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Урочище „Голубінка" знаходиться в Івано-Франківській обл. (Надвірнянський 

р-н) біля населених пунктів Заріччя, Білі Ослави та Чорний Потік. „Голубічка" - це 
гірський масив (Пригорганське Передкарпаття). Площа урочища - 110 га., ботанічного 
заказника „Голубічка" - 39 га. 

Видове різноманіття вивчали в польових умовах за допомогою маршрутного ме-
тоду. Облік рясності проводили за шкалою Друде (1913). Еколого-ценотичний аналіз - за 
Заверухою Б. В. (1985), біоморфологічний аналіз - за Серебряковим І. Г. Визначення 
рослин здійснювалось за Визначником рослин Українських Карпат. 

Під час досліджень виявлено 141 вид рослин з 108 родів і 40 родин. Домінуючі 
родини за кількістю видів: Asteraceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Rosaceae. Родина As-
teraceae налічує 26 видів. Провідне місце займають види лучного ценотипу - 41 флоро-
ценоелемент, на другому місці - неморальний. За спектром життєвих форм переважають 
трав'янисті полікарпики - 96 видів. 80 видів рослин є лікарськими, з них — 49 - не-
офіцинальні, 31 вид використовується в офіційній медицині; 42 види - декоративні; 57 -
медоноси; 3 види - адвентивні рослини. На дослідженій території виявлено 4 види, за-
несених до Червоної Книги України (II категорія): Astrantia major L., Atropa belladonna 
L., Leucojum vernum L., Colchicum autumnale L. 4 види числяться в Регіональному Черво-
ному Списку: Gentiana asclepiadea L., Hepatica nobilis Mill., Dentaria glandulosa Waldst et 
Kitt, Equisetum majus Gars. Останній є реліктовим видом. 

Результати досліджень свідчать про високе видове різноманіття рослин даної 
території, отже, її необхідно повністю вилучити із господарсього користування. 
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Гора Мітрідат (висота 91 м) розташована в межах міста Керч (схід Керченського 
півострова). Мітрідат та його околиці почали забудовувати з VII ст. до н.е.; зараз части-
ну гори обмежують вулиці-тераси з підпірними стінками. На Мітрідаті збереглися 
ділянки типчаково-ковилових та петрофітно-типчаково-ковилових степів з ознаками 
опустелювання та синантропізації, трапляються виходи верхньотретинних вапняків. 

В березні 2003 року на північному схилі Мітрідату нами було зібрано 17 видів 
мохоподібних, що належать до 12 родів 5 родин порядку Bryales. Підтверджено на-
явність 12 видів, наведених для Керченського півострова (Бачурина, Мельничук, 1988, 
2003; Бойко, Партика, 1990). Вперше для даної території наводяться: 

Pottia lanceolata (Hedw.) С.МйІІ (Pottiaceae) - голарктичний аридал, зростає на 
глинистому та вапнистому ґрунті в степах. В Україні розсіяно трапляється в гірських та 
рівнинних районах, здебільшого в Лісостепу та Степу. 

Didymodon sinuosus (Mitt.) Delonge (Pottiaceae) - європейсько-
північноамериканський вид аридної екології, зростає на вологому вапнистому ґрунті та 
затінених вапняках, старих кам'яних стінах. В Україні був відомий з Біосферного за-
повідника "Асканія-Нова" (Херсонська обл.), долини р. Чорної (Гірський Крим) та Тар-
ханкутського п-ва. 

Pseudocrossidium revolutum (Brid.) Zander (Pottiaceae) - євразіо-африканський 
рівнинний аридал, зростає на вапнякових каменях, скелях і мурах. В Україні трапляється 
в лісостепових та степових районах, відомий з центральної частини Рівнинного Криму. 

Tortula ruraliformis (Besch.) Grount (Pottiaceae) - голарктичний аридний вид, 
зростає на піщаних кучугурах, кам'янистих, степових схилах, пісковиках. Звичайний 
компонент степових ценозів України. 

Schistidium apocarpum (Hedw.) В. et S. (Grimmiaceae) - космополітний аридал, 
зростає на каменях, скелях і мурах. Трапляється в гірських та рівнинних районах Ук-
раїни. Для Рівнинного Криму вказаний вперше. 
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Також на схилах Мітрідату було виявлено два рідкісних види: Bryum torquescens 

В. et S. (Bryaceae) - аридний вид з біполярним ареалом, в Україні зростає лише на 
кам'янистих відслоненнях Кримського п-ва; Rhynchostegium megapolitcmum (Web. et 
Mohr.) В., S. et G. var. meridionale Schimp. (Brachytheciaceae) - середземноморський вид, 
зрідка трапляється в Закарпатті, на Північному березі Криму та Рівнинному Криму на 
відкритих трав'янистих піскуватих місцях, в освітлених чагарниках. 


