3EUR-WAS, 

середземноморсько-євразійський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт ірано-туранського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, мезо-

, еугемероб,  урбанофіл, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (лісосмуги, 

парки, сади), декоративна, харчова, вітамінна, кормова, лікарська, технічна. 

68. Nyctaginaceae Ніктагінові (Ночецвіті) 

729. (1) Oxybaphus nyctagineus (Michx.)Sweet. (Mirabilis nyctaginea (Michx.)Mac 

Mill.) Мірабіліс ночецвіта (а+с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

європейсько-північноамериканський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, епекофіт, ксенофіт, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбанзона. По всій території розсіяно (парки, сади, 

клумби, дороги, залізничні колії),  бур’ян, медоносна, технічна. 

69. Oleaceae Маслинові 

730. (1) **Forsythia europaea Deg. et Bald Форзиція європейська 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, європейсько-середземноморський, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт європейсько-

середземноморського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (парки, клумби, 

сади, кладовища, присадибні ділянки), декоративна, медоносна.  

731. (2) **Fraxinus excelsior L. Ясен звичайний(ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp.oz1-3EUR, європейсько-

середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (ліси, лісосмуги, парки, сквери), декоративна, медоносна, технічна. 

732. (3) **Fraxinus pennsylvanica Marsh. Ясен пенсільванський ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, темпоратно-субмеридіональний, 

північноамериканський, сильвант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, агріофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.2, 

урбанзона. По всій території часто (ліси, лісосмуги, парки, сквери), декоративна, 

медоносна, технічна,  фітомеліоративна. 

733. (4) **Ligustrum vulgare L. Бирючина звичайна (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, SUBMED, європейсько-

середземноморський, темпоратно-меридіональний, маргант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт південноєвропейського походження, ергазіофіт, колонофіт, еу-, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 2.3, субурбанзона. По всій території часто (лісосмуги, парки, 

сквери, кладовища, сади), декоративна, ефіроолійна, жироолійна, медоносна, 

фітомеліоративна. 

734. (5) **Syringa vulgaris L. Бузок звичайний (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, MED-EURAS, середземноморсько-

євразійський, темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 
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балкано-азійського походження, ергазіофіт, колонофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 

2.3, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (лісосмуги, парки, сквери, 

кладовища, сади), декоративна, ефіроолійна, жироолійна, медоносна, фітомеліоративна. 

70. Onagraceae Онагрові 

735. (1) **Chamerion  angustifolium (L.)Holub (Chamaenerion  angustifolium 

(L.)Scop.) Хамерій вузьколистий (Іван-чай) (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-temp-b.oz(1)-3-

k1CIRCPOL, голарктичний, бореальноно-субмеридіональний, маргант, синантропант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 1.3, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (світлі піщані узлісся, поруби, біля 

залізничних шляхів, занедбані ділянки), декоративна, жирооліна, лікарська, медоносна, 

технічна, харчова, вітамінна, бур’ян. 

736. (2) **Epilobium hirsutum L.  Зніт шорсткий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, austr-

strop/moAFR+mtemp.oz(1)-3-k1EURAS, голарктичний, бореальноно-субмеридіональний, 

сильвант, палюдант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, геміапофіт, еу-, олігогемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно ( заболочені ліси, 

болотисті луки, береги річок), декоративна, медоносна, вітамінна, фарбувальна. 

737. (3) Epilobium montanum L. Зніт гірський (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний,  літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, європейсько-

західноазійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, пратант, 

ріпаріоаквант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території часто (береги водойм, вологі ліси, лісові галявини, узлісся, луки), харчова, 

лікарська, медоносна, вітамінна, кормова. 

738. (4) **Epilobium parviflorum (Schreb.) Зніт дрібноквітковий (с) (ВрКО) КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.oz1-3EUR-WAS, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, бореально-

субмеридіональний, пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (вологі 

болотисті луки, береги водойм), медоносна, бур’ян. 

739. (5) Epilobium tetragonum L. (Epilobium adnatum Griseb.) Зніт чотиригранний або 

пагорбків (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

WEUR-AS, голарктичний, бореальноно-субмеридіональний, сильвант, псамофант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По 

всій території часто (вологі болотисті місця, піщані ділянки), декоративна, фарбувальна, 

бур’ян. 

740. (6) **Oenothera biennis L. (Onagra biennis (L.)Scop.) (а+с) Онагра дворічна або 

Нічна свічка дворічна (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, m-sm-temp-b.oz(1)-3-k1CIRCPOL(*), голарктичний, бореально-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

ксенофіт, агріофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (піщані ділянки, смітники, біля доріг), декоративна, вітамінна, 

ефіроолійна, лікарська, кормова, харчова, технічна, бур’ян.  

71. Orobanchaceae Вовчкові 
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741. (1) **Lathraea squamaria L. Петрів хрест лускатий(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, гаусторії, літньозелений, мезофіт, сциофіт, гетеротроф, паразит, 

європейський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко (ліси, узлісся, 

парки), декоративна, лікарська, отруйна. Паразитує на коренях ліщини, граба, вільхи. 

Зафіксовано одне місцезростання на території дендропарку. 

742. (2) Melampyrum cristatum L. Перестріч гребінчастий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, паразит, європейсько-

західноазійський, температно-субмеридіональний, сильвант, пратант, маргант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території розсіяно (береги 

водойм, лісові галявини, узлісся, остепнені або заболочені луки), бур’ян, кормова, 

лікарська, декоративна. 

743. (3) Melampyrum nemorosum L. Перестріч гайовий (Іванова трава) 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневий, 

гаусторії, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

напівпаразит, sm-temp.oz(1)-3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратно-

субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, 

субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся, парки), декоративна, отруйна. 

744. (4) Melampyrum pratense L. Перестріч лучний (Гродзінський, ВрКО), КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневий, 

гаусторії безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

напівпаразит, m-sm-temp-b.oz 1-3-k1EUR-WSIB(*), європейсько-сибірський, бореально-

темпоратний, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. 

По всій території часто (ліси, узлісся, галявини, вологі луки і болота), декоративна, 

отруйна. 

745. (5) Orobanche cumana Wallr. Вовчок соняшниковий (а+с) (ВрКО) ФРПСП 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневий, гаусторії, літньозелений, мезофіт, сциофіт, гетеротроф, паразит, 

європейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, ксенофіт,  епекофіт, 

еугемероб, урбанофоб, 3.1, субурбанзона. По всій території дуже рідко, у парі з рослиною-

хазяїном (поля, городи), бур’ян, паразит на різних видах соняшнику, полину і нетреби.  

746. (6) **Orobanche vulgaris Poir. (Orobanche caryophyllacea Smith) Вовчок 

звичайний або гвоздиковидний(ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий монокарпік, багаторічник, безрозетковий, безкореневий, 

гаусторії, літньозелений, ксерофіт, сциофіт, гетеротроф, паразит, темпоратно-

меридіональний, європейсько-малоазійський, степант, синантропант, автохтонна фракція, 

еугемероб, урбанофіл, 3.1, субурбанзона. По всій території рідко, у парі з рослиною-

хазяїном (ліси, лісові галявини, вологі луки тощо), бур’ян, паразит на Galium 

(Підмаренник). 

747. (7) Pedicularis palustris L. Шолудивник болотний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво-, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева,  літньозелений, мезогігрофіт, геліосциофіт, оліготроф, 

паразит, циркумполярний, бореально-температний, пратант, сильвант, палюдант, 

автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона.  По всій території рідко 

(береги водойм, заболочені ліси, заболочені луки), декоративна, лікарська, медоносна, 

отруйна. 
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748. (8) **Rhinanthus minor L. (Alectrolophus minor W. et Gr.) Дзвінець малий (с) 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневий, 

гаусторії, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

напівпаразит, sm/mo-temp-b.oz1-3EUR-(WSIB), європейсько-західносибірський, 

бореально-темпоратний, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (луки, поля), лікарська, 

декоративна, бур’ян. 

749. (9) Rhinanthus serotinus (Schoenh.)Oborny = (Rhinanthus major Ehrh., 

Alectrolophus major Reichb.) Дзвінець пізній або великий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневий, 

гаусторії, літньозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф, паразит, sm/mo-temp-b.oz1-3EUR-

SIB, європейсько-азійський, бореально-субмеридіональний, пратант, маргант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (лісові галявини, 

узлісся), декоративна, отруйна, бур’ян. 

72. Oxalidaceae Квасеницеві 

750. (1) **Xanthoxalis corniculata (L.)Small (Oxalis corniculata L.) Квасениця 

(Жовтоквасениця) рогата (ВрКО) (а+с) ФРПСП, КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, темпоратно-

меридіональний, середземноморський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноєвропейського походження, ксенофіт, епекофіт, мезо-, еу-, полігемероб, 

урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території дуже рідко (сади, городи, 

біля доріг, смітники), бур’ян, лікарська, харчова. 

751. (2) **Xanthoxalis dillenii (Jacq.)Golub (Oxalis dillenii Jacq.) Квасениця 

(Жовтоквасениця) Діллена є в ФРПСП та КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, бореально-

меридіональний, північноамериканський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ксенофіт, епекофіт, мезо-, еу-, полігемероб, 

урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території дуже рідко (сади, городи, біля 

доріг, смітники), бур’ян, медоносна, харчова. 

752. (3) Xanthoxalis  stricta (L.)Small (Oxalis stricta L., Xanthoxalis fontana 

(Bunge.)Holub.) Квасениця (Жовтоквасениця) прямостояча (а) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, m-sm-temp-b.oz1-3-k1EUR-WAS-(AM)(*), голарктичний, бореально-

субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського 

походження, ксенофіт, епекофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанофіл, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території дуже рідко (сади, городи, береги водойм), декоративна, 

вітамінна, ефіроолійна, медоносна, харчова. 

73. Papaveraceae Макові 

753. (1) **Chelidonium majus L. Чистотіл звичайний (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, 

еутроф, m/mo-sm-temp-(b).(oz1-3)EURAS, євразійський, бореально-субмеридіональний, 

сильвант, маргант, пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(парки, дороги, кладовища, смітники), бур’ян, лікарська, технічна, отруйна, фарбувальна. 
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754. (2) **Сorydalis cava Schweigg. et Koerte (Corydalis cava f. pluricaulis Zapał., 

Corydalis cava f. albiflora (Kit.) Rchb.) Ряст порожнистий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

бульбокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциофіт, еутроф, sm/mo-

temp.oz2-(3)EUR, європейсько-середземноморський, темпоратний, сильвант, автохтонна 

фракція, індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території 

звичайно (ліси, узлісся, парки, інколи культивується як декоративна в деяких присадибних 

ділянках), декоративна, лікарська, харчова, медоносна. 

755. (3) **Corydalis solida (L.)Clairv. Pяст ущільнений (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

бульбокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциофіт, еутроф, (m)/mo-

sm/(mo)-temp-(b).oz(1)-3EUR, середземноморсько-європейсько-західносибірський, 

темпоратно-меридіональний, сильвант, автохтонна фракція, індигенофіт, мезо-, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся,  

парки, інколи культивується як декоративна в деяких присадибних ділянках),  

декоративна, лікарська, кормова, медоносна. 

756. (4) Fumaria officinalis L. Рутка лікарська (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-temp-(b).oz1-

3EUR, європейсько-малоазійський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, 

дороги, смітники), бур’ян, лікарська, отруйна. 

757. (5) Fumaria rostellata Knaf. Рутка гостроносикова  (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, темпоратно-субмеридіональний, 

європейський, синантропант, пратант, автохтонна фракція, еуапофіт, олігогемероб, 

урбанонейтрал, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (парки, сади, пустирі, поля, 

городи, біля доріг), медоносна, бур'ян, отруйна. 

758. (6) **Fumaria schleicheri  Soy.-Willem. Рутка Шлейхера (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm.k(1)-2EUR-

WAS, європейсько-середземноморсько-ірано-туранський, субмеридіонально-меридіональний, 

синантропант,  адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського походження, епекофіт, 

аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно 

(поля, дороги, смітники), бур’ян, кормова, лікарська, отруйна. 

759. (7) Fumaria vaіllantii Loisel. Рутка Вайланта (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, sm/mo-sm-(temp).k(1)-

3EUR-WAS, середземноморсько-західноєвразійський, субмеридіонально-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 

епекофіт, аколютофіт, еугемероб,  урбанофіл, 1.3, урбанзона. По всій території розсіяно 

(поля, сади, дороги, смітники), бур’ян, дубильна, кормова, лікарська, отруйна. 

760. (8) Glaucium corniculatum (L.) J.Rudolph Мачок рогатий (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, розетковий, безкореневищний, 

каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, темпоратно-

меридіональний, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, степант, 
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синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, 

ефемерофіт, ксенофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території 

рідко (городи, поля, пустирі, поля, городи, біля доріг, кам'янисті схили), декоративна, 

лікарська, отруйна, бур'ян. 

761. (9) **Papaver аrgeтопе L. Мак польовий  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений,  мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp.ozEUR, 

євразійський, темпоратно-субмеридіональний, псамофант, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, епекофіт, 

ергазіофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбанзона. По всій території звичайно (поля, 

луки, дороги, смітники), бур’ян, декоративна, отруйна. 

762. (10) Papaver dubium L. Мак сумнівний (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

m-sm-temp.oz1-(3)EUR+boreostrop/moAFR, євразійський, бореально-меридіональний, 

пратант, степант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-

туранського походження, епекофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбанзона. 

По всій території розсіяно (поля, дороги, смітники), бур’ян, лікарська, декоративна, 

отруйна.  

763. (11) **Papaver orientale L. Мак східний (ВрКО) ФРПСП, згадується у КФСП у 

списку немає 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, малоазійський, темпоратно-

меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт малоазійського походження, 

ефемерофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (парки, клумби, присадибні ділянки), декоративна, лікарська, отруйна. 

764. (12) **Papaver rhoeas L. Мак-самосійка, Мак дикий(с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm-temp.oz1-3EUR, 

європейсько-середземноморсько-ірано-туранський, темпоратно-субмеридіональний, 

степант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-

туранського походження, епекофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, дороги, смітники), вітамінна, кормова, 

лікарська, харчова, бур’ян, отруйна. 

765. (13) **Papaver somniferum L.  Мак снотворний (ВрКО) (с) ФРПСП згадується у 

КФСП у списку немає 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, поліконтинентальний, 

темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, дороги, смітники), бур’ян, 

лікарська, декоративна, отруйна. 

74. Parnassiaceae Білозорові 

766. (1) Parnassia palustris L. Білозір болотний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліосциофіт, еутроф, 

європейсько-азійський, бореально-субмеридіональний, ріпаріоаквант, палюдант, пратант, 

петрофант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території 

дуже рідко (береги водойм, заболочені луки, кам'янисті схили), декоративна, лікарська. 

75. Phytolaccaceae Лаконосні 
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767. (1) **Phytolacca americana L. = (Phytolacca decandra L.) Лаконос 

американський (с) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm.oz1-3OAM, 

європейсько-північноамериканський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, ефемерофіт, 

ергазіофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 2.2, урбанзона. По всій території розсіяно (парки, 

сади, клумби, дороги, смітники),  бур’ян, медоносна, лікарська, технічна, харчова, 

декоративна, вітамінна, фарбувальна. 

76. Plantaginaceae Подорожникові 

768. (1)  Antirrhinum majus L. Ротики садові, великі (с) (ВрКО) ФРПСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, середземноморський, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт південноєвропейсько-

північноафриканського походження, ергазіофіт, агріофіт, мезогемероб, урбанофіл, 3.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (сади, парки, клумби, кладовища), 

декоративна. 

769. (2) **Digitalis purpurea L. Наперстянка пурпурова(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, одно- чи багаторічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

європейсько-західноазійський, середземноморський, бореально-меридіональний, 

сильвант, маргант, синантропант, автохтонна фракція, індигенофіт, олігогемероб, 

урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території часто (узлісся, ліси, культивується як 

декоративна в деяких присадибних ділянках, садах, парках, на клумбах, кладовищах), 

лікарська, декоративна, медоносна, отруйна. 

770. (3) Gratiola officinalis L. Авран лікарський(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, одно- чи багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz(1)-

3-k1EUR-WAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (луки, 

береги водойм), лікарська, декоративна, отруйна. 

771. (4) **Hippuris vulgaris L. (Hippuris vulgaris L. f. fluviatilis (Hoffm.) Guss. et 

Gaertn., Hippuris vulgaris L. f. terrestris Schwartz) Водяна сосонка звичайна(ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, гідрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, поліконтинентальний, аркто-

темпоратний, аквант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території часто (повільнотекучі та стоячі водойми, береги водойм, 

вологі заплавні луки), кормова, технічна, бур'ян. 

772. (5) Linaria genistifolia (L.) Mill. Льонок дроколистий (Гродзінський, ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, європейсько-західноазійський, бореально-меридіональний, маргант, пратант, 

ріпаріоаквант, псамофант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території рідко (парки, сади, пустирі, поля, городи, 

кам'янисті схили, береги водойм, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), лікарська, 

отруйна, бур'ян. 

773. (6) **Linaria vulgaris Mill. Льонок звичайний (с) (Гродзінський, ВрКО)

 ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp-b.oz(1)-3-k1EURWAS, європейсько-сибірський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еу-, полігемероб, 
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урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (поля, городи, біля 

доріг, шляхів, засмічених місцях), лікарська, декоративна, отруйна, медноносна, технічна, 

бур’ян, жироолійна. 

774. (7) **Plantago lanceolata L. Подорожник ланцетолистий (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, m-sm-temp-b.oz1-3EUR-WAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, 

пратант, степант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, поля, узлісся, 

степові ділянки, біля доріг), вітамінна, дубильна, лікарська, технічна, бур’ян, кормова. 

775. (8) **Plantago major L. Подорожник великий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

m/mo-sm-temp-b.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 

1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, поля, узлісся, біля доріг, 

смітники), вітамінна, дубильна, лікарська, технічна, бур’ян, кормова. 

776. (9) **Plantago media L. Подорожник середній (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, m-sm-temp-b.k(1)-3-oz1EURWAS-SIB, євразійський, бореально-

субмеридіональний, пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (луки, 

поля, узлісся, біля доріг, смітники), вітамінна, дубильна, лікарська, технічна, кормова, 

бур’ян. 

777. (10) **Veronica anagallis-aquatica L. (Veronica anagallis C. Koch) Вероніка 

берегова, джерельна (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, austr-trop-

m-sm-temp-b.(oz1-3)CIRCPOL, поліконтинентальний, бореально-тропічний, ріпаріоаквант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.2, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (береги водойм, заплави річок), декоративна, кормова. 

778. (11) **Veronica austriaca L. = (Veronica dentata Schmidt) Вероніка австрійська 

або зубчаста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, європейсько-

азійський, температно-меридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території розсіяно (парки, сади, 

лісові галявини, узлісся), декоративна, лікарська, кормова. 

779. (12) Veronica arvensis L. Вероніка польова (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, аколютофіт, 

епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно (луки, поля, городи, біля доріг, шляхів), кормова, лікарська, бур’ян. 

780. (13) **Veronica chamaedrys L. Вероніка дібровна (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф,  m/mo-sm-temp-

b.oz1-3EUR, палеарктичний, бореально-меридіональний, маргант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій території часто 

(узлісся, лісові галявини, луки), декоративна, вітамінна, лікарська, бур'ян. 

781. (14) **Veronica officinalis L. Вероніка лікарська (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.oz1-3EUR, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, маргант, сильвант, синантроп ант, автохтонна фракція, геміапофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, лісові 

галявини, узлісся), декоративна, вітамінна, лікарська. 

782. (15) Veronica polita Fries. Вероніка двійчаста або витончена (с) (Гродзінський, 

ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дворічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, ефемер, 

голарктичний, температно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, епекофіт, аколютофіт, 

еугемероб, урбанонейтрал, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (парки, сади, 

пустирі, поля, городи, біля доріг, луки), бур’ян, кормова. 

783. (16) Veronica prostrata L. Вероніка лежача (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp.k(1)-3EUR-WAS, темпоратно-

субмеридіональний, номадійсько-середземноморський, сильвант, маргант, пратант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території часто 

(лісові галявини, узлісся, остепнені луки), декоративна, лікарська, кормова. 

784. (17) **Veronica spicata L. Вероніка колосиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, еу-, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.k(1)-3-oz1EURAS, палеарктичний, температно-субмеридіональний, сильвант, 

маргант, псамофант, степант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території звичайно (лісові галявини, узлісся, остепнені луки, 

кам'янисті схили, біля доріг), декоративна, медоносна, лікарська. 

785. (18) Veronica verna L. Вероніка весняна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

m/mo-sm-tempb.k(1)-3-oz1EUR-WAS, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 2.3, 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, поля, парки, городи, біля доріг, шляхів), 

бур’ян. 

77. Polemoniaceae Cинюхові 

786. (1) Phlox drumondii Hook. Флокс Друмонда(ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

американський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанофіл, 2.2, 

урбанзона. По всій території часто (парки, клумби, сквери, сади тощо), декоративна. 

787. (2) **Phlox paniculata L. Флокс волотистий(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

американський, темпоратний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 
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північноамериканського походження, ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанофіл, 2.3, 

урбанзона. По всій території часто (парки, клумби, сквери, сади тощо), декоративна. 

788. (3) **Polemonium cаeruleum L. Синюха голуба (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліосциофіт, еутроф, європейсько-

сибірський, бореально-температний, сильвант, маргант, пратант, палюдант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (береги водойм, 

лісові галявини, узлісся, заболочені луки), декоративна, бур'ян. 

78. Polygalaceae Китякові 

789. (1) **Polygala comosa Schkuhr Китятки чубаті (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-

temp.k(1)-3EUR, східноєвропейський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, пратант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (узлісся, лісові галявини, луки, парки), лікарська, декоративна. 

790. (2) Polygala vulgaris L. Китятки звичайні(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp-b.oz1-

3EUR, бореально-меридіональний, європейський, пратант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території розсіяно (вологі луки, 

узлісся, парки), лікарська, декоративна. 

79. Polygonaceae Гречкові   

791. (1) Bistorta officinalis Delarbre L. (Polygonum bistorta L.) Ракові шийки 

лікарські, Гірчак зміїний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліосциофіт, оліготроф, 

європейсько-азійський, аркто-температний, пратант, палюдант, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території звичайно (береги 

водойм, лісові галявини, узлісся, заболочені луки), дубильна, лікарська, медоносна, 

бур'ян. 

792.  (2) Fаgopyrum esculentum Moench. (Fаgopyrum sagittatum Gilib.) Гречка їстівна 

звичайна (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, m-sm.oz2-3OAS, 

поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт центральноазійського походження, ергазіофіт, епекофіт, еу-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (поля, луки), лікарська, 

фітомеліоративна, декоративна, медоносна, харчова. 

793. (3) Fаgopyrum tataricum (L.)Gaertn. (Polygonum tataricum L.) Гречка татарська 

(а+с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm.oz2-3OAS, 

поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, пратант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт центральноазійського походження, колонофіт, аколютофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (поля, луки, дороги), 

бур’ян, кормова, медоносна. 

794. (4) **Fallopia convolvulus (L.) A. Love (Polygonum convolvulus L.) Витка гречка 

березкоподібна, Гірчак березкоподібний (Фалопія березкова) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, голарктичний, темпоратно-

меридіональний, пратант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт азійського 
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походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. 

По всій території часто (поля, сади, парки, луки), бур’ян, кормова, лікарська, отруйна. 

795. (5) Fallopia dumetorum (L.) Holub (Polygonum dumetorum L., Reynoutria 

dumetorum (L.) Shiners) Витка гречка (Фалопія) чагарникова  або Рейноутрія чагарникова 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, голарктичний, європейсько-

азійський, температно-субмеридіональний, ріпаріоаквант, маргант, псамофант, 

синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 

субурбанзона. По всій території часто (береги водойм, камянисті схили, лісові галявини, 

узлісся, піщані ділянки), вітамінна, декоративна, лікарська, жиро олійна, бур'ян. 

796. (6) Persicaria  amphibia (L.) Delarbre = (Polygonum amphibium L.) Гірчак 

земноводний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгококореневищний, літньозелений, гідрофіт, гідрогігрофіт, геліофіт, еутроф, 

голарктичний, циркумполярний, бореально-субмеридіональний, пратант, ріпаріоаквант, 

аквант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території 

розсіяно (водойми, береги водойм, заболочені луки), кормова, бур'ян. 

797. (7) **Persicaria hidropiper (L.)Del. (= Polygonum hidropiper L.) Гірчак перцевий 

(с) (ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, trop.humOAS-

m/mo-sm-temp-(b).(oz1-3)EURAS, голарктичний, бореально-тропічний, пратант, 

ріпаріоаквант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, 

субурбанзона. По всій території звичайно (береги водойм, вологі луки, ліси), бур’ян, 

кормова, лікарська, технічна, фарбувальна. 

798. (8) Persicaria  lapathifolia (L.) Delarbre = (Polygonum lapathifolium L., 

Polygonum incanum F.W. Schmidt) Гірчак сивий (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезогігрофіт, геліосциофіт, еутроф, євразійський, бореально-

тропічний, ріпаріоаквант, пратант, псамофант, синантропант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території рідко 

(парки, сади, пустирі, поля, городи,біля доріг, береги водойм, заболочені луки), бур'ян. 

799. (9) **Persicaria  maculosa S.F. Gray (= Polygonum persicaria L.) Гірчак 

плямистий або почечуйний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (boreostrop-m)-sm-

temp.(ozl-3)EURAS, голарктичний, бореально-тропічний, пратант, ріпаріоаквант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (береги водойм, вологі луки), бур’ян, кормова, 

лікарська, технічна, фарбувальна, отруйна. 

800. (10) **Persicaria minor (Huds.)Opiz (= Polygonum minus Huds.) Гірчак малий (с) 

(ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, trop-strop.hum-(m)-temp-

(b).(oz1-3)EURAS, євразійсько-північноафриканський, бореально-тропічний, палюдант, 

пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (болотисті ділянки, береги водойм, 

вологі луки), бур’ян, кормова, лікарська. 

801. (11) **Persicaria scabra (Moench.)Molde (= Polygonum incanum Schmidt., 

Polygonum scabrum Moench.) Гірчак сивий або шорсткий (с) (ВрКО) КФСП 
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Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm/mo-

temp-b-(arct).oz1-3-k1EURASAM, голарктичний, бореально-тропічний, пратант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. 

По всій території часто (поля, луки), бур’ян, кормова, лікарська, технічна, фарбувальна. 

802. (12) **Polygonum aviculare L. s. str. (Polygonum heterophyllum  Lindm.) Гірчак 

звичайний, Спориш (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, austr+m-bCIRCPOL, 

поліконтинентальний, бореально-тропічний, пратант, синантропант, автохтонна фракція, 

еуапофіт, еугемероб, урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (луки, сади, парки, дороги, поля), бур’ян, кормова, лікарська, технічна, 

фарбувальна. 

803. (13) **Rumex acetosa L. Щавель кислий (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, гігромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

(m)/mo-sm/mo.oz1-3-temp-arctEURAS-temp-bOAM, голарктичний, аркто-меридіональний, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 

2.2, субурбанзона. По всій території часто (сади, городи), вітамінна, харчова. 

804. (14) **Rumex acetosella L. Щавель горобиний або кисленький (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-b-

(arct).(oz1-3)EURAS, поліконтинентальний, аркто-меридіональний, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, поля, сади, городи), вітамінна, харчова, 

кормова, бур’ян. 

805. (15) **Rumex confertus Willd. Щавель кінський (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

(m)-sm-temp.k1-(3)EURAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, 

субурбанзона. По всій території звичайно (луки, поля, сади, городи, дороги), вітамінна, 

харчова, кормова, лікарська, бур’ян.  

806. (16) **Rumex crispus L. Щавель кучерявий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

urspr.m/mo-temp-(b).oz1-3EURWAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 

1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (луки, поля, сади, узлісся, дороги, 

смітники), вітамінна, харчова, кормова. 

807. (17) **Rumex hydrolapathum Huds. Щавель прибережний (ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, (sm)-temp.(oz1-3)EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, 

бореально-субмеридіональний, пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території звичайно (вологі луки, береги водойм), 

вітамінна, харчова, кормова. 

808. (18) **Rumex longifolius DC. (Rumex domesticus (C. Hartm.)) Щавель 

довголистий (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, бореально-

меридіональний, центральноазійсько-європейсько-північноамериканський, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт нез'ясованого походження, ефемерофіт, аколютофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона По всій території звичайно (луки, 

поля, дороги, узлісся, городи), вітамінна, харчова, бур’ян. 

809. (19) **Rumex obtusifolius subsp. sylvestris (Lam.)Celak (= Rumex sylvestrіs 

(Lam.)Wallr.) Щавель лісовий (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m)/mo-sm/mo-

temp.(oz1-3)EUR, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, синантропант, сильвант, автохтонна фракція, геміапофіт, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, 

поля, дороги, смітники), вітамінна, харчова, лікарська, дубильна, кормова. 

80. Portulacaceae Портулакові 

810. (1) **Portulaca grandiflora Hook. Портулак великоквітковий(ВрКО) ФРПСП, 

згадується у КФСП але у списку немає 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

повзуче, сукулентне, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

оліготроф, північноамериканський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт гібридогенного походження, ергазіофіт, ефемерофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (сади, парки, клумби, кладовища), 

декоративна, медоносна. 

811. (2) **Portulaca oleracea L. Портулак городній (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, повзуче, 

сукулентне, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

оліготроф, austr-trop-medit-temp.(oz1-3)CIRCPOL, поліконтинентальний, темпоратно-

меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, археофіт ірано-туранського 

походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 3.1, урбан- і субурбанзона. По 

всій території звичайно (поля, сади, парки, береги річок), бур’ян, кормова, лікарська, 

харчова. 

81. Primulaceae Первоцвіті 

812. (1) **Anagallis arvensis L. Курячі очка польові (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, m-sm-temp-

b.oz1EUR, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, бореально-тропічний, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського 

походження, аколютофіт, епекофіт, еугемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По всій 

території часто (поля, біля шляхів, жител), бур’ян, декоративна, жироолійна, кормова, 

лікарська, отруйна. 

813. (2) Androsace maxima L. subsp. turczaninovii (Freyn) Fed. Переломник великий 

(Гродзінський, ВрКО) лише околиці БЦ, вказаний у КФСП та ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, розетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-

тропічний, палеарктичний, ріпаріоаквант, степант, автохтонна фракція, апофіт 

випадковий, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (береги 

водойм, кам'янисті схили, остепнені луки), декоративна, бур'ян. Нами місцезростання не 

зафіксовано. 

814. (3) **Cyclamen europaeum L. Цикламен європейський (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, дво-, багаторічник, розетковий, 

бульбокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, ефемероїд, 

темпоратно-меридіональний, центральноєвропейсько-середземноморський, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт середземноморського походження, ефемерофіт, ергазіофіт, 

мезо-, еугемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (парки, лісові 

галявини, узлісся), декоративна, медоносна, лікарська, отруйна. Нами місцезростання 

зафіксовано тільки у дендропарку. 

815. (4) **Lysimachia nummularia L. Вербозілля лучне, лучний чай (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-

temp.oz(1)-3EUR, європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, оліго-, еугемероб, 

урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (заплавні луки, узлісся 

інколи парки, клумби), дубильна, лікарська, технічна, декоративна, бур'ян.  

816. (5) **Lysimachia punctata L. Вербозілля крапчасте ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, темпоратно-

субмеридіональний, європейський, сильвант, пратант, ріпаріоаквант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт західноєвропейського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, 

мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (парки, сади, біля 

доріг, береги водойм, лісові галявини, узлісся, заболочені луки), декоративна, медоносна, 

лікарська. 

817. (6) **Lysimachia vulgaris L. Вербозілля звичайне(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp-

b.oz1-3EURAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, ріпаріоаквант, 

синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (вологі болотисті луки, заплави та 

береги водойм, парки, інколи клумби), дубильна, лікарська, технічна, медоносна, 

фарбувальна, декоративна. 

818. (7) Naumburgia thyrsiflora (L.) Rchb. (Lysimachia thyrsiflora L.) Кизляк 

болотний або Вербозілля китицецвіте (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

циркумполярний, бореально-температний, пратант, палюдант, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (парки, береги 

водойм, лісові галявини, узлісся, заболочені луки), кормова, медоносна, бур'ян. 

819. (8) **Primula veris L. (Primula officinalis (L.)Hill.) Первоцвіт весняний 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ефемероїд, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

m/mo-temp.oz1-2EUR, східноєвропейський, темпоратно-субмеридіональний, маргант, 

автохтонна фракція, індигенофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По 

всій території рідко (узлісся, світлі ліси, іноді культивується в парках, на клумбах, 

кладовищах), декоративна, харчова, вітамінна, медоносна, лікарська. В природних 

умовах регіонально рідкісний вид. 

82. Pyrolaceae Грушанкові 

820. (1) Orthilia secunda  (L.) House = (Ramischia secunda  (L.) Garcke, Pуrola 

secunda L.) Ортилія однобока (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, напіврозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, оліготроф, циркумполярний, 
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аркто-температний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території можливо дуже рідко (береги водойм, камянисті схили, 

лісові галявини, узлісся) медоносна, лікарська, бур'ян. Нами місцезростання не 

зафіксовано. 

821. (2) Pуrola minor L. Грушанка мала (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, розетковий, довгокореневищний, літньо-

зимовозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, оліготроф, циркумполярний, аркто-

температний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території можливо дуже рідко (береги водойм, ліси, лісові 

галявини, узлісся), медоносна, лікарська, бур'ян. Нами місцезростання не зафіксовано. 

83. Ranunculaceae Жовтецеві 

822. (1) Aconitum anthora L. (Aconitum nemorosum Bieb. ex Reicheb.) Аконіт 

дібровний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, бореально-

темпоратний, європейський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, лісові галявини, узлісся), 

декоративна, лікарська, медоносна, отруйна. 

823. (2) Aconitum lasiostomum Rchb. Аконіт шерстистовусий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

європейський, бореально-температний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території можливо дуже рідко (ліси, 

лісові галявини, узлісся), декоративна, лікарська, медоносна. На досліджуваній території 

рідкісний вид, ЧКУ. Нами місцезростання не зафіксовано. 

824. (3) **Actaea spicata L. Воронець колосистий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциофіт, еутроф, sm/mo-temp-(b).oz(1)-

3EUR+(WSIB), палераткичний, бореально-темпоратний, сильвант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій території дуже рідко (ліси, узлісся, 

парки), декоративна, лікарська, фарбувальна, отруйна. 

825. (4) **Adonis vernalis L. Горицвіт весняний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, ефемероїд, 

південнопалеарктичний, температно-субмеридіональний, пратант, степант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона.  

По всій території дуже рідко (парки, ліси, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), 

декоративна, лікарська, отруйна. На досліджуваній території рідкісний вид, ЧКУ. Нами 

місцезростання зафіксовано лише у дендропарку. 

826. (5) **Anemone nemorosa L. = (Anemonoides nemorosa (L.)Holub.) Анемона 

дібровна(ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф,  sm/mo-temp-(b).oz1-3EUR+OAS, 

європейський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, 

індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території  часто (ліси, 

парки, культивується як декоративна в деяких присадибних ділянках, на кладовищах), 

медоносна, декоративна, отруйна. 

827. (6) **Anemone ranunculoides L. = (Anemonoides ranunculoides (L.)Holub.) 

Анемона жовтецева (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, sm/mo-
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temp.oz2-3EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратний, сильвант, 

автохтонна фракція, індигенофіт, мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По 

всій території звичайно (ліси, парки, клумби, кладовища), декоративна, лікарська, 

отруйна. 

828. (7) **Anemone sylvestris L. Анемона лісова(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, sm-

temp-(b).k1-3EUR-SIB, європейський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

автохтонна фракція, індигенофіт, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій 

території  часто (ліси, узлісся, культивується як декоративна в деяких присадибних 

ділянках, на клумбах, кладовищах та в дендропарку), медоносна, декоративна, отруйна. В 

природних умовах регіонально рідкісний вид. 

829. (8) **Аquilegia vulgaris L. Орлики звичайні (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напівзрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-sm/mo-

temp.oz2-3EUR, бореально-темпоратний, європейський, сильвант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт західноєвропейського походження, ергазіофіт, агріофіт, 

мезогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, парки, 

клумби), декоративна, лікарська, медоносна. В природних умовах регіонально 

рідкісний вид. 
830. (9) **Batrachium aquatile (L.)Dumort. (Batrachium carinatum Schur) Водяний 

жовтець водний або кілястий (Мочалка водна) (ВрКО) КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

austrAM+m-sm-temp.oz1-2(WAM)-EURAS, поліконтинентальний, темпоратний, аквант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території дуже 

рідко (стоячі і повільно текучі водойми), кормова, декоративна. 

831. (10) Batrachium trichophyllum (Chaix)Bosch (Ranunculus trichophyllus Chaix ex 

Vill., Ranunculus divaricatus Schrk.) Водяний жовтець волосолистий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гідрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, austrAFR+m/mo-

sm-bCIRCPOL, циркумполярний, плюризональний, аквант, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території рідко (водойми, береги 

водойм), кормова, отруйна. 

832. (11) **Caltha palustris L. Калюжниця болотна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)/mo-sm/(mo)-

temp-arctCIRCPOL, голарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території 

дуже рідко (вологі ліси, болота, водойми), декоративна, лікарська, отруйна, фарбувальна. 

833. (12) Ceratocephala testiculata (Crantz)Bess. Реп'яшок яйцеподібний 

(Рогатоголовниця яйцеподібна) (с) (ВрКО) КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, 

еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (сухі 

луки, дороги, поля), бур’ян. 

834. (13) **Clematis integrifolia L. Ломиніс цілолистий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 
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Гемікриптофіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, короткокореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еу-, мезотроф, темпоратно-субмеридіональний, 

європейський, маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По 

всій території дуже рідко (парки, узлісся, остепнені луки), декоративна, отруйна. Нами 

місцезростання зафіксовано лише у дендропарку. В природних умовах регіонально 

рідкісний вид. 

835. (14) **Clematis х jackmannii Moore  Ломиніс Жакмана ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, ліана, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, гібридогенний, 

плюризональний,  синантропант, адвентивна фракція, кенофіт гібридогенного 

походження, ергазіофіт, ефемерофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (парки, кладовища, клумби), декоративна, отруйна. 

836. (15) **Clematis recta L. Ломиніс прямий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-

(temp).oz(2-3)EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території часто (ліси, парки, узлісся, клумби), 

декоративна, отруйна. 

837. (16) **Clematis viticella L. Ломиніс фіолетовий ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, ліана, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, поліконтинентальний, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт кавказького походження, 

ергазіофіт, ефемерофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій 

території часто (парки, кладовища, клумби), декоративна, отруйна. 

838. (17) **Consolida regalis S.F.Gray (Consolida arvense (L.) Opiz. Delphinium 

consolidum L.) Сокирки польові або королівські (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП

   

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, еутроф, sm-temp.(k2-

3)EUR+WAS, європейський, темпоратно-субмеридіональний, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморсько-ірано-туранського походження, 

епекофіт, аколютофіт, полігемероб, урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (поля, дороги, луки, парки), декоративна, бур’ян, жироолійна, 

лікарська, отруйна. 

839. (18) **Ficaria verna Huds. aggr. (Ranunculus ficaria L.) Пшінка весняна(ВрКО) 

КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

бульбоокореневищний, літньозелений, ефемероїд, гігромезофіт, геліосциофіт, еутроф, 

m/mo-sm-temp.oz1-3EUR, європейсько-середземноморський, бореально-темпоратний, 

сильвант, маргант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, парки, сади, 

кладовища, клумби), декоративна, медоносна, лікарська, отруйна. 

840. (19) Hepatica nobilis Schreb. Печіночниця звичайна (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП у лісостепу КО немає 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциофіт, еутроф, ефемероїд, бореально-

темпоратний, палеарктичний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території можливо дуже рідко (парки, ліси, лісові 

галявини, узлісся), декоративна, лікарська, отруйна. Нами місцезростання не зафіксовано. 

841. (20) **Isopyrum thalictoides L. Рівноплідник рутвицелистий (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 
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Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциофіт, еутроф, ефемероїд, 

бореально-темпоратний, палеарктичний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (парки, сади, береги 

водойм, лісові галявини, узлісся, луки), декоративна, лікарська, отруйна. В природних 

умовах регіонально рідкісний вид. Нами місцезростання зафіксовано лише у 

дендропарку. 

842. (21) Myosurus minimus L. Мишачий хвіст малий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, гігрофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp.k(1)-3-oz1EURWAS+AM, поліконтинентальний, плюризональний, ріпаріоаквант, 

синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 

4.2, субурбанзона. По всій території звичайно (заплавні луки, вологі місця іноді поля), 

бур’ян. 

843. (22) Nigella arvensis L. Чорнушка польова (ВрКО) (с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, степант, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт балкано-азійського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, 

урбанонейтрал, 3.1, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (поля, луки, парки, 

клумби, кладовища, дороги), бур’ян, медоносна, декоративна, ефіроолійна, харчова.  

844. (23) **Nigella damascena L. Чорнушка дамаська ФРПСП, згадується у КФСП, 

але у списку немає 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

середземноморський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, ергазіофіт, епекофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 3.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, клумби, кладовища), бур’ян, 

медоносна, декоративна, ефіроолійна, харчова. 

845. (24) ** Pulsatilla grandis Wender (Pulsatilla vulgaris auct. non Mill.) Сон 

звичайний (ВрКО, КФСП) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, 

піденно-східноєвропейський, бореально-темпоратний, пратант, сильвант, автохтонна 

фракція, індигенофіт, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території дуже 

рідко (культивується як декоративна в деяких присадибних ділянках, на кладовищах, в 

дендропарку), декоративна, лікарська. На досліджуваній території тільки у культурі, 

ЧКУ, RDBU (2). 
846. (25) **Pulsatilla patens (L.)Mill. (Pulsatilla latifolia Rupr.) Сон широколистий 

крилатий (Гродзінський, ВрКО, КФСП) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

західноєвропейський, бореально-темпоратний, пратант, сильвант, автохтонна фракція, 

індигенофіт, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території дуже рідко 

(культивується як декоративна в деяких присадибних ділянках, на кладовищах, в 

дендропарку), декоративна, лікарська. На досліджуваній території тільки у культурі, 

ЧКУ, RDBU (2). 
847. (26) **Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (Pulsatilla nigricans Stoerck, Pulsatilla 

montana (Hoppe) Rchb.) Сон лучний або чорніючий (Гродзінський, ВрКО, КФСП) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, 
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ефемероїд, європейсько-середземноморський, температно-субмеридіональний, сильвант, 

маргант, пратант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території можливо дуже рідко (парки, сади, береги водойм, лісові галявини, узлісся, 

остепнені луки), декоративна, лікарська, отруйна. На досліджуваній території тільки у 

культурі, ЧКУ, RDBU (2). Нами місцезростання не зафіксовано. 

848. (27) **Ranunculus acris L. (Ranunculus acer L.) Жовтець їдкий (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/mo-temp-b-(arct).oz1-3EUR-WSIB, євразійський, бореально-субмеридіональний, 

маргант, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 

4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (луки, лісові галявини, узлісся), 

отруйна, лікарська, бур'ян. 

849. (28) **Ranunculus auricomіs L. Жовтець золотистий (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-

b-(arct).oz1-3EUR-WSIB, європейсько-західносибірський, аркто-субмеридіональний, 

сильвант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території часто (вологі ліси, узлісся, луки), отруйна, лікарська, бур'ян. 

850. (29) **Ranunculus cassubicus L. Жовтець кашубський(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, temp-

(b).oz(2)-3EUR, європейсько-західносибірський, темпоратний, сильвант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, 

узлісся), отруйна, лікарська, декоративна. 

851. (30) **Ranunculus illyricus L. Жовтець ілірійський (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, sm-(temp).k2EUR, 

європейсько-середземноморсько-передньоазійський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (болотисті місця, вологі луки), декоративна, 

лікарська, бур'ян. 

852. (31) Ranunculus pedatus W.K. Жовтець стоповидний (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-

меридіональний, європейський, пратант, степант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території розсіяно (парки, сади, береги водойм, луки), 

отруйна. 

853. (32) **Ranunculus polyanthemos L. Жовтець багатоквітковий (с) (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)-sm-temp-

(b).(oz2-3)EUR-WSIB, євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій 

території часто (сухі луки, схили), бур’ян, отруйна, лікарська. 

854. (33) **Ranunculus repens L. Жовтець повзучий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)-sm-
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bEURAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, ріпаріоаквант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, оліго-, еугемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. 

По всій території часто (береги водойм, вологі лісові місця, вологі луки), отруйна, 

лікарська, декоративна, харчова. 

855. (34) Ranunculus sardous Crantz. (Ranunculus pseudobulbosus Schur) Жовтець 

несправжньобульбистий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-

меридіональний, голарктичний, пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території звичайно (парки, сади, поля, городи, біля 

доріг, береги водойм, заболочені луки), отруйна. 

856. (35) **Ranunculus sceleratus L. Жовтець отруйний(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)-sm-temp-

(b).oz1-3CIRCPOL, палеарктичний, бореально-меридіональний, пратант, ріпаріоаквант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (береги водойм, болотисті місця, вологі луки), 

бур’ян, лікарська, отруйна. 

857. (36) Thalictrum flavum L. Рутвиця жовта(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)-sm-temp-

(b).(oz(1)-3)EUR-SIB, євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, автохтонна 

фракція, мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто 

(береги водойм, болотисті луки, долини річок басейну р. Дніпро), фарбувальна, отруйна, 

бур'ян. 

858. (37) Thalictrum lucidum L. (Thalictrum angustifolium Jacq.) Рутвиця блискуча 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліофіт, еутроф, sm-temp.(oz(2)-

3)EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, температно-субмеридіональний, 

маргант, пратант, палюдант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. 

По всій території розсіяно (береги водойм, заболочені луки, лісові галявини, узлісся), 

декоративна, отруйна. 

859. (38) **Thalictrum minus L. Рутвиця мала (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, 

austr+trop/moAFR+m/mo-b.(k1-3)EURAS+(ALASKA), голарктичний, бореально-

меридіональний, марант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території розсіяно (узлісся, лісові галявини), 

фарбувальна, вітамінна, лікарська, отруйна. 

84. Resedaceae Резедові 

860. (1) **Reseda lutea L. Резеда жовта (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, EUR-MED-VAS, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, 

темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, археофіт 

середземноморського походження, епекофіт, аколютофіт, еугемероб, урбанофіл, 1.2, 

урбанзона. По всій території рідко (поля, дороги, лісові схили), бур’ян, вітамінна, 

жироолійна, лікарська, медоносна, технічна, фарбувальна. 

85. Rhamnaceae Жостерові 

861. (1) Frangula alnus Mill. (Rhamnus frangula L.) Крушина ламка (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 
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Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-b.oz(1)-3-k1EUR-WAS, 

євразійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто (узлісся, 

лісосмуги, зарості парків, болотисті вологі луки, береги водойм), декоративна, 

ефіроолійна, лікарська, технічна, фарбувальна, отруйна. 

862. (2) **Rhamnus cathartica L. Жостір проносний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp.oz(1)-3-k1EUR-WAS, 

палеарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто (узлісся, 

лісосмуги, зарості парків, вологі луки), декоративна, ефіроолійна, лікарська, технічна, 

фарбувальна, отруйна. 

86. Rosaceae Розові 

863. (1) **Agrimonia eupatoria L. Парило звичайне (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

m/mo-sm-temp.oz(1)-3EUR-(WAS), європейсько-середземноморський, темпоратно-

меридіональний, пратант, маргант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, субурбанзона. По всій території звичайно (відкриті лучні 

території, узлісся, біля доріг), бур’ян, декоративна, ефіроолійна, лікарська, медоносна. 

864. (2) **Amelanchier ovalis Medik. Ірга звичайна або круглолиста ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, європейський, темпоратно-

меридіональний, сильвант, маргант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середземноморського походження, агріофіт, ергазіофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (узлісся, лісосмуги, парки), 

декоративна, медоносна, фітомеліоративна. 

865. (3) Amygdalus nana L. (Prunus nana (L.) Stokes) Мигдаль степовий, бобчук 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, ксерофіт, геліофіт, мезотроф, темпоратно-меридіональний, понтично-

середземноморсько-іранський, степант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (парки, сади, береги 

водойм, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), декоративна, ефіроолійна, жироолійна, 

лікарська. Нами місцезростання не зафіксовано. 

866. (4) **Armeniaca vulgaris Lam (Armeniaca armeniaca L., Prunus armeniaca L.) 

Абрикос звичайний(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo.k(1)-2AS, євразійський, 

темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середньоазійського походження, ергазіофіт, колонофіт, еу-, оліго-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 2.3, урбан- і  субурбанзона. По всій території звичайно (узлісся, лісосмуги, 

парки, сади), вітамінна, декоративна, лікарська, медоносна, харчова. 

867. (5) **Aronia melanocarpa (Michx.)Elliott Аронія чорноплідна ФРПСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, Temp, Amer, темпоратний, американський, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

колонофіт, ергазіофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (узлісся, лісосмуги, парки, сади), декоративна, харчова, лікарська. 

868. (6) **Cerasus avium (L.)Moench (Prunus avium (L.)L.) Черешня (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 
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Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m)/mo-sm/mo-(temp).oz(1)-(3)EUR, 

європейсько-середземноморсько-азійський, темпоратний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт південноєвропейського походження, ергазіофіт, колонофіт, 

олігогемероб, урбанофоб, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (узлісся, 

сади, лісосмуги), харчова, ефіроолійна, вітамінна, техічна. 

869. (7) **Cerasus vulgaris Mill. (Prunus cerasus L.) Вишня звичайна (с) (ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, sm.k2-3VORDAS, голарктичний, темпоратно-

меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт балкано-азійського 

походження, ергазіофіт, колонофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 2.3, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (узлісся, лісосмуги, парки, сади), вітамінна, 

декоративна, лікарська, медоносна, харчова, ефіроолійна. 

870. (8) **Chaenomeles japonica (Thunb.)Lindl. (Chaenomeles maulei (Mast.) C.K. 

Schneid.) Хеномелес японський, айва японська(ВрКО) 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, SubМer-Mer, AS, азійський, 

субмеридіонально-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

східноазійського походження, колонофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 2.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (лісосмуги, парки, клумби, сади), 

декоративна, харчова, вітамінна. 

871. (9) Cotoneaster melanocarpus Fisch. ex Blytt Кизильник чорноплідний(ВрКО) 

КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, sm/(mo)-temp-(b).k1-2EURAS, 

середньоєвразійський, бореально-темпоратний, степант, пратант, синантропант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (узлісся, лісосмуги, парки, сади), декоративна, 

медоносна. 

872. (10) Crataegus curvisepala Lindm. (Crataegus rhidophilla Gand. ) Глід 

кривочашечковий(ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, EUR, європейський, темпоратно-

субмеридіональний, маргант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, 

оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко 

(узлісся, лісосмуги, парки, клумби, сади), харчова, ефіроолійна, фітомеліоративна, 

вітамінна, медоносна, декоративна. 

873. (11) **Crataegus laevigata (Poir.)DC. (Crataegus oxyacantha L.) Глід колючий, 

виблискуючий (Гродзінський) у ВрКО та КФСП немає 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, бореально-меридіональний, європейсько-

північноамериканський, маргант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, 

олігогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко  (парки, сади, біля 

доріг, кам’янисті схили, лісові галявини, узлісся), лікарська, декоративна, технічна. Нами 

місцезростання зафіксовано лише у дендропарку. 

874. (12) **Crataegus monogyna Jacq. Глід одноматочковий рожевий або гладенький 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний,  

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp.oz1-3EUR-WAS, 

європейський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, синантропант, 

адвентивна фракція, кенофіт європейського походження, ергазіофіт, колонофіт, 
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олігогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (узлісся, 

лісосмуги, парки, сади), лікарська, харчова, декоративна. 

875. (13) **Crataegus sanguinea Pall. Глід криваво-червоний або 

п'ятистовпчиковий(ВрКО) 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, темпоратно-субтемпоратний, 

європейсько-сибірський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт євразійського 

походження, ергазіофіт, колонофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території рідко (узлісся, лісосмуги, парки, сади), лікарська, харчова, 

декоративна. 

876. (14) **Cydonia oblonga Mill. Айва довгаста (с) (ВрКО)  

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, середземноморсько-середньоазійський 

(кавказький), плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт ірано-

туранського походження, ергазіофіт, агріофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 2.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (узлісся, лісосмуги, парки, сади, городи), 

декоративна, харчова, лікарська, технічна, медоносна, вітамінна. 

877. (15) **Filipendula denudata (J. et C. Presl.)Fritsch  ~ Filipendula ulmaria 

(L.)Maxim. Гадючник голий 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, 

sm/(mo)-temp-b-(arct).oz1-3EUR-SIB, європейський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (вологі луки та ліси, береги водойм, дороги), 

декоративна, лікарська, медоносна. 

878. (16) **Filipendula vulgaris Moench (Filipendula hexapetala Gilib.) Гадючник 

звичайний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m/mo-

sm/demo-temp.oz(1)-3EUR-WSIB, європейсько-сибірський, бореально-субмеридіональний, 

маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій 

території звичайно (узлісся, лісові галявини, біля доріг), декоративна, лікарська, 

медоносна. 

879. (17) **Fragaria magna Tuill. (Fragaria x ananassa Duch.) Суниці садові або 

ананасні(ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, повзучий, столоноутворюючий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, 

еутроф, гібридогенний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

гібридогенного походження, ергазіофіт, ефемерофіт, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, урбан- 

і субурбанзона. По всій території часто (сади, городи), вітамінна, харчова, лікарська, 

декоративна. 

880. (18) **Fragaria vesca L. Суниці лісові (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, столоноутворюючий, літньо-зимовозелений, ефемероїд, мезофіт, 

сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-sm/mo-temp-(b).oz1-3EURWAS+O-(W)AM, 

палеарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По всій території часто (ліси, узлісся, парки, 

сади), вітамінна, декоративна, лікарська, харчова. 

881. (19) **Fragaria virginiana Duch. Суниці віргінські(ВрКО) 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, столоноутворюючий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 
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північноамериканський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, колонофіт, ергазіофіт, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (городи, сади, поля), вітамінна, харчова, 

бур’ян. 

882. (20) **Fragaria viridis Duch. (Fragaria collina Ehrh.) Суниці зелені, 

полуниці(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

EUR-SSIB, палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, автохтонна 

фракція, індигенофіт, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (присадибні ділянки, городи, сади), вітамінна, декоративна, лікарська, 

харчова. 

883. (21) Geum aleppicum Jacq. (Geum strictum Aiton) Гравілат алепський (с) (ВрКО) 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/mo-temp-(b).k(1)-3OEUR-AS-AM, голарктичний, бореально-субмеридіональний, 

маргант, сильвант, синантропант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, 

урбанонейтрал, 1.2, субурбанзона. По всій території звичайно (світлі ліси, узлісся, дороги, 

парки), бур’ян, декоративна, ефіроолійна, фарбувальна. 

884. (22) **Geum rivale L. Гравілат річковий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-

sm/mo-temp-b.oz1-3EUR-WAS-AM, європейсько-середземноморсько-північноазійський, 

бореально-субмеридіональний, сильвант, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанонейтрал, 4.2, субурбанзона. По всій території звичайно (вологі ліси та луки, 

болотисті місця, парки), бур’ян, декоративна, лікарська, харчова. 

885. (23) **Geum urbanum L. Гравілат міський (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m/mo-

sm-temp-(b).oz1-3EURWAS, палеарктичний, бореально-меридіональний, сильвант, 

маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (вологі ліси, луки, узлісся, береги водойм), 

бур’ян, декоративна, ефіроолійна, лікарська, харчова, фарбувальна. 

886. (24) **Malus domestica Borkh. Яблуня домашня(ВрКО) 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, поліконтинентальний, плюризональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт кавказького походження, ергазіофіт, епекофіт, 

оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 2.3, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно (сади, парки, лісосмуги, городи), вітамінна, декоративна, лікарська, медоносна, 

харчова. 

887. (25) **Malus sylvestris Mill. Яблуня лісова (с) (ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz1-3EUR, європейський, 

темпоратно-меридіональний, сильвант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-, 

мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто (світлі ліси, узлісся, 

парки, сади), вітамінна, декоративна, лікарська, медоносна, харчова. 

888. (26) **Padus avium Mill. (Padus racemosa (Lam.)Gilib.) Черемха звичайна 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-b.oz1-3EURAS, 
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європейський, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, 

індигенофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 2.3, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (ліси, лісосмуги, парки, сади, клумби), вітамінна, декоративна, лікарська, 

медоносна, харчова. 

889. (27) **Padus virginiana (L.)Roem. Черемха віргінська 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-(b).k(1)-3EUR-OAM, 

темпоратний, північноамериканський, сильвант, маргант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт північноамериканського походження, епекофіт, ергазіофіт, оліго-, 

мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (ліси, 

парки, сади, кладовища), декоративна, медоносна, фітомеліоративна. 

890. (28) **Potentilla alba L. Перстач білий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциофіт, мезотроф, sm/(mo)-

temp.oz2-3EUR, європейсько-східносередземноморський, темпоратний, сильвант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території часто 

(ліси, узлісся, парки), декоративна, лікарська, медоносна. 

891. (29) **Potentilla anserinа L. Перстач гусячий, гусяча лапка(с) (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, austr-Neuseel-

OAST+(m)/mo-sm-(b).oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, бореально-

субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (вологі луки, біля доріг, 

полів), бур’ян, вітамінна, лікарська, медоносна, харчова, технічна, декоративна, кормова. 

892. (30) **Potentilla argentea L. Перстач сріблястий (с) (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, sm/(mo)-

temp-(b).oz1-3EURWAS, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, степант, 

автохтонна фракція, еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території розсіяно (луки, поля, біля доріг, жител), декоративна, 

лікарська, дубильна, медоносна, фарбувальна, бур’ян. 

893. (31) Potentilla erecta (L.)Raeusch. (Potentilla sylvestris Neck.) Перстач 

прямостоячий, калган (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, гігромезофіт, геліофіт, оліготроф, (m)/mo-

sm/mo-temp-b.ozl-3EUR-WAS, середземноморсько-європейсько-західносибірський, 

бореально-темпоратний, пратант, маргант,  автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-

, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, 

узлісся, вологі луки, парки), лікарська, технічна, бур’ян. 

894. (32) **Potentilla patula Waldst. et Kit. (Potentilla schurii Fuss. et Zimm.) Перстач 

розлогий (Гродзінський, ВрКО) КФСП  

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-

меридіональний, європейський, сильвант, маргант, степант, автохтонна фракція, 

мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території дуже рідко (лісові галявини, 

узлісся, остепнені луки), бур’ян, лікарська, медоносна, декоративна, кормова. Нами 

місцезростання зафіксовано лише у  дендропарку. 

895. (33) **Potentilla reptans L. Перстач повзучий(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 
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strop/moOAFR+m-sm-temp.ozl-3EUR-WAS, європейсько-середземноморсько-ірано-

туранський, бореально-субмеридіональний, пратант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, 

геміапофіт, оліго-, мезо-, еугемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (заплавні луки, вологі береги водойм), декоративна, дубильна, медоносна, 

фарбувальна. 

896. (34) Potentilla supinа L. Перстач лежачий (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, ефемер, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (boreostrop)-m-sm-

temp-(b).disj+k(l)-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-темпоратний, ріпаріоаквант, 

пратант, автохтонна фракція, еуапофіт, олігогемероб, урбанофоб, 1.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (береги водойм, біля доріг, городів, полів), 

декоративна, дубильна, медоносна, фарбувальна, бур’ян. 

897. (35) Poterium sanguisorba L. Чорноголовник родовиковий (Гродзінський) за 

ВрКО тільки біля Києва, є вказаний у КФСП та ФРПСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, 

мезотроф, бореально-субмеридіональний, європейський, степант, петрофант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, мезогемероб, урбанофоб, урбан- і субурбанзона. По всій 

території дуже рідко (кам'янисті схили, сухі місця), лікарська, харчова, бур'ян. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 

898. (36) **Prunus divaricata Ledeb. Слива розлога (Алича) (с) (ВрКО) 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, середземноморський, плюризональний, 

сильвант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середньоазійського походження, 

ергазіофіт, агріофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 2.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (парки, сади, лісосмуги), харчова, вітамінна, декоративна, медоносна. 

899. (37) **Prunus domestica L. Слива садова, домашня(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo.k2VORDAS-WAS, кавказький, 

бореально-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт кавказького 

походження, колонофіт, ергазіофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, 2.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (сади, городи, парки), харчова, вітамінна, 

декоративна, медоносна. 

900. (38) **Prunus spinosa L. Слива колюча або Терен звичайний (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф,  m/mo-sm-temp.ozl-3EUR, 

темпоратно-субмеридіональний, європейський, маргант, автохтонна фракція, 

олігогемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, узлісся, 

лісосмуги, парки), харчова, вітамінна, декоративна, медоносна, лікарська. 

901. (39) **Pyrus communis L. Груша звичайна(ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/(mo)-sm-(temp).oz(l)-3EUR, європейсько-

передньоазійський, темпоратно-меридіональний, сильвант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт кавказького походження, ергазіофіт, агріофіт, оліго-, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (лісосмуги, сади, 

городи, біля жител), вітамінна, декоративна, лікарська, медоносна, харчова. 

902. (40) **Rosa canina L. Шипшина собача(ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-sm-temp.oz1-3EUR-(WAS), 

європейсько-середземноморсько-ірано-туранський, темпоратно-субмеридіональний, 

маргант, синантропант, автохтонна фракція, індигенофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 
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3.2, субурбанзона. По всій території часто (лісосмуги, узлісся, парки, сади, присадибні 

ділянки), харчова, лікарська, ефіроолійна, фітомеліоративна, вітамінна, медоносна. 

903. (41) Rosa pimpinellifolia L. Роза бедринецеволиста (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-меридіональний, європейський, 

маргант, степант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (парки, кам'янисті схили, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), 

лікарська, декоративна, харчова. 

904. (42) **Rosa rugosa Thunb. Шипшина зморшкувата(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-меридіональний, 

східноазійський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт східноазійського 

походження, ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 2.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (парки, сади, лісосмуги), вітамінна, декоративна, 

лікарська, медоносна, харчова, фітомеліоративна. 

905. (43) **Rubus caesius L. Ожина сиза (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, короткокореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)/mo-sm-temp.(oz1-3)EURWAS, 

середземноморсько-євразійський, бореально-меридіональний, сильвант, маргант, 

синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, олігогемероб, 

урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся, парки, сади), 

вітамінна, лікарська, фарбувальна, хачова, медоносна. 

906. (44) **Rubus idaeus L. Малина  (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, короткокореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm/mo-temp-b.oz1-3CIRCPOL, 

голарктичний, бореально-темпоратний, сильвант, синантропант, автохтонна фракція, 

апофіт випадковий, мезо-, олігогемероб, урбанонейтрал, 2.2, урбан- і субурбанзона. По 

всій території звичайно (сади, ліси, узлісся, городи),  вітамінна, лікарська, фарбувальна, 

хачова, медоносна. 

907. (45) Rubus saxatilis L. Костяниця (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Хамефіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, літньо-

зимовозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, еутроф, європейсько-азійський, бореально-

температний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, 

субурбанзона. По всій території рідко (кам'янисті схили, ліси, лісові галявини, узлісся), 

лікарська, харчова. 

908. (46) **Sorbus aucuparia L. Горобина звичайна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, європейський, аркто-темпоратний, сильвант, 

маргант, синантропант, автохтонна фракція, індигенофіт, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 

2.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, сади, клумби, кладовища, 

присадибні ділянки, узлісся), вітамінна, декоративна, лікарська, медоносна, харчова. 

909. (47) Spiraea crenata L. (Spiraea crenifolia C.A. Mey) Таволга зарубчаста 

(Гродзінський, ВрКО) культигенофіт, є у КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, бореально-тропічний, європейський, 

маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій території 

дуже рідко (парки, сади, кам'янисті схили, остепнені луки), медоносна, декоративна. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 

910. (48) **Spiraea douglasii Hook. Таволга Дугласа ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, північноамериканський, плюризональний, 



349 

 

 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

ергазіофіт, ефемерофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, 2.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (парки, клумби, сади), декоративна, медоносна. 

911. (49) **Spiraea japonica L.f. Таволга японська(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, оліготроф, бореально-темпоратний, східноазійський, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт східноазійського походження, колонофіт, 

ергазіофіт, олігогемероб, урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (парки, клумби, сади, лісосмуги), декоративна, медоносна.  

912. (50) **Spiraea media Fr. Schmidt Таволга середня 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp-(b).k1-3OEUR-SIB, бореально-

темпоратний, євразійський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт європейсько-

азійського походження, ергазіофіт, агріофіт, мезогемероб, урбанофіл, 3.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (парки, клумби, сади, лісосмуги), декоративна, 

фітомеліоративна, медоносна. 

913. (51) **Spiraea salicifolia L. Таволга верболиста(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, (sm)-temp-(b).k1-(3)(NWAM)-ASOEUR, 

бореально-темпоратний, східноазійський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

сибірського походження, ергазіофіт, колонофіт, оліго-, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.2, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, клумби, сади, лісосмуги), 

декоративна, фітомеліоративна, медоносна. 

87. Rubiaceae Маренові 

914. (1) **Asperugo procumbens L. Гостриця лежача(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, повзуче, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, європейський, бореально-

субмеридіональний, синантропант,  автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 

1.3, субурбанзона. По всій території рідко (смітники, поля, городи, біля доріг), бур’ян, 

лікарська, харчова, кормова. 

915. (2) **Cruciata glabra  (L.)Ehrend. = (Galium vernum Scop.) Круціата гола або 

Підмаренник весняний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m/mo)-sm-

stemp/demo.(oz1-3)EUR+WAS, євразійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант,  

автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території 

часто (ліси, узлісся, галявини), бур’ян, лікарська, медоносна. 

916. (3) **Galium aparine L. Підмаренник чіпкий (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp-

b.oz1-3EUR-WAS-(OAS), голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

пратант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, еу-, мезогемероб, урбанофоб, 1.3, 

субурбанзона. По всій території розсіяно (лісові галявини, луки, сади, парки, городи, 

поля), бур’ян, лікарська, технічна, кормова. 

917. (4) **Galium boreale L. Підмаренник північний(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (sm/mo)-

temp-b.k1-3CIRCPOL, європейський, бореально-темпоратний, пратант, автохтонна 

фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко 

(околиці дендропарку, луки, сади, парки),  декоративна, ефіроолійна, медоносна, бур’ян. 



350 

 

 

918. (5) Galium odoratum (L.)Scop. = (Asperula odorata L.) Маренка запашна 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, голарктичний, 

бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території часто (парки, сади, ліси, лісові галявини, 

узлісся), лікарська, харчова, вітамінна, ефіроолійна, фарбувальна, бур'ян. 

919. (6) **Galium palustre L. Підмаренник болотний (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-

sm-temp-b.EUR-SIB+OAM, європейсько-cибірський, бореально-субмеридіональний, 

пратант, палюдант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 4.2, 

субурбанзона. По всій території рідко (болотисті ділянки, вологі луки), кормова, 

лікарська, технічна. 

920. (7) Galium rivale (Sibth. et Smith)Griseb. (Asperula aparine M.B.)Маренка 

прибережна або Підмаренник прибережний (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, (m)-sm-

temp.k2-3EUR-(WAS), євразійський, температно-меридіональний, пратант, палюдант, 

ріпаріоаквант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, олігогемероб, 

урбанофоб, субурбанзона. По всій території розсіяно (парки, сади, ліси, лісові галявини, 

узлісся), кормова, бур'ян. 

921. (8) Galium tinctorium (L.) Scop. = (Asperula tinctoria L.) Маренка красильна 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт,  

мезотроф, темпоратно-меридіональний, європейсько-сибірський, сильвант, маргант, 

пратант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона.  По всій території 

часто (парки, сади, ліси, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), лікарська, фарбувальна, 

бур'ян. 

922. (9) **Galium  verum L. (Galium verum L. var. albescens Illitschevski, nom. nuda) 

Підмаренник справжній (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

(m)-sm/mo-temp-(b).oz1-3EURAS, європейський, бореально-субмеридіональний, пратант, 

степант, автохтонна фракція, геміапофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 4.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (лісові галявини, узлісся, степові схили), 

декоративна, медоносна, лікарська, бур’ян. 

88. Rutaceae Рутові 

923. (1) **Phellodendron amurense Rupr. Бархат амурський(ВрКО) 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, темпоратно-субмеридіональний, 

східноазійський, маргант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт східноазійського 

походження, колонофіт, ергазіофіт,  мезогемероб, урбанонейтрал, 2.1, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (парки, сквери, клумби, кладовища), декоративна. 

89. Salicaceae Вербові 

924. (1) **Populus alba L.Тополя біла (ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-(temp).k1-(3)EUR-WAS, 

західноєвразійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, 

оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 
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(береги водойм, ліси, узлісся, парки), декоративна, лікарська, медоносна, технічна, 

деревинна. 

925. (2) Populus balsamifera L. Тополя бальзамічна (ВрКО) ФРПСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, (sm)/mo-temp-b.(k2-3)AM, 

північноамериканський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт північноамериканського походження, ергазіофіт,  агріофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, дороги, 

лісосмуги), декоративна, медоносна. 

926. (3) **Populus bolleana Lauche Тополя Болле(ВрКО) ФРПСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф, середземноморсько-середньоазійський, 

темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

середньоазійського походження, ергазіофіт, агріофіт, олігогемероб, урбанофіл, 3.2,  урбан- 

і субурбанзона. По всій території рідко (сади, парки, дороги), декоративна, дубильна. 

927. (4) **Populus x canescens (Ait.)Smith (Populus alba x Populus tremula) Тополя 

сіріюча КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, (m)/mo-sm-(temp)-b.(k1-3)EURAS, 

темпоратно-меридіональний, європейсько-центральноазійський, сильвант, синантропант, 

автохтонна фракція, індигенофіт, мезогемероб, урбанофоб, 1.2, урбан- і субурбанзона. По 

всій території часто (ліси, парки, сквери, дороги), декоративна, дубильна, медоносна. 

928. (5) **Populus deltoides Marsh.  (Populus x canadensis Moench) Тополя 

дельтолиста, канадська(ВрКО) ФРПСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m-temp.(k2-3)OAM, північноамериканський, 

темпоратно-меридіональний, сильвант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

північноамериканського походження, ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, урбанофіл, 2.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території часто (сади, парки, дороги), декоративна, 

дубильна, медоносна. 

929. (6) **Populus italica (Du Roi)Moench (Populus pyramidalis Roz.) Тополя 

італійська(ВрКО) 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, m/(demo)-temp.k(1)-3EUR-WAS, 

західноазійський, темпоратно-меридіональний, сильвант, синантропант, адвентивна 

фракція, кенофіт західноазійського походження, ергазіофіт, епекофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 2.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, парки, дороги), 

декоративна, медоносна. 

930. (7) **Populus nigra L. Тополя чорна, осокір(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/(demo)-temp.k(1)-3EUR-WAS, 

голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, синантропант, автохтонна 

фракція, оліго-, мезогемероб, урбанофоб, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно (ліси, парки, сади, дороги), декоративна, лікарська, медоносна, технічна, 

деревинна. 

931. (8) **Populus tremula L. Тополя тремтяча (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m)/mo-sm/mo-temp-b.(k1-3)EURAS, 

голарктичний, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, синантропант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 1.1, субурбанзона. По всій території 

звичайно (ліси, парки, дороги), декоративна, лікарська, медоносна, технічна, деревинна. 

932. (9) **Salix acutifolia Willd. Верба гостролиста, шелюга(ВрКО) КФСП 
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Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, оліготроф, європейсько-передньоазійський, 

темпоратно-субмеридіональний, псамофант, ріпаріоаквант, автохтонна фракція, оліго-, 

мезогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто (береги водойм, 

піщані вологі ділянки), декоративна, лікарська, фітомеліоративна. 

933. (10) **Salix alba L. (Salix vitellina L.) Верба біла(ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, еутроф, m/(demo)-sm-temp.k(1)-3EURWAS, 

палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, ріпаріоаквант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.2, урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно 

(береги річок, вологі ліси, луки), декоративна, лікарська, медоносна, технічна, 

фарбувальна, фітомеліоративна, деревинна. 

934. (11) **Salix caprea L. Верба козяча(ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, еутроф, sm/mo-temp-bEURAS, євразійський, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, оліго-, мезогемероб, 

урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (вологі ліси, узлісся, паки), 

декоративна, лікарська, медоносна, технічна, фарбувальна, фітомеліоративна. 

935. (12) Salix cinerea L. Верба попеляста(ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник,  безрозетковий,  стрижнева,  безкореневищний,  

літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, еутроф, (m)/mo-sm/mo-temp-(b).(oz2-3)EUR-WSIB, 

євразійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, палюдант, автохтонна фракція, індигенофіт, 

олігогемероб, урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території розсіяно (болотисті, вологі 

луки і ліси, паркові зони біля водойм), декоративна, лікарська, медоносна, технічна, 

фарбувальна, фітомеліоративна. 

936. (13) **Salix fragilis L. Верба ламка (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, (m)/mo-sm/mo-temp.oz1-3EUR-(WAS), європейсько-

середземноморсько-середньоазійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

ріпаріоаквант, синантропант, адвентивна фракція, археофіт малоазійського походження, 

агріофіт, аколютофіт, мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (береги водойм, вологі заплавні ліси і луки, вдовж шляхів), 

декоративна, лікарська, медоносна, технічна, фарбувальна, фітомеліоративна.  

90. Sambucaceae Бузинові 

937. (1) **Sambucus nigra L. Бузина чорна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m/mo)-sm-temp.oz1-2EUR, європейсько-

середземноморсько-малоазійський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

синантропант, автохтонна фракція, апофіт випадковий, мезо-, олігогемероб, 

урбанонейтрал, невизначений екотоп, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (ліси, 

узлісся, парки, сади, лісосмуги, біля доріг), декоративна, ефіроолійна, лікарська, 

вітамінна, медоносна, технічна, фарбувальна, харчова. 

938. (2) **Sambucus racemosa L. Бузина червона або китицеподібна (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, еутроф, sm/mo-temp/demo.oz(1)-2EUR, європейсько-

середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, маргант, автохтонна 

фракція, апофіт випадковий, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території рідко (ліси, узлісся, парки, лісосмуги), вітамінна, декоративна, ефіроолійна, 

лікарська, медоносна, технічна, фарбувальна, харчова. 

91. Saxifragaceae Ломикаменеві 
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939. (1) **Chrysosplenium alternifolium L.  Жовтяниця черговолиста(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, сциофіт, мезотроф, sm/mo-

temp/(demo)-b-arct.oz1-3-k1EURAS+(WAM), голарктичний, аркто-темпоратний, пратант, 

ріпаріоаквант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.3, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (вологі місця, заплавні луки, ліси, береги водойм), лікарська, харчова, 

вітамінна. 

92. Scrophulariaceae Ранникові 

940. (1) **Scrophularia nodosa L. Ранник вузлуватий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, гігромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, m/mo-sm-

temp-b.oz1-3EURAS(*), голарктичний, бореально-темпоратний, пратант, маргант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко 

(лісові галявини, луки, поля), лікарська, декоративна, отруйна, медоносна. 

941. (2) **Scrophularia umbrosa Dumort. (Scrophularia alata Gilib.) Ранник крилатий 

або тіньовий (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав'янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

безкореневищний, стрижнева, літньозелений, гігромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-

temp-b.(oz1-3)-k1EUR-WAS, європейсько-середземноморсько-центральноазійський, 

бореально-темпоратний, палюдант, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, 

урбанофоб, 4.2, субурбанзона. По всій території часто (болотисті луки, береги водойм, 

заплави річок), лікарська, декоративна, медоносна. 

942. (3) Verbascum densiflorum Bertol. (Verbascum thapsiforme Schrad.) Дивина 

скіпетровидна, густоквіткова (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав'янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

палеарктичний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, геміапофіт, 

олігогемероб, урбанонейтрал, 4.1, субурбанзона. По всій території часто (луки, поля, 

чагарники), декоративна, жироолійна, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

943. (4) **Verbascum lychnitis L. Дивина борошниста (с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав'янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, 

m/mo-sm-temp.k(1)-3-oz1EUR, європейсько-середземноморсько-малоазійський, 

темпоратно-субмеридіональний, пратант, степант, синантропант, автохтонна фракція, 

еуапофіт, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій території 

часто (поля, городи, біля доріг), декоративна, жироолійна, лікарська, медоносна, 

фарбувальна. 

944. (5) **Verbascum nigrum L. Дивина чорна (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав'янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, 

мезотроф, sm-temp-b.k(1)-3-oz1EURWAS, середземноморсько-європейсько-сибірський, 

бореально-субмеридіональний, маргант, автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, оліго-, 

еугемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території звичайно (ліси, узлісся, 

парки), декоративна, жироолійна, лікарська, медоносна, фарбувальна. 

945. (6) Verbascum phlomoides L. Дивина залізняковидна, лікарська (с) 

(Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво-, багаторічник, напіврозетковий, 

безкореневищний, каудексовий, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, 

мезотроф, sm-temp.k(1)-3-oz1EUR, європейсько-передньоазійський, температно-

меридіональний, пратант, псамофант, синантропант, автохтонна фракція, апофіт 

випадковий, мезо-, еугемероб, урбанонейтрал, субурбанзона. По всій території розсіяно 
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(біля доріг, парки, сади, кам'янисті схили, лісові галявини, узлісся, остепнені луки), 

лікарська, вітамінна, декоративна, жироолійна, ефіроолійна, технічна, бур'ян. 

93. Solanaceae Пасльонові 

946. (1) **Datura stramonium L. Дурман звичайний (а+с) (Гродзінський, ВрКО) 

ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав'янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, boreostropAM+austr-m-

sm-temp.oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, темпоратно-субмеридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт південно-східноазійського походження, 

аколютофіт, епекофіт, еу-, полігемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. По 

всій території рідко (смітники, інколи клумби), бур’ян, декоративна, жироолійна, 

ефіроолійна, лікарська, отруйна. 

947. (2) Hyoscyamus niger L. Блекота чорна (а+с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП   

Гемікриптофіт, трав'янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, 

стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, m-

sm-temp.oz1-3EUR-WAS, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморсько-ірано-туранського 

походження, аколютофіт, епекофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.3, урбан- і субурбанзона. 

По всій території рідко (біля доріг, городів, полів, смітники, інколи клумби), бур’ян, 

декоративна, жироолійна, ефіроолійна, лікарська, технічна, отруйна. 

948. (3) **Lycopersicum esculentum Mill. (Solanum lycopersicum L.) Помідор їстівний 

або звичайний (с) (ВрКО) ФРПСП 

Терофіт, трав'янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, поліконтинентальний, 

темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноамериканського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, мезо-, еугемероб,  

урбанонейтрал, 2.2, урбанзона. По всій території звичайно (поля, городи, присадибні 

ділянки), вітамінна, харчова, технічна. 

949. (4) Nicandra physalodes (L.)Gaertn. Никандра фізалісоподібна (Гродзінський) у 

ВрКО немає, є ФРПСП та КФСП 

Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, поліконтинентальний, 

субмеридіонально-тропічний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, 

кенофіт південноамериканського походження, ергазіофіт, ефемерофіт, ергазіофіт, мезо-, 

еугемероб, урбанзона.  По всій території дуже рідко (біля доріг, парки, сади, поля та 

городи), декоративна, лікарська, технічна, кормова, жироолійна, отруйна. Нами 

місцезростання не зафіксовано. 

950. (5) **Petunia x atkinsiana D. Don ex Loudon = (Petunia x hybrida Нort.)  Петунія 

гібридна (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав'янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, гібридогенний, плюризональний, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт південноамериканського походження, 

ергазіофіт, ефемерофіт, мезогемероб, урбанонейтрал, 2.1, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (клумби, парки, сади, кладовища), декоративна, бур'ян, отруйна. 

951. (6) Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem  Фізаліс клейкоплодий(с) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав'янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, безкореневищний, 

стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, субмеридіональний, 

австралійсько-американський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

центральноамериканського походження, ергазіофіт, колонофіт, мезогемероб, 

урбанонейтрал, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (клумби, парки, сади, 

кладовища), декоративна, фарбувальна, вітамінна, харчова, бур'ян. 
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952. (7) **Solanum dulcamara L. Паслін солодко-гіркий   (с) (ВрКО) КФСП 

Хамефіт, напівкущик, одно-, дво- чи багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, каудексовий, літньозелений, мезогігрофіт, сциогеліофіт, мезотроф, 

m-sm-temp-b.oz1-3EURAS, голарктичний, бореально-меридіональний, пратант, палюдант, 

автохтонна фракція, апофіт випадковий, оліго-. мезогемероб, урбанофоб, 1.2, 

субурбанзона. По всій території рідко (береги водойм, чагарники, засмічені місця), 

отруйна, жироолійна, ефіроолійна, лікарська, бур’ян.  

953. (8) **Solanum nigrum L. Паслін чорний (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Терофіт, трав'янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, austr-m-sm-

temp-b.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-меридіональний, пратант, палюдант, 

синантропант, адвентивна фракція, археофіт південноєвропейського походження, 

аколютофіт, епекофіт, оліго-, полігемероб, урбанофоб, 1.3, урбан- і субурбанзона. По всій 

території звичайно (вологі луки, засмічені місця, городи, поля, сади), отруйна, 

жироолійна, ефіроолійна, лікарська, вітамінна, харчова, бур’ян. 

954. (9) **Solanum tuberosum L. Паслін бульбистий, картопля (с) (ВрКО) ФРПСП 

Геофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

бульбокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, еутроф, центрально-

південноамериканський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

південноамериканського походження, ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еугемероб, урбанофіл, 

2.2, урбанзона. По всій території звичайно (поля, городи, присадибні ділянки), харчова, 

технічна, кормова. 

94. Tiliaceae Липові 

955. (1) **Tilia cordata Mill. (Tilia parvifolia Hoffm.) Липа серце листа 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm/mo-temp.oz(1)-3EUR-(WAS), 

євразійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, синантропант, автохтонна 

фракція, мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 2.1, урбан- і субурбанзона. По всій території 

звичайно (парки, сквери, бульвари, кладовища, біля доріг), декоративна, вітамінна, 

дубильна, лікарська, технічна, медоносна, деревинна. 

95. Ulmaceae В’язові 

956. (1) Ulmus carpinifolia Rupp. ex G. Suckow = (Ulmus foliacea Gilib. nom. inval.) = 

(Ulmus minor Mill.) = (Ulmus campestris L.) В’яз граболистий або малий, берест 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

 Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-(temp).(oz(1)-3EUR-VORDAS, 

європейсько-середземноморський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, 

синантропант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 1.1, урбан- і субурбанзона. 

По всій території звичайно (ліси, парки, лісосмуги, кладовища, біля доріг), декоративна, 

вітамінна, дубильна, лікарська, технічна, медоносна. 

957. (2) **Ulmus glabra Huds. (Ulmus scabra Mill.) В’яз голий або шорсткий(ВрКО) 

КФСП 

Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm/mo-temp-(b).oz1-3EUR, 

європейсько-середземноморсько-малоазійський, бореально-субмеридіональний, сильвант, 

автохтонна фракція, мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території 

часто (парки, ліси, лісосмуги, сквери, біля доріг), декоративна, вітамінна, дубильна, 

лікарська, технічна, медоносна. 

958. (3) **Ulmus laevis Pall. (Ulmus effusa Willd.) В’яз гладенький (Гродзінський, 

ВрКО) КФСП 
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Фанерофіт, дерево, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, гігромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm-temp-(b).oz2-3EUR, європейський, 

бореально-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, мезо-, олігогемероб, 

урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто (парки, сквери, ліси, 

лісосмуги, біля доріг), декоративна, вітамінна, дубильна, лікарська, технічна, медоносна. 

96. Urticaceae Кропивові 

959. (1) **Urtica dioiсa L. Кропива дводомна (с) (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, 

КФСП 

Гемікриптофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-temp-

b.oz1-3CIRCPOL, поліконтинентальний, темпоратно-субмеридіональний, пратант, 

маргант, синантропант, автохтонна фракція, еуапофіт, еугемероб, урбанонейтрал, 1.1, 

урбан- і субурбанзона. По всій території звичайно (лісосмуги, ліси, парки, сади, дороги 

тощо), бур’ян, жироолійна, ефіроолійна, вітамінна, кормова, лікарська. 

960. (2) **Urtica urens L. Кропива жалка (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП  

Терофіт, трав'янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-temp-b-

arct.k(1)-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-меридіональний, синантропант, адвентивна 

фракція, археофіт середземноморського походження, ксенофіт, епекофіт, еугемероб, 

урбанофіл, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території рідко (лісосмуги, парки, сади, 

дороги), бур’ян, жироолійна, ефіроолійна, лікарська. 

97. Valerianaceae Валеріанові 

961. (1) Valeriana officinalis L. = (Valeriana exaltata Mikan.) Валеріана лікарська або 

висока чи болотна(ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp-

b.k(1)-3-oz1EURAS(*), європейсько-східносередземноморський, бореально-

меридіональний, пратант, синантропант, автохтонна фракція,  олігогемероб, 

урбанонейтрал, 2.2, субурбанзона. По всій території рідко (сади, клумби, кладовища, 

присадибні ділянки), лікарська, медоносна, декоративна, ефіроолійна. 

962. (2) **Valeriana stolonifera Czern (Valeriana colina Wallr., Valeriana angustifolia 

Tausch.,1823, non Mill. 1768) Валеріана пагононосна(ВрКО) КФСП 

Геофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, без розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, sm-stemp.oz(1)-

3EUR, південно-східноєвропейський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, пратант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 2.2, субурбанзона. По всій території рідко 

(сади, клумби, кладовища, присадибні ділянки), лікарська, медоносна, декоративна, 

ефіроолійна. 

98. Viburnaceae Калинові 

963. (1) **Viburnum lantana L. Калина цілолиста(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, бореально-меридіональний, 

південноєвропейсько-північноафрикансько-малоазійський, сильвант, синантропант, 

автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (парки, сквери, клумби, кладовища, присадибні ділянки), декоративна, 

медоносна, харчова. 

964. (2) **Viburnum opulus L. Калина звичайна або кленова (Гродзінський, ВрКО) 

КФСП 

Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, 

літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, (m/mo)-sm-(temp)-b.oz1-(3)EUR-(SIB), 

палеарктичний, бореально-субмеридіональний, маргант, синантропант, автохтонна 

фракція, олігогемероб, урбанофоб, 3.2, урбан- і субурбанзона. По всій території часто 
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(сади, парки, сквери, клумби, кладовища), вітамінна, декоративна, лікарська, медоносна, 

технічна, харчова, ефіроолійна. 

99. Violaceae Фіалкові 

965. (1) **Viola arvensis Murr. (Viola agrestis Jord., Viola parviflora Neilr.) Фіалка 

польова (с) (ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Терофіт, трав'янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-temp-

b.oz1-3EUR-WAS, євразійський, бореально-субмеридіональний, пратант, синантропант, 

адвентивна фракція, археофіт середземноморського походження, аколютофіт, епекофіт, 

еугемероб, урбанонейтрал, 1.2, урбан- і субурбанзона. По всій території розсіяно (поля, 

дороги, луки), декоративна, ефіроолійна, лікарська, медоносна. 

966. (2) Viola hirta L. Фіалка шершава (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

європейсько-західноазійський, температно-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

синантропант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона. По всій 

території розсіяно (біля доріг, парки, сади, поля та городи, пустирі, лісові галявини, 

узлісся, остепнені луки), лікарська, декоративна, бур'ян. 

967. (3) **Viola mirabilis L. Фіалка дивна(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, sm-temp-

b.oz(1)-3EURAS, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, мезо-, олігогемероб, урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По 

всій території звичайно (ліси, лісові чи паркові галявини, узлісся), декоративна, 

ефіроолійна, лікарська, медоносна. 

968. (4) Viola montana s. str. (Viola elatior Fr.) Фіалка гірська або висока 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний,  літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, 

західнопалеарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, маргант, пратант, 

автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона.  По всій території рідко 

(ліси, лісові галявини, узлісся, луки), декоративна, бур'ян. 

969. (5) **Viola odorata L. Фіалка запашна (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.oz1-3EUR, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-

субмеридіональний, сильвант, маргант,  автохтонна фракція, геміапофіт, оліго-, 

мезогемероб, урбанофоб, 3.2, субурбанзона. По всій території розсіяно (ліси, лісові чи 

паркові галявини, узлісся, інколи на клумбах), декоративна, ефіроолійна, медоносна, 

лікарська. 

970. (6) Viola rupestris F.W. Schmidt. (Viola arenaria D.C.) Фіалка гола або піскова 

(Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, 

короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліофіт, мезотроф, 

темпоратно-меридіональний, європейсько-азійський, сильвант, маргант, псамофант, 

автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбанзона.  По всій території розсіяно 

(ліси, лісові галявини, узлісся, луки, кам'янисті схили), декоративна, лікарська, бур'ян. 

971. (7) **Viola suavis Bieb. Фіалка приємна(ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, стрижнева, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-

sm-stemp.oz(1)-3EUR-(WAS)(*), європейсько-середземноморсько-ірано-туранський, 

темпоратно-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, індигенофіт, олігогемероб, 
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урбанофоб, 4.1, субурбанзона. По всій території рідко (ліси, лісові чи паркові галявини, 

узлісся, інколи культивується на клумбах та присадибних ділянках), декоративна, 

ефіроолійна, медоносна, лікарська. 

972. (8) **Viola tricolor L. Фіалка ранкова, братки (с) (Гродзінський, ВрКО) КФСП 

Гемікриптофіт, трав'янистий монокарпік, однорічник,  напіврозетковий, стрижнева, 

безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, європейсько-

західносибірський, бореально-субмеридіональний, пратант, маргант, синантропант, 

автохтонна фракція, геміапофіт, еу-, мезогемероб, урбанонейтрал, 3.1, субурбанзона. По 

всій території рідко (ліси, лісові чи паркові галявини, узлісся, інколи на клумбах), 

декоративна, ефіроолійна, лікарська, медоносна. 

100. Vitaceae Виноградові 

973. (1) **Parthenocissus quinquefolia (L.)Planch. Дикий виноград 

пятилистий(ВрКО) ФРПСП, КФСП 

Фанерофіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, ліана, 

безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-

temp.oz1-3EUR-AM, голарктичний, бореально-субмеридіональний, маргант, 

синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походження, 

ергазіофіт, епекофіт, мезо-, еу-, полігемероб, урбанофіл, невизначений екотоп, урбан- і 

субурбанзона. По всій території звичайно (парки, сквери, лісосмуги, сади, засмічені 

місця), декоративна. 

974. (2) **Vitis amurensis Rupr. Виноград амурський 

Фанерофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, ліана, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, темпоратно-

субмеридіональний, східноазійський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт 

східноазійського походження, колонофіт, ергазіофіт, еугемероб, урбанофіл, 2.2, урбан- і 

субурбанзона. По всій території часто (городи, сади, присадибні ділянки), декоративна, 

харчова, вітамінна. 

975. (3) **Vitis vinifera L. Виноград культурний ФРПСП 

Фанерофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, ліана, безрозетковий, 

довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, поліконтинентальний, 

плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт нез'ясованого походження, 

ергазіофіт, ефемерофіт, еугемероб, урбанофіл, 2.2, урбан- і субурбанзона. По всій 

території часто (городи, сади, присадибні ділянки), декоративна, харчова, вітамінна, 

технічна. 
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Додаток Б 

Таблиці 

до розділу 4 СТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ УРБАНОФЛОРИ БІЛОЇ 

ЦЕРКВИ ТА ЇЇ ОКОЛИЦЬ 

Таблиця 4.1  

Спектр провідних родин урбанофлори міста Біла Церква та його околиць 

  

Родина 

 

Ранг родини 

Кількість 

видів родів 

число % число % 

1 2 3 4 5 6 

Asteraceae 1 106 10,7 58 11,2 

Poaceae 2 98 9,9 52 10,0 

Brassicaceae 3 59  36  

Fabaceae  4 56  21  

Rosaceae 5 51  23  

 5 родин 370 37,2 190 36,5 

Lamiaceae  6 49  26  

Cyperaceae 7 40  8  

Ranunculaceae 8 38  18  

Caryophyllaceae  9 36  25  

Apiaceae  10 33  28  

 10 родин 566 56,9 295 56,7 

Boraginaceae 11 26  16  

Chenopodiaceae 12 20  8  

Polygonaceae 13 19  6  

Plantaginaceae 14 18  7  

Papaveraceae 15 13  5  

Salicaceae 16 13  2  

Campanulaceae 17 11  4  

Solanaceae 18 9  7  

Malvaceae 19 9  4  

Euphorbiaceae 20 9  3  

Rubiaceae 20 9  3  
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Geraniaceae 21 9  2  

 22 родини 731 73,5 362 69,6 

Cucurbitaceae  8  7  

Primulaceae  8  6  

Iridaceae  8  4  

Juncaceae  8  2  

Violaceae  8  1  

Orobanchaceae  7  5  

Orchidaceae  7  5  

Alliaceae  7  1  

Equisetaceae  7  1  

Convolvulaceae  6  4  

Liliaceae  6  3  

Crassulaceae  6  3  

Scrophulariaceae  6  2  

Aceraceae  6  1  

Amaranthaceae  6  1  

Всього 37 родин 835 84,0 408 78,5 

 

Таблиця 4.2  

Спектр провідних родів урбанофлори міста Біла Церква та його околиць 

Рід Ранг роду Число 

видів 

% 

1 2 3 4 

Carex 1 30  

Vicia 2 11  

Trifolium 3 10  

Poa 4 9  

Ranunculus 4 9  

Veronica 4 9  

Campanula 5 8  

Geranium 5 8  

Lathyrus 5 8  

Populus 5 8  

Viola 5 8  
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Allium 6 7  

Artemisia 6 7  

Chenopodium 6 7  

Equisetum 6 7  

Euphorbia 6 7  

Festuca 6 7  

Galium 6 7  

Potentilla 6 7  

Rumex 6 7  

ВСЬОГО  258  

 

Таблиця 4.3 

 Географічний аналіз урбанофлори м. Біла Церква та його околиць  

(за зональними типами) 

Групи географічних  

елементів 

Типи ареалів число 

видів 

% від 

загального 

числа 

видів 

Арктична  41 4,1 

 Арктичний Arct 0  

 Аркто-бореальний Arct -B 0  

 Аркто-темпоратний Arct -Temp 16  

 Аркто-субмеридіональний Arct-SubМer 21  

 Аркто-меридіональний Arct-Мer 4  

Бореальна  364 36,6 

 Бореальний BOREAL 1  

 Бореально-темпоратний B-Temp 74  

 Бореально-субмеридіональний  

В-SubMer 

162  

 Бореально-меридіональний В-Mer 110  

 Бореально-тропічний В-Trop 17  

Темпоратна  448 45,1 

 Темпоратний Temp 46  

 Темпоратно-субтемпоратний Temp-

SubTemp 

1  

 Темпоратно-субмеридіональний  

Temp-SubMer 

252  

 Темпоратно-меридіональний Temp-Mer 144  

 Темпоратно-тропічний Temp-Trop 5  

Субмеридіональна  25 2,5 

 Субмеридіональний SubMer 2  

 Субмеридіонально-меридіональний 

SubМer-Mer 

22  
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 Субмеридіонально-тропічний  

SubМer-Trop 

1  

Меридіональна  3 0,3 

 Меридіональний Mer 3  

 Меридіонально-тропічний Мer-Trop 0  

Плюризональна  113 11.4 

 Плюризональний Pz 113  

Невизначена    

 ВСЬОГО 994 100 

 

Таблиця 4.4 

 Географічний аналіз урбанофлори м. Біла Церква та його околиць  

(за регіональними типами) 

Групи географічних  

елементів 

Типи ареалів число 

видів 

% від 

загального 

числа 

видів 

Голарктична  143 14,4 

Палеарктична 
(+циркумполярні види) 

 102 10,3 

Американська  34 3,4 

 Американський AM 5  

 Північноамериканський NAM 21  

 Центральноамериканський ZAM 2  

 Південноамериканський SAM 4  

 Центрально-південноамериканський 2  

Африканська  3 0,3 

 Африканський AFR 1  

 Африкансько-євразійський AFR-EURAS 2  

Австралійська  1 0,1 

 Австралійсько-американський 1  

Євразійська  133 13,4 

 Євразійський EURAS 105  

 Західноєвразійський WEURAS 22  

 Середньоєвразійський MEURAS 1  

 Євразійсько-середземноморський 

EURAS-MED 

2  

 Євразійсько-північноафриканський 

EURAS- NAFR 

1  

 Номадійський 1  

 Номадійсько-середземноморський 1  

Азійська  18 1,9 

 Азійський AS 1  

 Південноазійський SAS 2  

 Східноазійський EAS OAS 5  

 Західноазійський WAS 3  

 Середньоазійський MAS 2  

 Малоазійський 1  

 Південно-східноазійський S-EAS 1  



363 

 

 

 Південно-західноазійсько-африканський  

S-WAS-AFR 

1  

 Центральноазійсько-європейсько-

північноамериканський ZAS-EUR-NAM 

1  

 Кавказький 1  

Середземноморська  58 5,8 

 Середземноморський MED 14  

 Східносередземноморський 

EMED 

1  

 Середземноморсько-євразійський 

MED-EURAS 

16  

 Середземноморсько-європейсько-

азійський MED-EUR-AS 

1  

 Середземноморсько-європейсько-

сибірський MED-EUR-SIB 

20  

 Середземноморсько-азійський MED-AS 2  

 Середземноморсько-середньоазійський 

MED-MAS 

2  

 Середземноморсько-передньоазійський 1  

 Понтично-середземноморсько-

Іранський 

1  

Європейська  388 38,9 

 Європейський EUR 80  

 Європейсько-азійський EUR-AS 23  

 Європейсько-американський EUR-AM 12  

 Європейсько-американсько-

середземноморський EUR-AM-MED 

2  

 Європейсько-західноазійський EUR-

WAS 

23  

 Європейсько-західноєвразійський 1  

 Європейсько-західносибірський EUR-

WSIB 

18  

 Європейсько-Ірано-туранський EUR-IT 1  

 Європейсько-малоазійський 4  

 Європейсько-передньоазійський EUR-

VAS 

6  

 Європейсько-південносибірський EUR-

SSIB 

4  

 Європейсько-середземноморський EUR-

MED 

55  

 Європейсько-середземноморсько-

азійський EUR-MED-AS 

5  

 Європейсько-середземноморсько-ірано-

туранський 

12  

 Європейсько-середземноморсько-

малоазійський EUR-MED- 

31  

 Європейсько-середземноморсько-

передньоазійський  

EUR-MED-VAS 

32  

 Європейсько-середземноморсько-

північноамериканський 

2  
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 Європейсько-середземноморсько-

середньоазійський  

EUR-MED-MAS 

3  

 Європейсько-середземноморсько-

центральноазійський  

1  

 Європейсько-середньоазійський EUR-

MAS 

1  

 Європейсько-сибірський EUR-SIB 24  

 Європейсько-східноазійський EUR-OAS 1  

 Європейсько-

східносередземноморський  

EUR-OMED 

8  

 Європейсько-східносибірський EUR-

OSIB 

1  

 Європейсько-центральноазійський EUR-

ZAS 

2  

 Західноєвропейський WEUR 5  

 Південноєвропейський SEUR 2  

 Південноєвропейсько-

північноафрикансько-малоазійський 

1  

 Європейсько-західнопалеарктичний 1  

 Південно-західноєвропейський 1  

 Південно-східноєвропейський S-OEUR 5  

 Південноєвропейсько-західноазійський 3  

 Східноєвропейський OEUR 11  

 Східноєвропейсько-

середземноморський OEUR-MED 

6  

 Центральноєвропейсько-

середземноморський ZEUR-MED 

1  

Плюррегіональний 

(Поліконтинентальний) 

 111 11,2 

Гібридогенний  3 0,3 

 ВСЬОГО 994 100 

 

 



365 

 

 

Додаток В 

до розділу 5 ФРАКЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УРБАНОФЛОРИ БІЛОЇ 

ЦЕРКВИ ТА ЇЇ ОКОЛИЦЬ 

 

Карантинні види України на території м. Біла Церква та його околиць 

 

1. Ambrosia artemisifolia L. Амброзія полинолиста 

2. Cuscuta europea L.  Повитиця європейська  

3. Cuscuta lupuliformis Krock. Повитиця хмельовидна 

 

Інвазійні види України (в стані експансії) на території м. Біла Церква  

та його околиць 
 

• Acer negundo L. Клен ясенолистий 

• Amaranthus albus L. Щириця біла 

• Amaranthus blitoidaes S.Wats. Щириця лободовидна 

• Ambrosia artemisifolia L. Амброзія полинолиста 

• Amorpha fruticosa L. Аморфа кущова або чагарникова 

• Bidens frondosa L. (Bidens melanocarpa Wiegand) Череда листяна 

• Centaurea diffusa Lam. Волошка розлога 

• Echinocystis lobata (Michx.)Torr. et Gray (Echinocystis echinata 

(Muhl.)Vass. = Sicyos lobata Michx.)  Ехіноцистис шипуватий 

• Galinsoga parviflora Cav. Галінсога дрібноцвітна 

• Helianthus tuberosus L. Соняшник бульбистий або топінамбур 

• Impatiens parviflora DC. Розрив-трава (недотрога) дрібноквіткова 

• Iva xanthiifolia Nutt. (Cyclachaena xanthifolia (Nutt.)Fresen.) Чорнощир 

звичайний 

• Lepidium densiflorum Schrad. Хрінниця густоцвіта 

• Oxybaphus nyctagineus (Michx.)Sweet. (Mirabilis nyctaginea 

(Michx.)Mac Mill.) Мірабіліс ночецвіта 

• Phalacroloma annuum (L.)Dumort. (Stenactis annua Nees.) Стенактіс 

або Тонколучник однорічний 

 

Інвазійні види України (з високою інвазійною спроможністю)  

на території м. Біла Церква та його околиць 
 

1. Acer negundo L. Клен ясенолистий 

2. Acorus calamus L. Аїр тростинний (Лепеха звичайна) 

3. Amaranthus albus L. Щириця біла 

4. Amaranthus blitoidaes S.Wats. Щириця лободовидна 

5. Amaranthus retroflexus L. Щириця загнута, звичайна 

6. Ambrosia artemisifolia L. Амброзія полинолиста 

7. Amorpha fruticosa L. Аморфа кущова або чагарникова 

8. Anisantha tectorum (L.)Nevski Анізанта покрівельна (Різноквітниця 

покрівельна) 

9. Artemisia absinthium L. Полин гіркий 

10. Artemisia annua L. Полин однорічний 
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11. Asclepias syriaca L. (Asclepias cornuti Desne) Ваточник сірійський 

12. Atriplex sagittata Borkh. (Atriplex nitens Schkuhr) Лутига блискуча або 

списовидна 

13. Ballota nigra L. (Ballota ruderalis Sw.) М'яточник чорний 

14. Brassica campestris L. Капуста польова, ріпа 

15. Cannabis ruderalis Janisch. Коноплі дикі 

16. Cardaria draba (L.)Desv. (Lepidium draba L.) Кардарія крупковидна 

(Серцевиця крупкоподібна) 

17. Carduus acanthoides L. (Carduus fortior Klok.) Будяк дужий або 

акантоподібний 

18. Centaurea diffusa Lam. Волошка розлога 

19. Conium maculatum L. Болиголов плямистий 

20. Conyza canadensis (L.)Cronq. (Erigeron canadensis L.) Злинка 

канадська  

21. Cаpsella bursa-pastoris (L.)Medik. Грицики звичайні 

22. Diplotaxis tenuifolia (L.)DC. Дворядник тонколистий 

23. Echinochloa crusgalli (L.)Beauv. Плоскуха звичайна, півняче просо 

24. Elaeagnus angustifolia L. Маслинка вузьколиста (лох) 

25. Elsholtzia ciliatа (Thunb.)Hyl. (Elsholtzia patrinii (Lepech.)Garcke) 

Ельшольція війчаста 

26. Galeopsis ladanum L. Жабрій ладаний 

27. Hordeum murinum L. Ячмінь мишачий 

28. Impatiens parviflora DC. Розрив-трава (недотрога) дрібноквіткова 

29. Iva xanthiifolia Nutt. (Cyclachaena xanthifolia (Nutt.)Fresen.) Чорнощир 

звичайний 

30. Lepidium densiflorum Schrad. Хрінниця густоцвіта 

31. Lepidium ruderale L. Хрінниця смердюча 

32. Malva neglecta Wallr. Калачики непомітні 

33. Malva pusilla Smith.  Калачики круглолисті 

34. Oxybaphus nyctagineus (Michx.)Sweet. (Mirabilis nyctaginea 

(Michx.)Mac Mill.) Мірабіліс ночецвіта 

35. Papaver rhoeas L. Мак-самосійка, Мак дикий 

36. Phalacroloma annuum (L.)Dumort. (Stenactis annua Nees.) Стенактіс 

або Тонколучник однорічний 

37. Portulaca oleracea L. Портулак городній 

38. Raphanus raphanistrum L. (Raphanistrum innocuum Medik.) Редька дика 

39. Salix fragilis L. Верба ламка 

40. Saponaria officinalis L. Мильнянка лікарська 

41. Senecio vulgaris L. Жовтозілля звичайне 

42. Setaria glauca  (L.)Beauv. (Setaria pumila (Poir.) Roem. et Schult.) 

Мишій сизий  

43. Sisymbrium loeselii L. Сухоребрик Лозеліїв 

44. Solidago canadensis L. Золотушник канадський 

45. Sonchus arvensis L. Жовтий осот польовий 

46. Sonchus oleraceus L. Жовтий осот городній 

47. Tripleurospermum inodorum (L.)She. Bip. (Matricaria perforata Merat.) 

Триребник непахучий або Ромашка непахуча 

48. Vicia villosa Roth Горошок волохатий 

49. Xanthoxalis  stricta (L.)Small (Oxalis stricta L., Xanthoxalis fontana 

(Bunge.)Holub.) Квасениця (Жовтоквасениця) прямостояча 
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	7. (7) **Equisetum sylvaticum L. Хвощ лісовий (ВрКО) КФСП
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	3. Cystopteridaceae Цистоптерисові
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	6. (2) Dryopteris cristata (L.)A. Grey (Aspidium cristatum Sw.) Дріоптерис гребенястий (ВрКО) КФСП
	5. Hypolepidaceae Невиразнолускаті
	8. (1) Pteridium aquilinum (L.) Kuhn (Pteridium pinetorum C.N. Page & R.R. Mill.) Орляк звичайний або боровий (ВрКО) КФСП
	9. (1) Polypodium vulgare L. Багатоніжка звичайна (ВрКО) КФСП
	10. (1) Thelypteris palustris Schott (Dryopteris thelypteris (L.) A. Gray) Теліптерис болотний (ВрКО) КФСП
	3. Pinophyta Голонасінні
	4. Magnoliophyta Покритонасінні
	4.1. Liliopsida Однодольні
	2. Alismataceae Частухові
	2. (1) **Alisma plantago-aquatica L. Частуха подорожникові (ВрКО) КФСП
	3. Alliaceae Цибулеві
	4. Amaryllidaceae Амарилісові
	13. (1) **Asparagus officinalis L. Холодок лікарський (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	6. Asphodelaceae  Асфоделові
	7. Butomaceae Сусакові
	8. Convallariaceae Конвалієві
	17. (2) Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt Веснівка дволиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, довгокореневищний, літньозелений, мезофіт, геліосціофіт, мезотроф, європейсько-азійський, бореально-темпоратний, сильвант, маргант, автохтонна фракція, мезо-, олігогемероб, урбаноф...
	18. (3) **Polygonatum hirtum (Bocs. ex Poir)Pursh (Polygonatum latifolium Desf.) Купина широколиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	Геофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, сціофіт, мезотроф, бореально-субмеридіональний, європейський, сильвант, маргант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбанофоб, субурба...
	9. Cyperaceae Осокові
	24. (4) Carex acutiformis Ehrh. (Carex paludosa Good) Осока гостровидна (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезогігрофіт, сціофіт, мезотроф, європейський, темпоратний, сильвант, пратант, палюдант, автохтонна фракція, мезо-, олігогемероб, урбанофо...
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, короткокореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліосціофіт, мезотроф, ефемероїд, температно-меридіональний, європейсько-західноазійський, пратант, автохтонна фракція, олігогемероб, ...
	По всій території може бути дуже рідко (луки), кормова, лікарська. Нами місцезростання не зафіксовано.
	29. (9) Carex digitata L. Осока пальчаста (ВрКО) КФСП
	33. (13) Carex flava L. Осока жовта (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	По всій території звичайно (лісові галявини, узлісся, луки), кормова, лікарська.
	40. (20) Carex nigra (L.)Reichard (Carex vulgaris Fries) Осока чорна або звичайна (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	41. (21) Carex pallescens L. Осока блідувата (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	44. (24) **Carex pilosa Scop. Осока волосиста (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	45. (25) Carex praecox Schreb. Осока рання (ВрКО) КФСП
	46. (26) **Carex pseudocyperus L. Осока несправжньосмикавцева (ВрКО) КФСП
	48. (28) **Carex riparia Curt. Осока прибережна (ВрКО) КФСП
	52. (32) Carex vulpina L. (Carex compacta Lam.) Осока лисяча (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	53. (33) **Cyperus fuscus L. Смикавець бурий (ВрКО) КФСП
	59. (39) Scirpus lacustris L. (Schoenoplectus lacustris (L.) Palla) Комиш озерний, Куга озерна (ВрКО) КФСП
	10. Hemerocallidaceae Лілійникові
	68. (2) **Hydrocharis morsus-ranae L. Жабурник звичайний (ВрКО) КФСП
	14. Juncaceae Ситникові
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, sm-temp-(b).oz1-3EUR-WAS, палеарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, автохтонна фракція, гемі...
	80. (4) **Juncus effusus L. Ситник розлогий (ВрКО) КФСП
	83. (7) **Luzula multiflora (Ehrh.)Lej. Ожика багатоквіткова (ВрКО) КФСП
	84. (8) **Luzula pallescens (Luzula multiflora Ehrh. p.p. sw. s. str.) Ожика бліда (ВрКО) КФСП
	15. Lemnaceae Ряскові
	85. (1) **Lemna minor L. Ряска мала (ВрКО) КФСП
	86. (2) Spirodela polyrrhiza (L.)Schleid. Спіродела багато коренева (ВрКО) КФСП
	16. Liliaceae Лілійні
	87. (1) **Gagea lutea (L.)Ker.-Gawl. Зірочки жовті (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	18. Orchidaceae Орхідні
	19. Poaceae Тонконогові
	104. (2) **Agrostis capillaris L. (Agrostis tenuis Sibth.) Мітлиця тонка (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП
	117. (15) Brachypodium pinnatum (L.)Beauv. Куцоніжка пірчаста (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	118. (16) Brachypodium sylvaticum (Huds.)Beauv. Куцоніжка лісова (ВрКО) КФСП
	119. (17) Briza media L. Трясучка середня (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	120. (18) **Bromopsis beneckenii (Lange)Holub Стоколосник (Бромопсис) Бенекена (ВрКО) КФСП
	132. (30) **Catabrosa aquatica (L.)Beauv. (Glyceria aquatic (L.) J. Presl ex C. Presl) Катаброза водяна (ВрКО) КФСП
	136. (34) **Deschampsia caespitosa (L.)Beauv. Щучник дернистий (ВрКО), КФСП
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, довгокореневищний, літньозелений,  мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m/mo-sm-temp-b-arct.oz1-3CIRCPOL, голарктичний, аркто-субмеридіональний, пратант, сильвант, автохтонна фракція, ме...
	151. (49) Festuca rupicola Heuff. (Festuca sulcata (Hack.)Nym.) Костриця борозниста (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	154. (52) **Glyceria maxima (Hartm.)Holmb. (Glyceria aquatica (L.) Wahlenb.) Лепешняк великий (ВрКО) КФСП
	Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, напіврозетковий, безкореневищний, мичкувата, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, IT, поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт азійського походження, епеко...
	163. (61) Koeleria cristata (L.)Pers. (Koeleria gracilis Pers.) Келерія гребінчаста або Кипець гребінчастий
	170. (68) Molinia caerulea (L.)Moench Молінія голуба (ВрКО) КФСП
	177. (75) **Poa angustifolia L. Тонконіг вузьколистий (ВрКО) ФРПСП, КФСП
	182. (80) Poa palustris L. Тонконіг болотний (ВрКО) КФСП
	186. (84) Puccinellia distans (Jacq.)Parl. Покісниця розставлена (ВрКО) ФРПСП, КФСП
	197. (95) **Stipa pennata L. s. str. (Stipa joannis Celak.) Ковила пірчаста (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	20. Potamogetonaceae Рдесникові
	201. (1) **Potamogeton crispus L. Рдесник кучерявий (ВрКО) КФСП
	202. (2) **Potamogeton natans L. Рдесник плаваючий (ВрКО) КФСП
	203. (3) **Potamogeton perfoliatus L. Рдесник пронизанолистий (ВрКО) КФСП
	21. Sparganiaceae Їжачкоголівкові
	204. (1) **Sparganium erectum L. (Sparganium polyedrum Asch. et Graebn.)Juz.) Їжача голівка пряма (ВрКО) КФСП
	22. Typhaceae Рогозові
	206. (2) **Typha latifolia L. Рогіз широколистий (ВрКО) КФСП
	4.2. Magnoliopsida
	23. Aristolochiaceae Хвилівникові
	208. (2) **Asarum europaeum L. Копитняк європейський (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	24. Nymphaeaceae Лататтєві
	4.3. Rosopsida
	25. Aceraceae Кленові
	214. (3) **Acer platanoides L. Клен гостролистий або звичайний (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	215. (4) **Acer pseudoplatanus L. Явір, клен несправжньоплатановий (ВрКО) КФСП
	26. Adoxaceae Адоксові
	Геофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, бульбокореневищний, літньозелений, ефемероїд, гідромезофіт, сциофіт, оліготроф, голарктичний, бореально-субмеридіональний, сильвант, автохтонна фракція, еуапофіт, мезогемероб, урбанофоб, 4....
	27. Amaranthaceae Щирицеві
	221. (3) Amaranthus blitum L. (Amaranthus lividus L.) Щириця лободова, синювата (ВрКО) ФРПСП, КФСП
	226. (2) **Rhus typhina L. Сумах пухнастий (Оцтове дерево) ФРПСП, КФСП
	230. (4) **Angelica sylvestris L. Дудник лісовий (ВрКО) КФСП
	Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, розетковий, безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, еутроф, поліконтинентальний, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт західноєвропейського пох...
	233. (7) **Archangelica officinalis Hoffm. (Angelica archangelica L.) Дягель лікарський (ВрКО) КФСП
	240. (14) **Cicuta virosa L. Цикута отруйна (ВрКО) КФСП
	241. (15) Cnidium dubium (Schkuhr.)Thell. Стожильник сумнівний (ВрКО) КФСП
	249. (23) Levisticum officinale Koch Любисток лікарський (ВрКО) ФРПСП, КФСП
	250. (24) Oenanthe aquatica (L.)Poir. Омег водяний (ВрКО) КФСП
	30. Apocynaceae Кутрові або Барвінкові
	31. Asteraceae Айстрові
	269. (6) **Antennaria dioica (L.)Gaertn. Котячі лапки дводомні (ВрКО) КФСП
	Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, напіврозетковий, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, європейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція,  кенофіт с...
	297. (34) **Centaurea jacea L. Волошка лучна (ВрКО) КФСП
	303. (40) **Cirsium oleraceum (L.)Scop. Осот городній (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	307. (44) **Coreopsis grandiflora Hogg. ex Sweet Кореопсис великоквітковий (ВрКО) ФРПСП
	322. (59) Heliantus decapetalus L. Соняшник десятипелюстковий (ВрКО) ФРПСП
	Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, геліофіт, еутроф, бореально-меридіональний, північноамериканський, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт північноамериканського походж...
	334. (71) Lactuca sativa L. Латук посівний (ВрКО) ФРПСП, у КФСП немає
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезофіт, геліофіт, мезотроф, EUR-WAS, європейсько-середземноморсько-передньоазійський, темпоратно-меридіональний, пратант, степант, автохтонна...
	339. (76) Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. (Matricaria suaveolens Buchen.) Лепідотека запашна або Ромашка без'язичкова (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП
	340. (77) **Leucanthemum vulgare Lam. Королиця звичайна (ВрКО) КФСП
	32. Balsaminaceae Бальзамінові
	33. Berberidaceae Барбарисові
	34. Betulaceae Березові
	378. (3) **Betula pubescens Ehrh. Береза пухнаста (ВрКО) КФСП
	35. Bignoniaceae Бігнонієві
	36. Boraginaceae Шорстколисті
	398. (16) **Myosotis scorpioides L. (Myosotis palustris (L.)L.) Незабудка завита (болотна) (ВрКО) КФСП
	Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz1-3-k1(EUR)-WAM(*), поліконтинентальний, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адве...
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, короткокореневищний, літньозелений, ефемероїд, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, EUR, Temp, європейський, темпоратний, сильвант, синантропант, автохтонна фракція, олігогемероб, урба...
	406. (24) **Pulmonaria obscura Dumort. Медунка темна(ВрКО) КФСП
	408. (26) **Symphytum officinale L. Живокіст лікарський(ВрКО) КФСП
	37. Brassicaceae Капустові
	415. (7) Bаrbarea stricta Andrz. Суріпиця пряма(ВрКО) КФСП
	417. (9) **Berteroa incana (L.)DC. Гикавка сива (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП
	418. (10) **Brassica campestris L. Капуста польова, ріпа (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП
	427. (19) Cardamine dentata Schult. Жеруха зубчаста(ВрКО) КФСП
	442. (34) Erysimum diffusum Ehrh. (Erysimum canescens Roth) Жовтушник креслатий або розлогий (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП
	444. (36) **Hesperis matronalis L. (~Hesperis sibirica L.) Вечорниці духмяні, нічна фіалка(ВрКО) ФРПСП, КФСП
	Терофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезоксерофіт, геліофіт, мезотроф, середземноморський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського поход...
	450. (42) Lunaria annua L. Місячниця або Лунарія однорічна у ФРПСП та КФСП немає
	Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно- чи дворічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, південноєвропейський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт середземноморського поход...
	467. (59) Turritis glabra L. Пужник голий(ВрКО) КФСП
	38. Campanulaceae Дзвоникові
	474. (7) **Campanula persicifolia L. Дзвоники персиколисті(ВрКО) КФСП
	476. (9) Campanula sibirica L. Дзвоники сибірські (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	477. (10) **Campanula trachelium L. Дзвоники кропиволисті (ВрКО) КФСП
	39. Cannabaceae Коноплеві
	40. Caprifoliaceae Жимолостеві
	41. Caryophyllaceae Гвоздичні
	505. (21) **Oberna behen (L.)Ikann. (= Silene vulgaris (Moench )Garcke) Хлопавка або Смілка звичайна (ВрКО) КФСП
	Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ефемер, мезоксерофіт, геліофіт, оліготроф, m-sm-temp-(b).oz1-3EURAS,CIRCPOL, голарктичний, плюризональний, псамофант, автохтонна ...
	42. Celastraceae Бруслинові
	43. Сeratophyllaceae Куширові
	Гідрофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, корені відсутні, безкореневищний, літньо-зимовозелений, гідрофіт, геліосциофіт, мезотроф, austr-trop.(hum)disj+m-temp-(b)CIRCPOL, поліконтинентальний, плюризональний, аквант, автохтонна ф...
	44. Chenopodiaceae Лободові
	45. Cіstaceae Чистові
	Хамефіт, напівкущик, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, мезотроф, європейський, температно-субмеридіональний, сильвант, маргант, петрофант, автохтонна фракція, мезогемероб, урбанофоб, субурбан...
	46. Convolvulaceae Березкові
	551. (1) **Cornus mas L. Дерен звичайний або чоловічий (Кизил) (ВрКО), КФСП
	Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, безкореневищний, стрижнева, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, temp-b.oz1-3EURAS, бореально-темпоратний, євразійський, сильвант, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт східноєвропейсько-захі...
	Фанерофіт, кущ, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp.oz(1)-3EUR, європейський, темпоратно-субмеридіональний, сильвант, синантропант, автохтонна фракція, олігогемероб, урбано...
	555. (2) **Sedum acre (L.) Hoffm. Очиток їдкий (Гродзінський, ВрКО) ФРПСП, КФСП
	Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, довгокореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, бореально-меридіональний, європейсько-кавказько-передньоазійський, синантропант, петрофант, псамофант, адвентивн...
	Хамефіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, безкореневищний, каудексовий, вічнозелений, ксерофіт, сциогеліофіт, оліготроф, m-sm-stemp.oz(1)-3EUR(*), європейсько-східносередземноморський, темпоратний, маргант, петрофант,...
	49. Cucurbitaceae Гарбузові
	564. (5) **Cucurbita  pepo L. Гарбуз звичайний (с) (ВрКО)
	50. Dipsacaceae Черсакові
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, мезофіт, геліосциофіт, мезотроф, (m/mo)-sm-temp-(b).oz1-3EUR-(WSIB), західноєвразійський, бореально-субмеридіональний, прата...
	51. Elaeagnaceae Маслинкові
	590. (7) **Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. ex Wol.)Klaskova (Cytisus ruthenicus Fisch.) Зіновать руська (ВрКО) КФСП
	55. Geraniaceae Геранієві
	56. Grossulariaceae Агрусові
	655. (1) **Aesculus hippocastanum L. Гіркокаштан звичайний(ВрКО) ФРПСП
	59. Hypericaceae Звіробійні
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньо-зимовозелений, мезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp-b.oz(1)-3-k1EUR-WAS, голарктичний, бореально-субмеридіональний, пратант, мар...
	60. Juglandaceae Горіхові
	715. (1) Viscum album L. Омела біла(ВрКО), КФСП
	Хамефіт, напівкущик, одно- чи дворічник, безрозетковий, без коренів (гаусторії), безкореневищний, вічнозелений, мезофіт, сциогеліофіт, гетеротроф, напівпаразит, європейсько-середземноморський, бореально-темпоратний, сильвант, маргант, синантропант, ав...
	66. Menyantaceae Бобівникові
	67. Moraceae Шовковицеві
	68. Nyctaginaceae Ніктагінові (Ночецвіті)
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, каудексовий, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, європейсько-північноамериканський, темпоратно-субмеридіональний, синантропант, адвентивн...
	730. (1) **Forsythia europaea Deg. et Bald Форзиція європейська
	Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, дво- чи багаторічник, напіврозетковий, стрижнева, безкореневищний, літньо-зимовозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, мезотроф, m-sm-temp-b.oz(1)-3-k1CIRCPOL(*), голарктичний, бореально-меридіональний, синантропа...
	71. Orobanchaceae Вовчкові
	Гемікриптофіт, трав’янистий монокарпік, багаторічник, безрозетковий, безкореневий, гаусторії, літньозелений, мезофіт, сциофіт, гетеротроф, паразит, європейсько-середземноморський, темпоратно-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, кенофіт се...
	Геофіт, трав’янистий монокарпік, багаторічник, безрозетковий, безкореневий, гаусторії, літньозелений, ксерофіт, сциофіт, гетеротроф, паразит, темпоратно-меридіональний, європейсько-малоазійський, степант, синантропант, автохтонна фракція, еугемероб, у...
	72. Oxalidaceae Квасеницеві
	Гемікриптофіт, трав’янистий полікарпік, багаторічник, розетковий, короткокореневищний, літньо-зимовозелений, мезогігрофіт, геліосциофіт, еутроф, європейсько-азійський, бореально-субмеридіональний, ріпаріоаквант, палюдант, пратант, петрофант, автохтонн...
	76. Plantaginaceae Подорожникові
	810. (1) **Portulaca grandiflora Hook. Портулак великоквітковий(ВрКО) ФРПСП, згадується у КФСП але у списку немає
	Терофіт, трав’янистий монокарпік, одно-, дво- чи багаторічник, безрозетковий, повзуче, сукулентне, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, північноамериканський, плюризональний, синантропант, адвентивна фракція, к...
	Терофіт, трав’янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, повзуче, сукулентне, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, геліофіт, оліготроф, austr-trop-medit-temp.(oz1-3)CIRCPOL, поліконтинентальний, темпоратно-меридіональний, синан...
	825. (4) **Adonis vernalis L. Горицвіт весняний (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	872. (10) Crataegus curvisepala Lindm. (Crataegus rhidophilla Gand. ) Глід кривочашечковий(ВрКО) КФСП
	918. (5) Galium odoratum (L.)Scop. = (Asperula odorata L.) Маренка запашна (Гродзінський, ВрКО) КФСП
	923. (1) **Phellodendron amurense Rupr. Бархат амурський(ВрКО)
	924. (1) **Populus alba L.Тополя біла (ВрКО) КФСП
	929. (6) **Populus italica (Du Roi)Moench (Populus pyramidalis Roz.) Тополя італійська(ВрКО)
	91. Saxifragaceae Ломикаменеві
	94. Tiliaceae Липові
	95. Ulmaceae В’язові
	Терофіт, трав'янистий монокарпік, однорічник, безрозетковий, стрижнева, безкореневищний, літньозелений, ксеромезофіт, сциогеліофіт, еутроф, m-sm-temp-b-arct.k(1)-3CIRCPOL, голарктичний, бореально-меридіональний, синантропант, адвентивна фракція, архео...
	97. Valerianaceae Валеріанові
	Геофіт, трав'янистий полікарпік, багаторічник, безрозетковий, короткокореневищний, літньозелений, мезогігрофіт, геліофіт, мезотроф, m/mo-sm-temp-b.k(1)-3-oz1EURAS(*), європейсько-східносередземноморський, бореально-меридіональний, пратант, синантропан...
	962. (2) **Valeriana stolonifera Czern (Valeriana colina Wallr., Valeriana angustifolia Tausch.,1823, non Mill. 1768) Валеріана пагононосна(ВрКО) КФСП
	973. (1) **Parthenocissus quinquefolia (L.)Planch. Дикий виноград пятилистий(ВрКО) ФРПСП, КФСП

