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ПЕРЕЛІКИ РЕГІОНАЛЬНО РІДКІСНИХ РОСЛИН АДМІНІСТРАТИВНИХ ТЕРИТОРІЙ ТА
ПРИРОДНИХ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
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збереження рослин
Складання переліків рідкісних рослин, підготовка
Червоних книг різних рівнів, визначення охорон
ного статусу та категорій рідкісності видів і таксо
нів іншого рангу є надзвичайно важливою складо
вою у справі збереження рослинного різноманіття.
Актуальність цих дій документально підтверджена
на міжнародному рівні, зокрема в другому завданні
Глобальної та Європейської стратегій збереження
рослин, виконання яких розраховане до 2020 і 2014
років, відповідно [57, 59]. Якщо на світовому, єв
ропейському та національному рівнях збереженню
біорізноманіття приділяється значна увага, свід
ченням чого є публікації останніх редакцій Сві
тового та Європейського Червоних списків, «Чер
воної книги України» [51, 60], то в регіональному
вимірі в нашій державі така робота проводиться
з різною інтенсивністю та за різними науковими
підходами. Тому в цій публікації ми стисло висвіт
лимо історію регіональної охорони рослин в Укра
їні, проаналізуємо поточну ситуацію щодо наяв
ності, стану та структури офіційних і суто наукових
регіональних переліків рідкісних рослин, а також
запропонуємо рекомендації з їх удосконалення й
уніфікації.
Ботаніки України були одними з перших у скла
данні регіональних переліків рідкісних рослин.
Ще у 20-х роках минулого століття Є.М. Лавренко
підготував список рідкісних рослин у межах Таган
розької та Маріупольської округ між р. Міусом та
р. Кальміусом [26]. Пізніше В.І. Чопик, складаю
чи одні з перших переліків рідкісних рослин флори
України, акцентував увагу на необхідності їх регіо
нальної охорони в межах природних зон, пропону
вав окремі списки для Карпат, Полісся, Лісостепу,
Степу та Криму [52, 53]. Проте згадані роботи мали
© М.М. ПЕРЕГРИМ, Т.Л. АНДРІЄНКО, 2014

286

завдання, які безпосередньо не стосувалися регіо
нальної охорони рослин в Україні, а їхні автори до
лучалися до вирішення цього питання опосередко
вано.
Перший по-справжньому цілеспрямований пе
релік рідкісних рослин окремого природного ре
гіону країни був підготовлений у 1970 р. О.М. Ду
бовик для Донецького Лісостепу [10]. З часом
аналогічну роботу здійснили для території Криму
[28]. Слід зазначити, що друга редакція кримського
переліку рідкісних рослин [29] уперше для списків
такого рівня містила відомості щодо категорії рід
кісності видів. У подальшому кількість подібних
досліджень рідкісних рослин окремих природних
регіонів та адміністративних територій поступово
зростала, а з кінця 90-х років ХХ ст. і донині спос
терігається їх стрімке збільшення. Змінився і рівень
деталізації відомостей: якщо у перших публікаціях
переважно наводилися списки рідкісних для ре
гіону рослин, то у подальшому додавалися різно
манітні характеристики видів, інформація щодо
їхніх ареалів, поширення в регіоні з відповідними
картосхемами, еколого-ценотичних особливостей,
іноді дані про стан та структуру популяцій, також
вказувались об’єкти природно-заповідного фонду,
у межах яких вони зростають. Нині найбільше ре
гіональних досліджень рідкісних рослин (як на рів
ні природних, так і адміністративних територій) у
межах України здійснено в південно-східній части
ні країни [7, 13, 18, 19, 22, 32, 34, 36, 37, 40, 50] та на
Поліссі [1—3, 5, 20, 27, 35, 39, 42, 44]. Поза увагою
не залишились й інші регіони: АР Крим [8], Дніп
ропетровська [25, 47, 49], Закарпатська [9, 24], За
порізька [17, 47, 56], Кіровоградська [11], Київська
[21, 33], Львівська [15, 45], Полтавська [4], Хер
сонська [6], Хмельницька [12], Чернівецька [54],
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Черкаська [55] області, а також цілі регіони: Укра
їнські Карпати [31, 46], західні області країни [43],
Приазов’я [16, 23], Кам’янецьке Придністров’я
[30], Хотинська височина [48] та деякі інші. Підсу
мовуючи, відзначимо тенденцію щодо збільшення
кількості «регіональних червоних книг», яка запо
чаткована в 2003 р. публікацією «Червоної книги
Луганської області» [32]. Ми схвально оцінюємо
цей факт, оскільки такі видання дають змогу уза
гальнити існуючу інформацію щодо рідкісних ви
дів певного регіону, проте структура та зміст таких
книг, безперечно, потребують подальшого обгово
рення й удосконалення.
Фактичним початком юридичної охорони рід
кісних рослин на регіональному рівні в нашій
державі вважається 1978 р. — час офіційного за
твердження облвиконкомом Ворошиловградської
(нині — Луганської) області переліку рідкісних
рослин, який був підготовлений за ініціативою
співробітників Донецького ботанічного саду. За рік
аналогічний перелік затвердили в Донецькій об
ласті [18]. Від часу здобуття Україною незалежності
розробку й офіційне затвердження переліків регіо
нально рідкісних рослин адміністративних терито
рій країни відповідними владними органами було
продовжено. Нині такі офіційно затверджені спис
ки є в усіх регіонах, окрім АР Крим та Черкаської
області [38].
Без сумніву, їхнє значення не можна переоціни
ти, оскільки основна мета таких офіційних перелі
ків — забезпечення юридичною охороною рідкіс
них і зникаючих видів рослин конкретних адмініст
ративних територій. Тобто тих видів регіональної
флори, які не потрапили до міжнародних червоних
списків і «Червоної книги України», оскільки їм не
загрожує зникнення у відповідних масштабах, але
вони є рідкісними або кількість їхніх популяцій
катастрофічно/різко скорочується в межах певної
адміністративної території. Наявність виду в та
ких регіональних переліках, залежно від змісту за
тверджених положень, потенційно є підставою для
створення об’єктів природно-заповідного фонду
місцевого значення в місцях їхнього зростання, а
також — для адміністративного покарання осіб та
підприємств, які знищують або пошкоджують такі
рослини і їхні локалітети. Все це — суттєвий важіль
у справі охорони природи.
Проте нині юридична сила офіційних переліків
регіонально рідкісних рослин у країні є слабкою.
Одна з головних причин цього — абсолютна розріз
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неність існуючих списків і положень щодо них за
структурою, формою укладання, значенням тощо.
У виданні «Офіційні переліки регіонально рідкіс
них рослин адміністративних територій України»
[38] наведено результати первинного порівняль
ного аналізу існуючих списків, де показані основні
спільні риси та відмінності в їхній структурі. Піз
ніше на недосконалість і різнорідність у структурі
та підходах до складання таких списків вказували
й інші дослідники [14, 33, 41], щоправда, переваж
но без конкретної аргументації. Однак М.М. Пере
грим [41] продемонстрував істотну різницю у спів
відношенні «кількість видів у переліку регіонально
рідкісних рослин адміністративної території / кіль
кість видів флори цієї адміністративної терито
рії» — для різних регіонів цей показник змінювався
від 4,69 до 25,20 %. З метою детальнішого аналізу
чинних офіційних переліків регіонально рідкісних
рослин адміністративних територій України та по
ложень щодо них [38] ми підготували порівняльну
таблицю, яка наочно, на конкретних фактах, де
монструє їхні подібність і різнорідність.
Як бачимо з таблиці, всі списки мають різне
юридичне значення, з огляду на основні тези по
ложень щодо них. В одних регіонах (Сумська обл.)
діє повна заборона на використання регіонально
рідкісних рослин, в інших — дозволяєт ься обме
жене використання цих видів, а деякі (Запорізька,
Миколаївська, Чернівецька області та м. Київ) —
взагалі не мають таких положень, і тому їхні пере
ліки є лише декларативними документами. Тому
вважаємо за необхідне, насамперед, розробити
типове положення щодо переліків регіонально
рідкісних рослин. За основу найліпше взяти доку
мент, затверджений у Сумській області. Вважаємо
за доцільне внести такі зміни: за повної заборони
на використання регіонально рідкісних рослин
дозволити збирання видів з науковою і селекцій
ною метою представникам організацій відповід
них профілів без спеціальних дозволів; розробити
й описати чіткий механізм адміністративних по
карань зі шкалою штрафів у разі виявлення фактів
знищення / пошкодження регіонально рідкісних
рослин або їхніх місцезростань.
Здійснивши аналіз структури та складу всіх офі
ційних переліків, ми схиляємося до думки, що в
цих документах має міститися інформація тільки
про регіонально рідкісні рослини. Відомості щодо
видів з «Червоної книги України» або Міжнарод
них охоронних списків, які зростають на цих адмі
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Адміністративна
територія

Кількість
видів
судинних
рослин у
переліку

Кількість видів
інших груп
рослин та грибів

Категорії та їхня
характеристика

Статус регіонально рідкісних
рослин за відповідним
положенням

Примітки

АР Крим

—

—

—

—

—

Вінницька обл.

Волинська обл.

Дніпропетровська
обл.

Донецька обл.

Житомирська
обл.

немає

У додатку до рішення
окремими списками
особливий правовий статус;
наводяться переліки
урахування вимог охорони
рослин, які зростають на
видів під час вирішення
території області та занесені
питань відведення земельних
до додатків Бернської
ділянок, розробки проектної
конвенції, Європейського
документації тощо
Червоного списку (1991),
«Червоної книги України»
(2009)

немає

особливий правовий статус;
урахування вимог охорони
видів під час вирішення
питань відведення земельних
ділянок, розробки проектної
документації тощо

—

432

5 основних: зниклі
(0), зникаючі (1),
мохоподібні —
вразливі (2), рідкісні
10, водорості —
(3), недостатньо
5, лишайники — вивчені (неоцінені)
4
(4) та 2 додаткові:
недостатньо відомі (5)
і зниклі у природі (6)

особливий режим охорони;
за незаконне добування,
знищення або пошкодження
рослин зі списку —
відповідальність згідно з
чинним законодавством

До списку внесені всі види
«Червоної книги України»
(2009), виявлені в області

266

мохоподібні —
10, водорості —
3, лишайники —
8, гриби — 1

особливий правовий статус;
урахування вимог охорони
видів під час вирішення
питань відведення земельних
ділянок, розробки проектної
документації тощо

У переліку трапляються
деякі види з «Червоної
книги України» (2009),
що пов’язано з часом його
офіційного затвердження

5 категорій: 0 — види,
які, певно, зникли
особливий правовий статус;
на території області;
урахування вимог охорони
1 — дуже рідкісні
видів під час вирішення
(зникаючі); 2 —
питань відведення земельних
рідкісні види; 3 —
ділянок, розробки проектної
порівняно рідкісні
документації тощо
види; 4 — невизначені
види

Додатковими списками
у рішенні наводяться
переліки рослин, які
зростають на території
області та занесені до
додатків Бернської
конвенції, Європейського
Червоного списку (1991),
«Червоної книги України»
(2009)

123

немає

65

мохо
подібні — 12,
водорості — 22,
лишайники — 5,
гриби — 32

154

немає

немає

Закарпатська обл.

405

немає

немає

Запорізька обл.

145

немає

немає
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У рішенні окремими
додатками наведені перелік
судинних рослин області,
внесених до «Червоної
підлягають особливій охороні
книги України» (1996),
та перелік рослинних
угруповань, що підлягають
особливій охороні на
території області
немає

—
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Адміністративна
територія

ІваноФранківська обл.

Київська обл.

Кількість
видів
судинних
рослин у
переліку

209

146

Кількість видів
інших груп
рослин та грибів

Категорії та їхня
характеристика

немає

немає

мохоподібні — 18,
водорості — 32,
гриби — 49,
лишайники — 36

немає

Статус регіонально рідкісних
рослин за відповідним
положенням

Примітки

Перелік застарілий, зі значною
кількістю видів, занесених до
«Червоної книги України» (2009).
підлягають охороні та забороні
У рішенні є додатки з переліком
збору, крім виняткових
45 видів рослин, обсяги заготівлі
випадків; заборонити
яких суворо лімітуються, та
землекористувачам знищувати
перелік видів рослин, промислова
місцезростання видів
заготівля яких обов’язково
узгоджується (57 + усі види
Crataegus L.)
особливий правовий статус
видів; урахування вимог
щодо їхньої охорони під
час розробки нормативних
актів місцевого рівня;
за порушення вимог
охорони та відтворення —
відповідальність згідно з
чинним законодавством

—

Кіровоградська
обл.

90

немає

немає

статус особливої охорони

Перелік регіонально рідкісних
видів застарілий, тому в ньому
трапляються види, внесені до
«Червоної книги України» (2009);
крім того, окремо наведені види з
«Червоної книги України» (1996)

Луганська обл.

184

водорості — 6,
лишайники — 5

немає

підлягають особливій охороні;
заготівля видів здійснюється
у виняткових випадках;
торгівля — заборонена

У переліку трапляються деякі
види з «Червоної книги України»
(2009), що пов’язано з часом його
офіційного затвердження

Львівська обл.

259

немає

5 категорій:
зниклі (0),
зникаючі (1),
вразливі (2),
рідкісні (3),
недостатньо
відомі (4)

Миколаївська
обл.

38

немає

немає

Одеська обл.

250

водорості — 36,
гриби — 2,
лишайники — 4

Окремим додатком до рішення
підлягають особливій охороні;
наведений перелік видів з
врахування спеціальних вимог
«Червоної книги України» (1996),
щодо охорони видів під час
які зростають на території області.
вирішення питань відведення
У переліку власне регіонально
земельних ділянок, розробки
рідкісних рослин трапляються
проектної документації тощо;
деякі види з «Червоної книги
заготівля (збирання) видів
України» (2009), що пов’язано
рослин здійснюється лише за
з часом його офіційного
дозволами
затвердження
немає

підлягають особливій охороні;
5 категорій:
зобов’язує вживати заходів
зникаючі,
щодо недопущення знищення
вразливі, рідкісні,
видів під час планування та
недостатньо
здійснення господарської
вивчені, екзоти,
діяльності; добування
рідкісні в межах
(збирання) видів можливе у
природного
виняткових випадках лише
ареалу
з науковою і селекційною
метою
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Перелік радянського періоду; в
його складі є і види з «Червоної
книги України» (2009)

До списку внесені всі види з
«Червоної книги України» (2009),
виявлені в області
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Адміністративна
територія

Полтавська обл.

Рівненська обл.

Сумська обл.

Тернопільська
обл.

Харківська обл.

290

Кількість
видів
Кількість видів
судинних
інших груп
рослин у рослин та грибів
переліку

158

64

150

112

182

Категорії та їхня
характеристика

7 категорій: зниклі (0),
мохоподібні —
зникаючі (I), вразливі (II),
9, лишайники — рідкісні (III), невизначені
1
(IV), недостатньо відомі (V)
і відновлені (VI)

Статус регіонально рідкісних
рослин за відповідним
положенням

Примітки

підлягають особливій охороні;
врахування спеціальних вимог
щодо охорони видів під час
вирішення питань відведення
У переліку
земельних ділянок, розробки
трапляються деякі
проектної документації тощо;
види з «Червоної книги
добування (збирання) видів
України» (2009), що
можливе у виняткових випадках
пов’язано з часом
лише з науковою і селекційною
його офіційного
метою; за порушення вимог
затвердження
охорони та відтворення —
відповідальність згідно з чинним
законодавством

немає

підлягають особливій охороні;
врахування вимог щодо їхньої
охорони під час розробки
нормативних актів місцевого
рівня; за порушення вимог
охорони та відтворення —
відповідальність згідно з чинним
законодавством

—

мохоподібні —
3, гриби — 22,
лишайники — 2

немає

підлягають особливій охороні
(заборонено збір і знищення
видів, приймання сировини
видів, продаж, будь-які роботи,
що можуть призвести до
корінних змін у рослинному
покриві місць зростання);
врахування вимог щодо їхньої
охорони під час розробки
нормативних актів місцевого
рівня; за порушення вимог
охорони та відтворення —
відповідальність за чинним
законодавством

—

немає

положення передбачає 7
категорій: зниклі, зниклі
в природі, зникаючі,
вразливі, рідкісні,
неоцінені, недостатньо
вивчені види, але в списку
для видів вони не визначені

підлягають особливій охороні;
врахування вимог щодо їхньої
охорони під час розробки
нормативних актів місцевого
рівня; за порушення вимог
охорони та відтворення —
відповідальність за чинним
законодавством

—

немає

підлягають особливій охороні;
врахування вимог щодо їхньої
охорони під час розробки
нормативних актів місцевого
рівня; за порушення вимог
охорони та відтворення —
відповідальність за чинним
законодавством

У переліку
трапляються деякі
види з «Червоної книги
України» (2009), що
пов’язано з часом
його офіційного
затвердження

немає

немає
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Адміністративна
територія

Херсонська обл.

Кількість видів
судинних
рослин у
переліку

33

Кількість видів
інших груп рослин
та грибів

мохоподібні — 7,
водорості — 2,
гриби — 1,
лишайники — 7

Категорії та їхня
характеристика

Статус регіонально рідкісних
рослин за відповідним
положенням

Примітки

підлягають обов’язковій
охороні; добування видів
7 категорій: 0 —
можливе у виняткових
зниклі, I — зникаючі,
випадках лише з науковою
II — вразливі,
і селекційною метою;
III — рідкісні в
врахування вимог щодо їхньої
Херсонській обл.,
охорони під час розробки
IV — невизначені,
нормативних актів місцевого
V — недостатньо
рівня; за порушення вимог
відомі, VI —
охорони та відтворення —
відновлені
відповідальність за чинним
законодавством

У переліку
трапляються деякі
види з «Червоної
книги України»
(2009), що
пов’язано з часом
його офіційного
затвердження

У переліку
трапляються деякі
види з «Червоної
книги України»
(2009), що
пов’язано з часом
його офіційного
затвердження

Хмельницька обл.

164

немає

немає

підлягають особливій охороні;
врахування вимог щодо їхньої
охорони під час розробки
нормативних актів місцевого
рівня; використання
видів можливе з дозволу
уповноважених органів

Черкаська обл.

—

—

—

—

—

немає

У переліку
трапляються деякі
види з «Червоної
книги України»
(2009), що
пов’язано з часом
його офіційного
затвердження

підлягають особливій охороні;
добування видів здійснюється
лише за дозволом відповідних
інстанцій

У переліку
трапляються деякі
види з «Червоної
книги України»
(2009), що
пов’язано з часом
його офіційного
затвердження

підлягають особливій
охороні згідно з рішенням;
положення — немає

У переліку
трапляються деякі
види з «Червоної
книги України»
(2009), що
пов’язано з часом
його офіційного
затвердження

? (відомості відсутні)

У переліку
трапляються деякі
види з «Червоної
книги України»
(2009), що
пов’язано з часом
його офіційного
затвердження

Чернівецька обл.

Чернігівська обл.

м. Київ

м. Севастополь

102

50

56

65

немає

немає

немає

немає

ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 3

немає

немає

немає
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ністративних територіях, не варто вносити в такі
документи, тим паче в одному загальному списку,
як це зроблено в Одеській і Дніпропетровській
областях. Такий підхід можна вважати вдалим за
підготовки наукового, науково-популярного або
довідкового видання регіональних Червоних книг,
але ніяк не в офіційних документах. Вважаємо, що
взагалі слід відмовитися від перелічування видів
«Червоної книги України» для адміністративних
територій в офіційних документах подібного типу,
оскільки виявлення нового виду для території та
необхідність термінових заходів щодо його охо
рони можуть бути не визнані чиновниками з по
силанням на відсутність цього нового рідкісного
виду у відповідних затверджених списках. На нашу
думку, складання переліків видів рослин, які зане
сені до «Червоної книги України» та Міжнародних
охоронних списків, необхідне для вирішення нау
кових питань, а юридично це може створити до
даткові складнощі, тим більше, що Закон України
«Про Червону книгу України» діє на території всієї
країни. без будь-яких винятків.
Вважаємо за доцільне вносити до регіональних
переліків не лише види судинних рослин, а й во
дорості, мохоподібні, гриби та лишайники. Звісно,
це ускладнить роботу зі складання списків, оскіль
ки потребує залучення відповідних фахівців, які є
далеко не в усіх регіонах. Однак такий підхід забез
печить комплексність регіональної охорони, спри
ятиме виробленню ефективнішого підходу до від
бору пріоритетних видів для збереження на певній
території
Окрім того, офіційні регіональні переліки міс
тять переважно наукові (латинські) й українські
назви рослин, у деяких з них наведені лише укра
їнські назви (Івано-Франківська обл.) або тільки
російські (м. Севастополь). Вважаємо, що у по
дальшій роботі слід обов’язково наводити науко
ві (латинські) назви з відповідними синонімами,
якщо вони є, та українські назви рослин. Також до
речно в структурі списку вказувати відділ, клас та
родину, до яких належать рослини, використовую
чи для цього таксономічний формат, прийнятий в
останній редакції «Червоної книги України», щодо
часу підготовки регіонального переліку.
На окремий розгляд заслуговує питання кате
горій рідкісності видів в офіційних регіональних
списках. На сьогодні в 7 адміністративних регіонах
країни у відповідних переліках використовується
категоризація, причому підходи до визначення ка
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тегорій абсолютно різні. Тут знаходимо доволі див
ні категорії для регіональних списків. Наприклад,
у переліку Дніпропетровської області зазначена
категорія «зниклі у природі», що більше стосується
переліків державного та міжнародного рівнів, але
ніяк не регіонального. У списку Одеської облас
ті — «екзоти, рідкісні в межах природного ареалу»,
у зв’язку з чим у регіональний офіційний документ
потрапили Taxus baccata L. та низка інших видів де
рев і кущів, які не мають жодного стосунку до при
родної флори Одещини. Після тривалих дискусій
ми дійшли висновку, що використання категорій
рідкісності в офіційних документах на регіональ
ному рівні є недоречним, це іноді призводить до
значної плутанини і помилок у їхньому визначен
ні. Однак для підготовки регіональних Червоних
книг такий підхід, навпаки, буде корисним, але тут
необхідно послуговуватися категоріями «Червоної
книги України» або Міжнародних охоронних спис
ків. У такому випадку види регіональної охорони
на загальному тлі матимуть категорії рідкісності
низького рівня, що, відповідно, демонструватиме
їхнє созологічне значення.
Далі розглянемо критерії відбору видів щодо
внесення до офіційних переліків регіонально рід
кісних рослин адміністративних регіонів України.
Це питання вже двічі порушувалося у вітчизняній
літературі [14, 33]. Однак один із запропонованих
підходів [33] фактично дублює критерії відбору ви
дів до «Червоної книги України», які доволі важко
використовувати на регіональному рівні, і не міс
тить суттєво нової інформації. Інший підхід [14] за
слуговує на подальшу наукову дискусію. Проте ми
вважаємо, що сьогоденна деталізація у вивченні
багатьох флор у межах адміністративних територій,
зокрема Кіровоградської, Харківської і Київської
областей, відсутність фахівців з певних складних
таксономічних груп, навіть у масштабах країни, та
деякі інші чинники частково унеможливлюють ви
користання цієї методики.
На нашу думку, до офіційних переліків регіо
нально рідкісних рослин адміністративних регіонів
України мають потрапляти тільки аборигенні види
місцевої флори, без будь-яких винятків, навіть для
археофітів. Вважаємо, що головним критерієм для
відбору видів має бути хорологічний. Види, відомі в
регіоні з 1—10 локалітетів, цілком заслуговують на
обов’язкове внесення до переліку, оскільки, зазви
чай, саме вони визначають унікальність і своєрід
ність флори певної території. Для відбору видів, які
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відомі в регіоні з 11—50 місцезнаходжень, додатко
во необхідно розглядати відомості щодо сучасного
стану та динаміки площі з урахуванням показників
щільності й загальної чисельності особин та струк
тури популяцій, а також еколого-ценотичних ха
рактеристик виду, їхньої приуроченості до рідкіс
них рослинних угруповань або специфічних міс
цезростань. Популяційний та еколого-ценотичний
критерії тут є додатковими. Крім того, відбираючи
види, дослідники мають прагматично ставитися
до ситуації, яка складаєт ься у природокористуван
ні в конкретному регіоні на час підготовки списку.
Тому до переліку слід вносити види, популяції яких
зазнають цілеспрямованого знищення або пошко
дження внаслідок того, що ці рослини є декора
тивними, лікарськими або символічними тощо.
Безумовно, при цьому необхідно обов’язково вра
ховувати хорологічний (вид відомий не більш як зі
100—150 локалітетів у регіоні), а також популяцій
ний та еколого-ценотичний критерії.
Описаний підхід значною мірою використала
Т.Л. Андрієнко, складаючи список регіонально рід
кісних рослин Українського Полісся [1]. У резуль
таті до нього ввійшли такі групи видів: 1) досить
рідкісні бореальні рослини із голарктичним, цир
кумполярним та євразійським ареалами, які спо
радично трапляються саме в цьому регіоні; 2) пів
денні види, які в регіоні перебувають на північній
межі ареалу; 3) центральноєвропейські види, що
зростають на північно-східній та східній межах
ареалу; 4) нечисленні ендемічні та субендемічні
види Українського Полісся. Перелік містить також
деякі види інших груп регіонально рідкісних рос
лин, загалом він налічує 46 видів.
Вважаємо, що доцільно до категорії рідкісних
рослин, тобто тих, які юридично охороняються на
різних рівнях — від регіонального до міжнародно
го, відносити 15—20 % від флори регіону, принайм
ні в межах помірної зони. Це та кількість видів, яку
необхідно і цілком реально забезпечити відповід
ними заходами збереження.
Таким чином, Україна має тривалу історію нау
кового і юридичного створення та ведення регіо
нальних списків рідкісних рослин, що дає підстави
ефективно організувати збереження рослинного
різноманіття на регіональному рівні. Разом з тим
нині склалася ситуація, яка потребує негайної уні
фікації офіційних переліків регіонально рідкісних
рослин адміністративних територій країни, що
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значно посилить їхню юридичну цінність і підви
щить ефективність охорони природи в нашій кра
їні.
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