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ЛУЧНІ ФІТОЦЕНОЗИ ПОЛТАВЩИНИ: ІСТОРИЧНІ
АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ІЗ СЕРЕДИНИ ХІХ ДО
КІНЦЯ ХХ СТОЛІТТЯ

У статті проаналізовано літературні джерела та архівні відо-
мості щодо вивчення лучних фітоценозів в межах Полтавської обла-
сті із середини ХІХ до кінця ХХ століття. З’ясовано та описано
наукові надбання вчених та науково-дослідних установ, що вивчали
флору Полтавщини. У процесі історичного дослідження у цей період
нами виділено два етапи розвитку луківництва та описано основні
напрямки робіт. Перший етап (з середини ХІХ до 30-х рр. ХХ ст.)
можна назвати краєзнавчим. Відбувалося накопичення флористичних
даних по окремих районах, вчені вперше об’єднують види за характер-
ними ознаками. Рослинність Полтавщини вивчали Є.Р. Траутфет-
тер, В.В. Монтрезор, А.С. Рогович, І.Ф. Шмальгаузен, ними складені
перші списки дикорослої флори регіону. В.В. Докучаєв організував екс-
педиції по вивченню ботаніко-географічних особливостей флори. Ваго-
мим внеском для розвитку луківництва є роботи А.М. Краснова, В.Ф. Ні -
колаєва В.П Кушніренко, під їх керівництвом були організовані дослід-
ження луків долини річки Ворскла з метою класифікації рослинного по-
криву. Роботи цього етапу покладені в основу подальшого вивчення
флори регіону. Розвивається флористико-ценотичний та систематич-
ний напрямки. На другому етапі (від 30-х рр. до 90-х рр. ХХ ст.) зро-
стає інтерес науковців до лучних фітоценозів, як основи ведення
ефективного сільського господарства. Активно працювали у даному
напрямку Л.Г. Раменський, М.В. Куксін, Є.М. Лавренко, В.О. Черкасова,
М.О. Бикодир, П.С. Макаренко. Їх роботи присвячені вирішенню пи-
тань підвищення продуктивності та раціонального використання
природних пасовищ та сіножатей. Природоохоронна робота на Пол-
тавщині пов’язана з науковою діяльністю таких вчених як Д.С. Іва-
шин, Р.В. Ганжа, О.А. Стасілюнас, В.М. Самородов, Т.П. Голова, М.Д.
Литвинова. Основними напрямками робіт є геоботанічний, ресурсо-
знавчий та екологічний. 
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Вступ. Робота є фрагментом науково-дослідної роботи «Структурно-фун-
кціональні особливості природних та штучних фітоценозів Лівобережного Лі-
состепу України» (номер державної реєстрації 0116U002582).

Трав’янисті біоценози здавна виконували важливу та багатогранну роль у
житті людини. Вчені та практики помітили, що луки і степи виступають не
тільки основою кормової бази, а й осередком збереження біорізноманітності,
виконують кліматорегулюючу та буферну функції. Вони здатні зупинити фі-
зичну руйнацію ґрунтів, обмежують поверхневе масове перенесення хімічних
речовин (Боговін, Пташник, Дудник, 2017). Для вибору ефективних методів
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дослідження лучних фітоценозів та визначення шляхів їх збереження, постала
необхідність вивчення надбань науковців та науково-дослідних установ, що
працювали в межах Полтавської області.

Основною метою наших досліджень був аналіз, систематизація та узагаль-
нення відомостей про дослідження лучних фітоценозів на Полтавщині із сере-
дини ХІХ до кінця ХХ століття.

За результатами проведеної роботи, ми виділяємо два основні етапи по вив-
ченню лучних фітоценозів.

Перший етап розпочинається з середини ХІХ ст. і триває до 30-х рр. ХХ ст.
Загальні відомості про флору Полтавщини, ми знаходимо в працях М.І. Аран-
даренка, який вперше розподілив рослини за господарськими властивостями
(Арандаренко, 1848). А.В. Богданович у своїй роботі наводить список кормових
дикорослих лучних рослин, звертає увагу на сприятливі умови для розвитку
природних рослинних угруповань регіону, наголошує про необхідність їх ра-
ціонального використання. У публікації є дані про розподіл лікарських рослин
за лікувальними властивостями медиком Циммерманом (Богдановичъ, 1877).
Перша спроба диференційованого опису рослинності луків була висвітлена у
праці А. Барсукова «Очерк флоры Южной части Лохвицкого уезда Полтавской
губернии». Вчений розподілив луки в долині р. Сули на такі формації: болотяні,
вогкі та сухі (Кушніренко, Ніколаєв, 1930).

Перші краєзнавчі дослідження хоч і мають історичне значення, але не
дають конкретного уявлення про складні лучні фітоценози, так як носять фраг-
ментарний характер і мають багато неточностей.

З 1849 по 1895 рр. під керівництвом Київського університету Св. Володи-
мира проведені науково-обґрунтовані флористичні дослідження для опису гу-
берній Київського навчального округу (Київської, Волинської, Подільської,
Чернігівської та Полтавської). У експедиціях, по вивченню рослинності Пол-
тавщини, брали участь такі відомі ботаніки як Є.Р. Траутфеттер, В.В. Монтре-
зор, А.С. Рогович, І.Ф. Шмальгаузен. Ученими подані списки дикорослої флори
Полтавщини із зазначенням їх місць зростання, висвітлено деякі історичні
аспекти вивчення рослинності регіону. Особливо слід відмітити «Флору…»
(1886) І.Ф. Шмальгаузена, яка дала поштовх до подальших ботанічних дослід-
жень. У публікації містяться повні, на той час, відомості про дикорослу флору,
у тому числі лучну для Полтавської губернії (Орлова, 2011). Окремі флори-
стичні дані зібрані В.В. Монтрезором у роботі «Списки растеній Кіевского уче-
ного округа» (Краснов, 1891).

Статистичні дані по лучним угіддям Полтавської губернії надає П. Боро-
дянський, вказуючи що вони займають певну частину її території. Найбільші
площі луки займають у Констянтиноградському, Золотоніському, Переяславсь-
кому, Кременчуцькому, Полтавському та Хорольському повітах (Гармаш, 2011). 

Знаменною подією у природно-історичному дослідженні Полтавщини стала
експедиція 1888-1890 рр., яку організував Лісовий департамент під керівницт-
вом В.В. Докучаєва. Основними завданнями були: вивчення походження ґрун-
тів, їх типізація, виявлення взаємозв’язків у системі «ґрунт-рослини»,
визначення ботаніко-географічних особливостей флори та їх змін у просторі,
дослідження природних угруповань Полтавщини та ін. За результатом експе-
диції опубліковані «Материалы…» (1889-1894) у 16-ти томах із картою ґрунтів
та окремі роботи членів експедиції. Саме останній випуск присвячений опису
компонентів природи губернії (Байрак, Стецюк, 2008). 
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По наслідках експедицій, А.М. Красновим опубліковано працю «Ботанико-
географический очерк Полтавской губернии» (Краснов, 1895). За результатами
роботи у повітах (Полтавський, Кобеляцький, Хорольський, Лубенський) скла-
дений повний список рослин із зазначенням місця зростання найбільш рідкіс-
них представників. А.М. Краснов виділяє такі «асоціації»: чорноземна прерія,
широколистяні ліси, суходільні луки, хвойні ліси, лучна флора у різних варіа-
ціях, рослинність культурних полів, толок і бур’янів. Вони досить точно спів-
падають з ґрунтовими типами, встановленими професором В.В. Докучаєвим.
У свою чергу рослини поділив на «формації»: лісову, степову, суходільно-
лучну, піскову, заплавну й солончаково-бур’янисту. А.М. Краснов, аналізуючи
роботи І.Ф. Шмальгаузена по вивченню південно-західної Росії, наводить новий
вид для регіону Plantago tenuiflora (Краснов, 1891). У «Матеріалах для флоры
Полтавской губерніи…» подає списки рослин солончаків, суходільних та за-
плавних лук. Флористичну різноманітність Гадяцького, Зіньківського та Лох-
вицького уз’їздів вивчав Н.О. Левицький за дорученням А.М. Краснова
(Краснов, 1891). О.М. Августинович звернув увагу на лікарські рослини та їх
стан на території Полтавської губернії, зокрема Лубенського повіту та навів
список із 120 видів рослин (Ханнанова, 2015). Є. Оппоков надає загальні відо-
мості, щодо існування боліт долини р. Хорол у роботі «Ръчные долины Полтав-
ской губерніи» та дані щодо стояння рівня води р. Дніпро біля м. Кременчука
(Гальченко, 2006). О. Мицюк у своїй роботі за 1908 р. описав рекомендації щодо
боротьби з пісками, які виникли внаслідок недбалого землекористування і за-
грожували зменшенням продуктивності лучних пасовищ (Мицюк, 1908).

Основою флористичних зведень по окремих регіонах Полтавщини є роботи
відомого вченого Й.К. Пачоського (Пачоский, 1894).

Місцезростання галофільної рослинності околиць м. Кременчука та с. Омель -
ник описує Д.К. Зеров (1918-1925) (Гальченко, 2006). У 30-40х рр. І.Г. Зоз де-
тально вивчає еколого-ценотичні та господарські особливості солончакової
рослинності в пониззі р. Хорол (Гомля, 2005).

На Полтавщині С.Ф. Третьяков заснував хімічну лабораторію, одну з пер-
ших серед дослідних полів УРСР (поч. ХХ ст.). Велику увагу приділяв вивченню
боліт, є першопрохідцем в агромеліоративній справі України (Опара, 2014). 

З 1910 по 1916 рр. Департамент землеробства та земства організували об-
стеження річкових заплав по губерніям Росії. Головним завданням було з’ясу-
вання господарського значення заплав та розробка рекомендацій щодо їх
покращення. Був зроблений огляд дослідних ділянок із луківництва, у тому
числі й Полтавської губернії (Орлова, 2011).

Зародження заповідної справи на Полтавщині розпочалася з 1912 р. і
пов’язане зі створенням Постійної Природоохоронної комісії при Російському Гео-
графічному товаристві (Борейко, 1997). В.М. Самородов та С.Л. Кигим особливого
значення надають роботам В.Ф. Ніколаєва. Вони називають його одним із піонерів
заповідної справи нашої області. В.Ф. Ніколаєв досліджував фітоценози Зіньківсь-
кого та Золотоніського повітів Полтавської губернії та вперше звернув увагу на
об’єкти, що довгий час складали природно-заповідний каркас (Самородов, Кигим,
2016). У доповіді Полтавського губернського управління ним запропоновано взяти
під охорону 12 видів зникаючих трав’янистих рослин (Борейко, 1997).

З метою отримання даних по вивченню промислового збору, культури та
обробки лікарських рослин у Полтавській губернії працює М.А. Монтеверде.
Ним зібрано гербарій із 78 видів. У своїй роботі за 1916 р. подає списки лікарсь-
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ких рослин, вказуючи їх кількість по повітах губернії (Монтеверде, 1916). У
цей час починає свою діяльність Дослідна станція лікарських рослин у м. Луб-
нах. Очолив її старший спеціаліст Міністерства землеробства по культурі лі-
карських рослин П.І. Гавсевич (Вергунов, 2016).

З 1918 по 1920 рр. у Полтаві працювало товариство любителів природи на
чолі В. І. Вернадським та В.Ф. Ніколаєвим. Метою організації було наукове
вивчення краю, охорона його природних багатств та виховання екологічної сві-
домості громадян (Борейко, 1997).

Копітка робота по вивченню флори Полтавщини проведена відомим бота-
ніком С.О. Іллічевським. З 1918р. він бере активну участь, в організованому
В.Г. Вернадським та В.Ф. Ніколаєвим, Полтавському товаристві любителів
природи. У 1927 р. С.О. Іллічевський публікує свою працю «Українські назви
рослин, їх походження та класифікація» (Іллічевський, 1927). У 1927 р. на ос-
нові власних досліджень та аналізу попередніх літературних та гербарних
даних склав повний список видів флори Полтавського району, який налічував
1027 видів вищих судинних рослин (Іллічевський, 1927). Вказані С.О. Іллі-
чевським місця зростання флористичних об’єктів, були передані до гербарію
Інституту ботаніки НАН України (тодішнього Ботанічного кабінету ВУАН),
увійшли до «Флори УРСР» (1936–1965) (Гомля, Давидов, 2008). Важливе зна-
чення мала й інша праця вченого – "Рослинність околиць міста Полтави", у
якій наводиться список видів рослин за формаціями (Кушніренко, Ніколаєв,
1930).

З 19 червня 1929 р. у Полтаві почала свою роботу експедиція з дослідження
луків долини річки Ворскла. Її очолювали професор В.П. Кушніренко та М.Ф.
Ніколаєв – члени наукового товариства при ВУАН. Останньому допомагали
асистент Ф.К. Курінний та студенти Інституту Народної Освіти Т. Барабаш, Т.
Власенко, К.Галайко, М. Данилевська та інші. Результати досліджень опублі-
ковано в «Записках Полтавського сільськогосподарського інституту». Під час
експедиції зібрано 2812 аркушів гербарію (Самородов, Кигим, 2016). У подаль-
шому М.С. Данилевська стала фаховим знавцем луків та сіножатей Полтав-
щини. Нею обґрунтовано загінну систему випасання, що збільшує
продуктивність пасовищ на 30 % і більше, а також добре зберігає вихідну еко-
лого-біологічну структуру травостою (Боговін, 2015).

Після того як була опублікована праця В. Альохіна «Наши поемные луга»
(Алехин, 1925), зросла активність вивчення лучних угідь. Так, заплави р. Сули
від м. Лубни до с. Жовтин описав Р.А.Єленевський (Кушніренко, Ніколаєв,
1930а). 

Рослинність долини р. Ворскли досліджували В.П. Кушніренко та М. Ні-
колаєв. Під їх керівництвом було досліджено лучний масив в околицях с. Ку-
земина, гербарні матеріали оброблено Ф.К. Курінним та В.Г. Ліховіцером.
Результати експедиції дають більш-менш повне уявлення про стан лучного тра-
востою досліджуваного регіону (Кушніренко, Ніколаєв, 1930а). «Записки…»
(1930) містять відомості про роботу експедиції по дослідженню луків Полтав-
ської округи в 1929 – 1930 рр. Дане повідомлення склали В.П. Кушніренко та
М. Ніколаєв. Зокрема у публікації міститься мапа із зазначенням частин до-
лини р. Ворскли та р. Орілі, що детально обстежені експедицією та список діль-
ниць асоціацій природних луків за районами досліджень (Кушніренко,
Ніколаєв, 1930б). У «Записках…» за 1931 р. розміщені 8 статей про рослинність
Полтавщини. Так, М. Ніколаєв та Ф. Курінний описали рослинність сіножатей
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на схилах правого берега р. Ворскли поблизу сіл Кулики та Нижні Млини. Вони
зазначили про походження суходільних луків внаслідок вирубки дерев. У ро-
боті описані асоціації суходолу, їх зміни в напрямку берегової лінії; зазначені
фенологічні фази рослин досліджуваних територій (Ніколаєв, Курінний, 1931).
Влітку 1930 р. Ф.К. Курінний досліджував алювіальні луки в долині р.
Ворскли. Описуючи асоціації трясовини с. Яри та с. Кижняківка, вказав про
знаходження Equisetum maximum Lam. До речі, він першим виявив даний вид
на території Полтавщини (Курінний, 1931). І.С.Педан дає відомості про надлу-
кову терасу долини р. Ворскли. Під час експедиції вивчав походження терас,
описав ґрунти та їх хімічний склад. Вказав на рослини-індикатори для ділянок
багаті вапном (Педан, 1931). Флору засолених лук долини р. Псел досліджував
і описав Ю.Д. Клеопов (Байрак, Стецюк, 2008).

Роботи першого періоду мають описовий характер, сприяють накопиченню
флористичних даних по лучним фітоценозам та відзначаються першими спро-
бами у класифікації рослинного покриву. Дослідження флори на цьому етапі
проводяться за флористико-ценотичним та систематичним напрямками.

Другий етап триває від 30-х до 90 рр. ХХ ст. Почалися перші роботи з аг-
роінвентаризації сільсько-господарських угідь, очолені Всеукраїнською Ака-
демією сільськогосподарських наук під керівництвом Л.Г. Раменського
(1931-1933 рр.), з метою підвищення продуктивності та раціонального викори-
стання природних та сіяних пасовищ (Федоришина, 2007). Результати роботи
узагальнив М. В. Куксін (Куксін, 1935). З 1932 по 1934 рр. Українським нау-
ково-дослідним інститутом соціалістичного землеробства та Інститутом бота-
ніки АН УРСР проведені експедиції з вивчення лучних травостоїв під
керівництвом професора Є.М. Лавренко, головними завданнями цих дослід-
жень було зміцнення кормової бази тваринництва (Орлова, 2011).

Теоретичні та практичні основи розвитку луківництва в передвоєнні роки на-
лежать Українському науково-дослідному інституту землеробства (нині ННЦ «Ін-
ститут землеробства» УААН). Наукові дослідження розпочато цим закладом на
заплавах р. Ворскли у 1935-1936 рр. У 1944р. в інституті засновано лабораторію лу-
ківництва. Їй належить пріоритет у розробці лучних конвеєрів на основі різностиг-
лих трав та сортосумішок, які в поєднанні з однорічними культурами забезпечують
надходження трав’яної маси для тварин упродовж 135-160 днів (Орлова, 2011).

У другій половині ХХ ст. вагомий внесок у розробці інтенсивних техноло-
гій у лучному кормовиробництві зробила Полтавська обласна державна сіль-
ськогосподарська дослідна станція. Так, продуктивність травосумішей
суходільних луків з 1950 по 1960 рр. вивчали В.О. Черкасова та М.О. Бикодир
на Нижньомлинському лучному опорному пункті, розташованому в заплаві р.
Ворскли, поблизу Полтави. Основними напрямками їх роботи було поліпшення
якості травостою та здійснення протиерозійних заходів шляхом їх залуження.
Продовжив їх справу А.І. Заєць. Вченими Дослідної станції було обґрунтовано
ефективність використання поверхневого та докорінного поліпшення природ-
них і сіяних сіножатей та пасовищ (Черкасова). 

У цей час велика увага приділялася геоботанічному та екологічному на-
прямках дослідженню луків окремих природних районів, розроблялися методи
їх покращення. Роботу своїх попередників, по вивченню галофільної рослин-
ності, продовжив Г.І. Білик. У монографії він висвітлював питання раціональ-
ного використання засолених ґрунтів та поліпшення рослинного покриву на
них (Орлова, 2011).
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Лучну рослинність р. Псел з 1958 по 1979 рр. досліджував Д.Я. Афанасьєв.
Він зазначав про вторинне походження заплав, які виникли на місці колишніх
лісів; відмічав ксерофітизацію, зрідження травостою та засолення лучних міс-
цезростань; наголошував на необхідності охорони заплавних лук р. Псел (Хан-
нанова, 2015). Геоботанічні обстеження рослинності на солонцюватих ґрунтах
Полтавщини проводили Т.П. Голова та Є.Д. Кононович (Голова, Кононович,
1971); В.А. Соломаха (Байрак, Стецюк, 2008).

У кінці ХХ ст. зростає інтерес до підвищення виробництва кормів на пасо-
вищах та сіножатях засолених ґрунтів, розробляються науково обґрунтовані
технології поліпшення вже існуючих і створення високопродуктивних сіяних
травостоїв. Для реалізації цих завдань Інститутом кормів УААН були створені
опорні пункти на засолених угіддях у Лубенському та Краснокутському райо -
нах Полтавської області (1980-1982 рр.). Так, на осушених низинних та ко-
ротко-заплавних луках р. Сліпорід та р. Мерла працював П.С. Макаренко
(Дудкевич, Шевчук, Кулакевич, 2010).

Фітоценотичні особливості псамофільних комплексів Середнього Придні-
пров’я вивчав Ю. О. Войтюк (Гальченко, 2006).

З 1961 по 1990 рр. активності набирає природоохоронна робота регіону, яку
координує Полтавська обласна організація Українського товариства охорони
природи. Плідна співпраця з відомими ботаніками, забезпечила комплексне вив-
чення рідкісних та зникаючих видів рослинності регіону. Діяльність товариства
пов’язана із такими вченими як Д.С. Івашин, Р.В. Ганжа, О.А. Стасілюнас, В.М.
Самородов, Т.П. Голова, М.Д. Литвинова. Завдяки їх роботі у 1979 р. під охорону
було взято 72 види рідкісних рослин (Байрак, Самородов, Cтецюк, 1998).

Дослідження другого етапу пов’язані з діяльністю науково-дослідних уста-
нов на території Полтавщини, що діяли з метою збільшення продуктивності та
раціонального використання пасовищ. Лучні угіддя області вивчаються за гео-
ботанічним, ресурсознавчим та екологічним напрямках.

Висновки. Отже, в період із середини ХІХ до кінця ХХ ст. на Полтавщині
проводилися роботи краєзнавчого та геоботанічного характеру. Цінними для
науки є флористичні дані по лучним фітоценозам, списки рослини з лікарсь-
кими та декоративними властивостями, їх гербаризація, опис стану лучних
травостоїв та шляхів їх покращення. Дослідження проаналізованого періоду є
важливим етапом у становленні та розвитку луківництва на Полтавщині та
Україні вцілому.
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FAST FITCENOSIS OF POLTAVSHCHYN: HISTORICAL ASPECTS OF RESEARCH FROM
THE MIDDLE OF THE XIXTH CENTURY OF THE XXI CENTURY
The article analyzes literary sources and archival information on the study of meadow phyto-

coenoses within the Poltava region from the middle of the XIXth to the end of the twentieth century.
The scientific achievements of scientists and research institutions that studied the flora of Poltava
region have been identified and described. In the process of historical research in this period, we
have identified two stages of development of meadow and described the main directions of work.
The first stage (from the middle of the 19th to the 30th years of the 20th century) can be called re-
gional studies. There was accumulation of floristic data in selected areas, scientists first united
species according to characteristic features. Vegetation of the Poltava region was studied by Е.R.
Trautfetter, V.V Montrezor, A.S Rogovich, I.F. Shmalgauzen, they compiled the first lists of wi-
ldlife flora in the region. V.V. Dokuchaev organized an expedition to study the botanical and geog-
raphical features of the flora. An important contribution to the development of mowing is the work
of A.M Krasnov, V.F. Nikolaev V.P. Kushnirenko, under their management were organized studies
of the grasslands of the valley of the Vorskla River to classify the vegetation cover. The works of
this stage are the basis for further study of the flora of the region. Floristic-cenotic and systematic
trends are developing. At the second stage (from the 1930's to the 1990's, the twentieth century),
the interest of scientists towards meadow phytocoenoses increases as the basis for effective agri-
culture. Actively worked in this direction L.G. Ramensky, M.V. Kuksin, Ye.M. Lavrenko, V.O.
Cherkasova, M.O. Bikodir, P.S. Makarenko. Their works are devoted to the issues of increasing pro-
ductivity and rational use of natural pastures and grassland. Environmental protection work in Po-
ltava region is connected with the scientific activities of such scientists as D.S. Ivashin, R.V.
Ganzha, O.A. Stasilunas, V.M. Samorodov, T.P. Golova, M.D. Litvinova. The main areas of work
are geobotanical, resource-oriented and ecological.

Key words: history, meadow phytocenoses, directions of research, Poltava region
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