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Робота є частиною проекту «Study of rare plants of Seymskiy 
Regional Landscape Park (Ukraine, Sumy Oblast), який виконується 
за підтримки The Rufford Small Grants Foundation та Української 

Природоохоронної Групи.



Розташування регіонального 
ландшафтного парку «Сеймський»



Антропогенний вплив 
на біотопи РЛП «Сеймський»



Мета: З’ясувати сучасне поширення регіонально
рідкісних видів рослин на території РЛП «Сеймський». 

Об’єкт: регіонально рідкісні види рослин Сумської
області, що ростуть на території РЛП «Сеймський»: 

• Gentiana pneumonanthe L. 
• Inula helenium L. 
• Jurinea cyanoides (L.) Rchb. 
• Lycopodium clavatum L. 
• Nymphaea alba L. 
• N. candida J.et C. Presl. 
• Sempervivum ruthenicum

Schnittsp. & C.B. Lehm

• Campanula persicifolia L. 
• Corydalis cava (L.) Schweigg. 

& Koerte 
• C. intermedia (L.) Murat. 
• Crataegus ucrainica Pojark. 
• Dentaria quinquefolia M. 

Bieb. 
• Dianthus stenocalyx Juz. 
• Digitalis grandiflora Mill. 



Основні результати
У результаті досліджень, проведених у 2020–2021 рр. та аналізу
даних літератури, гербаріїв Інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного
НАН України (KW), Національного Ботанічного саду ім. М.М.Гришка
НАН України (KWHA), Ніжинського державного університету ім.
М.В. Гоголя (NZHU), Державного історико-культурного заповідника
в м. Путивль, інформації з баз даних (iNaturalist, UkrBIN, GBIF) було
з’ясовано загальний стан популяцій та складено карти поширення
14 регіонально рідкісних видів рослин Сумської області на
території регіонального ландшафтного парку «Сеймський».



Campanula persicifolia Crataegus ucrainica



Corydalis cava Corydalis intermedia



Dentaria quinquefolia Dianthus stenocalyx



Digitalis grandiflora Gentiana pneumonanthe



Inula helenium Jurinea cyanoides



Lycopodium clavatum Sempervivum ruthenicum



Nymphaea alba Nymphaea candida



Висновки
На території РЛП «Сеймський» зафіксовано 14 регіонально
рідкісних видів рослин, що відмічені у 100 локалітетах, з яких
новими є 42.

Чотири види поширені спорадично та відомі з понад 10
місцезростань, п’ять видів — від п’яти до дев’яти локалітетів та
п’ять — з двох-чотирьох.

Також виявлено види і за межами парку, на територіях, які у
майбутньому можуть бути включені до РЛП «Сеймський».



Карта функціонального зонування 
регіонального ландшафтного парку 

«Сеймський»

- території з найбільшою концентрацією регіонально рідкісних видів


