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Тут зростають такі ендемічні та реліктові види: Melittis sarmatica, Anthyllis 
schiwereckii, Salvia cremenecensis, Salvia nutans, Stipa pinnata; рідкісні види: Actea 
spicata, Astrantia major, Platanthera bifolia, Filipendula vulgaris, Pyrola minor, Convallaria 
majalis, Adonis vernalis, Anthennaria dioica, Coronaria flos-cuculi, Аnemone sylvestris, 
Clematis recta, Potentilla alba, Iris hungarica, Primula veris. 

Під час досліджень 2004-2006 рр. виявлено 5 мікроугрупувань Euphorbia volhynica 
площею 816 м2 на схилах південно-східної експозиції урочища Ваканци. Аналізуючи 
рослини даної популяції підраховано 468 особин, з яких 71 віргінільні з 1-6 пагонами 
висотою 30-70 см, а 397 – генеративні з 2-36 пагонами висотою 40-91 см. 

Необхідність охорони E. volhynica на території Волино-Подільської височини 
витікає із особливості його біології та надмірного антропогенного впливу на його 
місцезростання. Особливістю біології, яка негативно впливає на сучасний стан виду, є 
повільний розвиток та малоефективне насіннєве розмноження. 

Отже, необхідність індивідуальної охорони E. volhynica створила потребу його 
обліку та встановлення еколого-ценотичних закономірностей місцезростань. Незважаючи 
на систематичні охоронні заходи в природному заповіднику "Медобори" з філіалом 
"Кременецькі гори", відчутним залишається антропогенний вплив на флору досліджуваної 
території. Надалі необхідно з’ясувати причини скорочення чисельності популяцій та 
розробити рекомендації з охорони даного виду. 
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До умови виділеної території окол. м. Полтави входять територія самого міста та 

прилеглих населених пунктів в радіусі 5 км. від нього. Регіон охоплює ділянку заплави 
р. Ворскли в її середній течії, пониззя р. Коло мак та верхів’я р. Вільшани, де власне і 
розташовані основні типи рослинності, характерні для Полтавської обл. та південної час-
тини Лівобережного Лісостепу в цілому. Згідно геоботанічного районування (Геоботанічне, 
1977) окол. м. Полтави знаходяться в Диканько-Котелевському геоботанічному р-ні Ромено-
Полтавського геоботанічного округу. 

Флористичні дослідження 2003-2006 рр. показали, що раритетна фракція флори 
окол. Полтави налічує 11 видів, занесених до Червоної книги України (Червона, 1996), 
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23 – регіонально рідкісні та 101 – малопоширений (відомі з 1-3 локалітетів ), а всього 
разом – 135 видів вищих рослин, що належать до 103 родів, 40 родин та 3 відділів. 
Найбільш численним є відділ Magnoliophyta – 131 вид (97,04 %), значно менше видів 
включають Equisetophyta – 1 (0,74 %), і Polypodiophyta – 3 (2,20 %). Співвідношення 
між однодольними та дводольними складає 1:3,5. Спектр провідних родин утворюють: 
Asteraceae – 24 види (17,8 %), Liliaceae та Lamiaceae – по 8 (5,9 %), Fabaceae та 
Brassicaceae – по 7 (5,2 %), Ranunculaceae та Poaceae – по 6 (4,4 %), Boraginaceae та 
Rosaceae – по 5 (3,7 %). Решта родин містять менше 5 видів в кожній і складають 59 
видів або 43,7 %. Найбагатшими за числом видів родами є: Аllium та Cirsium – по 4 
види, Аnchusa, Carex, Polygonum та Ranunculus – по 3. 

Околиці м. Полтави відзначаються значною флористичною різноманітністю. 
Більшість виявлених видів флори є типовими для Полтавської обл. Але, з іншого боку, 
вдалося виявити 14 видів, що є новими для Полтавщини та 20 видів, що є новими для 
Диканько-Котелевського геоботанічного району. Ці види не вказані в одному з останніх 
і найповніших зведень по флорі Лівобережного Придніпров’я (БАЙРАК, 1997). З цих 
видів найбільший інтерес становлять знахідки Symphytum tauricum WILLD. на північно-
східній межі ареалу та друге місцезнаходження у Лівобережному Лісостепу виду, який 
внесений до червоної книги України – Lathyrus venetus (MILL.) WOHLF, про що пові-
домлялося раніше (ДАВИДОВ, ГОМЛЯ, 2006). Ці види та фітоценози, в яких вони поширені, 
потребують охорони на Полтавщині. 
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Парки та сади є територiями, які зберiгають i демонструють минуле та сучасне, 

служать мiськими рефугiумами рослин i тварин, виконують значну санiтарно-гiгiєнiчну, 
художньо-естетичну та рекреацiйну роль. 

В пiвденно-захiднiй частинi м. Вiнницi с. Пирогово в мальовничiй мiсцевостi 
розташований музей-садиба М.I. ПИРОГОВА, площа якого складае 18,9 га. 


