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ГОСПОДАРСЬКО-ЦІННІ РОСЛИНИ МІСТЕЧКА 
ЧЕЧЕЛЬНИК ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Вивчення господарсько-цінних видів рослин є одним із завдань 
флористичних досліджень. Здавна такі рослини привертали до себе увагу 
і вчених, і практиків, і простого люду, тому що їх раціональне викорис-
тання є запорукою розумного використання природних ресурсів. 

Зараз особливої цінності набувають питання введення дикорос-
лих рослин в культуру, збереження рослинних ресурсів, а також їх рац-
іональне використання. (Конспект флори Південної Бессарабії, 2003). 

Наші дослідження проводилися у містечку Чечельник Вінниць-
кої області. Містечко розміщене в лісостеповій зоні центральної час-
тини Правобережної частини України. Для нього властиве тривале 
неспекотне, досить вологе літо та порівняно коротка несувора зима. 

Метою наших досліджень було вивчення господарсько-цінних 
рослин флори містечка Чечельник. За час досліджень цієї групи, нами 
було зібрано 74 види квіткових рослин з 61 роду та 18 родин. Усі 
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зібрані рослини ми проаналізували за життєвими формами, 
систематичним складом, гігро- та геліоморфами та господарсько-
цінними ознаками. Найбільшою кількістю видів представлені родини 
Asteraceae, Rosaceae, Poaceae, Fabaceae. До чотирьох провідних родин 
належить 64% всіх зібраних рослин. Найменша кількість видів 
представлена родинами Betulaceae, Fagaceae, Salicaceae, Cornaceae, 
Caprifoliaceae, Tiliaceae, Urticaceae,Oleaceae. 

Серед життєвих форм переважають однорічні трав'янисті рос-
лини, далі йдуть дерева, кущі, та багаторічні трави. 

При аналізі гігроморф виявилося, що серед рослин, які ми ана-
лізували, переважає мезофітна фракція, що характерно і для урбано-
флор інших регіонів країни. 

Геліофітна фракція представлена геліофітами і сціогеліофіта-
ми. Сціофітів зовсім мало. Це характерно як для флори степової зони, 
так і країни в цілому. 

Ми проаналізували всі рослини за 17 господарсько-цінними 
ознаками. 

В результаті виявилося, що найбільшою кількістю представ-
лені харчові, декоративні, лікарські рослини, найменше отруйних рос-
лин. Найбільшою кількістю ознак відзначаються: Artemisia absinthium L., 
A. vulgaris L., A. annua L., Xanthium strumarium L., Arctium lappa L., 
Centaurea cyanus L., Taraxacum officinale Webb. ex Wigg., Tilia 
cordata Mill. 

Таким чином, зібрані нами господарсько-цінні рослини містеч-
ка Чечельник представлені переважно однорічниками, мезофітами 
та геліофітами. Як очікувалося, переважають харчові і декоративні 
рослини. 
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