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ВЕСНЯНА ФЛОРА ОКОЛИЦЬ СЕЛА ЧОРНА КАМ’ЯНКА 

МАНЬКІВСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Правобережні райони Черкаської області, зокрема Маньківський, 

завдяки високому ступеню освоєності ландшафтів характеризуються 
незначними площами добре збереженої природної рослинності. Ця 
територія відзначається надзвичайно низьким відсотком лісистості, майже 
суцільною розораністю [3]. 

Маньківський район – адміністративно-територіальна одиниця 
Черкаської області. Район розташований на заході області на межі 
південно-західного лісостепу та Придніпровської низини, у басейні річки 
Гірський Тікич. Загальна площа – 765 км

2
 (3,66 % від площі області). 

Населення – 29 тисяч осіб, зокрема, міського – 9,9 тисяч, сільського – 19,1 
тисячі. Адміністративний центр – смт Маньківка. 

Район має 31 населений пункт, із них мальовниче село Чорна 
Кам’янка лежить по обидва боки річки Гірський Тікич, яка протікає 
вздовж села з північного заходу на південь, має дві ліві притоки. Поверхня 
території, на якій розташоване село, горбиста, спускається до берегів річки 
і утворює невелику впадину. Більша частина населення живе на лівому 
боці. Чорна Кам’янка межує з с. Юрпіль – з півдня, с. Лісове – зі сходу, 
с. Іваньки – з заходу, с. Березівка – з північного заходу. 

Один із 24 об’єктів природно-заповідного фонду Маньківського 
району, загальна площа яких 487,92 га, знаходиться на території с. Юрпіль 
та підпорядкований Буцькій селищній раді. Це державна геологічна 
пам’ятка природи «Скеля», площею 4,5 га. Ця пам’ятка розташована на 

скелястому березі р. Гірський Тікич, заввишки 20 м [1]. 
Для рослинного покриву долини Гірського Тікича характерно 

поєднання зональних лісових та степових екосистем на схилах долини, а 
також рослинності гранітних відслонень, водної та болотної і лучної 
рослинності. 

Природна та напівприродна рослинність Правобережної Чорної 
Кам’янки збереглася лише в долинах річок. Особливо цінним з 
природоохоронної точки зору є річково-долинний ландшафт Гірского 
Тікича, який характеризується своєрідною геоморфологічною будовою, 
зумовленою виходами кристалічних порід Українського кристалічного 
щита, різноманітним рослинним покривом, а також численними локалітетами 
видів рослин і тварин, що підлягають охороні різного рівня [3]. 

Рослинність кам’янистих відслонень приурочена до виходів 
кристалічних порід у середній та нижній течії річки. В околицях с. Чорна 
Кам’янка, як і в інших частинах долини р. Гірський Тікич, у затінених 
умовах в тріщинах скель формуються фітоценози з участю папоротей – 
аспленіїв північного (Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.) та 



волосовидного (Asplenium. trichomanes L.), пухирника ламкого (Cystopteris 

fragilis (L.) Bernh.) та багатоніжки звичайної (Polypodium vulgare L.). На 
відкритих, добре освітлених місцях домінантами фітоценозів є авринія 
скельна (Aurinia saxatilis (L.) Desv.), очиток їдкий (Sedum acre L.), тонконіг 
бульбистий (Poa bulbosa L.), деревій жовто-білий (Achillea ochroleuca 

Ehrh.). Навесні яскравий аспект на гранітах гусяча цибуля богемська 
(Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f.), шафран сітчастий (Crocus 

reticulatus Stev. ex Adam), анемона лісова (Anemone sylvestris L.) та 
барвінок трав’янистий (Vinca herbacea Waldst. & Kit.). За с. Юрпіль на 
правому березі р. Гірський Тікич збереглася невелика за площею ділянка 
лісу, в трав’яному покриві якої добре виражена ранньовесняна синузія 
ефемероїдів: проліски дволистої (Scilla bifolia L.), рясту ущільненого 
(Corydalis solida (L.) Clairy.) та анемони жовтецевої (Anemone 

ranunculoides L.). 
У складі степових фітоценозів відмічено популяцію, на лівому березі 

р. Гірський Тікич за с. Чорна Кам’янка, занесеного до Червоної книги 
України (2009) шафрану сітчастого (Crocus reticulatus Stev. ex Adam), а 
також ряд регіонально рідкісних видів, зокрема гусяча цибуля богемська 
(Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult.f.), цибуля Пачоського (Allium 

paczoskianym Tuzs.), еремогоне лучностепова (Eremogone micradenia 

(P. Smirn.) [2]. 
Розпочаті нами дослідження будуть продовженні з метою виявлення 

сучасного стану популяцій охарактеризованих рідкісних видів та для 
пошуку нових локалітетів збереженої природної рослинності в околицях с. 
Чорна Кам’янка Маньківського району Черкаської області. 

 

Список використаних джерел: 

1. Коноваленко Т. Ф. Природно-заповідний фонд Черкаської області / 
укд. Т. Ф. Коноваленко, О. С. Барило, І. М. Карастан. – Черкаси : 
«Вертикаль» видавець ПП Кандич О. С., 2006. – 196 с. 

2. Коротченко І. А. Шафран сітчастий (Crocus reticulatus Stev. ex Adam) / 
І. А. Коротченко, М. М. Перегрим // Червона Книга України. 
Рослинний світ / за ред. Я. П. Дідуха. – К. : Глобалконсалтинг, 2009. – 
С. 121. 

3. Куземко А. А. Степова та лучна рослинність долини Гірський Тікич / 
А. А. Куземко // Вісник Донецького національного університету, Сер. 
А: Природничі науки. – 2011. – № 1. – С. 141–150. 

 


