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Based on quantity of rare plant species authors distinguished five key steppe plots in the vicin-
ity of Poltava town. They embrace locations of 26 from 28 rare species. The most distributed 
species are Crocus reticulatus Steven ex Adam and Anthemis tinctoria L. found in all plots, 11 
species grow only on the one of these plots. Conservation of studied territories is to be the prior-
ity task in the future.

Рідкісні види рослин ключових степових ділянок 
околиць міста Полтави

Rare plant species on key steppe plots in the vicinity
 of Poltava town

Вивчення рослинного покриву степів околиць міста Полтави проводилося 
у 2013–2014 рр. на основі методу ключових ділянок – пошуку найцінніших 
за флористичним складом угруповань. Встановлено, що на цій території 
зростає 28 видів степових рослин різних категорій охорони, серед яких 7 
видів з Червоної книги України (2009, далі – ЧКУ), а решта 18 – регіонально 
рідкісні (РР). Було обрано п’ять ділянок, що відзначаються найбільшою 
кількістю раритетних видів. На ділянці 1 (схили балок на лівому березі р. 
Полузір’я між сс. Абазівка і Рожаївка і Рожаївський ботанічний заказник), 
виявлено 7 видів з ЧКУ та 12 РР; на ділянці 2 (схили правого берега р. 
Полузір’я біля с. Косточки) – 5 видів з ЧКУ та 10 РР; на ділянці 3 (схили 
балок поблизу с. Бугаївка) – 3 види з ЧКУ та 7 РР; на ділянці 4 (схили 
балок біля с. Мачухи) – 2 види з ЧКУ та 8 РР; на ділянці 5 (найближча 
до міста, між с. Івонченці і с. Жуки) – 2 види з ЧКУ та 4 РР. Серед видів з 
ЧКУ найпоширенішими виявилися Crocus reticulatus Steven ex Adam (усі 
5 ділянок), Stipa capillata L. і Adonis vernalis L. (по 4), серед РР – Anthemis 
tinctoria L. (5 ділянок). Натомість, 11 видів (2 з ЧКУ і 9 РР) були знайдені 
лише на одній окремій ділянці.

Ключові степові ділянки околиць м. Полтави є добре репрезентативними, 
вони охоплюють популяції 26 раритетних видів з 28 (крім Pedicularis kauf-
mannii Pinzger і Prunus fruticosa Pall.), тому у майбутньому їх збереження 
шляхом створення нових об’єктів природно-заповідного фонду України 
має стати пріоритетним завданням.
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