
ВИДИ РОСЛИН, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ 
 ДО ПЕРШОЇ КАТЕГОРІЇ СТУПЕНЯ 

ЗАХИСТУ 
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червоний список. 
Кожному жителю Миколаївщини доцільно ближче 

познайомитись з цими рослинами для того, щоб у виробничій, 
побутовій, рекреаційній ситуаціях ненавмисно не нашкодити 
середовищу, яке породило і виплекало людину.  

Основне джерело інформації щодо місцезнаходження і 
ботанічної характеристики рослин – “Червона книга України. 
Рослинний світ.” – К.: Українська енциклопедія, – 1996 р. 

ЕРЕМОГОНЕ ГОЛОВЧАСТА,  
піщанка головчаста 

Eremogone сephalotes Fenzl 
 
Ця рослина являє ендемічний вид, тобто може існувати лише 

в дуже вузькому діапазоні екологічних умов, на визначеній 
обмеженій території. В межах Миколаївської області це південна 
частина міжріччя Південного Бугу і Інгулу. Крім того, вона 
зустрічається на півдні Одеської області, в основному на березі 
Тілігульського лиману. Це багаторічна трав’яниста рослина 
заввишки 25-50 см. Прикореневі листки завширшки 1 мм, 
завдовжки – 18 см, стеблові листки відповідно – 1,5 мм і 16 см, 
квітки білі, сидячі, зібрані в густе суцвіття. Цвіте у червні – липні. 
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Плодоносить у липні – серпні. Плоди – круглясто-яйцевидна 
коробочка. 

Всього в цьому регіоні взято на облік 12 місць її існування, з 
яких 5 знаходиться на Миколаївщині. Її можна зустріти на 
вапнякових і лесових відслоненнях та осипищах, еродованих 
схилах. Чисельність виду зменшується і досягла критичного 
рівня, коли природне відтворення її утруднене. Вимагає 
обережності при проведенні господарської діяльності.  

Рекомендується вирощувати рослину в ботанічних садах та 
на присадибних ділянках.  

МЕРИНГІЯ БУЗЬКА,  
мерингія південнобузька 

Moehringia hypanica Gryni et Klok. 
 
Реліктовий ендемічний вид. Реліктовий – означає те, що 

рослина є пережитком рослинного світу далеких епох. 
Зустрічається на Правобережному Степу між селами 

Богданівною і Прибужжям Доманівського району 
Миколаївської області на гранітних відслоненнях. Чисельність 
дуже незначна, відомі три місця знаходження поодиноких 
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особин виду. 
Це багаторічна трав’яниста рослина заввишки 4 – 5 см. 

Стебло тонке, листки завдовжки 8 – 12 мм. Квітки білі, зібрані 
по 3 – 5 у верхівкові суцвіття, плід – коробочка. Цвіте у червні – 
липні, плодоносить у липні – серпні. Поселяється на 
кам’янистих утвореннях. 

Зменшення чисельності пояснюється повільною 
перебудовою генного апарату, який не встигає за зміною 
екологічних умов. Рослину пригнічує тривала нестача вологи у 
повітрі та ґрунті. 
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СМІЛКА БУЗЬКА,  
смілка південнобузька  

Silene hypanica Klok. 
 
Реліктовий ендемічний вид. Зустрічається в зоні від м. 

Первомайська до м. Вознесенськ на гранітних відслоненнях у 
щілинах стель, біля окремих стель та поблизу джерел. 

Трапляється поодиноко лише у дощове літо. У долинах 
річок Кодима та Ягорлина – зникла. 

Причина зникнення і зменшення чисельності – тривала 
нестача вологи у повітрі і ґрунті, випасання овець. 

Занесена до Європейського Червоного списку (1991). 
інтродукована в умовах Центрального ботанічного саду НАН 
України (м. Київ). 

ВИШНЯ КЛОКОВА  
Gerasus klokovii Sobko 

 
Реліктовий ендемічний вид. Зустрічається у степовій зоні в 

околиці с. Мінеї Первомайського району, скеля Висока і по 
берегах р. Чорного Ташлика, околиці с. Богданівка 
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Доманівського району. Зростає на гранітних відслоненнях. Це 
деревце заввишки 30 – 180 см. Стебло розгалужено. Листки  
завдовжки 16 – 38 м, завширшки 12 – 28 мм. Квітки білі, зібрані 
у зонтик. Плід – куляста, соковита, темно-червона  костянка.  
Цвіте  у квітні – травні. Плодоносить у червні – липні. 
Розмножується насінням і вегетативно (мал. 3). Зміна 
чисельності викликана в основному антропогенним впливом 
зокрема видобутком каміння. 
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ГРОМОВИК ГРАНІТНИЙ  
Onosma graniticola Klok 

 
Ендемічний вид. Розповсюджений у Причорномор’ї та 

Приазов’ї. В Миколаївській області в околицях с. Бузького 
Арбузинського району . 

Це дворічна рослина заввишки 40 см. Стебло пірамідально 
розгалужене. Має стрижневу кореневу систему. Листя 
лінійнодовчасті, звужені біля основи. Цвіте у червні – липні. 
Плодоносить у липні – серпні. Переносить сухі кам’яні 
утворення. 

Причина  зменшення  чисельності  – зниження 
конкурентноздатності і непристосованість до сучасних умов 
середовища. 

Вид занесено до Європейського Червоного списку (1991 р.). 
охороняється у Провальському Степу, у Гранітно – Степовому 
Побужжі. Рекомендується провести реінтродукцію із зони 
впливу Південноукраїнської АЕС. 

ЦИМБОХАЗМА ДНІПРОВСЬКА  


