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СЕМЕЙСТВО ASTERACEAE DUMORT. В КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО 
САДА ХАРЬКОВСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ИМЕНИ В. Н. КАРАЗИНА

Приведены результаты многолетней интродукции в ботанический сад Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина представителей семейства астровых, одного из крупнейших в мировой 
и украинской флорах. Установлено, что коллекция астровых ботанического сада насчитывает на сегод-
няшний день 359 таксонов из 79 родов. Подведены итоги интродукции представителей родов Aster L., 
Echinacea Moench, Liatris Gaert. ex Schreb., Chrysanthemum L. Изучен онтогенез 10 видов цветочно-
декоративных растений семейства астровых.

Ключевые слова: интродукция, коллекция, таксон, Asteraceae, ботанический сад

Введение
Благодаря деятельности ботанических садов че-

ловек имеет возможность репрезентировать расти-
тельный мир в более широком аспекте, чем в рамках 
видового состава аборигенной флоры того или иного 
региона страны.

Создание коллекций растений, их изучение в ус-
ловиях интродукции играет ключевую роль в нако-
плении и сохранении флористического генофонда, 
служит источником обогащения биоразнообразия, 
дает возможность экспонировать разнообразие рас-
тительного богатства местной и мировой флоры. 
В ботаническом саду Харьковского национально-
го университета собрана значительная коллекция 
травянистых растений открытого грунта семейства 
астровые, многие представители которого обладают 
высокой декоративностью и устойчивостью к не-
благоприятным условиям.

Asteraceae Dumort. —  одно из самых многочислен-
ных семейств покрытосеменных растений. Пред-
ставители его широко распространены по всему 
Земному шару и обитают в самых разнообразных 
географических и экологических условиях. Семей-
ство объединяет около 1250–1300 родов и не менее 
20–25 тысяч видов, что составляет более 8% миро-
вой флоры сосудистых растений [27]. Большинство 
из них многолетние или однолетние травы, которые 
по своим размерам варьируют от очень крупных 
до крошечных. В тропических и субтропических 
областях среди представителей семейства встреча-
ются полукустарники, кустарники и деревья, обычно 

невысокие и даже лианы [31]. Во флоре Украины 
семейство представлено 121 родом и более чем 600 
видами [22]. Вместе со злаками и бобовыми оно 
возглавляет спектр ведущих семейств Голарктики, 
часто выступая в роли доминантов и эдификаторов 
в сложении растительного покрова травянистых 
типов растительности.

В практическом отношении астровые чрезвычайно 
важны для человека. Среди них первое место зани-
мает подсолнечник однолетний, основная масличная 
культура Украины. Культивируют также овощные 
растения —  топинамбур, цикорий, артишок, латук, 
стевию и другие. Некоторые представители семей-
ства содержат млечный сок, который используют для 
производства каучука. Как лекарственные растения, 
используют такие дикорастущие виды, как арника, 
полынь, расторопша, ромашка, тысячелистник, че-
реда и многие другие.

Астровые —  чрезвычайно специализированное се-
мейство. Подавляющее большинство —  энтомофилы 
с одиночными или собранными в сложные соцветия 
ярко окрашенными, многоцветковыми корзинками. 
Это и обуславливает широкое использование астро-
вых как декоративных растений.

Однако, среди астровых много и сорных растений. 
Кроме аборигенных сорняков во флоре Украины 
насчитывается большое число адвентивных видов, 
вытесняющих местную флору. Астровые являются 
ведущим в Украине семейством по числу адвен-
тивных видов [24]. Среди них наибольшую угрозу 
представляют инвазивные.
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Цель работы —  изучение фенологических и био-
морфологических особенностей интродуцированных 
в условия ботанического сада представителей семей-
ства Asteraceae как местной, так и мировой флоры, 
а так же их способности к натурализации и угрозе 
инвазий.

Материалы и методы
Объектом исследований были представители се-

мейства Asteraceae, как культивируемые в коллекции 
ботанического сада, так и естественно произраста-
ющие на его территории. При выполнении работы 
были использованы общепринятые методики [9]. 
Ритм сезонного развития растений изучали согласно 
методике фенологических наблюдений в ботаниче-
ских садах [6]. Феноритмотипы выделяли по мето-
дике И. В. Борисовой [5]. При статистической об-
работке использовали рекомендации Г. Н. Зайцева 
[10]. Изучение онтогенеза проводили на модельных 
растениях в питомнике по методике И. П. Игнатье-
вой [11]. Метод исследований —  сравнительный 
морфологический анализ. Терминология периодов 
онтогенеза и возрастных состояний особей приво-
дится по О. В. Смирновой и др. [25], морфологи-
ческая терминология —  в соответствии с атласами 
по описательной морфологии высших растений [4, 
28]. Биологические особенности прорастания семян 
изучали согласно международным правилам [21]. 
Названия растений приведены согласно The Inter-
national Plant Names Index [32].

Результаты исследований и их обсуждение
Коллекция представителей семейства Asteraceae 

ботанического сада Харьковского национального 
университета имени В. Н. Каразина насчитывает 
173 вида 1 подвид 3 вариации 182 сорта из 79 ро-
дов многолетних и однолетних травянистых растений 
открытого грунта.

Многолетние травянистые растения в коллекции 
представлены 147 видами 1 подвидом 3 вариациями 
и 92 сортами из 54 родов. Из них в Красную книгу 
Украины [30] занесено 5 видов (Aster alpinus L., 
Carlina onopordifolia Вess.ex Szaf., Centaurea taliewii 
Kleop., Erigeron alpinus L., Leontopodium alpinum 
Cass.); в Международный красный список занесено 
2 вида (Echinacea paradoxa Britton, E. tennesseen-
sis (Beadle) Small; 8 видов являются редкими для 
Харьковской области (Carlina biebersteeinii Bernh. 
ex Hornem., Centaurea ruthenica Lam., C. taliewii 

Kleop., Echinops ritro L., Crinitaria linosyris (L.) 
Less., Inula helenium L., Leucanthemum vulgare 
Lam., Pyrethrum corymbosum (L.)Scop.) [8].

Наиболее многочисленны в коллекции роды As-
ter L. (10 видов, 45 сортов), Centaurea L. (11 ви-
дов), Achillea L.(9 видов, 2 сорта), Artemisia L. (8 
видов, 1 сорт), Liatris Gaert. ex Schreb. (7 видов, 2 
сорта), Echinacea Moench (6 видов, 50 сортов), Hi-
eracium L. (6 видов, 1 сорт), Erigeron L. (5 видов, 1 
вариация, 2 сорта), Echinops L. (5 видов), Inula (5 
видов), Ligularia Cass. (5 видов, 3 сорта), Tanace-
tum L. (5 видов, 1 подвид). Роды Anthemis L., Car-
lina L., Eupatorium L., Helenium L., Heliopsis Pers., 
Leucanthemum Hill, Rudbeckia L., Serratula L., 
Solidago L. в коллекции представлены 3–5 таксо-
нами. Одним-двумя таксонами представлен 31 род 
(Antennaria Gaertn., Arnica L., Doronicum L., Erio-
phyllum Lag., Galatella Cass., Leontopodium (Pers.) 
R. Br., Petasites Hill, Senecio L., Telekia Baumg., 
Tussilago L., Tripleurospermum Sch.Bip. и другие).

Однолетние травянистые растения сем. Asteraceae 
в коллекции, в настоящее время, насчитывают 26 
видов и 90 сортов из 31 рода. Как правило, эти 
роды представлены 1 видом (Ammobium R. Br., 
Anagalis L., Crepis L., Craspedia G. Forst., Helenium, 
Layia Hook. & Arn. ex DC. Lindheimera A. Gray & 
Engelm., Lonas Adans, Sanvitalia  Lam., Thymo-
phylla Lag., Tithonia Desf. ex Juss., Tolpis Adans., 
Xeranthemum L.). Количество же сортов варьи-
рует. Так, 21 сортом представлен род Callistephus 
Cass., 20 сортами —  Tagetes L., 11 сортами —  Zin-
nia L., 6 сортами —  Ageratum L. Роды Calendula, 
Centaurea, Chrysanthemum L., Coreopsis L., Heli-
anthus L., Helichrysum Mill., Rudbeckia L. насчиты-
вают по 2–3 таксона; Cosmos Cav., Dimorphotheca 
Moench, Gaillardia Foug. —  по 4–6 таксонов. Не-
многочисленность однолетников семейства Asteraceae 
в коллекции сада можно объяснить безрассадным 
способом выращивания, их семена высевают непо-
средственно в грунт. Всего в коллекции сада культи-
вируется до 400 таксонов однолетних декоративных 
растений, которые поочередно, в разные годы, вы-
севаются в грунт для поддержания банка семян.

Исследование представителей семейства Asteraceae 
носит разнонаправленный характер и проводится не-
сколькими поколениями сотрудников ботанического 
сада на протяжении многих лет. За это время был 
изучен онтогенез более 140 видов коллекционных 
растений, по 10 видам —  Aster alpinus L., Carlina 
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acaulis L., Centaurea carpatica (Pocr.) Pocr., C. scabio-
sa L., Echinacea pallida (Nutt.) Nutt., E. purpurea (L.) 
Moench, Echinops ruthenica Bieb., Leucanthemum 
vulgare Lam., Pyrethrum corymbosum (L.) Scop., 
Silybum marianum (L.) Gaertn. были опубликованы 
статьи [12–20, 29]. Изучение онтогенеза растений 
позволяет накапливать новые знания по морфоло-
гии растений, познавать основные закономерности 
индивидуального развития. В зависимости от усло-
вий произрастания, в частности, от климатических, 
ценотических и почвенных, одно и то же растение 
может образовывать разные жизненные формы [7]. 
Помимо изучения онтогенеза видов рода Echinacea 
были подведены итоги интродукционного испытания 
видов и сортов этого рода в условиях северо-востока 
Украины[1, 3], а также подведены итоги интродукции 
представителей рода Liatris и Aster [2, 23]. Прове-
дено сравнительное изучение морфобиологических 
особенностей видов и сортов Chrysanthemum в усло-
виях Северо-Востока Украины и юга Среднерусской 
возвышенности [26].

Выводы
В результате инвентаризации растений, естествен-

но произрастающих на территории ботанического 
сада, выявлен видовой состав семейства астровых. 
Некоторые виды натурализовались на территории 
сада, расселяясь вегетативно и семенами. Таких 
видов насчитывается 65, относящихся к 42 родам, 
из которых 42 вида —  аборигенные. Среди них 
ведущими родами в комплексе природных пред-
ставителей семейства астровых являются —  Arte-
misia (4 вида), Achillea, Arctium L., Centaurea, 
Cirsium Hill, Sonchus L. (по 3 вида). Остальные 
23 таксона представляют собой адвентивные рас-
тения и декоративные виды, такие как Calendula 
o�cinalis L., Gailardia pulchella Foug., Helianthus 
annuus L., Rudbeckia hirta L., Tagetes patula L. 
и другие. Некоторые виды становятся злостными 
инвазионными сорняками, внедряясь в естествен-
ные сообщества и вытесняя природные элементы. 
Это Solidago canadensis L. и S. gigantea Ait., по-
крывающие склоны балки Саржин яр, на террито-
рии которой расположен ботанический сад. Среди 
опасных сорных растений-агрессоров существует 
группа видов, опыляемых ветром, анемофилов c 
мелкими корзинками, собранными в метельчатые 
соцветия (Ambrosia artemisifolia L., Cyclachaena 
xanthiifolia (Nutt.) Fresen., некоторые виды рода 

Artemisia). Изредка они образуют значительные 
заросли и производят пыльцу, которая вызывает 
аллергические реакции у людей. Эти карантинные 
сорняки подлежат строгому учету и уничтожению.
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А. А. Альохін., І. В. Друлєва., Т. Г. Орлова
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,

РОДИНА ASTERACEAE DUMORT. У КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ 
ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА

Наведено результати багаторічної інтродукції в ботанічний сад Харківського національного універси-
тету імені В. Н. Каразіна представників родини айстрових, одного з найбільших у світовій та українській 
флорах. Встановлено, що колекція айстрових ботанічного саду налічує на сьогоднішній день близько 
359 таксонів з 79 родів. Наведено підсумки інтродукції представників родів Aster L., Echinacea Moench, 
Liatris Gaert. ex Schreb. та Chry-santhemum L. Вивчено онтогенез 10 видів квітково-декоративних рос-
лин родини айстрових.

Ключові слова: інтродукція, колекція, таксон, Asteraceae, ботанічний сад

A. Alyokhin, I. Druleva, T. Orlova
V. N. Karazin Kharkiv National University

THE FAMILY ASTERACEAE DUMORT. IN THE BOTANICAL GARDEN COLLECTION 
OF THE V.N. KARAZIN KHARKIV NATIONAL UNIVERSITY

The results of many years of the introduction to the botanical garden of V. N. Karazin Kharkiv National 
University representatives of the aster family, one of the largest in the world and Ukrainian flora are describe. 
It was found that aster collection the botanical garden has today about 359 taxon from 79 genera. The re-
sults of the introduction representatives of genera Aster L., Echinacea Moench, Liatris Gaert. ex Schreb., 
Chrysanthemum L. are given. Ontogeny studied 10 species of flower-ornamental plants.

Keywords: introduction, collection, taxon, Astera-ceae, the botanical garden.

УДК 582.712:581.522.4(477.63)

О. М. Байрак 1, Ю. О. Клименко 2, А. В. Григоренко 1
1 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління 
2 Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України

ОСОБЛИВОСТІ ФЛОРИСТИЧНОГО СКЛАДУ ТА ЛАНДШАФТНОЇ 
СТРУКТУРИ ПАРКУ «ЛИТВИНІВКА» (ХАРКІВСЬКА ОБЛ.)

Парк «Литвинівка» (Харківська обл., Валківський р-н), створений у 1926 р. за ініціативи академіка 
М. І. Вавилова, у 1984 р. отримав статус парка-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значен-
ня. На його території зберігається цінна колекція дендрофлори (184 таксони) та природні лучно-степові 
угруповання з типовою флорою.

Вступ
Парки Харківщини, які відзначаються дендро-

логічною та ландшафтною цінністю, охороняються 

у складі природно-заповідного фонду: два мають 
статус дендропарків (дендропарк Харківсько-
го національного аграрного університету імені 
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В. В. Докучаєва загальнодержавного значення, 
«Дружба» —  місцевого) і п’ять парків-пам’яток 
садово-паркового мистецтва (4 старовинних пар-
ки загальнодержавного значення —  «Краснокут-
ський», «Наталіївський», «Шарівський», «Старо-
мерчицький» і один місцевого —  «Литвинівка»).

Останній має вагоме історико-наукове значення, 
оскільки заснований згідно з рішенням Вченої Ради 
інституту прикладної ботаніки та за ініціативи селек-
ціонера, академіка М. І. Вавилова у 1926 р. (одно-
часно із заснуванням Української дослідної станції 
інституту прикладної ботаніки у Харківському регі-
оні). Підпорядкований він дослідному господарству 
«Мерефа» УкрНДІ овочівництва і бахчівництва. 
Територія парку займає вирівняну ділянку колиш-
нього цілинного степу на площі 10,8 га. Ґрунтовий 
покрив представлений чорноземами звичайними 
важко-суглинкового механічного складу. Посадки 
проводилися під керівництвом агронома, а пізніше —  
директора Української станції Всесоюзного інституту 
прикладної ботаніки і нових культур Н. Н. Кулешо-
ва, догляд за ними і наступні посадки здійснював 
вчений-лісівник С. М. Болотов. Консультантами під 
час закладки парку були відомі науковці В. М. Борт-
кевич і В. Н. Андрєєв.

Аналіз флористичного складу парку «Литвинів-
ка» становить інтерес із кількох причин. Досить 
тривалий час догляд за парком був мінімальним, або 
роками не проводився. Незважаючи на це, низка 
інтродукованих видів (дерев, кущів, напівкущів, 
ліан) збереглася, що свідчить про їх придатність 
до місцевих умов. Окремі інтродуковані види навіть 
збільшилися чисельно за рахунок порості та самосі-
ву, що може свідчити про їх потенційну інвазійність. 
Інші види випали зі складу (часом випали всі види 
певного роду, представленого при створенні пар-
ку кількома видами). Значний інтерес становить 
трав’яний покрив цього парку, який репрезентує 
флору і угруповання типового лучного степу.

Матеріали та методи досліджень
Обстеження дендрофлори та сучасного стану пар-

кових ландшафтів було проведено авторами на почат-
ку червня 2016 р. Аналізуючи видовий склад та іс-
торію розвитку парку, були використані літературні 
дані та матеріали фондів Валківського краєзнавчого 
музею.

Результати досліджень та їх обговорення
Аналіз літературних даних показав, що колекція 

дендрофлори була сформована протягом 10 років 
від часу заснування (1926–1936 рр.). Садивний 
матеріал було вирощено з насіння, зібраного в Крас-
нокутському (Харківська область), Тростянецькому 
(Чернігівська область) дендропарках, ботанічних 
садах колишнього СРСР. Також насіння і садивний 
матеріал надходили з відділу натуралізації ВІРу, 
привозили з експедиційних поїздок на Кавказ, 
в Середню Азію, на Далекий Схід. До 1931 року 
у розсаднику на площі 2,7 га, було зібрано колекцію 
з 1562 найменувань (100 тис. сіянців) рослин, які 
відносилися до 987 видів [2]. За даними В. І. До-
бровольського у 1938 році в парку збереглося 200 
видів, а у 1945 році —  182 види [4]. За результата-
ми інвентаризації 2003 р. у парку виявлено 184 так-
сони дерев, кущів і ліан (176 видів і 8 культиварів) 
з 25 родин і 67 родів. З них —  57 аборигенних видів 
та 119 —  інтродукованих [3]. При обстеженні стану 
парку нами було підтверджено наявність більшості 
видів дерев і кущів, а також складено флористичний 
список лучно-степових ценозів, які займають великі 
галявини в різних частинах дослідженої території.

У дендрофлорі парку переважають види родів 
Acer, Malus (по 8), Prunus, Spirea (по 6), Sorbus, 
Padus (по 5 видів), Juglands, Crataegus (по 4 види). 
Голонасінні (9 видів з 5 родів родини Pinaceae) 
представлені здебільшого поодиноко, в окремих 
ландшафтних групах. Дерева висаджені, переважно, 
у вигляді біогруп, деякі види кущів утворюють курти-
ни та лінійні смуги. Серед цінних видів дендрофлори 
парку слід відмітити дерева віком понад 90 років 
Pinus ponderosa Dougl., Quercus macranthera Fisch. 
et Mey (по 2 дерева), Gymnocladus dioicus (L.) 
C. Koch, Armeniaca manshurica (Maxim.) Skwortz. 
(біогрупи) та ін.

Л. І. Рубцов виділяє 6 типів садово-паркових 
ландшафтів: лісові, паркові, лучні, садові, альпій-
ські та регулярні [5]. У «Литвинівці» наявні перші 
три: значні за площею масиви, у яких сформувався 
лісовий ландшафт, перехідні між лісовими масива-
ми та лучними степами куртини дерев та кущів, що 
формують парковий ландшафт і великі галявини 
(лучний тип ландшафту). Цікаво, що у більшості 
старовинних парків України, з припиненням догляду, 
внаслідок появи самосіву аборигенних видів лісовий 
тип ландшафту поступово починає збільшуватися 
за рахунок інших типів садово-паркових ландшафтів. 
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У «Литвинівці» цей процес якщо і йде, то дуже по-
вільно. Звичайно, час від часу тут робилися рубки, 
під час яких видалялися зарості самосіву дерев та ку-
щів. Але навряд чи це є головним фактором у стри-
манні поглинання лісовим типом ландшафту інших 
ландшафтів. Вірогідно, що степова трав’яна рос-
линність, яка вкриває паркові галявини і не зазнає 
скошування, набагато сильніше протидіє процесам 
сильватизації, ніж газони чи ділянки з порушеним, 
через косіння, трав’яним покривом у інших парках. 
З іншого боку, слід розуміти, що галявини, на яких 
не скошується трав’яний покрив, можуть існувати 
лише у таких парках, як «Литвинівка», де практично 
відсутні відвідувачі.

У парку низка інтродукованих видів чисельно 
зростає за рахунок вегетативного та насіннєвого 
поновлення. Зокрема це стосується Ptelea trifoliata 
та Syringa vulgaris, з яких формували узлісся, що 
стали тепер дещо ширшими, а окремі особини цих 
видів з’явилися серед галявин. Виявлено самосів 
такого виду як Sorbus torminalis (місцезнаходження 
віддалене на схід та північ від природного ареалу).

Повністю елімінувалися із насаджень представни-
ки роду Betula, який у 2003 р. був представлений 
шістьма видами. У більшості старовинних парків 
також йде процес елімінації світлолюбних видів, але 
він пов’язаний з погіршенням освітленості їх крон 
внаслідок того, що поруч підіймається самосів тіньо-
витривалих видів (у першу чергу Асеr platanoides). 
У «Литвинівці», вірогідно, елімінація беріз відбулася 
внаслідок того, що рослини досягли критичного віку 
та зазнали негативного впливу посух останніх років.

У флорі степових ділянок виявлено 47 видів вищих 
судинних рослин із 40 родів 19 родин. У система-
тичній структурі переважають представники родин 
Asteraceae, Fabaceae, Poaceae, що є характерним для 
флори степів Лівобережного Лісостепу [1]. Видо-
вий склад рослин на більшості ділянок парку одно-
манітний: у складі угруповань переважають типові 
лучно-степові види, серед яких домінують Trisetum 
sibiricum Ropr. і Salvia pretensis L. На одній з галя-
вин виявлено осередок ксерофітних рослин, серед 
яких поодинокі особини Stipa pulcherrima C. Koch 

(занесено до Червоної книги України), Jurinea arach-
noidea Bunge, Plantago urvilei Opiz та ін.

Висновки
Проведені дослідження показали, що парк-

пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого 
значення «Литвинівка» є цінним об’єктом природно-
заповідного фонду Харківщини, на території якого 
зберігається багата колекція дендрофлори та цінні 
ділянки лучних степів. За результатами аналізу літе-
ратурних даних та оригінальних досліджень можна 
припустити, що розквіт дендфлори парку припав 
на довоєнні роки. Деревні насадження парку по-
требують системного догляду та проведення заходів 
реконструкції, для оцінки флористичного і ценотич-
ного різноманіття лучностепових ділянок доцільно 
продовжити вивчення трав’яного покриву. В цілому 
колекція природної і культивованої флори парку має 
вагоме наукове та освітньо-виховне значення.
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Парк «Литвиновка» (Харьковская обл., Валков-ский р-н) созданный в 1926 г. по инициативе ака-
демика Н. И. Вавилова, в 1984 г. получил статус парка-памятника садово-паркового искусства местного 
значения. На его территории сохранена ценная коллекция дендрофлоры (184 таксона) и природные 
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Park «Lytvynivka» (Kharkivregion. Valkovskydis-trict), establishedin 1926 at the initiative of academician 
M. I. Vavylov, in 1984 received the status of the park-monument of landscape artoflocal importance. Its territory 
remains a valuable collection of dendroflora (184 taxa) and natural meadow steppe communities with typical flora.
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І. В. Бойко
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

МОРФОГЕНЕЗ МОНОКАРПІЧНИХ ПАГОНІВ HOSTA VENTRICOSA 
STEARN

Досліджено морфогенез монокарпічного пагона H. ventricosa, як універсального модуля біолого-морфо-
логічної характеристики особини. З’ясовано, що в умовах Правобережного Лісостепу України монокарпіч-
ні пагони H. ventricosa розвиваються переважно по типу моноциклічних, завершуючи свій життєвий цикл 
від розгортання бруньки поновлення до відмирання після плодоношення впродовж одного вегетаційного 
періоду. Листкова серія монокарпічного пагона представлена кількома групами листків, з різними біолого-
морфологічними особливостями.Основними фазами морфогенезу монокарпічного пагона H. ventricosa є 
внутрішньобрунькова (складається з двох етапів: незрілої та зрілої бруньки); позабрунькова —  власне 
розвиток монокарпічного пагона, тобто його розгортання, цвітіння й плодоношення та фаза вторинної 
діяльності, яка є найбільш тривалою (5–7 років).

Ключові слова: H. ventricosа, онтоморфогенез, монокарпічні пагони

Вступ
Однією із найбільш значимих наукових ідей, що 

з’явилися за останні десятиліття, стало усвідомлення 

рослини як модульного організму, який формується 
в результаті закономірного та послідовного накопи-
чення однотипних структурних елементів —  модулів 
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[2,3]. Типи модулів у структурі рослин закладені 
генетично. Тому вони, як структурні елементи тіла 
рослин, визначають морфологічний критерій виду, 
його видоспецифічність. Послідовність формування 
модулів в морфогенезі (на рівні метамерів, та в по-
дальшому —  пагонів) також обумовлені генетично. 
Однак, їх кількість регулюється як внутрішніми, так 
і зовнішніми факторами [8]. Особини H. ventricosа, 
як і більшість полікарпічних трав’янистих багато-
річників, у морфологічному відношенні є системою 
монокарпічних пагонів, що послідовно змінюють 
один одного.

Матеріали та методи
Опис органів рослин проводився за допомогою 

атласів з описової морфології вищих рослин, роз-
робленими О. О. Федоровим, З. Т. Артюшенко, 
М. Е. Кірпічниковим (1956, 1962, 1975, 1979) 
[17–20], навчально-методичним посібником 
С. М. Зиман та ін. (2004). Структура монокарпіч-
них пагонів досліджена порівняльно-морфологічними 
методами [2, 3]. Морфогенез пагона (повний он-
тогенез пагона) за термінологією І. Г. Серебрякова 
[9–16], П. Ю. Жмильова [2, 3] описаний за стан-
дартними методиками [9, 14, 16].

Результати досліджень та їх обговорення
Монокарпічні пагони H. ventricosа у більшості 

випадків розвиваються по типу моноциклічних, за-
вершуючи життєвий цикл —  від розгортання бруньки 
поновлення до плодоношення та відмирання над-
земних органів за вегетаційний період. Іноді, пагони 
можуть перебувати у вегетативному стані більше ніж 
один вегетаційний період, розвиваючись по типу 
дициклічних чи поліциклічних.

Листкова серія монокарпічного пагона представ-
лена листками, що залежно від місцеположення 
на пагоні та функціонального призначення, значно 
різняться між собою за зовнішнім виглядом. По-
кривні листки, у кількості 5–6 шт, лускоподібні, 
фіолетового кольору, 1,9±0,1см завдовжки. На-
ступна листкова серія має 5–6 листків сидячих, 
майже лінійної форми, блідо-зеленого кольору, 
8,7±2,3 см завдовжки. Тривалість їх життя також 
невелика —  не більше місяця. У пазухах цих листків 
закладаються бруньки поновлення. Асимілюючі 
типові листки серединної формації темно-зеленого 
кольору, мають чіткий поділ на пластинку та че-
решок. Листкові пластинки серцеподібної форми 

із загостреною верхівкою, 18,5±1,8 см завдовжки, 
16,5±1,7см завширшки. Жилкування пальчасто-
дугоподібне, центральна жилка чітко окреслена, 
бічних жилок від шести до дев’яти пар. Черешки 
20,6±4,8 см завдовжки, з фіолетовими смугами 
та крапками у нижній частині. Листкова розетка 
зазвичай представлена 7–9 типовими листками 
серединної формації.

Наступна листкова серія розташована у флораль-
ній зоні —  брактеї. Місцеположення на квітконос-
ному пагоні та морфометричні показники першої 
брактеї у H. ventricosа —  ознаки досить варіабельні. 
Найчастіше перша брактея розташовується на висо-
ті 45,5±2,3 см, якраз на рівні верхівок листків, але 
зрідка відмічали нетипове місцеположення на висоті 
від 5 см до 70 см від основи квітконоса. У більшості 
випадків перша брактея H. ventricosа відрізняється 
за зовнішнім виглядом від інших і є перехідною 
формою між типовими листками серединної форма-
ції та видозміненими листками верхівкової формації. 
Брактеї, розташовані у нижній частині пагона, 
мають порівняно великі розміри та функціонують 
до закінчення вегетації і відмирають одночасно 
з типовими листками серединної формації. Вони 
13,6±2,8 см завдовжки та 5,1±1см завширшки. 
Брактеї, розташовані у середній частині, можуть 
бути двох типів. Вони, або схожі на брактеї нижньої 
частини, 9,5±2,3 см завдовжки та 4,1±0,6 см 
завширшки, або мають характерний вигляд —  лус-
коподібні, притиснуті до квітконоса, 2,7±0,1см 
завдовжки та 1,27±0,1см завширшки. Діаметр 
квітконоса в нижній частині становить 0,6±1,0 см.

Суцвіття H. ventricosа —  відкрита брактеозна 
китиця, завдовжки 42,8±6 см та 7,6±0,3 см діа-
метром. Найбільша відстань у суцвітті між першою 
та другою квіткою —  11,4±1,9 см; у середній частині 
суцвіття довжина міжвузль становить 1,0±0,2 см; 
у верхній —  1,4±0,1 см.

Квітки дзвоникоподібні, 5,1±0,3 см завдовжки 
та мають діаметр 3,5±0,3 см, довжина квітконіжки 
1,0±1,0см. Оцвітина шестичленна, зросла, двоци-
клічна, складається з вузьких, зрослих біля основи 
пелюсток, які розширюються до верхньої частини. 
Пелюстки внутрішнього кола справжні, інші три пе-
люстки зовнішнього кола —  видозмінені чашолистки. 
Квітки розкриваються в акропетальному напрямку, 
на пагоні розміщуються спірально. Тривалість життя 
квітки —  один день. Найчастіше одночасно у суцвітті 
розкрито дві-три, іноді одна або чотири-шість квіток.
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Час, необхідний для формування монокарпічного 
пагона визначається тривалістю його моноподіаль-
ного наростання за рахунок діяльності верхівкової 
меристеми. У морфогенезі пагонів розрізняють фази, 
які принципово відмінні між собою: внутрішньо-
брунькову та позабрунькову [10]. Т. І. Серебрякова 
виділяє ще фазу вторинної діяльності [14]. Внаслі-
док діяльності верхівкової меристеми відбувається 
закладання фітомерів, розвиток листкових примор-
діїв, початкові етапи росту листкових пластинок, 
вузлів та міжвузль, закладання пазушних бруньок. 
Завершення росту листків, міжвузль, формування 
пазушних бруньок, закладання та ріст додаткових 
коренів відбувається у позабруньковій фазі розви-
тку пагона [14]. У фазі вторинної діяльності, після 
відмирання апексу та асимілюючих листків спектр 
виконуваних функцій звужується [4–6].

Ex situ Національного дендрологічного парку 
«Софіївка» НАН України у морфогенезі моно-
карпічних пагонів H. ventricosa, що розвиваються 
по типу моноциклічних, внутрішньобрунькова фаза 
розвитку триває близько двадцяти місяців. У вну-
трішньобруньковій фазі можна виділити етап не-
зрілої бруньки, який розпочинається з утворенням 
зачаткового конусу наростання при закладанні фі-
томера і триває близько тринадцяти місяців, та етап 
зрілої бруньки, який настає з початком позабрунь-
кової фази розвитку материнського пагона і триває 
впродовж вегетаційного періоду, близько семи міся-
ців. Зріла брунька диференційована на лускоподібні 
покривні листки, зачатки листків нижньої та серед-
инної формації, а її верхівкова меристема продукує 
генеративну частину пагона. З відокремленої від 
материнської рослин зрілої бруньки в сприятливих 
умовах досить швидко розвивається самостійний 
рослинний організм.

Позабрунькова фаза розвитку монокарпічного 
пагона H. ventricosa триває від розгортання його 
навесні до відмирання надземної частини восени 
(один вегетаційний період). Час настання та про-
ходження фаз розвитку монокарпічних пагонів ко-
релюють з погодними умовами конкретного року 
спостережень.

Після реалізації верхівкової меристеми материн-
ського пагона (або її пошкодження) окремі бічні 
пагони, розвиток яких зазвичай розпочинається на-
весні наступного року вегетації (після проходження 
періоду зимового спокою), розгортаються наприкінці 
літа поточного року вегетації. Залежно від погодних 

умов (зокрема, тривалості безморозного періоду), 
вони проходять або повний цикл розвитку (повторне 
цвітіння) або завершують розвиток у вегетативному 
стані. Такий прискорений розвиток монокарпічних 
пагонів H. ventricosa є швидше винятком, ніж за-
кономірністю, і відбувається лише за умови поєд-
нання певних ендогенних та екзогенних чинників, 
таких, як видалення суцвіття (попереджує відтік 
пластичних речовин на формування та визрівання 
плодів та «анулює» гормональний вплив апексу), 
оптимальних екологічних умов зростання та відпо-
відних погодних умов. Але дане явище може бути 
свідченням того, що період спокою монокарпічних 
пагонів не є абсолютним, генетично обумовленим, 
а скоріше вимушеним і значною мірою залежить від 
зовнішніх впливів.

Загальна тривалість онтогенезу монокарпічного 
пагона значно більша за час його функціонування 
як вегетативно-генеративного органа. Після від-
мирання надземної частини монокарпічного пагона, 
залишається його базальна ділянка, яка стає однією 
із ланок симподіального епігеогенно-гіпогеогенно-
го кореневища, що будується по типу монохазія, 
дихазія чи трихазія та продовжує існування у фазі 
вторинної діяльності (резиду). Ця діяльність полягає 
в утворенні бічних пагонів з резервних бруньок, за-
пасаючій і комунікаційній функціях кореневища, що 
забезпечують функціонування рослинного організму 
як цілісної системи. Фаза вторинної діяльності мо-
нокарпічного пагона H. ventricosa триває ще 5–7 
років після реалізації його верхівкової меристеми. 
Монокарпічні пагони H. ventricosa —  повного ци-
клу розвитку, пагони з неповним циклом розвитку 
не є результатом спеціалізації, а утворюються лише 
за певних умов.

Висновки
Монокарпічні пагони H. ventricosa розвиваються 

переважно як моноциклічні, завершуючи свій жит-
тєвий цикл, від розгортання бруньки поновлення 
до відмирання після плодоношення, впродовж од-
ного вегетаційного сезону. Іноді вони перебувають 
у вегетативному стані більше одного року й тоді 
розвиваються як дициклічні чи навіть (досить рід-
ко) за типом поліциклічних пагонів. У морфогенезі 
монокарпічного пагона H. ventricosa основні фази 
розвитку: внутрішньобрунькова (складається з двох 
етапів: незрілої та зрілої бруньки) триває близь-
ко 20 місяців, позабрунькова —  власне розвиток 
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монокарпічного пагона, тобто його розгортання, 
цвітіння й плодоношення (тривалість —  один веге-
таційний період) та фаза вторинної діяльності, яка 
є найбільш тривалою (5–7років).
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И. В. Бойко
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины, г. Умань

МОРФОГЕНЕЗ МОНОКАРПИЧЕСКИХ ПОБЕГОВ HOSTA VENTRICOSA STEARN

Изучен морфогенез монокарпического побега H. ventricosa, как универсального модуля биолого-мор-
фологической характеристики особи.

Установлено, что в условиях Правобережной Лесостепи Украины монокарпические побеги H. ventricosa 
проходят развитие преимущественно по типу моноцикличных, завершая жизненный цикл от развертывания 
почки возобновления до отмирания после плодоношения за один вегетационный период. Листовая серия 
монокарпического побега представлена несколькими группами листьев, имеющими разные биолого-мор-
фологические особенности.

Основными фазами морфогенеза монокарпических побегов H. ventricosa есть внутрипочечная (со-
стоящая из этапов незрелой и зрелой почки), внепочечная —  развитие монокарпического побега, то есть 
его разворачивание, цветение, плодоношение и наиболее продолжительная (5–7 лет) фаза вторичной 
деятельности.

Ключевые слова: H. ventricosа, онтоморфогенез, монокарпические побеги

I. V. Boyko
National dendrological park «Sofiyivka» of NAS of Ukraine, Uman

MORPHOGENESIS OF HOSTA VENTRICOSA STEARN MONOCARPIC SHOOT

Morphogenesis of Hosta ventricosа Stearn monocarpic shoot as the universal module of structural and mor-
phological plant characteristic was researched.

It was clarified that H. ventricosa have been developing like the monocycle one, having consummated its 
life cycle from the bud unfolding, renewal up to the die-o{ after fruiting during the one vegetative season in the 
conditions of the Right-Bank Forest Steppe zone of Ukraine. The leaf series of monocarpic shoot is presented 
with the some leaf groups which have di{erent biological and morphological peculiarities.

The main stages of H. ventricosa monocarpic shoot morphogeny are: intra-bud (consists of two stages: imma-
ture and mature bud), out of bud —  monocarpic shoot development itself, which includes unfolding, blossoming, 
fruiting and the stage of repeated activity, the most continuous one (5–7 years).

Key words: H. ventricosа, ontogeny, monocarpic shoot
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В. А. Букацел
Ботанический сад (Институт) АН Молдовы, Кишинэу, ул. Пэдурий 18

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ ГОЛОСЕМЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

В статье приводятся результаты интродукции хвойных в условиях Республики Молдова. Был определен 
таксономический состав, установлено количество видов, подвидов, разновидностей, гибридов и культива-
ров, которые произрастают в конкретных коллекциях, зеленых насаждениях, лесных культурах, частных 
садах и др. В результате были определены 1094 таксонов хвойных.

Ключевые слова: Pinophyta, таксономический состав, семейство, род, вид.

Введение
Голосеменные растения отличаются исключительно 

высокими декоративными качествами, которые обу-
словили широкое их применение в создании зеленых 
насаждений. Следует отметить, что они обладают 
свойством очищения воздуха, способностью нейтра-
лизации вредных веществ, а также бактерицидным 
эффектом. Отдел Pinophyta в Республике Молдо-
ва представлен классами Gnetopsida, Ginkgopsida 
и Pinopsida.

Класс Gnetopsida включает 3 семейства: Ephedra-
ceae (Центральная и Южная Европа); Welwitschi-
aceae (Южная Америка) и Gnetaceae (тропические 
регионы Америки, Азии и Африки) и только пред-
ставители первого семейства (род Ephedra) культи-
вируются в Европе, некоторые виды встречаются 
в дикой флоре. На территории Республики Молдова 
встречается только один дикорастущий вид отдела 
Pinophyta —  Ephedra distachya.

Класс Ginkgopsida включает одно единственное 
семейство Ginkgoaceae, один род Ginkgo и один 
вид Ginkgo biloba, естественной средой обитания 
является Китай.

Класс Pinopsida включает 7 семейств (Taxaceae, 
Podocarpaceae, Araucariaceae, Cephalotaxaceae, Pina-
ceae, Taxodiaceae, Cupressaceae), 55 родов и более 
600 видов, произрастающих, главным образом, 
в северном полушарии. В южном полушарии хвойные 
растения более многочисленны в областях с умерен-
ным климатом (Огненная земля, Патагония, Новая 
Зеландия, Тасмания). В тропиках встречаются толь-
ко в горных регионах с пониженной температурой.

Согласно новой классификации голосеменных рас-
тений [6, 8], подкласс Pinidae (класс Pinopsida) 

включает 6 семейств (Pinaceae, Araucariaceae, Podo-
carpaceae, Sciadopityaceae, Cupressaceae, Taxaceae) 
и 70 родов. Последние филогенетические исследо-
вания показали близкие родственные связи семейств 
Taxaceae и Cephalotaxaceae, поэтому они объединены 
в одно семейство Taxaceae. Генетические исследования 
также показывают, что все растения семейства Taxodi-
aceae, за исключением рода Sciadopitys, должны быть 
объединены с семейством Cupressaceae, поскольку 
нет ни одного признака, по которому эти семейства 
можно было бы различать. Единственным исключе-
нием является род Sciadopitys, который генетически 
отличается от остальных родов. Этот род решено было 
выделить в отдельное семейство Sciadopityaceae.

Анализ географического распространения голосе-
менных растений показывает, что 66% из них про-
израстают в северном полушарии, 31% —  в южном 
полушарии, а 3% —  в обоих полушариях. В регионах 
с умеренным и холодным климатом произрастают 
около 370 видов, относящихся к 21 роду [9, 31]. 
По Г. Крюссману [28] в районах Северного полу-
шария в таких же климатических условиях хвойные 
образуют значительные насаждения (6 семейств 
и около 43 родов). Некоторые виды хвойных рас-
тений (роды Picea, Pinus, Abies, Juniperus, Thuja, 
Chamaecyparis) характеризуются очень выражен-
ным полиморфизмом, известны более 6000 систе-
матических единиц (подвидов, культиваров, форм, 
разновидностей и др.) [7].

Материалы и методы исследований
Объектом исследования служили голосемен-

ные растения, интродуцированные в Республике 
Молдова, с целью расширения таксономического 
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разнообразия и выявления их биологических и эко-
логических особенностей для разработки научных 
основ рационального использования их в декора-
тивном садоводстве. Выявление таксономического 
состава проводили путем маршрутного обследования 
декоративных насаждений, ботанических садов, 
дендропарков, питомников, старинных парков, при-
ватных садов и др. Изучение распространения видов 
по флористическим областям Земли проведено с ис-
пользованием монографии А. Л. Тахтаджяна [32].

Результаты исследований и их обсуждение
Природные условия Республики Молдова доста-

точно благоприятны для произрастания различных 
древесных растений. Этим объясняется относительное 
богатство дендрофлоры (более 140 видов деревьев 
и кустарников). Почвенно-климатические условия 
региона также представляют большие возможности 
для обогащения природной дендрофлоры новыми 
хозяйственно-ценными видами путем интродукции 
из разных флористических областей. Особое место 
по праву принадлежит видам и внутривидовым таксо-
нам семейства Pinaceae и Cupressaceae, присутствую-
щие здесь наибольшим разнообразием, по сравнению 
с другими семействами. Однако некоторые виды голо-
семенных адаптируются довольно трудно к почвенно-
климатическим условиям Республики Молдова, из-за 
таких лимитирующих факторов, как поздневесенние 
и раннеосенние заморозки, частота засухи, зноя, силь-
ная карбонатность почв и другие неблагоприятные 
эдафические условия. В связи с этим, на протяжении 
более 150-и лет были проведены работы по мобили-
зации видов, сортов и форм из различных географиче-
ских регионов с целью интродукции в условиях нашей 
республики. На протяжении последних 30–40 лет 
были выполнены комплексные научные исследования 
по интродукции голосеменных растений. Изучены их 
биологические и экологические особенности, декора-
тивные качества, выявлены наиболее перспективные 
для зеленого строительства, разработаны технологии 
по их размножению и даны рекомендации по их ис-
пользованию в различных типах зеленых насаждений. 
Разработаны пути ускоренной интродукции методом 
трансплантации [5, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 27].

С целью выявления таксономического состава 
голосеменных растений в Республике Молдова, были 
анализированы литературные источники извест-
ные по настоящее время [10, 11, 24, 25, 26, 29, 
33]. Тем временем, в результате многочисленных 

экспедиций, было выявлено наличие или отсутствие, 
на территории республики, некоторых таксонов за-
регистрированных раньше.

Таксономический состав голосеменных растений 
Ботанического сада АН Молдовы, а также Киши-
невского дендрологического сада был тщательно 
проверен [22]. Наряду с этим, аналогичные работы 
были проведены и в дендрологических коллекциях 
научно-исследовательских и учебных заведениях, 
питомниках, приватных садах, где был выявлен 
ряд новых таксонов. В результате проведенных ис-
следований были установлены около 1100 видов, 
подвидов, разновидностей, гибридов и культиваров 
хвойных, принадлежащие к 28 родам и 6 семействам 
(таб. 1) [1, 2, 3, 4, 5, 17, 19, 21, 23]. Наибольшее 
количество таксонов представляют роды: Picea (28 
видов, подвидов, разновидностей, гибридов; 197 
культиваров); Thuja (3; 113); Juniperus (22; 145); 
Pinus (51; 149); Chamaecyparis (4; 121); Abies 
(25; 57); Larix (11; 21). Остальные роды пред-
ставлены значительно меньшим числом таксонов.

Согласно флористическому районированию Земли 
интродуцированные в Молдову голосеменные расте-
ния относятся к 7 областям Голарктического царства 
[32]. Больше всего видов в Республике Молдова 
интродуцированы из Восточноазиатской флористи-
ческой области. Дендрофлора этой области богата 
и разнообразна эндемичными семействами, родами 
и видами. Из голосеменных растений эндемичными 
являются 2 семейства (Ginkgoaceae и Cephalotax-
aceae), 15 родов и 29 (31) видов (Ginkgo —  1, 
Cephalotaxus —  6, Amentotaxus —  3–4, Pseudotax-
us —  1, Cathaya —  1, Keteleeria —  6, Pseudolarix —  1, 
Cryptomeria —  1, Cunninghamia —  2–3, Metase-
quoia —  1, Sciadopitys —  1, Taiwania —  2, Fokie-
nia —  1, Microbiota —  1, Thuyopsis —  1). Из 107 
видов восточноазиатских хвойных было испытано 
47, что составляет 31,5% от общего числа хвойных 
интродуцентов. Они принадлежат к 6 семействам 
и 19 родам. В их числе 42 вида —  деревья и 5 ви-
дов —  кустарники. Из восточноазиатских голосе-
менных растений необходимо отметить следующие 
виды, как: Abies holophylla, A. homolepis, A. kore-
ana, A. nephrolepis, A. recurvata, A. sachalinensis, 
A. veitchii, Cephalotaxus drupaceae, Chamaecyparis 
pisifera, Ch. obtusa, Cryptomeria japonica, Cunning-
hamia lanceolata, Ginkgo biloba, Juniperus chinensis, 
Ju. procumbens, Ju. rigida, Ju. sargentii, Ju. sibirica, 
Ju. squamata, L. kaempferi, L. maritima, Metasequoia 
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glyptostroboides, Microbiota decussata, Picea bicolor, 
P. jezoensis, P. glehnii, P. koraiensis, P. montigena, 
P. polita, Pinus armandii, P. densiflora, P. funebris, 
P. koraiensis, P. parviflora, P. sinensis, P. thunbergii, 

Platicladus orientalis, Pseudolarix amabilis, Sciado-
pithis verticilata, Taxus cuspidata, Thuja standishii, 
Thujopsis dolobrata, Torreya nucifera, Tsuga diver-
sifolia и др.

1. Таксономический состав голосеменных растений, культивируемых в Республике Молдова

 №  
п/п  Семейство Род

Количество

ви
до

в,
 п

од
ви

-
до

в,
 ги

бр
ид

ов

ку
ль

ти
ва

ро
в

та
кс

он
ов

 1.  Ginkgoaceae Engl. in H.G.A. 
Engler & K.A.E. Prantl. Ginkgo L. 1 11 12

 2.  Ephedraceae Dumort. Ephedra L. 3 ― 3

 3.  Pinaceae Spreng. ex F.Rudolphi

Cedrus Trew 3 10 13
Pinus L. 51 149 200
Picea A. Dietr. 28 197 225
Pseudotsuga Carr. 2 9 11
Larix Mill. 11 21 32
Pseudolarix Gordon 1 ― 1
Tsuga (Endl.) Carr. 3 10 13
Abies Mill. 25 57 82

 4.  Sciadopityaceae Luerss. Sciadopitys Siebold & Zucc. 1 ― 1

 5.   Cupressaceae Gray

Cunninghamia R.Br. in L.C.M. Richard 1 ― 1
Metasequoia Hu & W.C. Cheng 1 4 5
Sequoiadendron J.Buchholz 1 2 3
Cryptomeria D. Don 1 3 4
Taxodium Rich. 1 ― 1
Thujopsis Siebold & Zucc. ex Endl. 1 2 3
Thuja L. 3 113 116
Chamaecyparis Spach 4 121 125
Cupressus L. 4 15 19
× Cupressocyparis (A.B. Jacks. & Dallim.) Farjon 1 4 5
Juniperus L. 22 145 167
Calocedrus Kurz 1 2 3
Platicladus Spach 1 14 15
Microbiota Komarov 1 1 2

 6.   Taxaceae Gray
Taxus L. 5 23 28
Cephalotaxus Siebold & Zucc. ex Endl. 2 ― 2
Torreya Arn. 2 ― 2

Pinophyta 28 родов 181 913 1094

Вторым —  по богатству видов, источником интро-
дукции хвойных растений в Республике Молдова, 

является Циркумбореальная область. В основном, 
это представители родов —  Abies, Picea, Larix 
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и Pinus. Большинство из них являются лесообра-
зующими породами Северного полушария, которые 
нашли свое применение в ландшафтном дизайне 
Молдовы (Picea abies, Larix decidua, Pinus nigra 
etc.). Из этой области испытано 39 видов из 48, 
имеющиеся в  ее флоре, что составляет 26,2% 
от общего числа интродуцированых хвойных рас-
тений (Abies alba, A. nordmanniana, Picea mariana, 
P. obovata, P. omorica, P. orientalis, Pinus cembra, 
P. mugo, P. pallasiana, P. peuce, P. sibirica, P. sylves-
tris, Juniperus communis, Ju. horisontalis, Ju. sabina, 
Taxus baccata и др.)

Богатым источником интродукции хвойных яв-
ляется Атлантическо-Североамериканская область. 
Флора данной области отличается высоким энде-
мизмом. Из хвойных растений можно отметить 
следующие эндемичные виды: Abies fraseri, Picea 
rubens, Tsuga canadensis, Pinus rigida, P. taeda, 
Taxodium distichum etc. В Республике Молдова, 
из 26 видов хвойных Атлантическо-Североаме-
риканской области, проверку проходили 18 видов. 
Положительные результаты были получены по 14 
видам, что составляет 9,4% из общего количества 
хвойных интродуцентов. Среди них: Abies fraseri, 
A. balsamea, Picea glauca, P. rubens, P. mariana, 
Pinus strobus, P. resinosa, P. banksiana, P. monticola, 
Thuja occidentalis, Juniperus virginiana, Chamaecy-
paris thyoides.

Флористическая область Скалистых гор харак-
теризуется очень высоким видовым эндемизмом, 
среди которых можно выделить: Taxus brevifolia, 
Abies amabilis, A. grandis, Pseudotsuga menziesii, 
Tsuga heterophylla, T. mertensiana, Picea pungens, 
P. sitchensis, Larix lyallii, L. occidentalis, Pinus 
albicaulis, P. contorta, P. flexilis, P. lambertiana, 
P. monticola, Chamaecyparis nootkatensis, Cupressus 
bakeri, Juniperus occidentalis. Доминируют хвойные 
леса разнообразного видового состава (Pseudotsuga 
menziesii, Pinus ponderosa, P. contorta, Thuja plicata, 
Tsuga heterophylla, T. mertensiana, Picea sitchensis, 
Chamaecyparis nootkatensis). Из 27 видов, про-
израстающих здесь хвойных, для первичного ис-
пытания, в Республике Молдова привлеклись 18 
видов. Положительные результаты получены по 15 
видам, что составляют 10,1% от общего количества 
хвойных интродуцированных в Молдове. Таким об-
разом, дендрофлора Флористической области Ска-
листых гор является богатым источником хвойных. 
Из данной области были интродуцированы: Picea 

pungens, Abies concolor, A. balsamea, A. arizonica, 
A. lasiocarpa, Pseudotsuga menziesii, Picea sitchen-
sis, P. engelmanii, Larix occidentalis, Pinus flexilis, 
P. ponderosa, P. jefreyi, P. contorta, Thuja plicata, 
Chamaecyparis nootkatensis.

Флора Средиземноморской области включает один 
эндемичный род (Tetraclinis) который в Молдове 
не интродуцирован. В наших условиях были испы-
таны 12 видов (8,0%), среди них: Juniperus excelsa, 
J. foetidissima, J. oxicedrus, Abies cephalonica, A. nu-
midica, A. pinsapo, Cedrus atlantica, C. libani, Pinus 
halepensis, P. pinaster, P. kohiana, P. laricio.

Ирано-Туранская область богата эндемичными 
родами и видами: Cedrus deodara, Abies spectabilis, 
A. pindrow, Picea smitchiana, Taxus wallichiana, 
Pinus wallichiana, P. gerardiana и др. Древесная рас-
тительность сосредоточена в горных районах, климат 
которых весьма разнообразен. Во флоре области на-
считываются 23 вида хвойных растений, из которых 
в Республике Молдова были испытаны 16 видов. 
В настоящее время, в коллекционных насаждениях 
произрастают 11 видов или 7,4% из общего чис-
ла хвойных экзотов. Среди них можно отметить 
следующие виды: Picea asperata, P. schrenkiana, 
P. smitchiana, Abies cilicica, A. spectabilis, Juni-
perus semiglobosa, J. pseudosabina, J. turkestanica, 
Cedrus deodara, Pinus bungeana, P. wallichiana.

Флора Мадреанской области имеет большое сход-
ство с флорой Древнего Средиземноморья. Климат 
на большой части —  субтропический. В предгорьях 
и нижнем поясе гор произрастают теплолюбивые 
растения (секвойя, секвойядендрон, кипарис, тор-
рейя, 28 видов сосны); в верхнем поясе распростра-
нены виды характерные для Скалистых гор (Abies 
concolor, A. lowiana, A.arizonica, Pseudotsuga men-
ziesii, Picea engelmanii, Pinus ponderosa, P. jeÏreyi, 
P. aristata). Здесь имеются энклавы характерные 
для Атлантическо-Североамериканской области 
вида, как Pinus strobus. В Республике Молдова от-
сюда были испытаны 11 видов хвойных растений: 
Chamaecyparis lawsoniana, Cupressus arizonica, C. lu-
sitanica, C. macnabiana, Sequoiadendron giganteum, 
Pinus quadrifolia и др.

В результате подведения итогов испытания голо-
семенных растений и анализа флор земного шара 
были выявлены основные очаги для дальнейшего 
пополнения региона новыми видами. В перспективе 
намечена мобилизация около 160 видов, 1/3 из них 
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относятся к Восточноазиатской флористической 
области.

Выводы
В результате определения и уточнения таксоно-

мического состава в многолетних насаждениях Ре-
спублики Молдова выявлено 1094 таксона голосе-
менных растений.

Результаты многолетнего опыта по интродук-
ции голосеменных растений в Республике Молдова 
указывает на большие возможности по обогащению 
ассортимента новыми видами с целью их исполь-
зования в декоративном садоводстве. Расширение 
коллекции возможно также на основе огромного 
разнообразия декоративных культиваров, разновид-
ностей и форм.

Создание крупнейших коллекций таких родовых 
комплексов, как Picea A. Dietr., Pinus L., Abies 
Mill., Larix Mill., Juniperus L. и др. позволило оце-
нить перспективность их использования и разрабо-
тать наиболее приемлемые способы их размножения 
и выращивания.
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ОСНОВНІ ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ ГОЛОНАСІННИХ РОСЛИН У РЕСПУБЛІЦІ 
МОЛДОВА

У статті наводяться результати інтродукції хвойних в умовах Республіки Молдова. Було визначено 
таксономічний склад, встановлено кількість видів, підвидів, різновидів, гібридів і культиварів, які ростуть 
в конкретних колекціях, зелених насадженнях, лісових культурах, приватних садах і ін. В результаті були 
визначені 1094 таксони хвойних.

Ключові слова: Pinophyta, таксономічний склад, родина, рід, вид.
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MAIN RESULTS OF INTRODUCTION OF GYMNOSPERMS IN THE REPUBLIC OF 
MOLDOVA

The issue of the introduction of Pinophyta in the pedoclimatic conditions of the Republic of Moldova 
is approached in the paper. The taxonomic structure, the number of species, subspecies, varieties, hybrids 
and cultivars, which are in specific collections, green plantings, forest cultures and private gardens etc., were 
established. As a result, 1094 taxa of Pinophyta were specified.

Keywords: Pinophyta, taxonomic composition, family, genus, species.
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Н. О. Бурмістрова
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ОПТИМІЗАЦІЯ ВЕГЕТАТИВНОГО РОЗМНОЖЕННЯ 
CHRYSANTHEMUM × HORTORUM В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Досліджено способи розмноження сортів Chrysanthemum × hortorum в умовах Правобережного Лісо-
степу України. Встановлено оптимальні строки поділу куща та живцювання досліджених сортів в умовах 
захищеного ґрунту, в залежності від особливостей росту пагонів відновлення.

Ключові слова: живцювання, Chrysanthemum × hortorum, поділ куща, захищений та відкритий ґрунт.

Вступ
Деякі рослини, які потрапляють в нові умови, 

не плодоносять, формують насіння низької якос-
ті або через пізнє цвітіння не встигають утворити 
насіння. Для таких рослин найефективнішим спо-
собом розмноження є вегетативне [1]. Здатність 
до вегетативного розмноження рослин в природних 
умовах та при інтродукції визначає збереженість 
та збільшення популяцїї виду. При вегетативному 
методі розмноження нащадки успадковують всі 
особливості і властивості материнського організму, 
які залишаються однорідними і не розщеплюються, 
як це спостерігається в результаті насіннєвого роз-
множення. Ще однією перевагою вегетативного 
розмноження є скорочення часу на вирощування 
садивного матеріалу.

Знання особливостей відтворення Chrysan-
themum × hortorum та способів їх розмноження є 
важливою ланкою інтродукційного випробування 

та забезпечує успішність інтродукції. Згідно літера-
турних джерел [4] основним способом розмноження 
хризантем є вегетативне. Тому метою нашої роботи є 
з’ясування особливостей вегетативного розмноження 
рослин Ch. × hortorum в умовах Правобережного 
Лісостепу України.

Матеріали та методи
Об’єктами досліджень були: сорти Ch. × horto-

rum ‘Мolfretta Pink’, ‘Linda’, ‘Daphne White’, ‘Ve-
nus Galatі’, ‘Ida’, ‘Okura Red’, ‘Ceus’, ‘Maskulino 
Oranj’, ‘Padre Lilak’, ‘Belgo Lilak’, які вирощуються 
на дослідно-інтродукційній ділянці Національного 
дендрологічного парку «Софіївка» НАН Украї-
ни. Це багаторічні компактні кущі, кулястої фор-
ми, заввишки від 25 см до40 см. Стебло гіллясте. 
Листки —  завдовжки від 1,5 см до 5 см, зелені, 
світло-зелені з димчастим відтінком, опушені. Суц-
віття кошик, діаметр якого від 3 см до 5 см. Кожен 
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сорт характеризується рясним цвітінням, яке має 
одночасно від 200 до 600 суцвіть. Рослини ма-
ють різну форму суцвіть: помпонна —  ‘Мolfretta 
Pink’, ‘Іda’, махрова —  ‘Linda’, ‘Maskulino Oranj’, 
‘Оkura Red’,’Venus Galatі’, ‘Padre Lilac’, ‘Belgo 
Lilak’, напівмахрова —  ‘Daphne White’, ‘Ceus’. 
Квітки у досліджуваних сортів однотипні язичкові, 
лише у сорту ‘Ceus’ –двотипові: язичкові та труб-
часті. Квіти різнобарвні:’Мolfretta Pink’ —  рожеві 
з бордовою серединою, ‘Linda’ —  білі з кремовою 
серединою, ‘Maskulino Oranj’ —  теракотові, ‘Оkura 
Red’ —  червоні, ‘Daphne White’– білі з жовтою 
серединою, ‘Іda’– рожево-лілові, ‘Ceus’ —  жовті, 
‘Venus Galatі’ —  бордові, ‘Padre Lilac’–рожево-
лілові. Деякі досліджувані сорти до кінця цвітіння 
змінюють забарвлення віночків язичкових квіток: 
‘Мolfretta Pink’ на блідо-рожевий, ‘Іda’ —  бузковий, 
‘Daphne White’ —  кремовий.

Дослідження проводили протягом 2013–2015 рр. 
Вегетативне розмноження здійснювали двома 
способами:

1) розмноження частинами вегетативних органів, 
відділених від материнської рослини до їх укорінення 
(стебловими живцями);

2) розмноження частинами вегетативних органів, 
відділених від материнської рослини після їх укорі-
нення (частинами кущів) [2].

Живцювання здійснювали в умовах захищеного 
ґрунту (теплиці), використовуючи рекомендації 
Н. М. Дудика (1958 р.) [3]. Трирічні маточні кущі 
висаджували в контейнери, які при перших замо-
розках (кінець жовтня) заносили до теплиці. Для 

стимулювання швидкого відростання пагонів від-
новлення (грудень) збільшували полив та підвищу-
вали температуру повітря до +16 °С. Живцювання 
проводили в чотири строки. Живці брали з апікаль-
ної частини пагона. Кожен стебловий живець мав 
короткий відрізок пагона та не менше 4–5 листків. 
Листки з нижньої частини живця відривали та слід-
кували, щоб листки верхньої частини були розгорнуті 
та сформовані, оскільки вони є фотосинтезуючим 
органом живця. Живцювання здійснювали в стела-
жах з піском (без домішок глини). Температурний 
режим протягом доби ми підтримували в межах 
+16 ° –  +18 °С. Розмноження частинами вегета-
тивних органів, відділених від материнських рослин 
після їх укорінення (частинами кущів), здійснювали 
протягом вегетаційного сезону в умовах відкритого 
ґрунту. Здійснювали статистичну обробку експери-
ментальних даних [5].

Результати досліджень та їх обговорення
В умовах захищеного ґрунту Ch. × hortorum зна-

ходились в стані органічного спокою близько 40 
діб (кінець листопада —  початок грудня) при тем-
пературі +10 °С та обмеженому поливі. Після за-
вершення періоду спокою, у І декаді листопада —  ІІ 
декаді грудня, рослини розпочали вегетацію. У сортів 
‘Мolfretta Pink’, ‘Daphne White’, ‘Ida’, ‘Linda’, 
‘Ceus’ інтенсивність вегетативного поновлення була 
кращою, ніж у сортів ‘Okura Red’, ‘Venus Galatі’, 
‘Maskulino Oranj’, ‘Padre Lilak’ та ‘Belgo Lilak’, що 
обумовлено генетично, тому ми отримали різну кіль-
кість живців з однієї маточної рослини (таб.1).

1. Вегетативне розмноження зеленими живцями сортів Chrysanthemum × hortorum в умовах захищеного ґрунту

№ 
п/п Назва сорту Дата живцювання Кількість живців з однієї 

маточної рослини, шт. Вкорінення живців, %

 1.  'Мolfretta Pink'

18.12.13 30 90,0±1,69
10.01.14 20 90,0±1,80
07.02.14 27 93,0±1,85
13.03.14 24 95,0±1,22

 2.  'Linda'

19.12.13 28 90,0±0,88
10.01.14 − −
07.02.14 23 92,0±1,82
13.03.14 18 95,0±1,49
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 3.  'Daphne White'

19.12.13 27 90,0±1,16
10.01.14 16 93,8±1,95
07.02.14 18 88,4±2,64
13.03.14 18 94,4±0,41

 4.  'Venus Galatі'

19.12.13 20 90,0±0,49
10.01.14 11 90,9±1,82
07.02.14 − −
13.03.14 9 91,7±1,81

 5.  'Ida'

19.12.13 15 80,0±1,98
10.01.14 21 85,7±1,82
07.02.14 24 91,7±1,35
13.03.14 20 95,0±1,81

 6.  'Okura Red'

19.12.13 18 83,3±1,60
10.01.14 7 71.4±2,43
07.02.14 9 90±0,80
13.03.14 16 93,8±0,24

 7.  'Ceus'

19.12.13 − −
10.01.14 − −
07.02.14 27 92,6±1,62
13.02.14 20 95±1,74

 8.  'MaskulinoOranj'

19.12.13 20 85,0±1,61
10.01.14 14 85,7± 1,13
07.02.14 − −
13.03.14 12 83,3±0,73

 9.  'Padre Lilak'

19.12.13 − −
10.01.14 15 80,0±2,74
07.02.14 9 83,3±1,14
13.03.14 12 92,9±1,81

 10.  'BelgoLilak'

19.12.13 − −
10.01.14 − −
07.02.14 12 83,3±2,10
13.03.14 18 88,9±1,13

Примітка: * —  пагони відновлення відсутні

Даний спосіб вегетативного розмноження та стро-
ки живцювання дали можливість отримати із однієї 
маточної рослини достатню кількість посадкового 
матеріалу. З сортів ‘Мolfretta Pink’, ‘Daphne White’, 
‘Ida’, ‘Linda’,’Ceus’ отримали найбільшу кількість 
живців від 64 до 94 шт., у сортів ‘Okura Red’,’Ve-
nus Galatі’, ‘Maskulino Oranj’, ‘Padre Lilak’, ‘Belgo 

Lilak’ —  від 26 до 45 шт. Вкорінення живців від-
бувалось впродовж 20–25 діб (рис. 1).

В третій декаді травня вкорінені живці з міцною 
кореневою системою висаджували на дослідну ді-
лянку на дорощування. Поділ куща сортів Ch. × hor-
torum —  найбільш простий спосіб вегетативного 
розмноження. Після зимівлі (березень-квітень) у до-
сліджених сортів утворюються пагони відновлення. 
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Вони відіграють особливу роль в умовах інтродукції, 
оскільки сприяють отриманню великої кількості по-
садкового матеріалу. Строки їх утворення та кількість 
залежать від генетичних особливостей, погодних 
умов, віку і розміру куща (таб. 2).

 Рис. 1. Вкорінені живці Ch. × hortorum ‘Daphne 
White’: а —  на 22-гу добу, б —  на 31-шу добу, 

в —  на 40-ву добу, г —  на 50-ту добу

Ріст пагонів розпочинається при температурі 
повітря +4 +8 °С, а саме у І–ІІІ декаді березня 
у сортів Ch. × hortorum ‘Ida’, ‘Okura Red’, ‘Ceus’, 
‘Daphne White’. Це дає нам можливість на початку 
квітня здійснювати поділ кущів. Інші досліджувані 
сорти розпочинають вегетацію в І–ІІ декаді квітня 
при температурі повітря +10 +11 °С, отже їх поділ 
здійснюється —  у ІІІ декаді квітня. Даним способом 
можливо розмножувати досліджувані сорти про-
тягом вегетаційного сезону. Нами запропоновано 
наступні строки поділу кущів (таб. 3).

Найкращими строками для поділу кущів дослі-
джуваних сортів є квітень —  травень та вересень. 
У інші строки поділ кущів можливий, але рослини 
потребують додаткового догляду: полив 3–4 рази 
на тиждень, притінення (рис. 2, 3).

За наявності середньодобової температури вище 
+5 °С та за відсутності заморозків можливий по-
діл —  в березні сортів ‘OkuraRed’, ‘Ceus’, а у І декаді 
жовтня —  ‘Okura Red’, ‘Ceus’, ‘Мolfretta Pink’, 
‘Linda’.

2. Особливості росту пагонів відновлення сортів Ch. × hortorum (2013–2015 рр.)

№ 
п/п Назва сорту

Кількість пагонів відновлення, шт.
вік куща (рік)

І ІІ ІІІ
 1.  'Мolfretta Pink'  4,0±0,82  7,67±0,94 10,67±1,70
 2.  'Linda'  3,67±0,47  8,0±0,82 12,0±1,63
 3.  'Daphne White'  3,0±0,82  6,67±1,25 11,3±1,70
 4.  ‘Venus Galatі’  3,0±0,82  5,67±0,47  8,0±0,82
 5.  'Ida'  3,33±0,47  5,33±1,25  9,0±0,82
 6.  'Okura Red'  3,67±0,47  5,33±0,47  7,67±1,25
 7.  'Ceus'  4,0±0,82  6,67±2,87 12,67±3,09
 8.  'Maskulino Oranj'  4,0±0,82  5,67±0,94  7,67±0,94
 9.  'Padre Lilak'  3,3±1,25  4,67±0,94  7,0±0,82
 10.  'Belgo Lilak'  3,0±0,82  5,0±0,82  7,0±0,82

3. Рекомендовані строки поділу кущів сортів Ch. × hortorum

№ 
п/п Назва сорту

Місяць
III IV V VI VII VIII IX X

1.  'Мolfretta Pink' − + + ± ± ± + ±
2.  'Linda' − + + ± ± ± + ±
3.  'Daphne White' − + + ± ± ± + −
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4.  'Venus Galatі' − + + ± ± ± + −
5.  'Ida' − + + ± ± ± + −
6.  'Okura Red' ± + + ± ± ± + ±
7.  'Ceus' ± + + ± ± ± + ±
8.  'MaskulinoOranj' − + + ± ± ± + −
9.  'Padre Lilak' − + + ± ± ± + −

10.  'BelgoLilak' − + + ± ± ± + −

Примітка: + поділ рекомендовано; —  поділ не рекомендовано; ± поділ можливий.

Рис. 2. Маточний кущ сорту ‘DaphneWhite’

 Рис. 3. Поділ куща сорту ‘DaphneWhite’ у липні

Висновки
1. Оптимальним способом вегетативного роз-

множення досліджуваних сортів Ch. × hortorum 
є розмноження зеленими стебловими живцями 

у зимово–весняний період в умовах захищеного 
ґрунту, що дало можливість отримати з однієї ма-
точної рослини в середньому близько 30 живців 
(в залежності від здатності сорту до відновлення, 
віку та розміру маточної рослини).

2. Поділ куща досліджуваних сортів Ch. × horto-
rum в умовах Правобережного Лісостепу України 
можливо здійснювати протягом всього вегетаційного 
сезону, але найкращими строками є квітень —  тра-
вень та вересень.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 
CHRYSANTHEMUM × HORTORUM В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

УКРАИНЫ

Исследованы способы размножения сортов Chrysanthemum × hortorum в условиях Правобережной 
Лесостепи Украины. Установлены оптимальные сроки деления куста и черенкования исследованных сортов 
в условиях защищенного грунта, в зависимости от особенностей роста побегов возобновления.
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OPTIMIZATION OF CHRYSANTHEMUM × HORTORUM VEGETATIVE 
PROPAGATION IN THE CONDITIONS OF THE RIGHTBANK FORESTSTEPPE 

ZOHE OF UKRAINE

The methods of Chrysanthemum × hortorum vegetative propagation in the Right-Bank Forest-Steppe zone 
of Ukraine have been studied. The optimal terms of the bush partition and propagation by cuttings of protected 
graund have been determined to the particularities of additional sprouts growth.
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ФОРМУВАННЯ МОНОСАДІВ РОДОДЕНДРОНІВ В УМОВАХ 
НДП «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ ЗА ОСОБЛИВОСТЯМИ СЕЗОННОГО 

РОЗВИТКУ

На основі багаторічного досвіду культивування рододендронів наведено відомості сезонного розвитку 
таксонів роду Rhododendron L. в умовах інтродукції в НДП «Софіївка» НАН України. За строками 
проходження основних фенологічних фаз розвитку виявлено групи рододендронів ранніх, середніх і пізніх 
строків вегетації. Установлено, що декоративність моносаду родродендронів у значній мірі залежить від 
групування видів, форм і сортів рододендронів за періодами цвітіння, облиствлення, а також окремого 
розміщення вічнозелених і листопадних рослин.

Ключові слова: розвиток, фенологічні фази, Rhododendron, інтродукція, моносад, декоративність.

Вступ
Рід Rhododendron L. —  найбільший рід у родині 

Ericaceae DC. За літературними даними в різні часи 
ботаніки відкрили і описали понад 1200 дикорослих 

видів та різновидностей роду Rhododendron L., які 
представлені різними життєвими формами: листо-
падні, напіввічнозелені та вічнозелені кущі, кущики, 
рідше дерева. Природні ареали відомих на сьогодні 
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дикорослих видів, різновидностей та форм родо-
дендронів поширені, головним чином, в областях 
з помірним і холодним кліматом північної півкулі 
Землі, де вони ростуть у горах, басейнах великих 
річок, а також на узбережжі океанів і морів. Для 
всіх цих областей характерним є випадання значних 
опадів у вигляді дощів, снігу, туманів, що сприяє 
високій вологості повітря і ґрунту —  тобто тих осно-
вних екологічних чинників, які в умовах інтродукції 
насамперед забезпечують успішний ріст і розвиток 
рододендронів.

В Україні в природі ростуть два види рододендро-
нів: Rhododendron kotschyi Simonk. —  у Карпатах 
і Rhododendron luteum Sweet —  в Поліссі [4].

Інтродукція рододендронів з різних природних 
ареалів у нові умови в більшій чи меншій мірі викли-
кає зміни в їх сезонному ритмі розвитку. Основними 
екзогенними факторами для культури рододендронів 
в умовах центральної частини Правобережного Лісо-
степу України, зокрема в дендропарку «Софіївка», 
можна вважати: незначна кількість опадів за веге-
таційний період, низька вологість повітря, наявність 
періодів зі значними перепадами температури у зи-
мовий період, ґрунти важкого механічного складу. Ці 
фактори в значній мірі зумовлюють строки початку 
і тривалість окремих фаз розвитку у нових умовах ін-
тродукції, а в деяких випадках і взагалі їх відсутність.

Матеріали та методика досліджень
Об’єктом дослідження були листопадні, напів-

вічнозелені і вічнозелені види, форми і культивари 
Rhododendron, які ростуть в Національному ден-
дропарку «Софіївка» на колекційно-експозиційних 
ділянках.

Мета дослідження —  встановити особливості по-
єднання видів, форм і культиварів роду Rhododen-
dron L. при створенні моносадів із врахуванням 
їх сезонного розвитку в умовах Правобережного 
Лісостепу України, зокрема в Національному ден-
дропарку «Софіївка».

Дослідження сезонного ритму розвитку родо-
дендронів в умовах Правобережного Лісостепу 
України проводили згідно методики фенологічних 
спостережень в ботанічних садах СРСР [7]. Для 
встановлення можливостей поєднання видів, форм 
і культиварів рододендронів в моносаду на основі 
їх фенологічних особливостей основну увагу було 
приділено строкам початку і завершення вегетації, 

зокрема розвитку листків і квіток —  головним еле-
ментам декоративності рододендронів.

Результати досліджень та їх обговорення
За твердженням учених [1, 5, 6], однією з най-

важливіших ознак пристосування рослин до нових 
умов є зміна сезонного ритму розвитку, пристосуван-
ня його до нового кліматичного ритму, що нерідко 
визначає успішність акліматизації рослин.

Для умовного порівняння ритму розвитку інтроду-
центів у нових умовах обрано Rh. luteum —  полісь-
кий вид, який є найчастіше культивованим у різних 
географічних пунктах Лісостепу України [2]. Рос-
лини, у яких дати початку вегетації та інших фенофаз 
розвитку починаються або закінчуються у строки 
близькі з такими, як у Rh. luteum, ми відносили 
до фенологічної групи середніх строків (С) веге-
тації. Рослини з більш ранніми строками вегетації 
порівняно з Rh. luteum, відносили до ранньої (Р) 
фенологічної групи, і з більш пізніми —  до пізньої 
фенологічної групи (П) вегетації. Згідно отриманих 
результатів строків початку і закінчення періоду веге-
тації досліджувані рододендрони розподілено на три 
фенологічні групи —  рання, середня і пізня.

За початок періоду вегетації була прийнята дата 
розпускання бруньок —  початок розходження лусочок 
генеративних і вегетативних бруньок, за кінець періоду 
вегетації —  дата початку масового листопаду, коли 
опало близько 50% загальної кількості листків.

Згідно проведених досліджень можемо відміти-
ти, що в умовах дендрологічного парку «Софіївка» 
початок вегетації інтродукованих рододендронів 
триває з I декади квітня до II декади травня.

Відмінності в строках проходження фенологічних 
фаз сезонного розвитку інтродукованих рододен-
дронів в умовах дендрологічного парку «Софіївка» 
відображено на рис 1. Першими (I декада квітня) 
вступають у вегетацію представники ранньої фе-
нологічної групи —  чотири види (Rh. dauricum L., 
Rh. ledebourii Pojark., Rh. sichotense Pojark., Rh. mu-
cronulatum Turcz.) та їх три форми. Вони походять 
з Сибіру і Далекого Сходу Росії. Щоб ввійти в фе-
нофазу бутонізації, їм достатньо суми ефективних 
температур 63–75 °С.

До пізньої фенологічної групи віднесено вічнозеле-
ні види рододендронів, які розпочинають вегетувати 
у I декаді травня. Це рослини, які походять з Кав-
казу, Північної Америки, Японії, Китаю.
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Рис. 1. Феноспектри сезонного ритму розвитку рододендронів ранньої, середньої і пізньої фенологічних 
груп вегетації в умовах дендрологічного парку «Софіївка»

Щодо фенологічної фази облиствлення, то у біль-
шості видів рододендронів вона триває до III дека-
ди червня. У деяких вічнозелених рослин пізньої 
фенологічної групи дана фенофаза може тривати 
до І декади липня.

Фаза цвітіння у рододендронів розпочинається 
у середині квітня і може тривати до другої декади 
червня залежно від температурних умов. Перши-
ми цвісти (II декада квітня) розпочинають ро-
додендрони ранніх строків вегетації. Їх цвітіння 
продовжують у I–II декадах травня представники 
середньої фенологічної групи. Завершують цвітін-
ня рододендронів вічнозелені представники пізніх 
строків вегетації, початок цвітіння у яких при-
ходиться на II–III декаду травня і завершують 
у I декаді червня.

Для рододендронів пізньої фенологічної групи 
період завершення вегетації не відмічали, оскільки 
дану групу представляють лише вічнозелені родо-
дендрони, у листках яких і взимку тривають про-
цеси транспірації. Завершення вегетації у листо-
падних і напіввічнозелених видів Rhododendron 

настає у ІІІ декаді жовтня, часто під впливом осінніх 
приморозків.

Дані про сезонні фази розвитку рододендронів 
доцільно враховувати при створенні моносадів родо-
дендронів з метою підвищення їх привабливості. Для 
надання більшої декоративності моносаду, на нашу 
думку, однією з необхідних умов при доборі по-
садкового матеріалу є врахування періоду цвітіння, 
облиствлення, а також групування рослин за лис-
топадністю. Згруповані види, форми і культивари 
за строками цвітіння і за наявністю вічнозелених 
і листопадних листків виявляють свою особливу при-
вабливість не лише у період цвітіння, а також в інші 
фази вегетативного розвитку, зокрема в осінній 
період, оскільки восени багато листопадних і напів-
вічнозелених видів мають гарне розцвічення листя: 
від жовтого до багряного. Для підсилення декора-
тивності моносаду з напіввічнозелених видів з дріб-
ними листками особливо доцільно групувати рослини 
за строками цвітіння. На нашу думку, поєднання 
рослин за кольором квіток у період масового цвітін-
ня рододендронів у моносаду не відіграє вагомого 
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значення. На це вказують безліч прикладів світового 
досвіду ботанічних садів, дендраріїв, арборетумів 
та дендрологічних парків США, Великобританії, 
Польщі, Німеччини, Франції, Португалії, а також 
Білорусі та країн Прибалтики щодо збереження 
і збагачення біологічного різноманіття рододендронів 
шляхом мобілізації рослинного матеріалу у вигляді 
моносадів. Висаджені великими групами у моносаду 
вони не зменшують його декоративність.

В Україні гарним прикладом створення моно-
садів рододендронів є ботанічні сади: Львівський 
ботанічний сад загальнодержавного значення Львів-
ського національного університету ім. І. Франка, 
ботанічний сад ім. О. В. Фоміна Київського наці-
онального університету, Національний ботанічний 
сад ім. М. М. Гришка, у яких моносади створені 
в основному за систематичним принципом.

В дендрологічному парку «Софіївка» створено 
більші і менші моносади рододендронів, які розмі-
щені в основному у кварталах № 1 (адміністративна 
територія) і № 2 (вхід з вулиці Київської). При 
доборі посадкового матеріалу було окремо підібрано 
види раннього, середнього і пізнього строків цві-
тіння, які вирізняються особливою привабливістю 
у періоди масового цвітіння. Крім того, було просто-
рово розділено кущі напіввічнозелених, вічнозелених 
і листопадних видів одного строку цвітіння.

Висновки
Отже, на основі багаторічного досвіду культи-

вування рододендронів в дендрологічному парку 
«Софіївка» для створення стійких насаджень мо-
носадів рододендронів необхідно використовувати 
комплексний підхід, де були б враховані біологічні 
та екологічні властивості рослин. Однак, для досяг-
нення максимального декоративного ефекту моносаду 
(властивості, заради якої культивують рододендрони 
у нашому недостатньо сприятливому для їх росту ре-
гіоні) необхідно керуватися біологічним принципом, 

зокрема особливостями сезонного розвитку видів. 
На нашу думку, самими декоративними моносадами 
рододендронів з вражаючим ефектом є сади з видами, 
формами і культиварами одного строку цвітіння. Коли 
ця фаза завершується, —  тоді декоративність моно-
саду викликається листками рододендронів, причому 
розміщених просторово окремо листопадними, напів-
вічнозеленими і вічнозеленими кущами.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОНОСАДОВ РОДОДЕНДРОНОВ В УСЛОВИЯХ НДП 
«СОФИЕВКА» НАН УКРАИНЫ ЗА ОСОБЕННОСТЯМИ СЕЗОННОГО РАЗВИТИЯ

На основе многолетнего опыта культивирования рододендронов приведены данные сезонного раз-
вития таксонов рода Rhododendron L. в условиях интродукции в НДП «Софиевка» НАН Украины. 
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За строками прохождения основных фенологических фаз развития выявлено рододендроны ранних, 
средних и поздних периодов вегетации. Установлено, что декоративность моносада рододендронов в зна-
чительной степени зависит от группирования видов, форм и сортов рододендронов за периодами цветения, 
облиствления, а также отдельного размещения вечнозеленых и листопадных растений.

Ключевые слова: развитие, фенологические фазы, Rhododendron, интродукция, моносад, декоративность.
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National dendrological park «Sofiyivka» of NAS of Ukraine

THE FORMATION OF MONOGARDEN RHODODENDRONS AT THE NATIONEL 
DENDROLOGICAL PARK “SOFIIVKA” AT THE PECULIARITIES OF SEASONAL 

DEVELOPMENT

Based on many years of experience in the cultivation of rhododendrons the data of the seasonal development 
of the taxon of the genus Rhododendron L. under the conditions of introduction in the NDP «Sofiyvka» of the 
NAS of Ukraine. For the passage of the main lines of phenological phases of development there were identified 
rhododendrons of early, medium and late periods of the growing season. It is established that the decorative 
rhododendrons monogarden largely depends on the grouping of species, forms and varieties of rhododendrons 
for the blooms, leaves emergence and a private placement of evergreen and deciduous plants.

Key words: development, phenological phases, Rhododendron, introduction, contain monogarden, decorative.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМОВ АДАПТАЦИИ CHRYSANTHEMUM 
MULNIFLORA В УСЛОВИЯХ EX SITU В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

В статье представлены результаты сортоизучения 15 сортов Chrysanthemum multiflora. Определены 
их адаптивные особенности в условиях ex situ в Республике Молдова и направления их использования.

Ключевые слова: биоразнообразие, коллекция, хризантема, адаптация, технология выращивания.

Введение
Сохранение биоразнообразия —  разнообразия 

видов растений, ландшафтов и экосистем —  актуаль-
нейшая задача современности. Сегодня как никогда 
велика угроза существованию видов и экосистем. 
Ботаническим садам принадлежит значительная роль 
в охране растительного мира. Традиционно, наиболее 
эффективный метод сохранения и восстановления 
растений ex situ —  сохранение популяций на запо-
ведных территориях. Приоритетным направлением 
ботанических садов является интродукция и охрана 
растений ex situ. Возможно сохранение генофонда 

растений в коллекциях, содержащихся в Ботани-
ческих садах. Создание коллекций (разных групп 
полезных, декоративных, редких) растений должно 
сопровождаться созданием родовых комплексов. 
Коллекции растений —  это центры сохранения, улуч-
шения, воспроизводства и репродукции растений 
и служат источником семенного и посадочного ма-
териала (Ткаченко, Паутова 2005). На созданных 
коллекциях проводятся разносторонние научные 
исследования, включающие наблюдения за сезонным 
ритмом роста и развития, возрастными измене-
ниями растений. Изучение в локальных условиях 
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выращивания позволяет проводить разносторонние 
ботанические исследования в сравнительном аспекте 
разных видов и сортов одного рода в идентичных 
почвенно-клинических условиях. Такие коллекции, 
имеющие широкий ассортимент видов и сортов, 
позволяют осуществить отбор наиболее ценных, 
устойчивых и высокопродуктивных видов и сортов 
растений.

Создание коллекции хризантем в Ботаническом 
саду (Институте) АНМ, было начато почти одно-
временно с основанием ботанического сада еще 
в 1954 году. Первоначально она состояла из не-
большого числа мелкоцветковых сортов в основном 
поздноцветущих. К 1977 году коллекция насчиты-
вала уже свыше 300 сортов. Состояла коллекция 
в основном из сортов иностранной селекции. В конце 
90-х годов ухудшились экологические условия выра-
щивания хризантем, и ряд сортов устарели, а многие 
погибли. Учитывая эти моменты и в связи с измене-
ниями тенденций в цветоводстве, а именно, возрос 
спрос к ландшафтной индустрии, возникла необ-
ходимость в обновлении коллекции и пополнении 
ее сортами устойчивыми в условиях урбанизации. 
Начиная с 2010 года, в состав коллекции были вве-
дены более 20 современных сортов хризантем новой 
группы Multiflora, интродуцированных из Польши 
и Голландии. Это новая горшечная группа, которая 
отличается красивой шаровидной формой куста, 
обильным цветением, ведь порой количество со-
цветий на кусте трудно пересчитать. Эти хризантемы 
в последнее время пользуются большой популяр-
ностью благодаря своей уникальной форме куста. 
Хризантемы группы Multiflora выгодно отличаются 
от других групп широким спектром оттенков и от-
носотильно быстрой вегетацией. В связи с чем, 
целью наших исследований было изучение сортов 
Chrysanthemum multiflora, а также получение на-
учных и практических результатов об их адаптивных 
особенностях в условиях ex situ, необходимых для 
разработки технологии выращивания данной куль-
туры в условиях Республики Молдова.

Материал и методы исследований
Исследования проводились в фондовой оранжерее 

и на опытном участке лаборатории цветоводства 
ботанического сада (Института) АНМ. Объектами 
исследований послужили 20 сортов мелкоцветковых 
хризантем из группы multiflora. В процессе работы 

применялись методики: Государственного сортои-
спытания сельскохозяйственных культур (выпуск 6, 
раздел декоративных культур) (1968), фенологи-
ческих наблюдений в Ботанических садах (1975) 
и Дворяниновой (1982).

Результаты исследований и их обсуждения
Новые сорта были получены нами в виде укоре-

ненных черенков, поэтому в первый год перед нами 
стояла задача вырастить здоровый посадочный 
материал для получения качественных черенков 
в следующем году. На протяжении зимнего периода 
маточные растения хризантем сохранялись в грунте 
отапливаемой оранжереи и в горшках. Затем, были 
размножены зелеными черенками и возделывались 
в грунте открытой оранжереи. За вегетационный 
период проводились фенологические наблюдения, 
по результатам которых были получены данные 
ритма цветения данных сортов хризантем. Нами 
были установлены сроки начала цветения, продол-
жительности и сохранения декоративности новых 
сортов хризантем в климатических условиях Мол-
довы. По нашим наблюдениям, рост и развитие 
данных сортов хризантем от посадки укорененных 
черенков в грунт до начала цветения проходит 
в среднем за 121–141 день. На развитие и заклад-
ку генеративных органов растениям потребовалось 
3,5–4 месяца. А продолжительность цветения, 
интродуцированных сортов в наших условиях, со-
ставляла в среднем 32–46 дней. По результатам 
фенологических наблюдений и морфологическим 
данным, показателям декоративности, данным 
биометрических измерений нами были получены 
характеристики сортов Chrysanthemum multiflora, 
перспективных для выращивания в условиях Мол-
довы (табл. 1).

Выводы
1. Сорта Chrysanthemum multiflora в условиях 

Ботанического сада (Института) АНМ, прохо-
дят все фазы развития, обильно и продолжительно 
цветут.

2. Такие сорта как Axima white, Ajuga white, Cam-
ina, Comaco gold, Flamingo sanny, Galantino, Lariva 
Reg, Mino rose, Terano, Triki white, Nacato pink, Elda 
yellow, Lobel purple, Elda salmon, Suzanne прекрасно 
адаптировались и являются перспективными для 
выращивания в наших условиях.
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1. Морфологическая характеристика сортов Chrysanthemum multiflora
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ВИВЧЕННЯ МЕХАНІЗМІВ АДАПТАЦІЇ CHRYSANTHEMUM MULNIFLORA 
В УМОВАХ EX SITU У РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА

У статті представлені результати сортовивчення 15 сортів Chrysanthemum multiflora. Визначено їх 
адаптивні особливості в умовах ex situ у Республіці Молдова та напрямки їх використання.

Ключові слова: біорізноманіття, колекція, хризантема, адаптація, технологія вирощування
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STUDY OF THE ADAPTATION MECHANISMS OF CHRYSANTHEMUM MULTIFLORA 
IN EX SITU CONDITIONS IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

The article presents the results of the study of 15 varieties of Chrysanthemum multiflora. Determine their 
adaptive features in ex situ conditions in the Republic of Moldova and directions of their use.

Keywords: biodiversity, collection, chrysanthemum, adaptation, cultivation technology.
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Н. О. Гавриленко
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна НААН

СОЗОФІТИ СВІТОВОЇ ФЛОРИ У ДЕНДРОПАРКУ «АСКАНІЯНОВА»

Подано результати аналізу созологічного елементу міжнародного рангу охорони культивованої флори 
Дендрологічного парку «Асканія-Нова». Складений список налічує 86 видів. Наведено інформацію щодо 
тривалості їх культивування, чисельності, загального стану рослин. Оцінено перспективи збереження ви-
дів міжнародного охоронного статусу у дендропарку. Окреслено групу видів, що вимагають подальшого 
дослідження.

Ключові слова: созофіти світової флори, інтродукція, охорона ex situ

Вступ
Збереження фіторізноманіття як однієї з головних 

передумов стабільного існування середовища меш-
кання людини стало глобальною проблемою. Серед 
напрямків її вирішення важливим є збереження в ко-
лекціях інтродукційних закладів, різнобічне вивчення 
рідкісних видів з метою визначення оптимальних 
методів утримання в культурі та використання.

Метою цієї роботи було визначення сучасного 
складу созологічного елементу міжнародного рівня 
охорони культивованої флори дендропарку «Аска-
нія-Нова» та аналіз результатів інтродукції рослин, 
які мають міжнародний охоронний статус.

Матеріали та методи
Об’єктом досліджень були рослини колекції 

дендрологічного парку «Асканія-Нова» [1]. При 
аналізі використано результати оригінальних до-
сліджень і оприлюднені узагальнення підсумків ін-
тродукційного вивчення різних груп рослин паркової 
флори [2–10].

Результати досліджень та їх обговорення
Формування колекції охоронюваних видів у ден-

дрологічному парку відбувалось спонтанно по мірі 
поповнення загальної колекції до 1990 року, і відтоді 
продовжувалося цілеспрямовано. Нині раритетна 
компонента культивованої флори дендрологічного 
парку «Асканія-Нова» налічує понад 160 видів 
різного рівня охорони. Серед них 86 таких (табли-
ця), що включені до Червоного списку МСОП, 
версія 2015–4 [11].

В біогеографічному аспекті вони представлені 
північноамериканськими (21), європейськими (17), 

далекосхідними (11), центральноазійськими (10), 
середземноморськими (9), євразійськими (9), 
кавказькими (5), середньоазійськими (2), голарк-
тичними (1) та широкоареальними (1) видами. 
Спектр біоморф виглядає так: фанерофіти —  75, 
хамефіти —  1, криптофіти —  10.

Поміж охоронюваних на міжнародному рівні 
видів, наявних у колекції дендропарку, перева-
жають рослини, загроза зникнення яких міні-
мальна (категорія LC), декілька вразливих (VU) 
та близьких до загрозливого стану (NT). Втім, 
є такі, що в глобальному вимірі знаходяться під 
загрозою зникнення(EN) —  Abies fraseri, Amyg-
dalus ledebouriana, Armeniaca vulgaris (не плутати 
зі слабко окультуреними сортами цього виду), Bet-
ula raddeana, Malus niedzwetzkyana, Metasequoia 
glyptostroboides чи піддаються критичним ризикам 
зникнення (CR) —  Pyrus tadshikistanica. У цьому 
переліку виявилися види, які є звичайними у вітчиз-
няній флорі (Carpinus betulus, Juniperus communis, 
Iris pseudacorus, Lysimachia nummularia, Pinus 
sylvestris, Quercus robur, Tamarix ramosissima) 
і не потребують охорони чи збереження ex situ, але 
представляють інтерес як декоративні рослини, 
а Carpinus betulus, Juniperus communis, Pinus syl-
vestris, Quercus robur, Tamarix ramosissima широко 
використовуються в озелененні. З іншого боку, 
Genista tetragona, вразливий вид світової флори, 
є зникаючим в Україні; він, а також Betula humi-
lis, Carlina onopordifolia, Colchicum autumnale, 
Galanthus plicatus, Genistella sagittalis, Pinus cem-
bra, Pulsatilla grandis, Stipa lessingiana включені 
до «Червоної книги України».
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Склад та основні біоекологічні характеристики охоронюваних видів рослин світової флори
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 PINOPHYTA

Родина Pinaceae Lindl.

Abies alba Mill. LC 1971 32 дер. 8,0–13,0 плод. добр.

Abies cilicica Carr. NT 1972 3 дер. 9,0–10,5 плод. добр.

Abies fraseri (Pursh) Poir. EN 1971 2 дер. 9,0–12,0 плод. пригн.

Abies nordmanniana (Stev.) Spach LC 1969 26 дер. 8,5–12,0 плод. добр.

Abies sibirica Ledeb. LC 1973 1 дер. 8,5 плод. пригн.

Larix decidua Mill. LC 1958/1971 2/25 дер. 6,5–11,5 плод. задов.

Larix sibirica Ledeb. LC 1970 15 дер. 3,0–10,0 плод. пригн.

Picea abies (L.) Karst. LC 1904/1970 1/28 дер. 14,0 плод. задов.

Picea alcoquiana Carr. NT 2001 2 дер. 1,1–1,2 вег. пригн.

Picea asperata Mast. VU 1960/1970 2/2 дер. 6,5–12,0 плод. пригн.

Picea engelmanni Engelm. LC 2001 3 дер. 1,1–1,6 вег. задов.

Picea glauca (Moench) Voss LC 1970/1992 12/25 дер. 5,0–9,0 плод. задов.

Picea koraiensis Nakai LC 1970 3 дер. 10,5–12,0 плод. задов.

Picea orientalis (L.) Link LC 1973 4 дер. 8,5–10,0 плод. задов.

Picea pungens Engelm. LC 1905/1968/1985 2/27/39 дер. 5,5–15,0 плод. добр.

Picea schrenkiana Fisch. et Mey LC 1970 2 дер. 13,0 плод. задов.

Pinus cembra L. LC 1971 6 дер. 3,0–8,0 плод. задов.

Pinus densiflora Sieb. et Zucc. LC 1996/1999 2/2 дер. 1,5–2,5 вег. пригн.

Pinus flexilis James LC 1992 2 дер. 2,8 плод. пригн.

Pinus monticola Dougl. NT 1973 2 дер. 8,5 цвіт. пригн.

Pinus nigra Arn. LC 1900 18 дер. 17,0–25,0 плод. добр.

Pinus peuce Grieseb. NT 1971 2 дер. 7,0–8,0 плод. задов.

Pinus ponderosa Dougl. LC 1971 4 дер. 10,0–10,5 плод. задов.

Pinus strobus L. LC 1969 2 дер. 7,5–8,0 плод. пригн.

Pinus sylvestris L. LC 1969 17 дер. 8,5–11,0 плод. пригн.

Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 
Franco

LC 1970 30 дер. 8,0–11,5 плод. добр.

Tsuga canadensis Carr. NT 2016 2 дер. 0,4–0,7 вег. –

Родина Taxodiaceae F. Neger

Metasequoia glyptostroboides Hu 
et Cheng

EN 1959/1970/1986/2004 1/6/2/1 дер. 14,0/3,6–
5,0/14,5–15,0/ 

0,8–2,0

плод./вег. задов., 
пригн

Родина Cupressaceae Bartl.

Chamaecyparis lawsoniana Parl. NT 2001 1 дер. 3,5 вег. задов.

Chamaecyparis pisifera Sieb. et 
Zucc.

LC 1970 2 дер. 2,8–4,0 плод. пригн.

Juniperus chinensis L. LC 1913/1998 1/1 дер. 12,5/2,5 плод./вег. добр.

Juniperus communis L. LC 1965 13 дер. 5,5–6,5 плод. добр.

Juniperus horizontalis Moench LC 1970 9 кущ 1,1–1,8 плод. добр.

Juniperus sabina L. LC 1902/1970 багато кущ 0,8–1,3 плод. добр.
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Juniperus squamata Lamb. LC 2005 1 кущ 0,4 вег. задов.

Juniperus virginiana L. LC 1887/1970 багато дер. 3,5–19,5 плод. добр.

Platycladus orientalis (L.) Franco NT 1887/1970 багато дер. 3,3–8,2 плод. задов.

MAGNOLIOPHYTA

Родина Alliaceae J. Agardh

Allium moly L. LC 2000 багато бр 0,4 плод. добр.

Родина Amaryllidaceae Jaume

Galanthus plicatus Bieb. LC 1974 багато бр 0,15 плод. добр.

Родина Asteraceae Dumort.

Carlina onopordifolia Bess. ex Szaf., 
Kulcz. et Pawł.

VU 2000 25 бр розетка плод. добр.

Родина Betulaceae S.F. Gray

Alnus glutinosa (L.) Gaerth. LC 1969 8 дер. 9,2–13,8 плод. задов.

Betula costata Trautv. LC 2008 1 дер. 1,8 плод. незадов.

Betula davurica Pall. LC 1957/1969/2008 1/2/5 дер. 13,0/8,0–
10,0/0,8–2,0

плод./
плод./вег.

задов.

Betula ermanii Cham. LC 2004 8 дер. 1,1–2,0 вег. незадов.

Betula humilis Schrank LC 2008 2 кущ 0,75–1,5 вег. задов.

Betula microphylla Bge LC 2004 1 дер. 3,5 вег. задов.

Betula papyrifera Marsh. LC 1972/2008 3/5 дер. 8,5–14,0/1,5 плод./вег. задов.

Betula pendula Roth LC 1902/1950 багато дер. 8,0–19,0 плод. задов.

Betula pubescens Ehrh. LC 1972 5 дер. 13,5–15,0 плод. задов.

Betula raddeana Trautv. EN 2008 1 дер. 1,8 плод. задов.

Родина Boraginaceae Juss.

Pulmonaria o�cinalis L. LC 1984 5 бр 0,15 плод. добр.

Родина Caesalpiniaceae R. Br.

Cercis canadensis L. LR/LC 1948/1970 1/багато дер. 9,5/4,0–10,0 плод. задов.

Родина Celtidaceae Link

Celtis caucasica Willd. LC 1952/1971 2/3 дер. 7,0–13,0 / 
4,5–5,5

плод. задов.

Родина Cercidiphyllaceae Endl.

Cercidiphyllum japonicum Sieb. 
et Zucc.

NT 1998 3 дер. 4,5–5,5 вег. задов.

Родина Corylaceae Mirb.

Carpinus betulus L. LC 1887/1969 3/багато дер. 20,0–22,0 / 
13,0–16,0

плод. задов.

Carpinus orientalis Mill. LC 1983/2008 1/5 дер. 10,5/1,2 плод./вег. задов.

Carpinus turczaninovii Hance LC 2006 1 дер. 3,0 вег. задов.

Corylus avellana L. LC 1887/1969 багато кущ 2,5–7,0 плод. задов.

Corylus colurna L. LC 1969–72/1996 12/ 18 дер. 11,5–12,5 / 
8,0–10,0

плод. добр.

Родина Eucommiaceae Engl.

Eucommia ulmoides Oliv. NT 1958/1970 6/3 дер. 11,5–13,5/ 
11,0–12,0

плод. добр.

Родина Ulmaceae Mirb.

Zelkova carpinifolia (Pall.) C. 
Koch

NT 1998 5 дер. 5,0–6,0 вег. незадов.

Родина Fabaceae Lindl.
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Genista tetragona Besser VU 2012 2 кущик 0,74 плод. задов.

Genistella sagittalis (L.) Gams LC 2012 1 кущ 0,15 цвіт. задов.

Родина Fagaceae Dumort.

Quercus dentata Thunb. LC 1975 2 дер. 6,8–10,5 плод. пригн.

Quercus imbricaria Michx. LC 1969 2 дер. 10,5–11,0 плод. задов.

Quercus macrocarpa Michx. LC 1955/1969 1/43 дер. 8,5/7,0–13,0 плод. задов.

Quercus palustris Moench LC 1970 2 дер. 7,0–9,0 вег. пригн.

Quercus robur L. LC 1887/1969 багато дер. до 28,0/ до 20,0 плод. добр.

Родина Hamamelidaceae R. Br.

Liquidambar styraciflua L. LC 1972 2 дер. 7,0–8,0 плод. задов.

Родина Hippocastanaceae DC.

Aesculus hippocastanum L. LC 1887 багато дер. до 20,0 плод. задов.

Родина Hyacinthaceae Batsch.

Colchicum autumnale L. LC 2000 15 бр 8,2–17,8 цвіт. задов.

Родина Iridaceae Juss.

Iris pseudacorus L. LC 1999 20 бр 0,8 цвіт. добр.

Родина Juglandaceae A. Rich. ex Kunth

Juglans regia L. NT 1887/1971 багато дер. 6,0–12,0 / 
5,0–12,0

плод. задов.

Juglans californica Wats. VU 1964/1979 2/2 дер. 9,0–14,0 / 
5,0–9,5

плод. задов.

Родина Magnoliaceae Juss.

Liriodendron tulipifera L. LC 1970/1986 5/1 дер. 8,0–12,0/11,0 плод. задов.

Родина Nymphaeaceae Salisb.

Nymphaea alba L. LC 1984/2012 5/20 бр цвіт. добр.

Родина Oleaceae Ho{mgg. et Link

Fraxinus sogdiana Bunge NT 1949 2 дер. 17,0–20,0 плод. задов.

Родина Poaceae Barnhart

Stipa lessingiana Trin. et Rupr. LC 1974 багато бр 0,55–0,7 плод. добр.

Родина Primulaceae Vent.

Lysimachia nummularia L. LC 2005 до 50 бр 0,1 плод. добр.

Родина Ranunculaceae Juss.

Pulsatilla grandis Wend. LC 2000 9 бр 0,18–0,31 плод. задов.

Родина Rosaceae Juss.

Amygdalus ledebouriana Schlecht. EN 2004 3 кущ 1,3 плод. добр.

Armeniaca vulgaris Lam. EN 1993 4 дер. 4,0–5,5 плод. задов.

Malus niedzwetzkyana Dieck EN 1970/1983/2011 2/1/10 дер. 9,5–11,0/6,0/ 
1,0–1,2

плод./
плод./вег.

задов.

Pyrus tadshikistanica V. Zapr. CR 1998 1 дер. 9,0 плод. задов.

Родина Salicaceae Mirb.

Salix alba L. LC 1970 4 дер. 8,5–9,0 плод. задов.

Родина Tamaricaceae Link

Tamarix ramosissima Ledeb. LC 1887 багато кущ 3,5–5,5 плод. добр.

З точки зору адаптованості до кліматичних умов 
регіону та, виходячи з цього, можливості практичного 

використання досліджені раритетні види світової 
флори класифікували за такими групами:
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1) рослини, уже введені в культуру —  Aesculus 
hippocastanum, Allium moly, Alnus glutinosa, Betula 
pendula, Galanthus plicatus, Carpinus betulus, Corylus 
avellana, Juglans regia, Juniperus sabina, J. virginiana, 
Picea engelmanni, Pinus sylvestris, Platycladus orien-
talis, Quercus robur, Tamarix ramosissima;

2) рослини, перспективні для масового викорис-
тання —  Armeniaca vulgaris, Cercis canadensis, Ju-
niperus communis, Malus niedzwetzkyana, Picea 
abies, P. glauca, P. pungens, Pinus nigra, Pseudotsuga 
menziesii, Salix alba, Stipa lessingiana;

3) рослини, перспективні для обмеженого вико-
ристання —  Abies alba, A. cilicica, A. nordmanniana, 
Amygdalus ledebouriana, Betula papyrifera, B. pu-
bescens, B. raddeana, Carlina onopordifolia, Carpinus 
orientalis, Chamaecyparis pisifera, Cercidiphyllum 
japonicum, Colchicum autumnale, Corylus colurna, 
Juniperus chinensis, J. horizontalis, Larix decidua, 
L. sibirica, Lysimachia nummularia, Liriodendron 
tulipifera, Metasequoia glyptostroboides, Nymphaea 
alba, Picea asperata, P. schrenkiana, Pinus cembra, 
P. peuce, P. ponderosa, Pulmonaria o�cinalis, Pul-
satilla grandis, Quercus macrocarpa;

4) рослини, неперспективні для введення в куль-
туру —  Abies fraseri, A. sibirica, Betula costata, 
B. davurica, B. ermanii, Chamaecyparis lawsoniana, 
Quercus dentata, Q. imbricaria, Q. palustris, Picea 
engelmanni, Pinus flexilis, P. monticola, P. strobus;

5) рослини, які потребують подальшого вивчення —  
Betula humilis, B. microphylla, Carpinus turczani-
novii, Fraxinus sogdiana, Eucommia ulmoides, Genista 
tetragona, Genistella sagittalis, Juglans californica, 
Juniperus squamata, Iris pseudacorus, Liquidambar 
styraciflua, Picea alcoquiana, P. koraiensis, P. orien-
talis, Pinus densiflora, Pyrus tadshikistanica, Tsuga 
canadensis, Zelkova carpinifolia.

Загалом, рослини перших трьох груп достатньо 
стійкі в умовах півдня України і перспектива їх збе-
реження ex situ є високою. Збереженість видів чет-
вертої групи є непевною; вони мають періодично 
обновлятися завезенням нових особин.

Висновки
Переважна більшість созофітів світової флори, 

представлених у колекції Дендрологічному парку 
«Асканія-Нова», можуть розглядатися як такі, що 
мають великі перспективи для збереження в куль-
турі, оскільки виявили достатній ступінь адаптова-
ності до місцевих погодно-кліматичних умов, деякі 

поновлюються насіннєвим чи вегетативним шляхом, 
для багатьох відпрацьовано надійні способи розмно-
ження; серед них є види критичних рівнів загрози 
(Amygdalus ledebouriana, Armeniaca vulgaris, Malus 
niedzwetzkyana, Metasequoia glyptostroboides). Види, 
визнані неперспективними для введення в культуру, 
відзначаються низькими показниками успішності 
інтродукції, їх збереження є проблематичним і зале-
жить від залучення насінного чи садивного матеріалу 
ззовні.
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Биосферный заповедник «Аскания-Нова» имени Ф. Е. Фальц-Фейна НААН

СОЗОФИТЫ МИРОВОЙ ФЛОРЫ В ДЕНДРОПАРКЕ «АСКАНИЯНОВА»

Представлены результаты анализа созологического элемента международного ранга охраны куль-
тивируемой флоры Дендрологического парка «Аскания-Нова». Составленный список насчитывает 86 
видов. Приведена информация о продолжительности их культивирования, численности, общем состоянии 
растений. Оценены перспективы сохранения видов международного охранного статуса в дендропарке. 
Обозначена группа видов, нуждающихся в дальнейшем исследовании.

Ключевые слова: созофиты мировой флоры, интродукция, охрана ex situ

N. O. Havrilenko
SOZOPHYTES OF A WORLD FLORA IN THE DENDROPARK «ASKANIA NOVA»

The results of the analysis of a sozological element of an international level of cultivated flora’s protection in 
the Dendrological Park “Askania Nova” are given. 86 species are included in the compiled list. The information 
on the duration of their cultivation, number and general condition of the plants is cited. The prospects for con-
servation of species with international protection status in the Dendropark are evaluated. A group of species that 
needs of further investigation is identified.

Key words: sozophytes of a world flora, introduction, protection ex situ
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С. І. Галкін, Н. М. Дойко, Н. С. Бойко, Ю. В. Пидорич
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

МЕМОРІАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ У ДЕРЖАВНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ 
ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ. ОХОРОНА ІСТОРИКО

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ

Проаналізовано загальну структуру та ідейно-символічне навантаження старовинного парку «Олек-
сандрія», з’ясовано місце у цій структурі її окремих складових. Особливу увагу приділено характеристиці 
чотирьох головних меморіальних композицій —  на честь Г. О. Потьомкіна, імператора Олександра І, 
П. І. Багратіона та М. С. Воронцова, за якими був сформований парк. Досліджено та обґрунтовано лей-
тмотив формування композицій, мотивації, якими керувалися власники резиденції графи Браницькі під 
час замовлення саме такого парку. Вивчено реальні форми втілення задуманого плану парк

Ключові слова: парк, історико-культурна спадщина, структура, символіка, меморіальні композиції.

Вступ
Збереження та охорона світової історико-куль-

турної спадщини залишається однією з важливих 
наукових та соціальних проблем сучасності. Над-
звичайно актуальною ця проблема є й для України, 
де знаходяться багато старовинних парків, які у ми-
нулому були видатними зразками садово-паркового 
мистецтва. На жаль, переважна більшість цих пар-
ків сьогодні у вкрай занедбаному стані і потребує 
відновлювальних та реставраційних робіт. Акту-
альними лишаються питання збереження та віднов-
лення історичних паркових насаджень і, особливо, 
корінної рослинності, окремих композицій, малих 
архітектурних форм, споруд, будівель, благоустрій 
територій та ін. Проте, всі названі заходи немож-
ливо здійснити не з’ясувавши головного —  ідеї, 
за якою конкретний парк створювався, символіки 
побудови головних композиційних вузлів, споруд 
та будівель. Наукові підходи до вирішення цього 
питання, запроваджені у дендропарку «Олексан-
дрія» НАН України, є важливим інструментом для 
розробки методичних рекомендацій, які допоможуть 
зберігати та відновлювати пошкоджені садово-пар-
кові об’єкти.

Матеріали та методи.
У роботі з вивчення та відновлення історичних 

паркових об’єктів використовували метод комплек-
сного аналізу (історико–аналітичний), іконографіч-
ний та натурний (фотофіксація, обміри, замальовки).

Результати досліджень та їх обговорення.
Аналіз паркобудівництва в Україні свідчить, що 

у кожній резиденції, кожному помісному парку іс-
нувала своя оригінальна ідея забудови і за допо-
могою рослин, споруд та композицій розповідалася 
своя історія. Кожною квіткою або деревом, алеєю 
та колоною парк розповідав відвідувачеві про ве-
ликий міф, написаний садівником мовою символів 
на замовлення багатого власника резиденції. Такими 
замовниками у другій половині ХVІІІ ст. стають 
аристократки, зокрема Ізабелла Чарторийська, Геле-
на Радзивілл, Ельжбета Любомирська, Олександра 
Браницька, Софія Потоцька та ін. Це дало привід 
Герарду Ціолеку назвати часи, що настали у садово-
парковому мистецтві після доби бароко, «століттям 
жінки» [14]. Саме ці жінки визначали ідеї, які лягли 
в основу створених у ті часи парків.

У Білій Церкві первісний план парку на замовлен-
ня графині Олександри Браницької втілював у життя 
французький садівник-пейзажист Мюффо. За ар-
хівними джерелами, в «Олександрії» працювали 
італійський архітектор Ботані, садівники-пейзажисти 
Бартецький, Вітт, Станге і Єнс. Останній з них, у пе-
ріод з 1815 по 1865 рр., вніс багато змін у первісний 
план забудови парку. Аналізуючи історичний план 
парку, слід відзначити, що на його території, загаль-
ною площею близько 200 га, було розміщено палац, 
комплекс павільйонів для проживання гостей, бальна 
зала, безліч малих архітектурних форм, пейзажний 
парк з декоративними водоймами та господарська 
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частина (будинок садівника, оранжерея, теплиці, 
розсадники, три фруктові сади та звіринець).

Перші відомості про структуру парку «Олек-
сандрія» надають путівники А. К. Салатича [9], 
М. М. Грисюка [4], Д. М. Криворучка [5], П. І. Ма-
каренка [6], Л. П. Мордатенка [7, 8] та деякі інші. 
Цінні відомості про давню «Олександрію» містять 
праці О. Шишкіної [10], Р. Афтаназі [12], Т. Яро-
шевського і А. Ротермунда [15], Ф. Вігеля [1], 
Я. Бровінського [13].

На основі опрацювання великої кількості нових, 
раніше невідомих історичних джерел, нам вдалося 
вперше з’ясувати фактичний час заснування пар-
ку (1788 р.) та визначити його історичну струк-
туру і символіку, без яких неможливе ефективне 
виконання реставраційно-відновлювальних робіт 
[2, 3]. Вивчення додаткових архівних матеріалів 
дозволило з’ясувати, що у стильовому відношенні 
О. Браницька при будівництві парку покладалася 
на ідеї Романтизму та створювала парк під впливом 
традицій російського садово-паркового мистецтва. 
Свідченням цього є влаштування в «Олександрії» 
цілого комплексу композицій та споруд присвяче-
них видатним подіям або видатним особистостям, 
які були милі серцю володарки парку. Нами було 
встановлено, що у композиціях дендропарку «Олек-
сандрія» було втілено чотири меморіальні цикли —  
на честь Г. О. Потьомкіна, імператора Олександра І, 
П. І. Багратіона та М. С. Воронцова.

Перший цикл був присвячений Світлішому князю 
Григорію Потьомкіну, який відіграв надзвичайно 
важливу роль у житті О. Браницької. Після смерті 
останнього у 1791 році, О. Браницька вирішує 
присвятити його пам’яті мавзолей. Проект мавзолею 
у 1795 році виконав відомий російський архітек-
тор, автор Таврійського палацу Г. О. Потьомкіна 
у Санкт-Петербурзі —  І. Старов [11]. Але, через 
політичні мотиви, О. Браницька була вимушена від-
мовитися від цього задуму і замість цього у східній 
частині парку було створено композицію «Дружній 
сад». Потрапити до саду можна було через браму, 
на якій був надпис французькою мовою: «До того, 
як увійти, запитай своє серце, чи вмієш ти цінувати 
дружбу». У глибині саду було збудовано Ротонду 
у формі мушлі. Споруда має багато спільного з па-
вільйоном «Пам’ятник батькам» в Павловському 
парку архітектора Ч. Камерона. Вона збудована 
у стилі розвинутого класицизму у вигляді напів-
круглого павільйону з прорізаною в передній стіні 

великою аркою. Купол будівлі та арка оздоблені 
оригінальним декоративним орнаментом з ліпнини. 
Будівлю відновлено у 60-х роках ХХ ст. [5].

У центрі павільйону знаходився мармуровий бюст 
Г. О. Потьомкіна з надписом під ним: «Полезен 
миром и войной, Екатеринин друг, благотворитель 
мой». Споруда домінує над пейзажем цієї частини 
парку. Висота павільйону 10,5 метрів, ширина 9 ме-
трів. Деякі дослідники припускають, що «Ротонда» 
була ядром меморіального комплексу, присвяченого 
князю Г. О. Потьомкіну, до якого ще належало під-
земне святилище. Не підтверджена, але і не спрос-
тована версія про перепоховання посудини з серцем 
князя у парку «Олександрія». Але ця тема ще чекає 
на свого дослідника.

Наступним меморіальним циклом були паркові 
композиції на честь Олександра І, який двічі відвідав 
Білу Церкву та графську резиденцію «Олексан-
дрія»: у вересні 1816 та у 1817 роках. Браницькі 
про ті відвідини свято пам’ятали. На тому місці, 
де імператор пив чай та спостерігав ілюмінацію, 
після його смерті було встановлено бронзовий бюст 
на гранітному п’єдесталі з бронзовою дошкою, 
на якій у лавровому вінку було викарбовано корот-
кий зворушливий напис: «Воспоминания радос-
ти и печали». У символічному «Царському саду» 
імператор Олександр І посадив ясен та модрину. 
Згодом, на цій же території, імператор Микола І 
та його дружина Олександра Федорівна посадили 
сім американських лип та ясенів. Кожне дерево було 
огороджене чавунними гратами, на яких були мідні 
дошки з написами, хто й коли посадив дерево. По-
близу цих заповітних дерев —  альтанка з грабини, 
побудована згідно з планом, який надіслала з Пав-
ловська імператриця Марія Федорівна. Ландшафтну 
композицію відновлено у 2005 р.

Ще одним, доволі оригінальним циклом, були 
композиційні влаштування на честь близької до сім’ї 
Браницьких людини —  князя, відомого полководця 
П. І. Багратіона. На території Східної балки через 
глибокий яр було перекинуто чудернацької форми 
дерев’яний міст, по якому могли прогулюватися від-
відувачі і з верхів’я цього мосту оглядати усю велич 
парку. На дні яру була встановлена колона, на якій 
розміщено військовий шолом П. І. Багратіона. Цей 
шолом полководець, герой війни 1812 року, по-
дарував сім’ї Браницьких в один зі своїх візитів 
незадовго до трагічної загибелі. Створивши таку 
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композицію, Браницькі увіковічили пам’ять про цю 
видатну людину.

Четвертим, найпізнішим, став цикл створений 
на честь відомого полководця та адміністратора, 
графа, а згодом князя, Михайла Семеновича Во-
ронцова —  зятя графині О. Браницької. Першим 
присвяченим М. Воронцову елементом парку була 
статуя «Гладіатор» (відновлена у 1993 р.), встанов-
лена у проміжку 1819–1829 рр. Граф М. Воронцов 
командував облогою та штурмом фортеці Варна, 
за що був нагороджений золотою шпагою з діаман-
тами та написом «За взятие Варны». Цю подію було 
втілено к кількох меморіальних композиціях «Олек-
сандрії»: «Варна» (відновлено у 1993–2005 рр.) 
та «Турецький будиночок» (відновлено у 2007 р.). 
Композиція «Варна» у вигляді острова розташову-
валась поруч із Літнім палацом навпроти Імпера-
торського павільйону. «Турецький будиночок» зна-
ходився у південній частині парку на березі р. Рось 
і був прикрашений плитами з турецькими написами, 
які надіслав до резиденції Браницьких сам Воронцов 
після взяття турецької фортеці Варна.

Висновки
Підсумовуючи проведені дослідження, можемо 

зробити висновок, що ідеї та плани, які лягли в осно-
ву «Олександрії», а саме вшанування пам’яті та діянь 
Найяснішого князя Г. О. Потьомкіна, імператора 
Олександра І, полководця П. І. Багратіона та графа 
М. С. Воронцова, певним чином характеризують осо-
бу замовника парку. Безперечно, це була саме графиня 
Олександра Василівна Браницька, а не її чоловік 
або інший член родини. На прикладі детальних до-
сліджень структури та символіки старовинного парку 
«Олександрія» показано, яким важливим і водночас 
необхідним, є вивчення та охорона історійко-культур-
ної спадщини історичних паркових об’єктів. Розуміння 
ідеї забудови парку допомагає кваліфіковано проводи-
ти роботи з його відновлення та реставрації.
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С. И. Галкин, Н. М. Дойко, Н. С. Бойко, Ю. В. Пидорич
Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины

МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ «АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ. ОХРАНА 

ИСТОРИКОКУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Проанализирована общая структура и идейно-символическая нагрузка старинного парка «Александрия», 
выяснено место в этой структуре ее отдельных составляющих. Особое внимание уделено характеристи-
ке четырех главных мемориальных композиций —  в честь Г. А. Потемкина, императора Александра I, 
П. И. Багратиона и М. С. Воронцова, по которым и был сформирован парк. Выяснены и обоснованы лейт-
мотив их формирования и мотивации, которыми руководствовались владельцы резиденции графы Браницкие 
при создании именно такого парка. Исследованы реальные формы воплощения задуманного плана парка.

Ключевые слова: парк, историко-культурного наследие, структура, символика, мемориальные композиции.

S. I. Galkin, N. M. Doiko, N. S. Boiko, Yu.V. Pydorych
State dendrological park ‘Alexandria’ NAS of Ukraine

THE MEMORIAL COMPLEXES OF THE STATE DENDROLOGICAL PARK 
«ALEXANDRIA» NAS OF UKRAINE. PROTECTION OF THE HISTORICAL AND 

CULTURAL HERITAGE

The general structure and ideological and symbolical loading of ancient park «Alexandria» is analyzed, the 
place in this structure of her separate components is found out. The special attention is paid to the characteristic 
of four main memorial compositions in honor of G. A. Potemkin, the emperor Alexander I, P. I. Bagration and 
M. S. Vorontsov according to whom the park has been created. To examination and justification of a keynote of 
their formation, motivations by which owners of the residence counts Branitskiye at the order of such park were 
guided, and also to research of real forms in which implementation of the plan of park was embodied.

Keywords: park, historical and cultural heritage, memorial compositions, protection

УДК: 58.006:502.75(47725)

С. А. Глухова, Л. І. Ємець, С. М. Михайлик, Шиндер О. І.
Сирецький дендрологічний парк 
Національний ботанічний сад НАН України

ПІДСУМКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТАКСОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТИВАРНОГО 
СКЛАДУ ГЕРБОФЛОРИ СИРЕЦЬКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ

Висвітлено головні результати інвентаризації таксономічного і культиварного різноманіття гербофлори 
Сирецького дендрологічного парку протягом 2014–2016 років. Виявлено, що в дослідженому колек-
ційному фонді і насадженнях парку нині налічується 1211 інвентарних одиниць рослин, в т. ч. 893 види 
і гібриди, що відносяться до 439 родів 97 родин. Інтродукованих видів і гібридів —  593. Встановлено 
систематичну і біоморфологічну структуру гербофлори парку. Наведено перелік провідних родин і родів 
дослідженої гербофлори. Найкраще представлені в колекції родини: Asteraceae (155 інвентарних одиниць), 
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Lamiaceae (79) та Iridaceae (68), —  та найбагатші роди: Iris (13 видів і 32 культивари) і Hosta (11 видів 
і 25 культиварів). Представлено колекцію рідкісних рослин, що нараховує 116 видів, наведено 59 видів, 
занесених до Червоної книги України.

Ключові слова: Сирецький дендрологічний парк, гербофлора, видовий склад, рідкісні види.

Вступ
Сирецький дендрологічний парк розташований 

в північно-західній частині м. Києва та займає пло-
щу 7,5 га. Дендропарк є науково-дослідною, при-
родоохоронною, культурно-освітньою установою 
загальнодержавного значення і входить до складу 
природно-заповідного фонду України. Територія 
парку приурочена до плато між долинами струмків 
Сирця і Курячого Броду. Ця місцевість має істо-
ричну назву Сирець і здавна відома як невід’ємна 
частина Києва.

Сирецький дендропарк було закладено 
у 1949 р. за проектом і під керівництвом дендроло-
га М. О. Птіцина, а в якості основи насаджень було 
використано невеликий масив з хвойних та листя-
них деревних порід, висаджених у останній четверті 
XIX ст. поблизу будинку К. Мейера. Головні посадки 
при створенні дендрологічного парку були здійснені 
у 1950–1960 рр. У 1988–1990 рр. була проведена 
реконструкція насаджень. В цей час простір під поло-
гом вікових дерев було доповнено широким килимом 
ґрунтопокривних декоративно-листяних багаторічних 
трав і чагарничків: видами і культиварами родів Con-
vallaria, Hosta, Pulmonaria, Vinca; Hedera canarien-
sis Willd. та ін. Навесні живий килим вкривається 
різнобарвним мереживом первоцвітів. Цей приклад 
свідчить, що трав’яні види рослин є невід’ємним 
і важливим елементом паркових композицій.

Колекція рослин Сирецького дендрологічного 
парку представлена нині деревними, чагарниковими 
і трав’яними видами рослин як відкритого, так і за-
хищеного ґрунту. У 2004 р. було підбито підсумки 
55-річного існування парку і висвітлено видовий 
і культиварний склад його колекцій [1]. З того часу 
асортимент колекцій активно поповнюється новими 
культиварами квітково-декоративних рослин, так-
сонами малопоширених багаторічників і рідкісних 
та зникаючих видів. Особливою цінністю відзна-
чається новостворена колекція видів, занесених 
до Червоної книги України. У зв’язку з постійним 
поповненням колекційних фондів Сирецького ден-
дропарку новими таксонами і культиварами акту-
альною є проблема їх інвентаризації. З цією метою 

у 2014–2016 роках нами проведено дослідження 
таксономічного і культиварного різноманіття гербоф-
лори Сирецького дендрологічного парку.

Матеріали та методи
Метою інвентаризації було здійснити повний пе-

релік наявних у колекції таксонів і їх культиварів 
трав’яних видів рослин відкритого ґрунту. До цього 
переліку включено і напівкущикові рослини, оскіль-
ки вони біоморфологічно і з точки зору утримання 
близькі до багаторічних трав і представлені порівняно 
невеликою кількістю видів. Крім рослин з колек-
ційного фонду в перелік внесено і аборигенні та ад-
вентивні види, що зустрічаються на території парку. 
Місцеві види часто відігріють роль композиційного 
фону в ландшафтах парку, а деякі з них є рідкісними 
і відзначаються високими декоративними якостями.

В основу інвентарного каталогу покладено систему 
вищих рослин А. Тахтаджяна [9], написання латин-
ських назв виконано за сучасними міжнародними 
правилами. Важливим і довготривалим завданням 
була ідентифікація і перевірка правильності визна-
чення видів з колекції. Для таксонів зі складу флори 
України і території колишнього СРСР викорис-
товувалися основні сучасні флористичні праці [2, 
7 та ін.]. Дещо ускладнювалася робота з видами 
європейських флор, оскільки їх трактування в захід-
ноєвропейських працях [4, 5] часом відрізняється 
від поширених поглядів —  в українських. Види з ін-
ших континентів намагалися уточнити в доступних 
флористичних зведеннях по флорах даного регіону 
[6 та ін.]. Культивари, наявні в колекціях, звіряли 
з різноманітними вітчизняними та іноземними ката-
логами декоративних рослин [8].

Основною систематичною одиницею приймаєть-
ся таксон видового рангу —  вид або підвид (якщо 
останніх представлено декілька в межах виду). 
Прості гібриди і види гібридогенного походження 
також приймаємо в якості основних одиниць. Від-
мітимо, що в декоративному садівництві використо-
вується багато культиварів складного гібридогенного 
походження, котрі об’єднуються в комплекси з не-
визначеним таксономічним статусом (наприклад, 
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Iris hybrida hort.). Такі комплекси із певною долею 
умовності ми також прирівнюємо до видів. В самому 
переліку окремою інвентарною одиницею вважаємо 
таксони видового рангу, а якщо в їх межах представ-
лено більше ніж один культивар —  то культивари. 
Сортосуміші невідомого походження приймаються 
в якості однієї інвентарної одиниці.

Отримані і представлені нижче показники різно-
маніття трав’яних і напівкущикових таксонів і куль-
тиварів висвітлюють стан колекцій і насаджень парку 
на теперішній день. З часом вони будуть змінювати-
ся, враховуючи подальше поповнення колекційного 
фонду.

Зразки видів іноземних флор з колекції Сирець-
кого дендрологічного парку передано в гербарій 
Національного ботанічного саду НАН України 
(KWHA).

Результати досліджень та їх обговорення
За підсумками інвентаризації на сьогоднішній 

день в гербофлорі Сирецького дендрологічного парку 

числиться 1211 інвентарних одиниць, в т. ч. 893 види, 
гібриди і гібридогенні комплекси, що відносяться до 439 
родів 97 родин 3 відділів Царства рослин. За колекцій-
ним значенням вони розподіляються наступним чином: 
адвентивних видів —  89, місцевих видів —  211, інтро-
дукованих видів і гібридів —  593.

До відділу Equisetophyta відноситься 2 місце-
вих види. Відділ Polypodiophyta представлений 24 
в більшості інтродукованими інвентарними одини-
цями, в т. ч. 18 видами зі складу 14 родів 7 родин. 
Клас Magnoliopsida відділу Magnoliophyta є най-
більшим і його представляють 840 інвентарних оди-
ниць, в т. ч. 651 вид, гібрид і гібридогенний комплекс 
зі складу 333 родів 65 родин. Клас Liliopsida відділу 
Magnoliophyta представлений 345 інвентарними 
одиницями, в т. ч. 222 видами, гібридами і гібри-
догенними комплексами, що входять до складу 91 
роду 24 родин.

За кількістю таксонів і культиварів виділяються 
16 провідних родин із кількістю інвентарних одиниць 
більше 30 (табл. 1).

1. Провідні родини гербофлори Сирецького дендропарку

Родина Кількість інвентар-
них одиниць

Частка від загальної 
кількості, %

в т. ч. видів, гібри-
дів, гібридогенних 

комплексів
в т. ч. культиварів

Asteraceae 155 12,8 116 66
Lamiaceae 79 6,5 53 35
Iridaceae 68 5,6 27 48
Liliaceae 52 4,3 27 29
Ranunculaceae 51 4,2 42 12
Poaceae 50 4,1 45 9
Brassicaceae 46 3,8 43 6
Crassulaceae 42 3,5 29 16
Agavaceae 38 3,1 13 27
Saxifragaceae 34 2,8 19 24
Caryophyllaceae 32 2,6 25 10
Rosaceae 30 2,5 22 11

Всього 677 55,9 461 293

Серед родів найбільшою таксономічною і культи-
варною різноманітністю виділяються наступні про-
відні роди з кількістю інвентарних одиниць більше 
10 (табл. 2).

У біоморфологічному спектрі з 893 таксономіч-
них одиниць гербофлори Сирецького дендропарку 

представлені 18 напівкущиків, 665 багаторічних 
трав (у т. ч. 72 —  цибулинних, 14 —  бульбових, 
9 —  бульбо-цибулинних, 17 —  подушковидних; 
75 —  ефемероїдів, 5 —  метантів, 32 —  вічнозеле-
них, 29 —  сукулентних), 34 —  дво- і малорічних 
трав, 155 —  однорічних. Також, 21 таксон віднесено 
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до умовно багаторічних трав, серед яких види, що 
потребують на зимовий період зберігання підзем-
них органів та види, що в умовах відкритого ґрунту 

в м. Києві повністю проходять вегетаційний цикл 
і взимку вимерзають.

2. Провідні роди гербофлори Сирецького дендропарку

Рід Кількість інвентар-
них одиниць

в т. ч. видів, гібри-
дів, гібридогенних 

комплексів
в т. ч. місцевих видів в т. ч. культиварів

Iris 43 13 ― 32
Hosta 34 11 ― 25
Tulipa 20 7 ― 15
Thymus 17 8 ― 9
Lilium 17 7 ― 11
Phlox 17 6 ― 15
Campanula 16 13 2 4
Paeonia 16 6 ― 10
Viola 15 13 4 4
Heuchera 15 6 ― 13
Allium 14 14 2 ―
Veronica 13 12 6 1
Gladiolus 13 3 ― 12
Hemerocallis 13 3 ― 11
Achillea 11 6 4 5
Salvia 10 8 2 5
Anemone 10 7 1 3
Sedum 10 6 1 4

Найбільш науково цінною є колекція рідкісних 
і зникаючих видів рослин, котра на теперішній час 
у Сирецькому дендропарку включає 116 видів рос-
лин, занесених до Червоних книг України, РФ, 
Європейського червоного списку, переліку рідкісних 
видів Київської області. 59 видів занесено до Чер-
воної книги України [3]: Adonis vernalis L., Allium 
obliquum L., A. ursinum L., Anemone narcissiflo-
ra L., Arum albispathum Steven ex Ledeb., Aspho-
deline lutea (L.) Rchb., Aster alpinus L., Astragalus 
dasyanthus Pall., Atropa belladonna L., Campanula 
carpatica Jacq., Carlina cirsioides Klokov, Cerastium 
biebersteinii DC., Colchicum autumnale L., Crocus 
banaticus J. Gay, C. heuÏelianus Herb., C. specio-
sus M. Bieb., Cyclamen coum Mill., Dactylorhiza 
cordigera (Fr.) Soo, D. fuchsii (Druce) Soo, Dianthus 
gratianopolitanus Vill., D. hypanicus Andrz., Dictam-
nus albus L., Draba aizoides L., Epipactis gigantea 
Douglas, E. helleborine (L.) Crantz, E. palustris (L.) 

Crantz, Eremurus spectabilis M. Bieb., Erythroni-
um dens-canis L., Euphorbia volhynica Besser ex 
Racib., Fritillaria meleagris L., F. meleagroides Patrin 
ex Schult. & Schult.f., Galanthus elwesii Hook.f., 
G. nivalis L., G. plicatus M. Bieb., Gentiana acau-
lis L., Gladiolus italicus Mill., Glycyrrhiza glabra L., 
Iris furcata M. Bieb., I. pineticola Klokov, I. sibiri-
ca L., Jovibarba globifera (L.) J. Parn., J. hirta (L.) 
Opiz aggr., Leontopodium alpinum Cass., Leucojum 
vernum L., Lilium martagon L., Lunaria rediviva L., 
Muscari botryoides (L.) Mill., Ornithogalum bouche-
anum (Kunth) Asch., Paeonia daurica Andrews, P. te-
nuifolia L., Pulsatilla pratensis (L.) Mill., P. scher-
felii (Ullep.) Skalicky, Scopolia carniolica Jacq. s. s., 
Sempervivum marmoreum Griseb., S. montanum L. 
subsp. carpaticum Wettst. ex Hayek, Trifolium rubens 
L., Tulipa biebersteiniana Schult. & Schult. f. s.l., T. bi-
flora Pall., T. gesneriana L. Вирощування рідкісних 
видів в умовах ex situ є одним із факторів їх охорони. 
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В Сирецькому дендропарку ведуться роботи по за-
лученню рідкісних видів рослин до ландшафтних 
композицій парку, що значно розширює естетичну 
і созологічну цінність останніх і сприяє збагаченню 
екосистеми парку в цілому.

Висновки
Отже, трав’яні види рослин є невід’ємним еле-

ментом композицій в дендрологічних парках. За ре-
зультатами інвентаризації флори Сирецького ден-
дрологічного парку встановлено, що на сьогоднішній 
день тут росте і вирощується 893 таксони трав’яних 
видів рослин і напівкущиків, не рахуючи культиварів. 
Це свідчить, що досліджена гербофлора є багатою 
і становить значну наукову, ресурсну та рекреаційну 
цінність. Багатство колекційних фондів дендропарку 
сприяє різноплановості напрямків їх дослідження, 
використання і подальшого збагачення.
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С. А. Глухова, Л. И. Емец, С. М. Михайлик, Шиндер О. И.
Сырецкий дендрологический парк 
Национальный ботанический сад НАН України

ИТОГИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО И КУЛЬТИВАРНОГО 
СОСТАВА ГЕРБОФЛОРИ СЫРЕЦКОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ

Освещены результаты изучения таксономического и культиварного состава гербофлоры Сырецкого 
дендрологического парка, проведенного в течении 2014–2016 годов. Установлено, что в исследованном 
коллекционном фонде и насаждениях парка сейчас пребывает 1211 инвентарных единиц растений, 
в т. ч. 893 вида и гибрида, относящихся к 439 родам 97 семейств. Интродуцированных видов и гибри-
дов —  593. Изучено систематическую и биоморфологическую структуру гербофлоры парка. Приведен 
перечень преобладающих семейств и родов исследованной гербофлоры. Наиболее полно представлены 
в коллекции семейства: Asteraceae (155 инвентарных единиц), Lamiaceae (79) и Iridaceae (68), —  и роды: 
Iris (13 видов и 32 культивара) и Hosta (11 видов и 25 культиваров). Представлена   коллекция редких 
растений, включающая 116 видов, приведены 59 видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Ключевые слова: Сырецкий дендропарк, гербо-флора, видовой состав, редкие виды.
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S. A. Glukhova, L. I. Emets, S. M. Mihailik, Shinder. I.
Syretsky dendrological park 
National Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Ukraine

THE RESULTS OF INVENTORY OF THE TAXONOMIC AND CULTURAL 
COMPOSITION OF THE HERBOBLORI SYRETSKY DENDROLOGIC PARK

The results of studying the diversity of herbaceous plants in Syretskiy Arboretum presented. The composition 
of taxa and cultivars during 2014–2016 years studied. Now in the Syretskiy Arboretum listed some 1211 names 
of plants, including 893 species and hybrids, which belong to 439 genus of 97 families. 593 species and hybrids 
in the collection is introduced. Biomorphological and systematic structure of flora herbaceous species of Syretskiy 
Arboretum installed. List of the main families and genus in studied flora presented. The richest families are: 
Asteraceae (155 individual titles), Lamiaceae (79) and Iridaceae (68); the richest genus are: Iris (13 species 
and 32 cultivars) and Hosta (11 species and 25 cultivars). Presented a collection of rare plants; there are 116 
species. 59 species listed in the Red Book of Ukraine.

Keywords: Syretsky Arboretum, flora of herbal species, species composition, rare species.
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І. Л. Дениско, О. К. Мороз
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ОЦІНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ТРОЯНД СЕРІЇ 
«NOSTALGIE» В ОЗЕЛЕНЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 

ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Проаналізовано показники життєздатності, росту й розвитку та ознаки декоративності троянд п’яти 
сортів серії «Nostalgie». З’ясовано, що досліджені сорти добре акліматизувалися, виявляють високу 
декоративність і є перспективними для подальшого вирощування у ґрунтово-кліматичних умовах Право-
бережного Лісостепу України.

Вступ
До колекційного фонду троянд Національно-

го дендропарку «Софіївка» НАН України нині 
входять рослини близько 600 сортів. Переважну 
більшість серед інтродуцентів становлять: чайно-
гібридні (понад 42,5%), напівплетисті (18,5%), 
флорібунда (15,2%) та плетисті-великоквіткові 
троянди (10,7%). Крім того, у колекції дендропарку 
представлені троянди Кордеса, патіо, грандіфлора, 
поліантові та ін. (всього 22 садових груп). Комп-
лексне оцінювання біологічних і господарчо цінних 
властивостей та ознак декоративності троянд дає 
змогу виявити сорти, перспективні для подальшого 

промислового вирощування та використання в ланд-
шафтному будівництві у районі інтродукції.

У 70-х роках ХХ ст. англійський селекціонер 
Девід Остін створив низку сортів —  т. зв. англійські 
троянди (English Roses, у зарубіжних виданнях 
також New Shrubs або David Austin Roses). Їх було 
одержано внаслідок схрещування старовинних тро-
янд —  французьких, дамаських та ін. груп з сучас-
ними чайно-гібридними й трояндами флорібунда, 
а також із нуазетовими трояндами. English Roses 
поєднують шарм і аромат старовинних сортів із ши-
роким спектром кольорів і повторним цвітінням 
сучасних троянд [6].



ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016   53

Успіх англійських троянд на світовому ринку спо-
нукав інших провідних селекціонерів до створення 
серій подібних сортів. Зокрема компанія Tantau 
(Німеччина) запропонувала до використання у де-
коративному садівництві серію сортів «Nostalgie» 
(Nostalgic Roses) —  «високостійких, сильнорослих, 
запашних, які демонструють широкий діапазон чу-
дових кольорів» [7].

Метою нашого дослідження було теоретичне й 
експериментальне обґрунтування інтродукції троянд 
серії «Nostalgie» компанії Tantau в умови Право-
бережного Лісостепу України.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводили протягом 2012–2015 рр. 

До досліджень було залучено інтродуковані до НДП 
«Софіївка» НАНУ троянди сортів серії «Nostalgie»: 
‘Augusta Luise’, ‘Chippendale’, ‘Elfe’, ‘Gospel’, ‘Nos-
talgie’. Вихідний матеріал отримували у вигляді жив-
ців з ботанічних установ і фермерських господарств 
України та Німеччини. Досліджували рослини, ще-
плені на Rosa canina L., висаджені на колекційних 
та експозиційних ділянках НДП «Софіївка» НАНУ.

Дендропарк розташований у південній частині 
Правобережного Лісостепу України. Його геогра-
фічні координати 48°45’ північної широти і 30°14’ 
східної довготи. Клімат місцевості помірно кон-
тинентальний. За даними метеостанції «Умань» 
середньорічна температура повітря становить 7 °C; 
максимальна зафіксована температура 38 °C; взимку 
температура може знижуватися до мінус 30–35 °C. 
Протягом літа переважають температури в діапазоні 
19–24 °C. Середньорічна кількість опадів 633 мм 
на рік, причому більша частина їх припадає на те-
плий період року.

Роботу проводили на основі польових досліджень 
із застосуванням біометричних, порівняльно-морфо-
логічних, статистичних методів.

Висновки щодо перспективності вирощування 
зазначених троянд у Правобережному Лісостепу 
України робили на підставі результатів, отриманих 
при застосуванні методу інтегральної числової оцінки 
за методикою П. І. Лапіна, С. В. Сиднєвої, модифі-
кованої нами для садових троянд. Перспективність 
інтродукції оцінювали за сумою балів:

41–50 —  цілком перспективні;
31–40 —  перспективні;
21–30 —  малоперспективні;
менше 20 —  неперспективні [1, 5].

Успішність інтродукції оцінювали за модифіко-
ваною для садових троянд методикою М. А. Кох-
на. Акліматизаційне число —  числовий показник 
успішності інтродукції обчислювали, як суму показ-
ників росту, генеративного розвитку, зимостійкості 
і посухостійкості:

А = Р∙в + Зс∙в + Пс∙в,
де Р —  показник росту;
Зс —  показник зимостікості;
Пс —  показник посухостійкості;
в-коефіцієнти вагомості ознаки:
для зимостійкості —  10;
для посухостійкості —  5;
для росту —  5.
Показники оцінювали візуально за 5-бальною 

шкалою і з урахуванням коефіцієнтів вагомості ознак 
обраховано акліматизаційне число, за величиною 
якого визначили успішність інтродукції троянд:

76–100 —  добра адаптація;
51–75 —  задовільна адаптація;
26–50 —  слабка адаптація;
1–25 —  адаптація відсутня [1, 3, 4].
Первинне сортовивчення й оцінку декоратив-

ності проводили відповідно до модифікованої нами 
«Методики первичного сортоизучения садовых роз» 
В. М. Клименко, З. К. Клименко. Ознаки декоратив-
ності та господарчо-біологічні властивості оцінювали 
за 5-бальною шкалою з урахуванням коефіцієнту 
вагомості кожної ознаки чи властивості [1, 2].

Результати досліджень та їх обговорення
Досліджені троянди серії «Nostalgie» належать 

до різних садових груп —  чайно-гібридні та плеткі 
великоквіткові, —  але їх об’єднує характерна для 
старовинних троянд форма квітки: переважно ча-
шоподібна, подеколи квартована, з хвилястими пе-
люстками, що відхиляються назовні [7].

Нижче наводимо короткі характеристики дослі-
джених сортів:

‘Augusta Luise’ HT (Evers, 1999). Квітки абри-
косово-рожеві, чашоподібні, густомахрові (60–78 
пелюсток), великі (8–10 см), запашні, поодинокі 
або в невеликих суцвіттях. Листки темно-зелені, 
блискучі. Кущ заввишки 0,8–1,2 м, пряморослий. 
Цвітіння рясне і тривале. Подекуди уражається 
чорною плямистістю. Зимостійкість задовільна.

‘Chippendale’ HT (Evers, 2005). Квітки оран-
жево-рожеві, чашоподібні, густомахрові (56–96 
пелюсток), великі (8–12 см), з сильним фруктовим 
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ароматом, поодинокі або в невеликих суцвіттях. 
Листки темно-зелені, блискучі. Кущ сильнорослий, 
заввишки 0,8–1,0 м, діаметром до 0,8 м. Цвітіння 
рясне і тривале. Стійкий щодо захворювань. Зимос-
тійкість задовільна.

‘Elfe’ LCl (Evers, 2000). Квітки білі з зелен-
куватим або жовтуватим відтінком, чашоподібні, 
квартовані, густомахрові (44–78 пелюсток), ве-
ликі (7–10 см), з легким фруктовим ароматом, 
зібрані в суцвіття. Листки зелені, з полиском. Кущ 
сильнорослий з плеткими пагонами завдовжки 
до 2,2 м. Цвіте повторно протягом сезону. Подеку-
ди уражається чорною плямистістю. Зимостійкість 
задовільна.

‘Gospel’ HT (Evers, 2002). Квітки темно-червоні, 
келихоподібні, густомахрові (46–64 пелюстки), вели-
кі (8–10 см), з легким ароматом, поодинокі або зі-
брані в невеликі суцвіття. Листки зелені, з полиском. 

Кущ заввишки 0,1–1,0 м, пряморослий. Цвітіння 
рясне й повторне. Стійкий щодо захворювань. Зи-
мостійкість задовільна.

‘Nostalgie’ HT (Evers, 1995). Квітки двоколір-
ні —  кремово-білі з вишнево-червоними краями й 
зовнішнім боком пелюсток, келихоподібні, великі 
(7–10 см), махрові (28–52 пелюстки), з помір-
ним ароматом, зібрані в невеликі суцвіття. Листки 
шкірясті, темно-зелені, блискучі. Кущ заввишки 
70–90 см, галузистий. Цвітіння рясне, повторне. 
Подекуди уражається чорною плямистістю. Зимос-
тійкість задовільна.

Успішність інтродукції сортів троянд серії «Nos-
talgie» в умовах Правобережного Лісостепу України 
оцінювали відповідно до суми основних показників 
життєздатності, росту і розвитку, а також доступних 
способів інтродукції (табл. 1).

1. Оцінка успішності інтродукції троянд групи серії «Nostalgie» в умовах Правобережного Лісостепу України

Назва сорту

Показники життєздатності, бали Показники росту і розвитку, бали
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'Augusta Luise'  8  8  7  5  5  5  4 42
'Chippendale'  9  8  8  5  5  5  4 44
'Elfe'  8  8  7  5  5  5  4 42
'Gospel'  8  8  8  5  5  5  4 43
'Nostalgie'  8  8  7  5  5  5  4 44

Досвід інтродукції троянд доводить, що фактора-
ми, які обмежують їх впровадження у природно-клі-
матичні умови Правобережного Лісостепу України, 
є різкі перепади температури у зимовий період, 
морозні зими, весняні та осінні заморозки, ґрунтові 
й повітряні посухи.

У роки досліджень пагони троянд зазначених 
сортів обмерзали взимку на довжину не більше 50%, 
але протягом вегетаційного періоду рослини віднов-
лювали форму куща з притаманними кожному сорту 
габітуальними особливостями.

Дослідження показали, що троянди всіх дослідже-
них сортів витримували без видимих пошкоджень 

повітряну і ґрунтову посуху. Разом з тим для успіш-
ного росту і розвитку за тривалого зниження кіль-
кості повітряних опадів рослини потребували поливу.

Листки троянд сортів ‘Augusta Luise’, ‘Elfe’, ‘Nos-
talgie’ дещо уражалися чорною плямистістю. Рослини 
сортів ‘Chippendale’ та ‘Gospel’ виявили відносну 
імунність проти збудників захворювань.

Протягом вегетаційного періоду на залишених 
пагонах минулого року троянд сортів ‘Gospel’, ‘Nos-
talgie’ утворювалося 3–5 пагонів наступного по-
рядку. Рослини сортів ‘Augusta Luise’, ‘Chippendale’ 
і ‘Elfe’ утворювали 6 і більше пагонів. До всіх сортів 
серії «Nostalgie», представлених у колекції, успішно 
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застосовували штучне вегетативне розмноження: 
окуліруванням та живцюванням.

Сума балів досліджених сортів становила 42–44, 
тобто вони є цілком перспективними для інтродукції 
в умови Правобережного Лісостепу України.

На підставі отриманих даних було обчислено аклі-
матизаційне число —  суму показників росту, гене-
ративного розвитку, зимостійкості і посухостійкості 
(табл. 2).

2. Числові показники акліматизації троянд серії «Nostalgie» в умовах Правобережного Лісостепу України

Назва сорту Показники життєздатності, бали Акліматизаційне 
число, балівріст зимостійкість посухостійкість

'Augusta Luise' 25 35 25 85
'Chippendale' 25 40 25 90
'Elfe' 25 35 25 85
'Gospel' 25 40 25 90
'Nostalgie' 25 40 25 90

Акліматизаційне число для троянд усіх дослі-
джених сортів становило 85–90 балів, що означає 
добру адаптацію рослин в умовах Правобережного 
Лісостепу України.

Також було проведено комплексне оцінювання 
декоративності досліджуваних сортів (табл. 3).

3. Оцінка декоративності троянд групи серії «Nostalgie» в умовах Правобережного Лісостепу України

Назва сорту

Оцінка за ознаками декоративності та господарчо-біологічними властивостями, бали
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'Augusta Luise' 18 5 9 4 7 7 8 18 4 80
'Chippendale' 18 5 9 5 7 7 8 18 4 81
'Elfe' 17 5 8 4 6 7 8 17 4 76
'Gospel' 17 5 8 4 7 7 7 18 4 77
'Nostalgie' 18 5 8 5 7 7 8 18 4 78

* у дужках наведено коефіцієнти вагомості ознак і властивостей

Досліджені сорти вирізнялися різноманітністю за-
барвлення квіток: від абрикосово-рожевих та оран-
жево-рожевих у сортів ‘Augusta Luise’ та ‘Chippen-
dale’ відповідно або зеленкувато-білих у сорту ‘Elfe’ 
до насичено-темно-червоних у сорту ‘Gospel’ чи 
вишнево-білих у сорту ‘Nostalgie’. Разом з тим слід 
зауважити, що після дощів на пелюстках троянд 

сорту ‘Elfe’ утворювалися червонясті плями. Квітки 
сортів ‘Gospel’ за сонячної спекотної погоди поде-
куди чорніли.

В більшості досліджуваних сортів квітки великі —  
діаметром близько 10 см, чашоподібні або келихопо-
дібні, поодинокі або зібрані у невеликі суцвіття. Квіт-
ки переважно густомахрові (більше 40 пелюсток).
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Кущі здебільшого сильнорослі, з міцними, в сор-
ту ‘Elfe’ —  плеткими пагонами, добре облистнені. 
Листки зелені, блискучі.

Оригінальність троянд серії «Nostalgie» визна-
чається формою квітки, подібною до такої у ста-
ровинних троянд (чашоподібною, з численними 
пелюстками).

Цвітіння троянд досліджених сортів рясне й по-
вторне протягом сезону. У роки досліджень воно 
тривало з І декади червня до ІІ декади жовтня.

Підсумкова оцінка декоративності троянд серії 
«Nostalgie» становить 76–81 бал зі ста можливих, 
а отже всі ці сорти виявляють високу декоративність 
і заслуговують на впровадження у виробництво.

Висновки
Інтегральна числова оцінка перспективності ін-

тродукції троянд серії «Nostalgie» компанії Ros-
en Tantau, зроблена за узагальненими даними їх 
комплексного вивчення, (42–44 бали з 50) дово-
дить, що ці сорти є перспективними для подальшого 
впровадження в культуру. Обчислене на підставі 
отриманих результатів досліджень акліматизаційне 
число (85–90 зі 100) показує, що ці рослини до-
бре адаптувалися до природно-кліматичних умов 
Правобережного Лісостепу України. Узагальнена 
оцінка за ознаками декоративності та господарчо-
біологічними властивостями (76–81 бал зі 100) 
свідчить про те, що садові троянди серії «Nostalgie», 
вирощені в районі інтродукції, виявляють високу 
декоративність і заслуговують на подальше впрова-
дження у виробництво.
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И. Л. Дениско, Е. К. Мороз
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ РОЗ СЕРИИ «NOSTALGIE» 
В ОЗЕЛЕНЕНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Проанализированы показатели жизнеспособности, роста и развития, а также признаки декоративности 
роз пяти сортов серии «Nostalgie». Выяснено, что исследованные сорта хорошо акклиматизировались, 
проявляют высокую декоративность и являются перспективными для дальнейшего выращивания в по-
чвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи Украины.
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I. L. Denysko, O. K. Moroz
The National Dendrological Park «Sofiyivka» NAS of Ukraine

EVALUATION OF PERSPECTIVENESS OF INTRODUCTION OF ROSES OF 
“NOSTALGIE” SERIES IN LANDSCAPING IN THE CONDITIONS OF THE FOREIGN 

LANDSCAPE FOREST STEPPE OF UKRAINE

The indicators of viability, growth and development, as well as signs of ornamental quality of roses of five 
varieties of the «Nostalgie» series were analyzed. It is found out that the studied varieties are well acclimatized, 
exhibit high decorative and are promising for further cultivation under soil and climatic conditions of the Right-
bank Forest-Steppe of Ukraine.

УДК 582.734.4:581.54:630*232.13

І. Л. Дениско, О. К. Мороз
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ІНТРОДУКЦІЇ ТРОЯНД СЕРІЇ «MÄRCHENROSEN» 
В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Наведено результати інтродукційного сортовивчення чотирьох сортів садових троянд серії «Mär-
chenrosen» компанії Kordes (Німеччина) з колекційного фонду Національного дендропарку «Софіївка» 
НАН України. Проаналізовано показники життєздатності, росту, розвитку та ознаки декоративності: 
зимо-, морозо- та посухостійкість, комплексна стійкість проти хвороб і шкідників, збереження габітусу, 
пагоноутворення, цвітіння, забарвлення, форма, махровість квіток тощо. Визначено, що досліджені сорти 
є перспективними для подальшого введення в культуру, добре акліматизувалися у ґрунтово-кліматичних 
умовах Правобережного Лісостепу України та виявляють високу декоративність.

Ключові слова: садові троянди, інтродукція, адаптація, декоративність, перспективність.

Вступ
Досвід впровадження троянд різних садових груп 

у Правобережному Лісостепу України доводить, що 
сортимент, який розробляється, повинен містити 
не лише різноманітні щодо габітусу сорти з широкою 
гамою забарвлення, але й з високою стійкістю проти 
несприятливих природно-кліматичних факторів, 
збудників основних захворювань тощо.

Oсобливе місце cеред інтродуцентів посідають 
так звані англійські троянди селекції Девіда Остіна 
(English Roses, у зарубіжних виданнях також New 
Shrubs або David Austin Roses). Вони поєднують 
тривале, майже безперервне цвітіння, притаманне 
сучасним трояндам, і форму квітки й аромат старо-
винних троянд. Популярність, якої англійські троян-
ди набули в усьому світі, заохотила інших провідних 
селекціонерів до створення власних «англійських» 

сортів, об’єднаних їхніми оригінаторами у так зва-
ні «ностальгічні» серії: «English Legend» компанії 
Harkness, «Märchenrosen» компанії Kordes, «Nos-
talgie» компанії Rosen Tantau, «Romantica» компанії 
Meilland.

Метою нашого дослідження було теоретичне й 
експериментальне обґрунтування інтродукції троянд 
серії «Märchenrosen» компанії Kordes (Німеччина). 
Вказана серія сортів запропонована оригінаторами 
як така, що поєднує красу виповнених ностальгічних 
квіток з високою стійкістю рослин [6].

Матеріали та методи досліджень
Протягом 2012–2015 років було проведено оцін-

ку успішності інтродукції троянд сортів серії «Märch-
enrosen»: ‘Gebrüder Grimm’ Fl. (Kordes, 2002), 
‘Lions-Rose’ Fl. (Kordes, 2002), ‘Pomponella’ Fl. 
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(Kordes, 2005), ‘Rotkäppchen’ Fl. (Kordes, 2007). 
Досліджували рослини, щеплені на Rosa canina 
L., висаджені на колекційній ділянці дослідно-ви-
робничого розсаднику та на експозиційних ділянках 
дендропарку «Софіївка» НАН України. Вихідний 
матеріал отримували у вигляді живців від приватного 
підприємства «Трояндова республіка» (с. Кірове 
Комінтернівського району, Одеської області).

Висновки щодо перспективності вирощування 
зазначених троянд у Правобережному Лісостепу 
України робили на підставі результатів, отриманих 
при застосуванні методу інтегральної числової оцінки 
за методикою П. І. Лапіна, С. В. Сиднєвої, модифі-
кованої нами для садових троянд [1, 2].

Успішність інтродукції оцінювали за модифіко-
ваною для садових троянд методикою М. А. Кохна 
[1, 3, 4].

Первинне сортовивчення й оцінку декоратив-
ності проводили відповідно до модифікованої нами 
«Методики первичного сортоизучения садовых роз» 
В. М. Клименко, З. К. Клименко [1, 5].

Результати досліджень та їх обговорення
Щороку колекцію троянд НДП «Софіївка» 

НАН України поповнюють троянди близько 20 
сортів, різноманітних за біолого-екологічними ха-
рактеристиками та декоративними властивостями. 
Багаторічний досвід інтродукції троянд свідчить, що 
розширення сфери застосування цієї культури у су-
часному зеленому будівництві населених пунктів 
відбувається на основі впровадження сортів, які 
належать до різних садових груп. Дослідження, 
присвячені сортовивченню та оцінці інтродукованих 
троянд, мають важливе як теоретичне, так і прак-
тичне значення.

Неодмінною передумовою впровадження сортів 
у виробництво є всебічне дослідження їхніх біо-
логічних властивостей: морфологічних особливостей, 
показників інтенсивності росту й розвитку в районі 
інтродукції. Наводимо короткі характеристики до-
сліджених нами сортів:

‘Gebrüder Grimm’ Fl. (Kordes, 2002) —  Квітки 
оранжеві, з жовтим зворотнім боком пелюсток, 
махрові (26–40 пелюсток), середнього розміру 
(7–8 см), незапашні або зі слабким ароматом, зі-
брані в суцвіття. Листки темно-зелені, з полиском. 
Кущ до 80 см заввишки, діаметром до 50 см. Цві-
тіння рясне, повторне. Стійкий щодо захворювань. 
Зимостійкість задовільна.

‘Lions-Rose’ Fl. (Kordes, 2002) —  Квітки кре-
мово-рожеві, з абрикосовим центром, густомахрові 
(44–72 пелюстки), великі (7–10 см), запашні, 
зібрані в суцвіття. Листки зелені, блискучі. Кущ за-
ввишки до 80 см, діаметром близько 60 см. Цвітіння 
рясне, повторне. Подеколи уражається борошнистою 
росою. Зимостійкість посередня.

‘Pomponella’ Fl. (Kordes, 2005) —  Квітки насиче-
но-рожеві, кулясті, густомахрові (42–65 пелюсток), 
невеликі (4–6 см), з помірним ароматом, зібрані 
в суцвіття. Листки темно-зелені, з полиском. Кущ 
галузистий, розлогий, заввишки до 1,2 м, діаме-
тром до 1 м. Цвітіння рясне, повторне. Подекуди 
уражається чорною плямистістю. Зимостійкість 
задовільна.

‘Rotkäppchen’ Fl. (Kordes, 2007) —  Квітки 
темно-червоні, чашоподібні, квартовані, густо-
махрові (45–108 пелюсток), середнього розміру 
(6–7 см), з помірним ароматом, поодинокі або 
зібрані в невеликі суцвіття. Листки зелені, з полис-
ком. Кущ галузистий, до 80 см заввишки, діаметром 
до 60 см. Цвітіння рясне, повторне. Дещо уражаєть-
ся чорною плямистістю. Зимостійкість задовільна. 
Для групових насаджень.

Успішність інтродукції сортів троянд серії «Märch-
enrosen» в умовах Правобережного Лісостепу Укра-
їни оцінювали відповідно до суми основних по-
казників життєздатності, росту і розвитку, а також 
доступних способів інтродукції (табл. 1).

Досвід інтродукції троянд за умов Правобереж-
ного Лісостепу України доводить, що факторами, 
які обмежують впровадження нових сортів, є різкі 
перепади температури у зимовий період, морозні 
зими, весняні та осінні заморозки, ґрунтові та по-
вітряні посухи.

Спостереження показали, що пагони більшості 
досліджених сортів обмерзали протягом зимового 
періоду на довжину не більше 50%. Обмерзання 
пагонів до рівня накриття спостерігали тільки у сорту 
‘Lions-Rose’. Разом з тим обмерзання верхньої час-
тини пагонів не перешкоджало подальшому розвитку 
рослин, оскільки під час проведення обов’язкового 
агротехнічного заходу весняного обрізування кущів 
з метою формування крони всі слабкі й пошкоджені 
пагони видаляли, залишаючи 3–4 найсильніших 
пагона, обрізаних на зовнішню бруньку. Протягом 
періоду вегетації рослини всіх сортів повністю від-
новлювали форму куща з притаманними сортам 
габітуальними особливостями.
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1. Оцінка успішності інтродукції троянд групи серії «Märchenrosen» в умовах Правобережного Лісостепу України

Назва сорту

Показники життєздатності, бали Показники росту і розвитку, бали
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'Gebrüder Grimm' 8 8 8 5 5 5 4 43
'Lions-Rose' 5 8 3 4 5 5 4 34
'Pomponella' 8 8 7 5 5 5 4 42
'Rotkäppchen' 7 8 6 5 5 5 4 40

Всі досліджувані сорти витримували без видимих 
пошкоджень повітряну і ґрунтову посуху, однак 
зауважимо, що для успішного росту й розвитку 
за тривалого зменшення кількості повітряних опадів 
рослини потребують поливу.

Рослини сорту ‘Gebrüder Grimm’ виявили відносну 
імунність проти збудників захворювань. Разом з тим 
листя рослин сорту ‘Lions-Rose’ значною мірою 
уражалося борошнистою росою. Також подекуди 
спостерігали ураження троянд сортів ‘Pomponella’ 
та ‘Rotkäppchen’ чорною плямистістю. Отже, необ-
хідною є регулярна обробка отрутохімікатами з метою 
профілактики й лікування захворювань.

Протягом вегетаційного періоду на залишених 
пагонах минулого року утворювалося шість і більше 
пагонів наступного порядку.

До всіх сортів серії «Märchenrosen», представ-
лених у колекції, успішно застосовували штуч-
не вегетативне розмноження: окуліруванням та 
живцюванням.

Перспективність інтродукції оцінювали за сумою 
балів:

41–50 —  цілком перспективні;
31–40 —  перспективні;

21–30 —  малоперспективні;
менше 20 —  неперспективні.
Сорти ‘Gebrüder Grimm’ і ‘Pomponella’ мають 

суму балів, що дорівнює 43 й 42 відповідно, і є 
цілком перспективними для інтродукції в умови Пра-
вобережного Лісостепу України. Сорти ‘Lions-Rose’ 
та ‘Rotkäppchen’ мають суму балів 34 й 40 відповід-
но, й можуть вважатися перспективними.

На підставі отриманих даних було обчислено аклі-
матизаційне число —  числовий показник успішності 
інтродукції, що є сумою показників росту, генера-
тивного розвитку, зимостійкості і посухостійкості 
[1, 4, 5]:

А = Р∙в + Зс∙в + Пс∙в,
де Р —  показник росту;
Зс —  показник зимостікості;
Пс —  показник посухостійкості;
в-коефіцієнти вагомості ознаки:
для зимостійкості —  10;
для посухостійкості —  5;
для росту —  5.
Показники було оцінено візуально за 5-бальною 

шкалою і з урахуванням коефіцієнтів вагомості ознак 
обраховано акліматизаційне число (табл. 2).

2. Числові показники акліматизації троянд серії «Märchenrosen» в умовах Правобережного Лісостепу України

Назва сорту
Показники життєздатності,бали Акліматизаційне 

число, балівріст зимостійкість посухостійкість
'Gebrüder Grimm' 25 40 25 90
'Lions-Rose' 25 30 25 80
'Pomponella' 25 40 25 90
'Rotkäppchen' 25 40 25 90
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Успішність інтродукції троянд патіо визначили 
за величиною акліматизаційного числа:

76–100 —  добра адаптація;
51–75 —  задовільна адаптація;
26–50 —  слабка адаптація;
1–25 —  адаптація відсутня.
Акліматизаційне число для троянд досліджених 

сортів дорівнювало 80–90 балів, що означає добру 

адаптацію цих рослин в умовах Правобережного 
Лісостепу України.

Також було проведено комплексну оцінку деко-
ративності досліджуваних сортів (табл. 3). Ознаки 
декоративності та господарчо-біологічні властивості 
оцінювали за 5-бальною шкалою з урахуванням 
коефіцієнту вагомості кожної ознаки чи властивості.

3. Оцінка декоративності троянд групи серії «Märchenrosen» в умовах Правобережного Лісостепу України

Назва сорту

Оцінка за ознаками декоративності та господарчо-біологічними властивостями, бали
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'Gebrüder 
Grimm'

18  5  9  5  8  7  8 18  4 82

'Lions-Rose' 16  5  8  5  6  6  8 18  4 76
'Pomponella' 16  5  9  5  6  7  9 16  4 77
'Rotkäppchen' 18  5  8  5  8  7  8 16  4 79

*у дужках наведено коефіцієнти вагомості ознак і властивостей

Рожеві квітки сорту ‘Pomponella’ з часом вицвіта-
ли, і їхнє забарвлення змінювалося майже до білого. 
Після дощу на пелюстках троянд сорту ‘Lions-Rose’ 
утворювалися червонясті плями.

В сортів ‘Gebrüder Grimm’, ‘Pomponella’, ‘Rot-
käppchen’ квітки середнього розміру (діаметром 
4–7 см), у сорту ‘Lions-Rose’ —  великі (7–10 см), 
чашоподібні (у троянд сорту ‘Pomponella’ —  куляс-
ті), зібрані в суцвіття. Квітки сортів ‘Lions-Rose’, 
‘Pomponella’, ‘Rotkäppchen’ густомахрові (більше 
40 пелюсток), у сорту ‘Gebrüder Grimm’ —  махрові 
(26–40 пелюсток). Кущі галузисті, добре облист-
нені. Листки зелені, блискучі.

Оригінальність троянд серії «Märchenrosen» ви-
значається формою квітки —  чашоподібною або 
кулястою з численними пелюстками, що, в поєднанні 
з рясним повторним цвітінням, відкриває широкі 
можливості для використання цих троянд у садово-
паркових композиціях.

Підсумкова оцінка сортів становить 76–82 бали 
зі ста можливих, а отже всі ці сорти виявляють ви-
соку декоративність і заслуговують на впровадження 
у виробництво.

Висновки
Інтегральна числова оцінка перспективності ін-

тродукції троянд «Märchenrosen» компанії Kordes, 
виконана за узагальненими даними їх комплексного 
вивчення, (34–43 бали з 50) доводить, що ці сорти 
є перспективними для подальшого впровадження 
в культуру. Обчислене на підставі отриманих ре-
зультатів досліджень акліматизаційне число (80–90 
балів зі 100) показує, що ці рослини, інтродуковані 
до Правобережного Лісостепу України, добре адап-
тувалися до природно-кліматичних умов району 
інтродукції. Узагальнена оцінка за ознаками декора-
тивності та господарсько-біологічними властивостя-
ми (76–82 бали зі 100) свідчить про те, що садові 
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троянди серії «Märchenrosen», вирощені в районі 
інтродукції, виявляють високу декоративність і за-
слуговують на впровадження у виробництво. Разом 
з тим, з огляду на уразливість щодо захворювань, 
досліджені сорти потребують ретельного дотримання 
захисних заходів.
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И. Л. Дениско, Е. К. Мороз
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ РОЗ СЕРИИ 
«MÄRCHENROSEN» В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Приведены результаты интродукционного сортоизучения четырех сортов садовых роз серии 
«Märchenrosen» компании Kordes (Германия) из коллекционного фонда Национального дендропарка 
«Софиевка» НАН Украины. Проанализированы показатели жизнеспособности, роста, развития и при-
знаки декоративности: зимо-, морозо- и засухоустойчивость, комплексная устойчивость против болезней 
и вредителей, сохранение габитуса, побегообразование, цветение, окраска, форма, махровость цветков 
и т. д. Выяснено, что исследованные сорта являются перспективными для дальнейшего введения в культуру, 
хорошо акклиматизировались в почвенно-климатических условиях Правобережной Лесостепи Украины 
и проявляют высокую декоративность.

Ключевые слова: садовые розы, интродукция, адаптация, декоративность, перспективность.

I. L. Denysko, O. K. Moroz
The National Dendrological Park «Sofiyivka» NAS of Ukraine

PERSPECTIVE EVALUATION OF «MÄRCHENROSEN» ROSES INTRODUCTION IN 
THE CONDITIONS OF THE RIGHTBANK FORESTSTEPPE ZONE OF UKRAINE

The outcomes of introduction research on four cultivars of «Märchenrosen» roses are cited in the article. 
The roses are originated by Kordes company (Germany) and belong to the collection funds of the National 
Dendrological Park «Sofiyivka» NAS of Ukraine. Viability, growth and development indices as well as orna-
mental qualities (tolerance for winter conditions, frost hardiness, drought resistance, complex disease and pest 
resistance, habit maintenance, shoot formation, flowering, coloration, shape of flowers, petal number etc.) were 
analyzed. It is established that the cultivars are promising for the subsequent introduction, well-acclimatized in the 
soil and nature conditions of the Right-Bank Forest-Steppe Zone of Ukraine and display their high ornamental 
qualities.

Keywords: garden roses, introduction, adaptation, ornamental qualities, perspective.
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І. П. Діденко, Т. А. Швець, Т. М. Сидорук
Національний дендрологічний парк «Софіївка« НАН України

ЕФЕКТИВНІ СПОСОБИ РОЗМНОЖЕННЯ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН EX 
SITU НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН 

УКРАЇНИ

З’ясовано ефективні способи розмноження трав’янистих рослин ex situ Національного дендрологіч-
ного парку «Софіївка» НАН України. Вивчено здатність досліджених видів до самосіву, показники їх 
насіннєвої продуктивності. Установлено, що у більшості видів коефіцієнт зав’язування плодів коливається 
від 54,6 до 99,4%. Виділено види зі швидким проростанням насіння (15–25 днів) та довгим (35–40 
днів). Було досліджено вегетативне розмноження досліджених видів та виділено види з високим відсотком 
укорінення, з’ясовано ефективність стеблового, листкового та кореневого живцювання для різних видів.

Ключові слова: трав’янисті рослини, проростання насіння, насіннєва продуктивність, насіннєве роз-
множення, вегетативне розмноження, живцювання.

Вступ
Інтродукція рослин —  важливий інструмент зба-

гачення рослинних ресурсів, підвищення біотичного 
різноманіття, а також збереження зникаючих видів. 
Успіх інтродукції тієї чи іншої рослини зумовлений 
здатністю до відтворення, тому вивчення способів 
розмноження рослин є важливим етапом інтродук-
ційного випробування. Співвідношення насіннєвого 
та вегетативного розмноження визначає життєву 
стратегію видів у різних умовах існування. Важли-
вість використання насіннєвого розмноження інтро-
дуцентів полягає в отриманні великої кількості нових 
особин зі спадковими ознаками, які можуть бути 
використані для селекції. Доцільність вегетативного 
розмноження з’являється за необхідності отримання 
особин певного виду з однорідними морфологічними 
ознаками. Декоративні багаторічники розмножу-
ють вегетативно через високу потребу в садивному 
матеріалі, а також це важливий спосіб збереження 
незмінної спадковості.

Розмноження вивчене в достатній мірі у культур-
них рослин і в значно меншій —  у дикорослих. Веге-
тативному розмноженню трав’янистих рослин при-
свячені роботи багатьох вітчизняних і закордонних 
вчених [4, 7, 11]. Схожість та енергію проростання 
насіння рослин в умовах Карпат вивчали І. В. Бе-
режний (1959), І. В. Вайнагій (1971; 1974), в умо-
вах Криму —  Г. Н. Шестаченко (1974) [1, 2, 3, 
12]. Досить успішні результати при розмноженні 

трав’янистих багаторічників отримала Г. К. Тавлінова 
(1961) [10].

Метою нашої роботи було дослідити репродук-
тивну здатність трав’янистих багаторічників ex situ 
Національного дендрологічного парку «Софіївка» 
НАН України, виділити найбільш ефективні способи 
їх розмноження.

Матеріали та методи досліджень
Матеріалами для досліджень були багаторічні 

трав’янисті рослини, інтродуковані в Національному 
дендрологічному парку «Софіївка» НАН України.

При вивченні насіннєвого розмноження досліджу-
ваних видів враховували наявність плодоношення 
та кількість самосіву (за методикою Р. А. Карпісо-
нової, 1985) [5]. За методикою І. В. Верещагіної 
(1977) виділені наступні групи: 1 —  розмноження 
органами пагонового походження; 2 —  розмноження 
органами кореневого походження; 3— розмножен-
ня діленням; 4 —  розмноження живцюванням [4]. 
Самий поширений спосіб вегетативного розмножен-
ня —  живцювання. При розмноженні живцями ми 
підбирали середовище для укорінення та з’ясовували 
вплив зовнішніх факторів на цей процес. Нами було 
випробувано ряд субстратів: нейтральний торф, 
пісок, перліт та суміш піску з торфом.

Результати досліджень та їх обговорення
Здатність виду до плодоношення при інтродукції 

вказує на його високу життєздатність в нових умовах 



ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016   63

(Левина, 1961) [6]. У колекції Національного 
дендропарку «Софіївка» у більшості видів відміче-
ний самосів, що свідчить про те, що рослина добре 
адаптувалася в нових умовах (табл. 1). Нерегуляр-
но формують насіння Doronicum orientale Ho{m., 
Sedum spectabile (Boreau) H. Ohba., Meechania 
urticifolia (Miq.) Makino. Деякі види гарно цвітуть, 
але не плодоносять (Hedera helix L. та H. colchica, 

представники роду Epimedium). Причини відсутнос-
ті плодоношення потребують спеціального вивчен-
ня. Дають насіння низької якості Vinca acutiloba, 
V. major, V. minor, або ж не встигають утворити 
насіння через пізнє цвітіння. Інша ж група рослин 
плодоносить, але насіння їх настільки дрібне, що їх 
насіннєве розмноження економічно невигідне (пред-
ставники роду Sedum L. і Thymus L.).

1. Список видів трав’янистих багаторічників, які дають самосів в умовах Національного дендрологічного 
парку «Софіївка» НАН України

Вид Рясність Вид Рясність
Allium schoenoprasum L. sol Fritillaria  imperialis L. sol
Allium ursinum L. sol Fritillaria  meleagris L. sol
Alyssum montanum L.   sol Fritillaria ruthenica  Wikstr. sol
Arabis alpina L. cop Hieracium auranthiacum L. sol
Armeria arctica (Cham.) Wall. cop Helleborus caucasicus A. Br. sol
Armeria plantaginea (All.) Wild. cop Helleborus purpurascens Waldst. et Kit sol
Aquilegia caerulea James cop Helleborus niger L. sol
Anemona dichotoma L. cop Helleborus  foetidus L. cop
Campanula latifolia L. sol Grossheimia macrocephala (Muss.-Pus-

chk. ex Willd.) Sosn. et Takht
sol

Campanula persicifolia L. un Geranium  macrorrhisum L. un
Campanula trachelium L. cop Iberis sempervirens  L. sol
Cerastium  biebersteinii DC. un Leucanthemum vulgare Lam. cop
Centaurea montana L. s. str. cop Ligularia dentata (A.Gray) H.Hara sol
Dianthus deltoides L. sol Ligularia przewalskii (Maxim.) Diels sol
Dianthus gratianopolitanus  Vill. sp Platicodon grandiflorus (Jacq.) A.DC. un
Dianthus plumarius  L. sol Papaver orientale L. cop
Dictamnus albus  L. un Polemonium caeruleum L. cop
Digitalis lanata Ehrh. cop Primula elatior (L.) Hill. sol
Eriophyllum lanatum (Pursh) Forbes sp Viola sorroria Willd. sol

Viola  palmata L. sol

Масовий самосів (сор) відмічається у представ-
ників роду Helleborus, Allium ursinum. Aquilegia 
caerulea, Papaver orientale, Viola palmata, V. sorroria. 
Частий самосів (sol) відмічено у Allium schoenopra-
sum, Armeria plantaginea, Eriophyllum lanatum (sp) 
дає менше самосіву, а у Dictamnus albus він взагалі 
поодинокий (up).

Один із показників успішності інтродукції —  насін-
нєва продуктивність рослин. Чим краще плодоносить 
рослина в нових умовах, тим успішніше виживання 

виду. Відомостей про насіннєву продуктивність до-
сліджених видів небагато (Мамонтова, 1984; Собко, 
Дубенец, 1984) [8, 9].

Нами була визначена насіннєва продуктив-
ність і відсоток зав’язування плодів для 14 видів 
трав’янистих багаторічників (табл. 2). Найбільше 
зав’язують плодів Campanula carpatica, Cerastium 
biebersteinii та Alyssum montanum. У більшості ви-
дів цей показник коливається від 54,6 до 98,4%, 
а самий низький у Bergenia crassifolia (33,4%).
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2. Показники насіннєвої продуктивності насіння трав’янистих багаторічників (2011–2015 рр.)

Вид
Кількість

генеративн. 
пагонів на кущ

квіток на пагоні плодів на 
пагоні

насіння в плоді зав’язування 
плодів, %

Allium schoenoprasum   8,4±1,6  68,9±1,5  62,9±1,3   4,6±0,6  88,0±0,2
Alyssum montanum  26,4±4,7  16,8±1,3  16,9±0,9   1,7±0,4  70,2±1,2
Arabis caucasica Schlecht. 182,0±1,4  42,5±2,8  27,7±1,9  14,2±0,4  54,6±1,1
Armeria cantabrica Boiss. & 
Reut. ex Willk.

 38,2±6,3  77,9±2,3  62,8±1,1  58,0±0,6  86,6±1,2

Aubrieta columnae  72,5 ±2,7   8,0±0,1   6,7±1,2  15,2±0,3  90,9±0,6
Alyssum saxatile  40,4±2,6   6,4±1,4   6,7±0,6  19,5±0,9  85,8±0,9
Bergenia crassifolia   3,9±0,7  85,9±3,4  20,2±0,8  63,4±0,6  33,4±0,5
Campanula carpatica  32,2±1,6   5,3±0,8   5,2±0,7  96,2±0,5  92,2±1,1
Cerastium biebersteinii 102,0±4,6   7,2±0,7   7,4±0,9  14,2±0,6  98,4±1,4
Draba sibirica  43,8±1,6   9,8±0,8   9,1±0,4   8,7± 0,2  88,2±1,2
Helleborus caucasicus  10,2±0,6   2,6±0,5   1,8±0,2  29,4±0,2  65,9±2,1
Helianthemum apenninum  15,2±1,5  13,8±1,1  11,8±1,1  25,0±1,4  90,1±1,1
Iberis sempervirens  83,7±3,7  21,0±1,1  13,4±1,2   1,9±0,9  73.2±1,6
Platicodon grandiflorus   6,7±1,2   8,9±0,9   7,7±0,4  75,8±1,1  77,6±1,3

Слід відмітити, що у рослин, в яких висока на-
сіннєва продуктивність, самосів не відмічений, 
а зав’язування плодів складає 56%.

Особливості проростання насіння вивчали у 48 ви-
дів. Відмічено види, які проростають досить швидко 
(15–25 днів) —  Alyssum montanum, Aster alpinus, 
Platicodon grandiflorus, Armeria cantabrica, Liatris 
spicata (L.) Willd., Sedum spurium M. Bieb. До видів 
рослин, насіння яких проростає довго і менш активно 
(35–40 днів) ми відносимо Eriophyllum lanatum 
(Pursh) J. Forbes, Aubrieta columnae Guss. та Iberis 
sempervirens.

Ґрунтова схожість відрізняється від лабораторної 
для різних видів по різному. Для Allium schoenopra-
sum, Armeria plantaginea, Aster alpinus L., Heuchera 
sanguinea Engelm., Liatris spicata L. та Platicodon 
grandiflora лабораторна схожість була вище ґрунто-
вої в середньому на 32%. У інших видів при посіві 
в ґрунт схожість насіння не дуже відрізнялась від 
лабораторної. Наприклад, у Helianthemum num-
mularium (L.) Mill. лабораторна схожість складала 
56%, а ґрунтова —  52%.

Вегетативне розмноження вищих рослин має 
не менше значення, ніж насіннєве, а в деяких умовах 

і більше, так як в багатьох випадках забезпечує 
більш стійке завоювання простору й більш щільне 
заселення його [11].

В результаті наших досліджень відмічено, що 
частина живців добре укорінюється в піску (Iberis 
sempervirens, Nepeta mussinii Spreng., представники 
роду Hedera), інші надають перевагу перліту (Sedum 
spectabile Boreau.), а в торфі краще укорінюються 
представники Helianthemum та Dianthus. У осно-
вної ж маси рослин живці укорінюються в суміші 
торфу і піску (таб. 3).

При стебловому живцюванні важливі також стро-
ки живцювання та частина пагона, яка використову-
ється для живця. Встановлення оптимальних строків 
живцювання утруднене тим, що це не конкретна 
дата, а стан рослин. Результати спостережень по-
казали, що травневі та липневі строки для більшості 
рослин кращі. Ми вважаємо, що це пов’язано з ін-
тенсивним відростанням рослин і ступенем зрілості 
стебла. Відмічено, що у Pachysandra terminalis, 
Sedum kamtschaticum та S. spectabile краще вкоріню-
ються живці, взяті з верхівки стебла; у представників 
Hedera та Helianthemum —  з середньої частини, 
у інших же досліджених видів різниця не суттєва.
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3. Укорінення (%), сума довжини коріння (см), сума довжини приросту (см) живців ґрунтопокривних 
рослин при використанні різних субстратів

Вид Субстрат Укорінення, %
На одному живці

Rк Rп

Dianthus plumarius L.

1  86,7±2,8  87,1±2,5  44.5±3.3
2  82,3±1,6 147,8±3,2  86,7±1,8
3  96,8±3,1  88,8±2,7  13,4±1,7
4  90,3±2,4  77,9±3,5  44,4±3.1

Hedera helix

1  99,2±2,8 153,5±3,1  48,5±3,3
2  97,4±2,3 107,7±4,0  33,6±3,2
3  63,3±1,6  72,6±3,1  20,1±2,8
4  70,1±2,1  37,3±3,5  22,8±3,1

Helianthemum nummularium

1  70,0±1,7 190,4±1,1   8,5±1,4
2  64,3±2,4 107,2±4,0  13,7±4,8
3  82,5±1,7 202,8±1,8 203,7±1,8
4  74,4±1,7 115,3±2,1  75,4±2,2

Iberis sempervirens

1  89,8±1,5  91,1±3,4  51,4±3,1
2  88,7±1,2  52,2±5,1   8,6±1,1
3  75,3±0,8  37,1±4,7   7,4±0,9
4  81,8±1,1  65,9±3,7   7,6±0,1

Sedum spectabile

1  95,9±2,4  14,7±3,7  95,9±3,3
2  97,3±2,7 161,8±2,1  88,7±3,3
3  81,5±1,6  30,6±4,3  21,0±2,7
4  85, ±32,1  75,8±3,3  30,1±3,0

Nepeta mussinii

1  98,2±2,7 152,8±2,5  40,2±1,2
2  80,2±1,8  86,2±3,3  10,0±0,8
3  57,6±0,6  62,5±2,8  13,5±3,1
4  71,4±1,9  84,0±3,7  29,73±,4

Sedum spurium 

1  91,5±2,3 237,8±6,7  72,5±2,7
2  94,0±2,1 303,6±1,2  38,8±2,3
3  86,9±1,7 154,4±2,1  42,5±3,1
4  89,7±2,6 161,8±1,5  83,7±2,2

Sedum kamtschaticum Fisch.

1  94,8±1,5 459,4±1,1  86,1±2,3
2  84,9±2,7 237,8±1,7  78,5±2,0
3  54,3±1,6 207,7±1,8  46,5±3,5
4  67,5±1,4 298,4±1,5  63,7±2,7

Pachysandra terminalis Sieb. 
еt Zucc.

1  89,6±2,1  11,3±2,5  32,4±1,9
2  58,3±1,9   9,8±1,9  20,7±1,5
3  84,1±2,6  15,6±2,7  23,9±1,6
4  87,6±2,1  26,1±2,2  24,2±1,4
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Нами встановлено, що укорінення залежить і від 
фаз розвитку маточної рослини. Живці Dianthus, 
Helianthemum, Iberis, Nepeta та Pachysandra кра-
ще укорінюються, коли живці взяті з рослин, які 
вже відцвіли. Живці Pachysandra взяті до цвітіння, 
укорінилися на 35,3%, а після цвітіння —  на 89,3%. 
Живці ж більшості видів Sedum краще укорінюють-
ся, якщо взяті з рослин до цвітіння.

Менш поширене розмноження рослин кореневими 
живцями, які, як правило, заготовляються з горизон-
тальних бічних коренів (кореневищ). Із досліджених 
рослин так краще всього розмножується Bergenia, 
Helianthemum, Helleborus, Hosta та Iris. Корене-
вище ми розрізали так, щоб кожний живець був 
з брунькою (краще їх брати в кінці травня). Утво-
рення коріння починається через 20–25 днів, а через 
1–1,5 місяця у Bergenia формується надземна маса, 
у Helleborus вона з’являється лише навесні наступ-
ного року. Поділ кореневища Iris краще проводити 
в серпні, а у Hemerocallis —  навесні.

Проведені досліди по укоріненню представни-
ків роду Vinca стебловими живцями, які були взяті 
з пагонів поточного року, за різних строків жив-
цювання показали, що живці добре укорінюються 
протягом весняно-літнього сезону, майже однаково, 
як із цілими листками, так і зрізаними наполовину. 
Найдовші пагони після укорінення дали рослини, які 
живцювали в травні, з верхньої частини пагону, але 
не дуже відрізнялися і ті, що були взяті з середньої 
та нижньої частини. Але у Vinca major L. і Vinca 
herbacea Waldst. et Kit. укорінювалися лише живці, 
взяті з верхівки пагону.

Вегетативне розмноження Helleborus purpurascens 
полягає, в першу чергу, в повільному розростанні 
кореневища. Штучне розмноження проводиться 
поділом кореневищ, яке можна успішно проводити 
як навесні, так і восени.

Крім спонтанного вегетативного розмноження, 
Muscari racemosum розмножували штучно: зрізані 
і поставлені у воду квітконоси за лабораторних умов 
укорінюються і на кінець вегетаційного сезону утво-
рюють до 4 цибулинок.

Серед методів вегетативного розмноження давно 
відоме розмноження листковими живцями, тобто 
без будь-якої частини стебла. Нами відмічено, що 
нові пагони і нові корінці листкових живців розвива-
ються з первинної, а частіше з вторинної меристеми. 
У деяких видів роду Sedum нові пагони і коріння 
утворюються в тканинах калюсу, який утворюється 

на поверхні зрізу як результат активності вторинних 
меристем. У листкових живців представників роду 
Sedum значна частина зрізу покривається калюсом 
через декілька днів. У наших дослідженнях успішно 
утворювалися і в подальшому розвивали надземну 
масу листкові живці родів Bergenia, Sedum, Prim-
ula, а от у видів роду Hedera і Vinca нам вдалося 
отримати потужну кореневу систему, але пагонів 
так і не отримали.

Висновки
Отже, нами встановлено, що за характером про-

ростання досліджені види можна розділити на дві 
групи: 1 —  насіння з нормальним проростанням; 2 —  
насіння із утрудненим проростанням. Насіння першої 
групи характеризується високою як лабораторною, 
так і польовою схожістю (від 69 до 96%), насіння ж 
другої групи зовсім з протилежними даними.

За строками висіву нами виділено 4 групи видів: 
1 —  види, насіння яких сходить при весняному посіві; 
2 —  види, насіння яких сходить при посіві свіжозі-
браного насіння; 3 —  види, насіння яких сходить при 
посіві під зиму; 4 —  види, насіння яких сходить при 
посіві як навесні, так і під зиму.

За способами розмноження досліджені види ex 
situ Національного дендрологічного парку «Со-
фіївка» можна розділити на три групи. До першої 
групи відносяться рослини, які розмножуються за-
галом насіннєвим способом. Другу групу становлять 
види, які розмножуються виключно або переважно 
вегетативно. До третьої групи належать рослини, 
які здатні розмножуватися в більш-менш рівній мірі 
як насінням, так і вегетативно.
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И. П. Диденко, Т. А. Швец, Т. Н. Сидорук
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗМНОЖЕНИЯ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ EX 
SITU НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «СОФИЕВКА» НАН 

УКРАИНЫ

Выяснены эффективные способы размножения травянистых растений ex situ Национального дендро-
логического парка «Софиевка» НАН Украины. Выучена способность исследованных видов к самосеву, 
показатели их семенной продуктивности. Установлено, что у большинства видов коэффициент завязы-
вания плодов колеблется от 64 до 92%. Выделены виды с быстрым прорастанием семян (15–25 дней) 
и длительным (35–40 дней). Исследовано вегетативное размножение исследованных видов и выделены 
виды с высоким процентом укоренения, выяснена эффективность стеблевого, листового и корневого 
черенкования для разных видов.

I. P. Didenko, T. A. Shvets, T. N. Sydoruk
National dendrological park “Sofiyivka” NAS of Ukraine

EFFECTIVE METHODS OF PROPAGATION OF HERBACEOUS PLANTS EX SITU OF 
THE NATIONAL DENDROLOGICAL PARK “SOFIYIVKA” OF NAS OF UKRAINE

E{ective methods of herbaceous plants propagation ex situ of the National dendrological park “Sofiyivka” 
of NAS of Ukraine are clarified. Suitability of investigated species to self-sown seed and indices of their seed 
e%ciency was researched. It was established that fruit tying index have been varied from 64 to 92%. Species with 
rapid seed germination (15–25 days) and long-term seed germination (35–40 days) were recovered. Vegetative 
propagation of researched species was investigated, as well as species with the high rootage percent were extracted; 
stem, leaf and root cutting e%ciency for di{erent species was explored.
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УДК: 632.071

Н. В. Драган
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

РЕГЕНЕРАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВІКОВИХ ДЕРЕВ QUERCUS ROBUR L.

На вікових дубах дендропарку «Олександрія» виявлені чисельні різноманітні пошкодження цілісності 
кори і деревини: механічні ушкодження, рани від морозо- і грозобоїнин, дупла тощо. Найактивніше 
відбувалися регенераційні процеси при заростанні зрізів скелетних гілок, механічних обдирів кори, слаб-
ше —  морозо- і грозобоїн. Дупла повністю не заростали. Практично не відбувалися регенераційні процеси 
на ранах від поперечного раку. Ефективність заростання ран від зрізів залежить від місця зрізу (най-
швидше і повністю заростають зрізи, зроблені «на кільце»; дуже близькі до стовбура та зрізи, зроблені 
на «пеньок» практично не заростають). Швидше заростають зрізи, зроблені навесні до розпускання 
листя. Покриття ран ізоляційним матеріалом не пришвидшує її заростання і не запобігає розвитку гнилі.

Ключові слова: дендропарк «Олександрія», вікова діброва, рани на дубах, регенераційні процеси, 
заростання ран.

Вступ
Здатність до регенерації широко поширена в рос-

линному світі. Унікальною властивістю заліковувати 
рани володіють всі дерева. Явище регенерації стано-
вить великий теоретичний і практичний інтерес, різні 
форми регенерації слугують чудовими модельними 
системами для вивчення механізмів морфогенезу.

В умовах конкретного екотопу життєздатність 
дерева, реакції на ці чинники будуть корегуватися 
природою і інтенсивністю даних впливів і відріз-
нятися від таких в інших умовах місцезростання. 
Вивчення процесів регенерації у старовікових дубів 
дендрологічного парку «Олександрія» має значення 
в аспекті розробки шляхів збереження старовікової 
діброви, так як рани сприяють проникненню і роз-
витку інфекційних хвороб, що приводить в кінце-
вому рахунку до передчасного відмирання дерева.

Матеріали та методи
Об’єктом спостережень були вікові дуби природ-

ної діброви дендропарку. Огляд дубів на наявність 
ран проводили в рамках лісопатологічного моніто-
рингу стану вікової діброви (2010–2015 роки). 
Наявність ран встановлювали візуально за наявністю 
специфічних пошкоджень кори, лубу і деревини. Об-
стеження насаджень, ідентифікацію ран проводили 
за рекомендаціями В. Н. Старка (1932).

Результати та обговорення
Під раною ми розуміємо пошкодження ділянок 

кори на стовбурі, кореневих лапах і гілках дерева 
з захватом розміщених під нею лубу і деревини. 
Обстеження вікової діброви дендропарку «Олек-
сандрія» показало наявність на значній частині дубів 
різноманітних пошкоджень: неглибокі рани —  меха-
нічне пошкодження цілісності кори, рани утворені 
морозо- і грозобоїнами; рани, які проходять через 
всі шари тканин —  механічні при обламуванні або 
зрізанні скелетних гілок; глибокі рани стовбура, які 
виникають внаслідок патологічних процесів —  дупла, 
або обламування скелетних гілок з частиною стовбу-
ра; рани від поперечного раку.

Заживлення ран від зрізів скелетних гілок. По-
чаток калусоутворення починався через 1–2 місяці 
після виконання обрізки, до кінця вегетаційного се-
зону на гілках з’являвся калусний валик. За 5 років 
спостережень повністю «заростали» зрізи діаметром 
до 20 см (рис. 1), були виявлені великі зрізи, біля 
60 см в діаметрі, які повністю «заросли» за більший 
проміжок часу. У всіх випадках зрізи були зроблені 
«на кільце». У основи гілки на корі формується сво-
єрідний кільцевий наплив, складчаста кора В цьому 
місці зосереджені активні меристематичні тканини, 
за рахунок яких йде заростання рани [3]. За до-
слідженнями Laursen, 1988 (цит. по [1]) обрізка 
гілки «на кільце» також має здатність стримувати 
розвиток гнилі. При дуже близьких до стовбура 
зрізах збільшуються розміри рани і втрачаються 
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цінні тканини з високою регенераційною здатніс-
тю, що значно ускладнює заживлення рани. У на-
шому випадку, коли зріз проходив по стовбуру, рана 
заростала значно гірше, або не заростала зовсім. 
Не заростав зріз і при зрізанні гілки на певній від-
далі від стовбура —  «на пеньок». Зріз чорнів, кора 
відлущувалася, деревина «пенька» повністю оголю-
валася, в місці прикріплення до стовбура навколо 
гілки формувалися некроз, гниль, дупла (рис. 1).

Спостереження за зрізами, зробленими навесні 
до розпускання листя і восени, після їх опадання 
(по 15 скелетних гілок діаметром біля 30 см) пока-
зали, що в першому випадку вже через 2 місяці поча-
ли формуватися осередки калуса, в 2 дерев до кінця 
сезону сформувалося калусове кільке. В осінніх зрі-
зах калусні островки утворювалися в червні —  серпні 
наступного року, лише в 3 дерев до кінця вегета-
ційного сезону утворилися калусові кільця. За 5 
років спостережень заростання ран в осінніх зрізах 
були значно меншими, між у весняних. У дерев 
помірної зони ріст за рахунок камбію відбувається 

в травні —  липні, тому рани, нанесені до травня, 
заживають швидко, а пошкодження отримані після 
липня, заживають погано [4]. Літньо-осінні зрізи 
небезпечні для дерева ще й тим, що в цей час від-
бувається масове розсіювання грибних спор [8].

Довгі роки було прийнято покривати рани ізо-
люючими матеріалами, в т. ч. фарбами. З 26 огляну-
тих зафарбованих зрізів скелетних гілок діаметром 
25–40 см жодна не заросла повністю. На окремих 
регенераційні процеси закінчилися формуванням ка-
лусового кільця, часом до 5–6 см в діаметрі. На 18 
зрізах спостерігалася серія тріщин, невеликі дупла, 
гниль (рис. 1).

Нілі, 1970 (цит. по [6]) прийшов до висновку, що 
покриття ран не впливає на їх за живлення, а деякі 
навпаки знижують швидкість їх заживлення. Більше 
того, покриття не запобігає інфікуванню рани гни-
лісними грибами. Встановлено, що ці фарби можуть 
викликати гибель нешкідливих організмів, наприклад, 
дріжджових, які запобігають розвитку гнилісних 
мікроорганізмів.

Рис. 1. «Заростання» зрізів скелетних гілок у 300-літніх дерев дуба звичайного: А —  зроблених «на 
кільце», Б —  «на пеньок», В –покритого фарбою зрізу.

Морозобійні тріщини. Поширені у 3,3% 
вікових дубів. Виявлені відкриті (75%) і закриті 
25%) морозобійні тріщини. Завдовжки від 1 до 3 м, 
розташовані переважно в комлевій частині стовбу-
ра, зрідка на висоті до 5 м. У окремих морозобоїн 

кора по межі тріщини відділялася, деревина на-
бувала темного забарвлення. Заживлення великих 
морозобійних тріщин також відбувалося з інтенсив-
ним формуванням калуса, з майбутнім закриттям 
рани перидермою. Невеликі морозобійні тріщини 
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затягувалися не раніше, ніж за три роки. У майже 
половини морозобійних тріщин спостерігалася тен-
денція до збільшення. За 5 років спостережень за 20 
морозними тріщинами 14 з них повністю «заросли».

Грозобоїни. Можуть бути у вигляді тріщини 
або вирваного сегменту. Зустрічаються у 0,4% 
дубів діброви дендропарку. Проходить від вер-
шини до кореневих лап. В 1 дуба був вирваний 
сегмент деревини, утворилася рана до серцевини. 
Рана пройшла по 2 кільцям поперечного раку, ве-
ликому комлевому дуплі. В такому стані дерево ми 
спостерігаємо з 2008 року. У інших 7 вікових дубів 
грозобоїна пройшла від верхівки до основи дерева, 
не задівши деревину, полоса оголення деревини 
завширшки 10–25 см. Краї рани рівні по всій до-
вжині, по центру тріщини тонкою лінією проходить 
чорний слід від опіку. Заростання грозобійних трі-
щин в загальних рисах нагадує такий процес при 
заростанні морозобоїн. Проте, у жодного з дерев 
грозобійна тріщина повністю не заросла, лише в од-
ного дуба були кілька невеликих місць змикання 

калусу (рис. 2). Грозобоїни, в яких пошкоджена 
лише кора можуть зарости повністю і не відрізня-
тися від морозобоїн [4].

Заростання дупел. Великими ранами на дереві 
є дупла (12,8% дубів), ще на 22,2% дубів спостері-
гаються маленькі дупла діаметром до 5 см.

Такі рани дерева також намагаються «залікувати». 
По краям утворюються напливи калуса, і далі йде 
заростання рани. Проте, лише у одного дуба комле-
ве дупло повністю «заросло» (рис. 2), у всіх інших 
дерев рана залишалася відкритою. У дупел, які були 
зацементовані, закладені цеглою, калусні валики 
були значно меншими, ніж у вільних отворів. Оче-
видно, що будівельні матеріали механічно зашкоджу-
вали регенераційним процесам. Нами було виявле-
но, що дерево починає «закривати» дупла, коли вони 
ще не «відкрилися», а знаходяться у стані внутрішніх 
гнилей. По контуру внутрішньої рани починає фор-
муватися калусний валик, згодом кора сплощується 
і западає трохи в середину, а з часом утворюється 
дупло і регенераційні процеси активуються.

Рис. 2. Регенераційні процеси у вікових дубів: А —  «заростання»грозобоїн;

Б —  формування калусного валика по контуру 
внутрішньої гнилі; Г —  «поява» дупла, яке дерево 
почало залікову ти ще на стадії внутрішньої гнилі

Рани різного розміру утворюються від оголення 
деревини (на 12,3% дубів). В 0,25% це механіч-
но нанесені рани, в інших випадках йде оголення 
деревини внаслідок патологічних процесів в дереві. 
Невеликі механічні рани дерево може залікувати по-
вністю, затягування великих ран, і оголення деревини 
внаслідок патологічних процесів заростають так, 
як цей процес проходить у дупел (рис. 3).

Рани від поперечного раку. Всього в парку 
26,4% дерев уражені поперечним раком. В да-
ний час рани «відкрилися» на 1,7% деревах дуба, 

уражених поперечним раком. Вони були у вигляді 
тріщини, оголення деревини, чи дупла. Такі рани за-
ростала найважче, або ж не заростали зовсім, часто 
навіть не починали утворюватися калусні островки. 
Хоча поперечний рак не відносять до небезпеч-
них патологій [2], проте його здатність в кінцево-
му рахунку утворювати практично незаживаючі 
рани відносить дане захворювання до потенційно 
небезпечних.

Таким чином, у всіх випадках виникнення ран 
на вікових дубах відбуваються регенераційні про-
цеси, які проходять через виникнення калусних ост-
ровків, калусного кільця, потім валика і подальшого 
заростання зрізу перидермою.
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Рис. 3. «Заростання» оголеної деревини дуба: А —  при механічних травмах, Б —  при поперечному раку.

Процеси регенерації відбуваються однаково ак-
тивно і у здорових дерев при зрізанні сухих або не-
безпечних гілок, і у дерев з чисельними патологіями. 
Проте, якщо під зрізом в дерева є внутрішня гниль, 
процес регенерації може обмежитися лише утворен-
ням великого калусного валика. Не завершуються 
процеси регенерації і при неправильному зрізанні 
гілки («на пеньок», або біля самого стовбура разом 
з меристематичним кільцем).

Швидкість і ефективність заростання рани від 
зрізу залежить від часу проведення зрізу. Ізолюю-
чі покриття не пришвидшують заростанню зрізів, 
і не убезпечують дерево від зараження гнилісни-
ми мікроорганізмами. Не має різниці в швидко-
сті і повноті заростання ран у дубів різного віку. 
Активні процеси калусоутворення спостерігаються 
і у 200-річних, і 500-річних дубів.

Значення має термін зрізання, правильність 
зрізання, розмір рани. Менші рани заростають 
швидше.
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Н. В. Драган
Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕКОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ QUERCUS 
ROBUR L.

На вековых дубах дендропарка «Александрия» выявлены многочисленные разнообразные по-
вреждения коры и древесины: механические повреждения, раны от морозо- и грозобоин, дупла и пр. 
Наиболее активно регенерационные процессы происходили при зарастании срезов скелетных ветвей, 
механических обдиров коры, слабее —  морозо- и грозобоин. Дупла полностью не зарастали. Практически 
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не происходили регенерационные процессы на ранах от поперечного рака. Эффективность зарастания 
ран от срезов зависит от места среза (наибыстрее и полностью зарастают срезы, сделанные «на кольцо», 
срезы, сделанные очень близко к стволу и «на пень» практически не зарастали). Быстрее зарастали сре-
зы, сделанные весной до распускания листья. Покрытие раны изоляционным материалом не ускоряет ее 
зарастание и не предотвращает развитие гнили.

Ключевые слова: дендропарк «Александрия», вековая дубрава, раны на дубах, регенерационные процессы, 
зарастание ран.

N. V. Dragan
State arboretum «Alexandria» NAS Ukraine

REHENERATION POSSIBILITIES OF OLD TREES QUERCUS ROBUR L.

Numerous diverse damage of the integrity of the bark and wood, mechanical injury, wounds from frost and 
thunderstorm hits, hollow etc. were found on the age oaks arboretum «Alexandria» The most active regenerative 
processes taking place in the overgrown sections of skeletal branches, mechanical breakages of cortex, weaker —  
cold- and thunderstorm hits.

Hollows completely overgrown. Regenerative processes in the wounds of the cross cancers almost occurred. 
E%ciency of wound overgrowth of cuts depends on the cut (most likely completely overgrown sections were made 
«in the ring», very close to the trunk and cuts made to «stump» almost not overgrown). Rather overgrown cuts 
made in the spring before leafing. Surface of the wounds by insulating material will not speed up its overgrown 
and does not prevent development of rot on it.

Keywords: arboretum «Alexandria», age oak, wounds on oaks, regenerative processes overgrown wounds.

УДК 581.47/.48

Ю. В. Журжа
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДІВ ТА НАСІННЯ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ RHAMNUS L.

Досліджено морфологію плодів та насіння представників роду Rhamnus L.: R. alnifolia L. Herb., 
R. diamantica Nakai., R. imeretina Both., R. cathartica L., визначено біометричні параметри, що характерні 
для даних видів в умовах Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. З’ясовано, що 
при досліджені зразків насіння та плодів представників роду Rhamnus L. форма плоду куляста або обер-
нено-яйцеподібна, насіння має обернено яйцеподібну форму, здавлене з боків, звужене при основі, з ви-
пуклою спинкою та добре помітним швом збоку. Дані показники можуть бути використані як систематичні 
ознаки видів роду Rhamnus L.

Вступ
До перспективних інтродуцентів України, які є 

цінними лікарськими, вітамінними, медоносними, 
технічними та декоративними рослинами, належать 

рослини роду Rhamnus L., потенційні можливості 
яких майже не використані [4, 6].

Рід Rhamnus нараховує близько 150 видів [5, 
8, 14]. Ареал поширення цих рослин охоплює 
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переважно помірну зону Північної півкулі, окремі 
види —  Бразилію [2, 3], Північну Америку [4, 8], 
Південну Африку і тропічну Азію [11, 18].

Рід Rhamnus L. об’єднує листопадні, іноді ві-
чнозелені невеликі дерева або кущі з супротивними 
здебільшого колючими або черговими гілками [11, 
16, 18]. Ці рослини є цінним матеріалом для зеле-
ного будівництва, багато з яких уже давно і міцно 
увійшли у культуру в Європі та Північній Америці 
виключно завдяки декоративним властивостям, що 
визначається за біоморфою, формою крон, листками, 
які є дуже різноманітними за розмірами, формою, 
забарвленням, консистенцією, густотою та роз-
міщенням у кроні, а також наданню різноманітних 
форм за допомогою топіарного мистецтва.

Представники роду Rhamnus L. є лікувальними 
рослинами, які використовують в народній медицині 
проти багатьох хвороб. Крім цього види роду —  гарні 
медоносні рослини, а їх кора багата дубильними 
речовинами [4].

Перспективним способом розмноження видів роду 
Rhamnus L. є насіннєвий [4].

Відомо, що успішність широкого використання де-
ревних декоративних рослин в озелененні населених 
місць обумовлена їхньою здатністю до розмноження 
[10]. Вивчення морфології плодів і насіння має дуже 
важливе теоретичне значення для систематики і фі-
логенії рослин, для підбору ідентифікованого об’єкта 
дослідження. Без цього не можливо зробити пра-
вильних і обґрунтованих наукових висновків [17]. 
Тому при насіннєвому розмноженні важливу роль 
відіграє знання морфології плодів та насіння.

Одна з найважливіших функцій плоду —  роз-
повсюдження насіння (дисемінація). Саме з нею 
пов’язане морфологічне різноманіття плодів [9].

Для рослин роду Rhamnus, що належить до ро-
дини Rhamnaceae Juss., характерний плід кістянка 
[9]. Перші згадки про плоди жостеру можна знайти 
у «батька ботаніки» Феофраста, де він проводив до-
слідження плодів Rhamnus alaternus L. [21]. А. Це-
зальпіні у своїй роботі «De plantis libri XVI» також 
згадував про плоди роду Rhamnus [22]. Тахтаджян, 
Армен Леонович зазначав, що у результаті суккулен-
тизаціі середнього шару навколопліддя (оплодню) 
(мезокарпію), здерев’янілого внутрішнього його 
шару (ендокарпію) і зменшення кількості насінин 
з листівки виник новий тип плоду —  кістянка (лат. 
Drupa). Можливо, що в деяких випадках кістянка 
виникає з горішка, а не прямо з листівки [19].

Отже дослідження морфології плодів та насіння 
представників роду Rhamnus є актуальним.

Тому метою нашої роботи було знайти у будові 
плодів та насіння, досліджуваних видів, найбільш 
стійкі карпологічні ознаки для використання в діа-
гностиці видів роду Rhamnus L.

Матеріали та методи досліджень
Об’єктом наших досліджень були види R. alnifolia 

L’Her., R. diamantica Nakai., R. imeretina Both., 
R. cathartica L. з колекції Національного дендро-
парку «Софіївка» НАН України та зразки плодів 
та насіння одержаних з Криворізького ботанічно-
го саду НАН України. Розміри плодів визначали 
за допомогою вимірювальної лінійки з міліметровою 
шкалою, насіння досліджували за допомогою біно-
куляру БМ-51–2 (×8), при описі морфологічних 
ознак насіння, плодів використовували описовий 
метод зовнішніх морфологічних особливостей, атлас 
з описової морфології вищих рослин [1], довідник 
з морфології квіткових рослин [7] та анатомічний ат-
лас корисних та деяких видів отруйних рослин [15], 
визначення маси 1000 насінин проводили на апараті 
ВЛКТ-500 відповідно до ДСТУ 5036: 2008 [13], 
використовуючи для зважування аналітичну вагу 
типу WA-21. Для характеристики забарвлення пло-
дів і насіння використовували Міжнародну еталонну 
шкалу кольорів —  The Royal Horticultural Society 
(RHS) (2001) [12].

Результати досліджень та їх обговорення
Плоди, що характерні для рослин роду Rham-

nus, соковиті кістянки, з 2–4 кісточками, чорні, 
діаметром 6–8 мм [8, 18, 20, 23]. Екзокарпій —  
шкірястий, мезокарпій —  м’ясистий, соковитий, 
а ендокарпій —  твердий, дерев’янистий. Епідерміс 
складається з дрібних, досить товстих стінок. При 
повному дозріванні плодів (у вересні–жовтні) вміст 
ідіобласти висвітлюється, а клітини всієї м’якоті —  
мезокарпій —  ослизнюється. Стінка кісточки —  ендо-
карпій —  починається біля дрібних кристалоносних 
клітин, що покривають ряд товстостінних склереїд. 
За ними тонкостінні клітини внутрішнього епідермісу 
з коричневим вмістом, представленим дубильними 
речовинами [15].

Плодоношення представників роду Rhamnus 
в умовах Національного дендропарку «Софіївка» 
розпочинається в другій декаді травня. Дозрівання 
плодів нашої колекції припадає на третю декаду 
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серпня —  другу декаду вересня. Плоди утримуються 
на рослині до весни наступного року. Забарвлення 
плодів різноманітне: R. alnifolia ― темно-червоні 
майже чорні, R. diamantica ― фіолетово-чорні, 
R. imeretina ― чорні, R. cathartica ― чорні. Всі пло-
ди досліджуваних нами видів роду Rhamnus блис-
кучі, мають 3–4 насінини, але вони відрізняються 
за розміром, формою та забарвленням (рис. 1, 2).

Рис. 1. Плоди R. diamantica Nakai

Насіння видів роду Rhamnus овальне, ледь здав-
лене або ж округло-тригранне, інколи майже плоске 

[2, 3, 14], зі спинною чи боковою виємкою та тон-
кими підковоподібними згорнутими сім’ядолями, під 
час проростання виступаючими із тонкою хрящо-
вою оболонкою —  ендокарпом, які розкриваються 
по внутрішньому шву [4]. Шкірка тонка, щільно 
поєднана з ендокарпієм [15]. При дозріванні не роз-
кривається [8]. Поверхня гола, тьмяна, світло-ко-
ричневого, сіро-коричневого, бурувато-коричнево-
го, сіро-оливкового, болотисто-сірого забарвлення 
(рис. 3, 4). Маса 1000 насінин становить у серед-
ньому: 13,4 г. —  у R. alnifolia, 13,6 г. —  R. diaman-
tica, 19,1 г. —  R. imeretina, 15,2 г. —  R. cathartica 
(табл. 1).

Рис. 2. Плід R. imeretina Both. 

1. Порівняльно-морфологічна характеристика плодів та насіння представників роду Rhamnus

Ознака
Види роду Rhamnus

R. alnifolia R. diamantica R. imeretina R. cathartica

Забарвлення плоду темно-червоні майже 
чорні

2a0f15

фіолетово-чорні
36163b
2a172c

чорні
181417

чорні
181417

Форма плоду куляста куляста або оберне-
но-яйцеподібна

куляста куляста

Діаметр плоду, мм  5,54 ±0,14  6,23±0,15  6,58±0,12  7,57±0,07
Кількість насінин 
в одному плоді, шт.

 3  2–3  2–3  3–4

Колір насіння сіро-коричневі
855f41
937255

сіро-оливкові 
78725b
625645

болотисто-сірі
555b37
434928

бурувато-коричневі
6f2d1d

Форма насінини яйцеподібна яйцеподібна яйцеподібна яйцеподібна
Довжина насіння, мм  6,0 ± 0,1  4,8 ± 0,2      5,05 ± 0,05  4,55 ± 0,55
Ширина насіння, мм  3,05 ± 0,05  3,05 ± 0,05  3,4 ± 0,15  2,95 ± 0,15
Маса 1000 насінин, г 13,4 13,6 19,1 15,2
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Рис. 3. Насіння R. alnifolia L’Her.

Рис. 4. R. cathartica L.

Отже, при досліджені зразків насіння та плодів 
представників роду Rhamnus нами було з’ясовано, що 
форма плоду куляста або обернено-яйцеподібна, на-
сіння має обернено яйцеподібну форму, здавлене 
з боків, звужене при основі, з випуклою спинкою 
та добре помітним швом збоку.

Висновок
З’ясовані нами морфологічні відмінності плодів 

та насіння видів роду Rhamnus є доповненням щодо 
їх ботанічної характеристики.

Проведені нами дослідження дали можливість 
з’ясувати біометричні параметри плодів та насіння, 
характерні для кожного окремого виду, які необхідні 
для використання їх як систематичних ознак видів 
роду Rhamnus та робіт з насіннєвого розмноження.
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Ю. В. Журжа
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛОДОВ И СЕМЯН 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА RHAMNUS L.

Исследовано морфологию плодов и семян представителей рода Rhamnus L .: R. alnifolia L’Her., 
R. diamantica Nakai., R. imeretina Both., R. cathartica L., определены биометрические параметры, ха-
рактерные для данных видов в условиях Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН 
Украины. Установлено, что при исследовании образцов семян и плодов представителей рода Rhamnus 
форма плода шаровидная или обратно-яйцевидная, семена имеют обратно яйцевидную форму, сдавленные 
с боков, суженные у основания, с выпуклой спинкой и хорошо заметным швом сбоку. Данные показатели 
могут быть использованы как систематические признаки видов рода Rhamnus.

Y. V. Zhurzha
National dendrological park «Sofiyivka» of NAS of Ukraine

MORPHOLOGICAL DESCRIPTION OF FRUIT AND OF THE RHAMNUS L. GENUS 
REPRESENTATIVES OF THE NATIONAL DENDROLOGICAL PARK “SOFIYIVKA” 

OF NAS OF UKRAINE

It is investigated morphology of fruits and seeds of representatives of the genus Rhamnus L.: R. alnifo-
lia L. Herb., R. diamantica Nakai., R. imeretina Both., R. cathartica L., biometric parameters, the characteris-
tic of these types in the conditions of National dendrology park «Sofiyevka» of NAN of Ukraine are determined. 
It is established that at research of exemplars of seeds and fruits of the Rhamnus L. genus representatives a fruit 
form spherical or inverse and ovoid, seeds have back ovoid form, squeezed from sides, narrowed at the basis, 
with a convex back and well noticeable seam sideways. These indicators can be used as systematic signs of the 
species of genus Rhamnus L.
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УДК 581.522.4(292.486)

І. О. Зайцева, В. Ф. Опанасенко
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара

ВПЛИВ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ НА ФОТОАСИМІЛЯЦІЙНИЙ АПАРАТ 
САДЖАНЦІВ ДЕКОРАТИВНИХ ЕКЗОТІВ В УМОВАХ СТЕПОВОГО 

ПРИДНІПРОВ’Я

Досліджено вплив заходів з підживлення мінеральними елементами на процеси життєдіяльності де-
коративних кущових екзотів при їх насіннєвому розмноженні в ботанічному саду ДНУ ім. О. Гончара. 
Визначено, що використання комплексних мінеральних добрив впливає на морфоструктурні показники 
листя, сприяє розвитку пігментного апарату, що є передумовою зростання ефективності фотопродукційного 
процесу саджанців р. Buddleja, Deutzia, Hibiscus, Swida за посушливих умов району інтродукції. Уста-
новлено видоспецифічні фізіологічні реакції на внесення азоту, фосфору, калію, які підвищують стійкість 
рослин до гідротермічного стресу на ранніх етапах онтогенезу рослин.

Ключові слова: декоративні кущі, мінеральні добрива, посухостійкість, хлорофіли, каротиноїди.

Вступ
Успішність інтродукційних випробувань рослин 

та залучення їх в культуру в природно-кліматичних 
умовах степової зони часто обмежується несприят-
ливими факторами температури і зволоження. Для 
успішної приживлюваності рослин в інтродукційному 
районі особливого значення набувають умови грун-
тового живлення. Оптимізація мінерального складу 
грунту може значно підвищити стійкість рослин 
як до гідротермічного стресу протягом вегетації, так 
і до низькотемпературного стресу у зимовий період 
[1]. Серед низки заходів, які спрямовані на реалі-
зацію генетичного потенціалу рослин, ефективним 
є використання мінеральних добрив та біологіч-
но активних речовин [2]. Наявність азоту, калію 
і фосфору в поживному середовищі значною мірою 
обумовлює інтенсивність росту рослин на ранніх 
етапах онтогенезу. На сьогодні ще залишаються поза 
увагою дослідників питання оптимізації мінерального 
живлення при вирощуванні посадкового матеріалу 
малопоширених, рідкісних в культурі деревно-ку-
щових інтродуцентів, і можливостей підвищення 
таким чином їх стійкості до умов району інтродукції. 
У зв’язку з цим актуальною проблемою є вивчення 
методів розмноження декоративних екзотів та під-
вищення стійкості саджанців в умовах степової зони 
шляхом використання мінеральних добрив.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводилися у ботанічному саду 

Дніпропетровського національного університету імені 
Олеся Гончара, у природно-кліматичних умовах, ха-
рактерних для Степового Придніпров`я. У грунтово-
му покриві ботанічного саду переважають чорноземи 
звичайні, потужні або середньопотужні, з вмістом 
гумусу від 3% до 6%. У зв’язку з тим, що місце 
досліджень розташоване на схилі балки, зональні 
грунти тут еродовані, слабо або дуже змиті, збід-
нені на поживні речовини. Об’єктами досліджень 
слугували 3-річні саджанці чотирьох видів деревно-
кущових видів, інтродукованих з різних ботаніко-
географічних областей (табл. 1). Для отримання 
саджанців декоративних екзотів було використано 
насіння місцевої репродукції [3]. Досліджувані види 
мають високі декоративні якості, деякі володіють ко-
рисними та лікарськими властивостями, проте мало 
розповсюджені в культурі. За екологічними власти-
востями рослини виявляють різний ступінь зимо- 
та посухостійкості в умовах Степового Придніпров’я. 
Схема досліду передбачала внесення мінеральних 
елементів напочатку вегетації. Для кожного виду 
рослин було закладено по два варіанти досліду: 
1-й варіант —  контроль; 2-й варіант —  в пристов-
бурну лунку саджанця вносили 50 г комплексно-
го мінерального добрива NPK —  азот у вигляді 
15% нітрату натрію NaNO3, фосфор —  у вигляді 
19% гранульованого суперфосфату, калій —  у ви-
гляді 40% K2SO4. Впродовж вегетаційного періоду 
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визначали у листках вміст фотосинтетичних піг-
ментів —  хлорофілів і каротиноїдів [4] у 4-х по-
вторностях на кожний варіант. У вересні оцінювали 
морфометричні показники листків з середньої час-
тини пагонів гілкування, що закінчили лінійний ріст 

(у 25-ти повторностях на кожних варіант досліду). 
Математичну обробку результатів досліджень про-
водили методами статистичного аналізу. Визначали 
статистичні параметри незваженого ряду та їх до-
стовірність при Р=0,95.

1. Систематичне положення та географічне походження рослин

Ботанічна родина Назва виду Природний ареал
Cornaceae Engl. Swida alba (L.) Opis.  

Свидина біла
Європейська частина, Західний і Східний 
Сибір, Далекий Схід

Buddlejaceae Wilhem Buddleja alternifolia Maxim. 
Будлея черговолиста

Північно-західні райони Китаю

Hydrangeaceae Dumort.  Deutzia hybrida Wellsii hort. 
Дейція гібридна

Східна Азія

Malvaceae Juss. Hibiscus syriacus L. 
Гібіск сірійський

Південно-Східна Азія

Результати досліджень та їх обговорення
При вивченні морфометричних даних в період 

досліджень виявлена певна варіабельність морфоме-
тричних показників листової пластинки. Із загальної 
кількості первинних експериментальних даних було 
сформовано ранжований варіаційний ряд, який роз-
ділили на 5 класів з інтервалами в 10 мм довжини 
листка: I клас 21–30 мм; II клас 31–40 мм; III клас 
41–50 мм; IV клас 51–60 мм; V клас 61–70 мм.

Серед даних з довжини листків Hibiscus syriacus 
в контрольному варіанті досліду переважали зна-
чення в межах II класу, під впливом мінеральних 
добрив —  в межах IV класу. Аналогічна тенденція 
спостерігалась у рослин Deutzia hybrida: найбільша 
кількість листків в контролі траплялася з довжиною 
в межах III класу, а під впливом мінеральних до-
брив —  в межах IV класу.

Визначення біомаси та площі листків показало 
позитивну дію мінеральних добрив. Особливо чут-
ливими до дії добрив виявилися Buddleja alternifo-
lia і H. syriacus, у яких біомаса складала 175,0% 
та 164,3% до контролю, а площа листків 143,3% 
та 152,0% до контролю. Меншою мірою внесення 
добрив впливало на формування асиміляційного 
апарату Swida alba.

В основі використання більшості господарсько 
цінних видів лежить продукційний процес, який 
визначається перш за все активністю фотосинтезу. 
Найбільш важливим показником функціональності 
фотосинтетичного апарату, є кількісний та якіс-
ний склад пластидних пігментів, на який помітно 

впливають умови грунтового живлення [5]. Так, 
за даними В. Соколової [6], найбільш чутливим 
до внесення азотних добрив є показник вмісту хло-
рофілу а. Фотовідновлення рослин йде інтенсивніше 
при внесенні нітратної форми азоту, ніж аміачної [7].

Кількість хлорофілів під впливом мінеральних до-
брив перевищувала контрольні значення у більшості 
варіантів досліду впродовж вегетаційного періоду 
(табл. 2). Реакція рослин на внесення NРК найбіль-
шою мірою проявляється у період вторинного росту 
пагонів та літньої вегетації, що сприяє підвищенню 
їх стійкості до несприятливих факторів вегетаційного 
періоду. Так, у листках Buddleja alternifolia у серпні, 
під час посухи, вміст хлорофілів був найвищим і ста-
новив 145,5% до контролю.

Значний позитивний вплив внесення добрив на по-
казники вмісту хлорофілів відмічено для недостатньо 
посухостійкого вида Swida alba. Найбільший ефект 
на кількість хлорофілів у листках S. alba відзначений 
у варіантах з внесенням мінеральних добрив —  від 
103,8% до 128,8% до контролю у період з червня 
по вересень, в тому числі і у найбільш посушливих 
умовах. Таким чином, з метою поліпшення процесів 
фотоасиміляції та кількості хлорофілів для малопосу-
хостійких видів може бути рекомендоване внесення 
комплексного мінерального добрива.

Визначення впливу мінеральних добрив на вміст 
каротиноїдів (табл. 3) у порівнянні з хлорофіла-
ми, показало в цілому меншу ефективність агро-
хімічних заходів, які викликали у ряді випадків 
значне зростання варіабельності показників вмісту 
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каротиноїдів. Незважаючи на це, можна відзна-
чити, що позитивний ефект від застосування міне-
рального підживлення у Deutzia hybrida більшою 
мірою проявляється на показниках вмісту кароти-
ноїдів порівняно з іншою групою фотосинтетичних 

пігментів —  хлорофілами, що напевно і обумовлює 
високу інтенсивність фотосинтезу в різних фазах 
сезонного росту та розвитку Deutzia hybrida, яку ми 
спостерігали при дослідженні фізіолого-біохімічних 
процесів інтродуцентів [8].

2. Вплив мінеральних добрив на вміст хлорофілів у листках саджанців, мг/г сух. реч.

Вид Травень Червень Липень Серпень Вересень
Buddleja alternifolia 62,41 ± 1,66

122,9* 
41,82 ± 0,57 

96,6
92,93 ± 0,66 

116,8
52,90 ± 0,66 

145,5
42,12 ± 0,66 

109,1
Deutzia hybrida 38,18 ± 1,33 

90,9
42,82 ± 1,00 

115,6
49,06 ± 1,66 

103,1
28,80 ± 0,57 

119,9
25,18 ± 2,15 

82,4
Hibiscus syriacus 44,84 ± 0,66 

90,8
45,33 ± 0,39 

114,9
65,80 ± 0,72 

115,3
45,85 ± 0,58 

116,6
37,81 ± 0,24 

88,6
Swida alba 41,61 ± 0,45 

97,9
55,26 ± 1,15 

122,6
56,74 ± 0,84 

103,8
35,40 ± 0,35 

114,3
54,83 ± 1,33 

128,8

Примітка: * у знаменнику —% до контролю

3. Вплив мінеральних добрив на вміст каротиноїдів у листках саджанців, мг/г сух. реч.

Вид Травень Червень Липень Серпень Вересень
Buddleja alternifolia 0,097 ± 0,002

107,7*
0,093 ± 0,001 

102,2
0,069 ± 0,001 

71,1
0,118 ± 0,001 

109,2
0,137 ± 0,003 

118,1
Deutzia hybrida 0,117 ± 0,006 

84,8
0,133 ± 1,003 

158,3
0,053 ± 0,002 

77,9
0,135 ± 0,001 

137,7
0,142 ± 0,003 

91,6
Hibiscus syriacus 0,098 ± 0,001 

107,7
0,119 ± 0,003 

102,6
0,159 ± 0,006 

114,4
0,111 ± 0,003 

109,9
1,125 ± 0,002 

105,0
Swida alba 0,130 ± 0,004 

128,7
0,110 ± 0,006 

119,5
0,085 ± 0,002 

130,7
0,156 ± 0,003 

134,5
0,115 ± 0,010 

111,6

Примітка: * у знаменнику —% до контролю

Вплив NРК спричиняє досить стійкий позитив-
ний ефект на вміст каротиноїдів у листках Hibiscus 
syriacus, що свідчить про доцільність використання 
цих агрохімічних заходів для даного виду рослин. 
Слід відзначити стійке перевищення показників 
кількості каротиноїдів під впливом NРК у рослин 
Swida alba впродовж всього вегетаційного періоду, 
зокрема у посушливі періоди (111,6% —  134,5% 
до контролю), що може мати важливе значення 
в оптимізації стану цього недостатньо посухостій-
кого виду при його вирощуванні у південно-східних 
районах України.

Висновки
За результатами досліджень встановлено, що ви-

користання комплексних мінеральних добрив впли-
ває на морфоструктурні та біохімічні показники, 
сприяє розвитку асиміляційного апарату саджанців 
декоративних екзотів, що є передумовою зростання 
ефективності фотопродукційного процесу рослин 
протягом періоду вегетації. Вплив NРК спричиняє 
стійкий позитивний ефект на вміст каротиноїдів 
і хлорофілів у листках, тому для підвищення стійкості 
та функціональної активності пігментного апарату 
за посушливих умов району інтродукції доцільним 
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є проведення заходів з мінерального підживлення 
рослин на ранніх етапах онтогенезу.
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И. А. Зайцева, В. Ф. Опанасенко
Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ФОТОАССИМИЛЯЦИОННЫЙ 
АППАРАТ САЖЕНЦЕВ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭКЗОТОВ В УСЛОВИЯХ СТЕПНОГО 

ПРИДНЕПРОВЬЯ.

Изучено влияние подкормки минеральными элементами на процессы жизнедеятельности декора-
тивных кустарниковых экзотов при их семенном размножении в ботаническом саду ДНУ им. О. Гончара. 
Установлено, что использование комплексных минеральных удобрений влияет на морфоструктурные 
показатели листьев, способствует развитию пигментного аппарата, что является предпосылкой роста эф-
фективности фотопродукционного процесса саженцев р. Buddleja, Deutzia, Hibiscus, Swida в засушливых 
условиях района интродукции. Выявлены видоспецифические физиологические реакции на внесение азота, 
фосфора и калия, которые повышают устойчивость растений к гидротермическому стрессу на ранних 
этапах онтогенеза растений.

Ключевые слова: декоративные кустарники, минеральные удобрения, засухоустойчивость, хлорофиллы, 
каротиноиды.

I. O. Zaitceva, V. F. Opanasenko
Dnipropetrovsk National University named after Oles Gonchar

THE INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON PHOTOSTIMULATION 
APPARATUS SEEDLINGS OF ORNAMENTAL EXOTICS PLANTS IN THE STEPPE 

OF THE DNIEPER REGION.

The influence of fertilization with mineral elements on life processes of ornamental shrubby exotic plants 
when seed reproduction in the Botanical garden of the Oles Honchar` Dnipropetrovsk National University. It is 
established that the use of complex mineral fertilizers e{ect on morphological indices of the leaf, contributes to the 
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development of pigment, which is a prerequisite for the growth of e{ectiveness of process photoproduction seed-
lings of genus Buddleja, Deutzia, Hibiscus, Swida in the arid conditions of introduction region. The identified 
species-specific physiological responses to nitrogen, phosphorus and potassium that enhance plant resistance to 
hydrothermal stress in the early stages of ontogeny of plants.

Keywords: ornamental shrubs, fertilizer, drought tolerance, chlorophyll, carotenoids.

УДК 582.681.81:581.5

Л. П. Іщук
Білоцерківський національний аграрний університет

ВПЛИВ ПОСУХОСТІЙКОСТІ НА ХОРОЛОГІЮ ВИДІВ РОДУ SALIX L. 
В УКРАЇНІ

Посухостійкість видів роду Salix L. тісно пов’язана з їх хорологією. Висока температура повітря 
є гальмуючим чинником при просуванні видів роду Salix на південь і схід. Найбільш посухостійки-
ми виявились S. acutifolia Willd., S. alba L., S. cinerea L., S. viminalis L., S. x fragilis, S. triandra L., 
S. purpurea L. Середній ступінь посухостійкості характерний для S. aurita L., S. caprea L., S. pentandra L., 
S. rosmarinifolia L. Найменш посухостійкими виявилися S. lapponum L., S. eleagnos Scop., S. myrsinifolia 
Salisb., S. myrtilloides L., S. Starkeana Willd. Види з високою посухостійкістю можна рекомендувати для 
озеленення і фітомеліорації у лісостепові і степові райони. Види з середнім рівнем посухостійкості придатні 
для культури у лісостепу і в Карпатському регіоні і на Поліссі.

Ключові слова: посухостійкість, Salix L., листки, водний дефіцит, водонасичення, хорологія, відносна 
тургоресцентність, водоутримуюча і поглинаюча здатність

Вступ
Верби —  типовий елемент інтразональних ланд-

шафтів перезволожених територій України. Рід Sa-
lix L. —  один з багаточисельних родів флори України 
і найбільший в бореальній арборифлорі світу. У сві-
товому масштабі верби поширені на більшій частині 
суші і нараховують 300–350 таксонів різного рангу 
[13]. Найбільше видове різноманіття характерне 
для північних областей Євразії, Китаю і Північної 
Америки.

В природній флорі України представлено 24 види 
[3]. Однак, поширені вони на території України 
вкрай нерівномірно. Більшість вербових в природній 
флорі займають перезволожені екотопи, прирічкові 
заплавні долини, заболочені ділянки та високогірні 
альпійські луки. Особливої уваги вимагають рідкісні 
та зникаючі види аркто-монтанних верб, популяції 
яких постійно скорочуються і вимагають додаткових 
детальних досліджень. Однак, одним з лімітуючи 
факторів поширення видів роду Salix L. є низький 

рівень їх стійкості до посухи. Зважаючи на посту-
пову зміну клімату в сторону потепління вивчення 
адаптаційних можливостей стійкості верб до посухи 
актуальне. Більшість дослідників вважає, що вербові 
пристосовані до умов надлишкового зволоження. 
Натомість монограф роду О. К. Скворцов [13] вва-
жає неправильним уявлення про верби як гігрофіль-
ні рослини. А А. У. Усманов [11] відносить верби 
до мезофітів. Савельєва Л. С. [9] вважає, що верби 
у захисних лісосмугах сухих степів Алтайського краю 
за посухостійкістю не поступаються Populus balsam-
ifera L. На думку В. М. Сукачова [10] підвищена 
посухостійкість верб пов’язана з глибокою й потуж-
ною кореневою системою, яка починає формуватися 
на другий рік після вкорінення живців.

Питанням вивчення водного режиму верб присвя-
чені роботи Ю. М. Кругляк [5], яка досліджувала 
водний режим аборигенних та інтродукованих верб 
і їх гібридів на базі колекції Національного бота-
нічного саду ім. М. М. Гришка НАУ. У результаті 
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експерименту автор класифікувала види і гібриди 
верб за різним ступенем посухостійкості.

Кулагін А. Ю. [6] досліджував водний режим 
верб в умовах забруднення і виділив три групи верб 
з граничним вмістом води відповідно 10–15%, 
20–25% і 30–40%. Автором також доведено ста-
більний вміст води у пагонах з грудня до квітня, а по-
тім обводненість збільшується, що на думку автора 
пов’язано з активним ростом рослин.

Мета наших досліджень —  встановити ступінь 
посухостійкості автохтонних видів роду Salix шляхом 
лабораторного вивчення водного режиму їх листків.

Матеріали та методи
Об’єктами наших досліджень стали абориген-

ні види роду Salix, поширені у рівнинній частині 
України, які представлені у колекції біостанції Біло-
церківського національного аграрного університету. 
Більшість видів поширені у природній флорі лісо-
степу України, або були тут поширені у недалекому 
минулому, однак, внаслідок антропогенного впливу 
тепер вважаються регіонально рідкісними на Ки-
ївщині. До таких видів належать S. myrtilloides 
L., S. lapponum L., S. Starkeana Willd., S. rosma-
rinifolia L. Ряд видів, зокрема, S. eleagnos Scop., 
S. myrsinifolia Salisb., S. aurita, S. rosmarinifolia L., 
S. lapponum L. вважаються на біостанції інтродуцен-
тами, оскільки суцільний ареал поширення цих видів 
обмежується зоною Карпат і Поліссям.

Водний режим листків визначали за методикою 
М. Д. Кушніренко, Г. П. Курчатової, Є. В. Крюко-
вої [7]. Відбір зразків листків проводили у серпні 
2015 р. за середньої добової температури повітря 
+25,2 °С. Вміст загальної води, водний дефіцит 
до в’янення та після водонасичення, водоутримуючу 
здатність листків протягом доби і відносну тургорес-
центність листків та їхню водопоглинаючу здатність 
після в’янення визначали розрахунковим методом 

[1, 2]. Для визначення водного режиму верб ви-
користовували 4–5-річні саджанці верб, які ростуть 
у колекції на біостанції Білоцерківського національ-
ного аграрного університету. Зразки листків зважу-
вати на електронній вазі марки ТВТВ404316НЕ 
з точністю до 0,05 г. Зразки листків підсушува-
ли в лабораторному приміщенні при температурі 
20–25 °C і відносній вологості повітря 70–80% 
на розсіяному світлі. Протягом 1–5 годин листки 
розташовувалися морфологічно нижньою поверхнею 
вгору. Потім листки зважували і поміщали на 3 годи-
ни в ексикатор з водою. В ексикаторі листки віднов-
лювали втрачену воду. Після цього листки, обсушені 
фільтрувальним папером, зважували в третій раз. 
Потім проводився розрахунок ваги втраченої і від-
новленої води у відсотках до початкової ваги листків. 
Ступінь збереження листків визначали за шкалою 
Ю. М. Кругляк [5].

Результати та обговорення
Зазвичай, водний режим характеризується на-

ступними показниками: вміст загальної води, водний 
дефіцит до в’янення та після водонасичення, водо-
утримуюча здатність листків впродовж доби і віднос-
на тургоресцентність листків та їхня водопоглинаюча 
здатність після в’янення [8, 12].

В результаті закладеного експерименту встанов-
лено, що всі види верб інтенсивно втрачають вологу 
впродовж доби. Однак, одні види втрачають най-
більше води в перші години доби, а інші —  по її за-
кінченню. Впродовж першої години верби втрачали 
від 10,6 до 22,53% води (табл. 1). Впродовж на-
ступних двох годин найбільш інтенсивно втрачали 
вологу S. eleagnos, S. myrsinifolia, S. Starkeana, 
S. myrtilloides, S. lapponum. Найменшу втрату води 
впродовж доби проказали S. acutifolia, S. cinerea, 
S. viminalis.

1. Результати втрати води листками аборигенних верб у лабораторних умовах

Назва виду
Експозиція, год.

2 4 6 12 24
S. acutifolia Willd. 11,24±0,85 18,47±0,76 26,54±1,63 45,53±1,96 80,81±1,53
S. alba L. 10,6±1,22 28,56±1,08 45,84±0,98 64,73±0,83 95,01±0,79
S. caprea L. 11,31±0,63 20,47±1,08 36,44±0,57 61,2±0,48 89,32±0,28
S. cinerea L. 21,33±0,74 28,31±0,94 41,24±0,26 58,41±1,12 87,32±0,97
S. eleagnos Scop. 22,53±0,72 33,15±2,88 47,61±2,15 70,45±1,87 91,32±1,76
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1 2 3 4 5 6

S. x fragilis 14,21±1,36 25,43±1,11 38,71±0,97 58,74±0,68 92, ±0,55
S. myrsinifolia Salisb. 12,56±2,14 33,67±1,54 46,73±0,99 71,1±0,87 95,66±0,42
S. myrtilloides L. 10,1±0,22 20,55±0,87 34,56±0,64 52,81±0,55 79,96±0,15
S. lapponum L. 11,18±0,05 27,87±0,14 39,32±0,46 58,39±0,98 83,98±1,03
S. pentandra L. 15,56±0,84 30,67±0,95 41,87±0,58 68,34±0,52 93,53±0,34
S. рurpurea L. 17,88±0,56 25,67±0,50 35,92±0,47 59,83±0,34 86,71±0,21
S. rosmarinifolia L. 12,81±0,28 20,44±0,23 44,30±0,20 63,84±0,17 95,32±0,14
S. Starkeana Willd. 14,78±0,47 31,97±0,64 50,37±0,73 62,95±0,93 90,82±1,08
S. triandra L. 17,8±1,43 30,4±1,20 42,55±1,00 69,75±0,67 93,14±0,85
S. viminalis L. 14,92±1,04 25,81±0,62 36,44±0,56 57,93±0,68 85,39±1,13

Загальний вміст води у листках коливався від 
58,8% у S. acutifolia до 72,45% у S. eleagnos. 
Найменший показник водного дефіциту до в’янення 

був у S. rosmarinifolia —  5,54%, а найбільший —  
у S. eleagnos —  13,42% (табл. 2).

2. Результати дослідження водного режиму листків верб у лабораторних умовах

Назва виду Загальна 
вода, %

Дефіцит води, % Відносна 
тургоресцен-

тність, %

Водо-
поглинаюча 
здатність, %

Ступінь збере-
ження, балидо в’янення після 

в’янення
S. acutifolia Willd. 56,8±0,74 6,44±0,11 23,87±3,87 93,56±0,35 46,75±0,81 3
S. alba L. 68,35±0,94 8,65±0,93 33,62±2,45 91,35±0,68 39,54±1,32 3
S. aurita L. 60,74±0,56 9,65±1,00 32,84±2,17 09,35±1,06 43,15±1,57 2-3
S. caprea L. 66,34±0,78 7,46±0,62 35,23±0,95 92,54±0,83 45,83±2,41 3
S. cinerea L. 64,87±0,64 11,45±1,32 33,58±0,51 88,55±064 44,61±1,18 4
S. eleagnos Scop. 72,45±0,88 13,41±0,98 31,54±1,53 86,59±1,14 43,84±2,44 1
S. x fragilis 65,73±0,95 9,57±0,72 34,72±2,54 90,43±1,05 39,81±1,27 3
S. myrsinifolia Salisb. 59,84±0,63 8,67±0,84 45,32±2,48 91,33±0,45 47,01±0,76 0
S. myrtilloides L. 69,45±0,94 9,64±0,91 39,73±1,84 90,36±0,72 46,91±1,45 1-2
S. lapponum L. 71,44±0,73 13,42±0,84 48,52±2,14 86,58±1,23 48,84±1,16 1-2
S. pentandra L. 64,76±0,92 9,87±0,79 39,73±1,86 90,13±1,11 40,57±0,99 3
S. рurpurea L. 63,15±087 7,85±0,43 32,11±1,18 92,15±0,92 45,81±1,32 2-3
S. rosmarinifolia L. 60,1±0,88 5,54±0,13 30,53±0,82 94,46±0,57 42,14±0,59 1-2
S. Starkeana Willd. 59,87±0,94 7,98±0,67 31,67±1,19 92,02±0,76 40,54±0,86 1-2
S. triandra L. 61,34±0,89 8,65±0,73 33,57±0,93 91,35±0,74 40,76±0,35 3
S. viminalis L. 66,85±0,74 6,75±0,52 29,86±0,66 93,25±0,89 37,92±0,92 3

Практично всі види мали високу відносну турго-
ресцентність від 86,58% (S. lapponum, S. eleagnos) 
до 94,46% (S. rosmarinifolia). Найнижчий показ-
ник відновлення води після в’янення встановлений 
у S. viminalis —  29,86%, найбільший —  у S. lappo-
num 48,52%. Водопоглинаюча здатність найменша 
виявилась у S. viminalis —  37,92% а найбільша —  
у S. lapponum 48,84%.

Щодо якості листків після висушування, найбільш 
цілісними виявились листкові пластинки S. acutifolia, 
S. alba, S. cinerea, S. viminalis, S. x fragilis, S. tri-
andra, S. purpurea. ступінь збереження яких стано-
вить 3–4 бали. Найменш збереженими зі ступенем 
збереження один бал виявилися листки S. eleag-
nos, S. myrsinifolia, S. myrtilloides, S. lapponum, 
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S. Starkeana, які після висушування починали роз-
сипатись на частини.

Таким чином, найбільш посухостійкими вияви-
лись S. acutifolia, S. alba, S. cinerea, S. viminalis, 
S. x fragilis, S. triandra, S. purpurea. Середній ступінь 
посухостійкості характерний для S. aurita, S. caprea, 
S. pentandra, S. rosmarinifolia. Найменш посухостій-
кими виявилися S. lapponum, S. eleagnos, S. myrsini-
folia, S. myrtilloides, S. Starkeana.

Слід зауважити, що посухостійкість видів тіс-
но пов’язана з їх хорологією на території України. 
Оскільки ряд досліджуваних видів S. х fragilis, 
S. myrtilloides, S. lapponum, S. aurita, S. Starkeana, 
S. рurpurea, S. viminalis, S. myrsinifolia знаходяться 
в Україні на південній або південно-східній межі 
свого суцільно ареалу [3, 4, 13].

Межа найменш посухостійких видів Salix в Україні 
проходить по території Полісся. Південна межа ареалу 
S. myrtilloides проходить по лінії Семенівка —  При-
луки —  Золотоноша —  Київ —  Городниця —  Косто-
піль —  Ковель. Південна межа ареалу S. myrsinifolia 
Salisb проходить по лінії Семенівка —  Прилуки —  Зо-
лотоноша —  Київ —  Городниця —  Костопіль —  Ковель. 
Південна межа S. starkeana проходить по лінії Хар-
ків —  Полтава —  Лубни —  Канів —  Вінниця —  Рога-
тин —  Львів —  Мостиськ. Південна межа суцільного 
ареалу S. lapponum проходить по лінії Овруч —  Ново-
град-Волинський —  північніше Рівного —  Луцьк —  
Ковель, а південна межа острівного поширення по лінії 
Шостка —  Ніжин —  Київ —  Житомир —  Сокаль.

У видів із середньою і високою посухостійкістю 
південна і південно-східна межа суцільного ареалу 
проходить по території лісостепу і степу України Так, 
Південна межа S. rosmarinifolia проходить по лінії 
через Броди —  Кременець —  Житомир —  Золото-
ношу —  Сосницю —  Новгород-Сіверський. Пів-
денна межа S. aurita проходить по лінії Суми —  Київ, 
далі включаючи Західний Лісостеп, переходить 
в Карпати. Південна межа відносно посухостійкої 
S. purpurea проходить по лінії Ковель —  Вінниця —  
Білгород-Дністровський. Південна межа S. х fragilis 
проходить по лінії Таганрог (Росія) —  Пологи —  Ка-
ховка —  Олешки —  Очаків и далі на захід по узбе-
режжю Чорного моря. Південна межа S. caprea 
обмежена лінією Миколаїв —  Запоріжжя —  До-
нецьк. Південна межа S. viminalis проходить по лінії 
Харків —  Черкаси —  Балта.

Однак, види з високою і середньою посухостійкістю 
відзначаються широкою екологічною пластичністю 

і можуть успішно розселятися на за межі суцільного 
ареалу, про що свідчать їх численні острівні місцезрос-
тання. Також слід зауважити, що у південних районах 
S. purpurea, S. caprea, S. х fragilis можуть змінювати 
життєву форму дерева на кущ.

Висновки
Таким чином, посухостійкість видів тісно пов’язана 

з їх хорологією. Висока температура повітря є галь-
муючим чинником при просуванні видів роду Salix 
на південь і схід. Найбільша втрата води характерна 
для S. myrsinifolia, S. myrtilloides L. S lapponum, 
S. eleagnos, S. Starkeana

Види з високою посухостійкістю можна рекомен-
дувати для озеленення і фітомеліорації у лісостепові 
і степові райони. Види з середнім рівнем посухостій-
кості придатні для культури у лісостепу, на Поліссі 
і в Карпатському регіоні.

Перелік посилань
1. Григорюк И. А. Современные методы оценки 

засухо- и жароустойчивости растений: Ме-
тод. пособие / И. А. Григорюк, В. И. Ткачев, 
С. В. Савинский, Н. Н. Мусиенко. —  К.: Наук. 
світ, 2003. — 139 с.

2. Иванов Л. А. О методе быстрого взвешивания 
для определения транспирации в естествен-
ных условиях / Л.А Иванов, А. А. Силина, 
Ю. Л. Цельникер // Ботанический журнал. — 
1950. —  Т. 35, № 2. —  С. 45–48

3. Іщук Л. П. Рід Salix L. в Україні / Л. П. Іщук  // 
Вісті біосферного заповідника «Асканія-Нова»  / 
Л. П. Іщук. — 2015. —  Вип. 17. —  С. 97–100.

4. Ищук Л. П. Ассортимент, хорология и хозяй-
ственная ценность ив равнинной части терри-
тории Украины / Л. П. Ищук // Современное 
состояние, тенденции развития, рациональное 
использование и сохранение биологического раз-
нообразия растительного мира: матер между-
нар. науч. конф. (Минск-Нарочь 23–26-сен-
тября 2014 г. / ред. Кол. А. В. Пугачевский 
(гл. ред.) [и др.]. —  Минск: Єкоперспектива, 
2014. —  С. 65–69

5. Кругляк Ю. М. Водний режим і посухостійкість 
листків видів, форм та гібридів роду Salix L. / 
Ю. М. Кругляк // Інтродукція рослин —  2010, 
№ 1. —  С. 85–89.

6. Кулагин А. Ю. Феномен засухоустойчиво-
сти видов рода Salix L.: экспериментальная 



ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016   85

характеристика особенностей водного режима / 
А. Ю. Кулагин // Известия Самарского на-
учного центра Российской академии наук. — 
2003. —  Т. 5, № 2. —  С. 328–333.

7. Кушниренко М. Д. Методы оценки засухоустой-
чивости плодовых растений / М. Д. Кушнирен-
ко, Г. П. Курчатова, Е. В. Крюкова. —  Кишинев: 
Штиинца, 1976. — 21 с.

8. Кушниренко М. Д. Методы изучения водного об-
мена и засухоустойчивости плодовых растений  / 
М. Д. Кушниренко, Э. Л. Гончарова, Е. М. Бон-
дарь. —  Кишинев: Штиинца, 1970. — 80 с.

9. Савельева Л. С. Долговечность деревьев и ку-
старников в защитных лесополосах сухой степи 
Алтайского края / Л. С. Савельева // Лесохо-
зяйственная информация 1976. —  Реферативный 

вып. 22. —  С. 87–92
10. Сукачев В. Н. О некоторых новых засухоустой-

чивых ивах / В. Н. Сукачев // Доклады АН 
СССР. — 1952. —  Т. 84, № 2. —  С. 67–69

11. Усманов А. У. Ивы Средней Азии и Казахста-
на  / А. У. Усманов // Дендрология Узбекиста-
на. —  Ташкент: Фан, 1973. —  Т. 5. С. 268–281.

12. Цельникер Ю. Л. Скорость потери воды изоли-
рованными листьями древесных пород и устойчи-
вость их к обезвоживанию / Ю. Л. Цельникер // 
Тр. Ин-та леса АН СССР. — 1955. —  Т. 27. 
С. 72–73

13. Skvortsov A. K. Willows of Russia and Adjacent 
Countries. Taxonomical and Geographical Revi-
sion  / A. K. Skvortsov. —  Joensuu: University of 
Joensuu, 1999. — 307 p.

Л. П. Ищук
Белоцерковский национальный аграрный университет

ВЛИЯНИЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ НА ХОРОЛОГИЮ ВИДОВ РОДА SALIX L. 
В УКРАИНЕ

Засухоустойчивость видов рода Salix L. тесно связана с их хорологией. Высокая температура воз-
духа является тормозящим фактором при продвижении видов рода Salix на юг и восток. Наиболее 
засухоустойчивыми оказались S. acutifolia Willd., S. alba L., S. cinerea L., S. viminalis L., S. x fragilis, 
S. triandra L., S. purpurea L. Средняя степень засухоустойчивости характерна для S. aurita L., S. caprea L., 
S. pentandra L., S. rosmarinifolia L. Наименее засухоустойчивыми оказались S. lapponum L., S. eleagnos 
Scop., S. myrsinifolia Salisb., S. myrtilloides L., S. Starkeana Willd. Виды с высокой засухоустойчиво-
стью можно рекомендовать для озеленения и фитомелиорации в лесостепные и степные районы. Виды 
со средним уровнем засухоустойчивости пригодны для культуры в лесостепи и в Карпатском регионе 
и на Полесье.

Ключевые слова: засухоустойчивость, Salix L, листья, водный дефицит, водонасыщение, хорология, отно-
сительная тургоресцентнoсть, водоудерживающая и поглощающая способность

L. P. Ishchuk
Bila Tserkva national agrarian university

INFLUENCE OF DROUGHT RESISTANCE ON SPECIES CHOROLOGY OF THE 
GENUS SALIX L. IN UKRAINE

Drought species of the genus Salix L. closely related to their horology. High temperature is a retarding factor 
in promoting species of the genus Salix south and east. The most drought appeared S. acutifolia Willd., S. alba 
L., S. cinerea L., S. viminalis L., S. x fragilis, S. triandra L., S. purpurea L. Average degree of drought re-
sistance characteristic S. aurita L., S. caprea L., S. pentandra L., S. rosmarinifolia L. The least were drought 
resistant S. lapponum L., S. eleagnos Scopus. S. myrsinifolia Salisb., S. myrtilloides L., S. Starkeana Willd. 
The species of high drought resistance can be recommended for landscape gardening and phytomelioration in 
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forest steppe and steppe zones. The species of middle drought resistance can be cultivated in forest steppe and 
the Carpathian region and Polissia.

Keywords: drought, Salix L., leaves, water shortage, water saturation, horology, relative turgor pressure, absorbing 
and water-retaining capacity
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Л. В. Калашнікова, І. П. Чорна
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РІДКІСНИХ 
РОСЛИН В УМОВАХ ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

В статті наведено кількісний склад колекції рідкісних таксонів (видів та форм) дендропарку «Олексан-
дрія», які включені до Червоної книги України та списку регіонально рідкісних видів Київської області. 
Надано результати вивчення біологічних особливостей цвітіння та плодоношення природних та інтродуко-
ваних рідкісних видів трав’янистих багаторічників, які свідчать про успішне пристосування рослин до нових 
умов існування. Наведено розподіл видів за феноритмотипами, термінами цвітіння та плодоношення, 
здатності до насінного та вегетативного розмноження і насінного відтворення.

Вступ
Про успішність адаптації рослин до нових умов 

існування свідчить стабільність системи насінного 
відтворення, тому питанням цвітіння та плодоношен-
ня рослин при інтродукції приділяється значна увага 
[5]. Досвід інтродукції показав, що вирощування 
рослин із насіння —  найбільш ефективний та на-
дійний споcіб для поповнення колекції рідкісних 
видів [6].

Колекція рідкісних рослин дендропарку «Олек-
сандрія», які включені до Червоної книги Укра-
їни [7] і списку регіонально рідкісних видів Ки-
ївської області [1] налічує 126 таксонів, з них 
«червонокнижних» —  97 (32 —  деревних і 65 —  
трав’янистих), регіонально рідкісних —  29 (6 —  де-
ревних і 23 —  трав’янистих). Генеративного стану 
досягли рослини 100 таксонів (27 —  деревних, 
73 —  трав’янистих), 17 з них квітують, але насіння 
не утворюють.

Мета дослідження полягала у вивченні адапта-
ційних можливостей природних та інтродукованих 
видів рідкісних рослин та відбору перспективних 
трав’янистих багаторічників для формування популя-
цій в природних і штучних фітоценозах дендропарку 
«Олександрія».

Матеріали та методи досліджень
Об’єктами досліджень були лісові, лісостепові 

та степові трав’янисті рослини колекції рідкісних 
та зникаючих видів дендропарку «Олександрія», які 
досягли генеративного стану розвитку. Дослідження 
проводилися упродовж 2008–2015 рр.

Результати досліджень та їх обговорення
Працями багатьох дослідників доведено, що 

достовірні дані для аналізу пристосувальних влас-
тивостей інтродуцентів можливо отримати візуаль-
но-польовими і легкодоступними для кількісного 
обліку біометричними методами. Рясність цвітіння 
і плодоношення визначали візуально за шкалою 
В. Каппера [2], а здатність інтродукованих рід-
кісних видів трав’янистих рослин до розмноження 
у культурі —  за методиками Р. Лєвіної «Репродук-
тивна біологія насінних рослин» та Р. Карпісонової 
«Оцінка перспективності інтродукції рідкісних 
рослин за показниками насінного і вегетативного 
розмноження» [3,4].

Відомо, що ритми сезонного розвитку рослин 
сформувалися в процесі філогенезу як пристосуван-
ня до сезонних змін кліматичних умов. Особливою 
рисою репродуктивної біології виду є періодичність 
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цвітіння та плодоношення, яка залежить від життє-
вого стану рослини, її онтогенезу, віку та фітоцено-
тичних умов.

За феноритмотипами рідкісні види трав’янистих 
багаторічників розподілили на чотири групи: 1 гру-
па —  ранньовесняні ефемероїди (бульбоцибулинні 
геофіти) —  14 видів, які вегетують першими і вес-
няне відростання в них розпочинається відразу після 
танення снігу у І декаді березня (а в останні роки 
з ІІ декади лютого): Galanthus nivalis L., G. elwesii 
Hook., G. рlicatus Bieb., Leucojum vernum L., Col-
chicum ancyrense B. L. Burtt, Crocus angustifolius 
Weston, C. heuÏelianus Herb., С. reticulatиs Steven 
ex Adams, Gladiolus imbricatus L., Tulipa biflora Pall., 
T. quercetorum Klokov et Zoz, Scilla bifolia L., Gagea 
pusilla (F. W. Schmidt) Schult. & Schult. Fil., Iris 
pumila L.; 2 група —  це пізньовесняні та пізньоосінні 
ефемероїди, які починають вегетацію у ІІ–ІІІ декаді 
березня: Allium ursinum L., Lilium martagon L., 
Muscari neglectum Guss. ex Ten., Colchicum autum-
nale L., Colchicum fominii Bordz. Найчисельнішою 
є 3 група рідкісних трав’янистих багаторічників —  
це 57 видів весняно-літньозелених рослин, вегетація 
яких триває з ІІІ декади березня до ІІІ декади жов-
тня: Allium lineare L., A. obliquum L., A. strictum 
Schrad., Eremurus spectabilis Bieb., Adonis vernalis 
L., Pulsatilla grandis Wender, P. pratensis (L.) Mill., 
Asphodeline lutea (L.) Rchb., Aquilegia nigricans 
Baumg., A. transsilvanica Schur, Viola alba Besser, 
Anemone narcissiflora L., Globularia trichosantha 
Mey, Cephalaria litvinovii Bobrov, Trifolium rubens 
L., Dracocephalum ruyschiana L., Glaucium flavum 
Crantz, Dictamnus albus L., Astragalus borysthenicus 
Klok., Stipa capillata L., S. pennata L., S. pulcherri-
ma K. Koch, S. tirsa L., S. lessingiana Trin. еt Rupr, 
Campanula carpatica Jacq., Dianthus pseudoserotinus 
Blocki та інші. До 4 групи віднесли —  весняно-літ-
ньозимовозелені рослини, вегетація яких триває від 
одного снігового покриву до наступного: Dianthus 
gratianopolitanus Vill., Sedum boryssovae Balk., Bis-
cutella laevigata L.

Тривалість цвітіння досліджуваних видів залежала 
від погодних умов: високі температурні показники 
та відсутність опадів його скорочували. Фаза цві-
тіння у більшості видів тривала від 15 до 40 днів.

Відомо, що біологічна інтенсивність цвітіння також 
залежить від умов оточуючого середовища (темпе-
ратури, вологості повітря, опадів, вітру, запилюва-
чів), а через це механізми, які регулюють екологію 

цвітіння, чутливі до зміни цих умов. Рясне щорічне 
цвітіння спостерігали у 36 видів (1 бал —  цвітуть 
не менше 75% рослин відповідного віку), 27 ви-
дів —  2 бали (цвітуть 50%), 4 види —  3 бали (цвіте 
не менше 25%) і 3 види —  5 балів (цвітуть поодино-
кі рослини): Gladiolus imbricatus L., Gentiana acaulis 
L. Globularia trichosantha Mey.

Залежно від термінів цвітіння рідкісні види 
поділили на чотири групи. До 1 групи віднесли 
бульбоцибулинні ефемероїди з ранньовесняним 
періодом цвітіння (березень-квітень): Galanthus 
nivalis, G. elwesii, G. рlicatus, Leucojum vernum, 
Colchicum ancyrense, Crocus angustifolius, C. heuf-
felianus, С. reticulates, Pulsatilla grandis, P. praten-
sis, Muscari neglectum, Scilla bifolia, Gagea pu-
silla; 2 —  з весняним цвітінням (квітень-травень, 
за ∑=120–180 °С): Tulipa biflora, T. quercetorum, 
Aquilegia nigricans, A. transsilvanica, Aster alpinus, 
Asphodeline lutea, Biscutella laevigata, Eremurus 
spectabilis, Anemone narcissiflora L., A. sylvestris L., 
Viola alba Besser, Primula veris L., Trollius europaeus 
L. та ін; 3 —  з весняно-літнім (травень-червень, 
за ∑=180–250 °С): Allium obliguum, Atropa bel-
ladonna, Scopolia carniolica Jacq., Dianthus gra-
tianopolitanus, D. pseudoserotinus, Dracocephalum 
ruyschiana, Glaucium flavum, Dictamnus albus, 
Lilium martagon, Paeonia tenuifolia, Carex humilis 
Leys., Melica transsilvanica Schur та ін.; 4 —  з літнім 
(червень-липень, за ∑=250–500 °С): Stipa tirsa, 
S. capillata, S. pennata, Campanula carpatica, Ceph-
alaria litvinovii, Delphinium elatum.

Фенофаза достигання плодів починається у ІІІ де-
каді травня —  І декаді червня. Першими плодоносять 
бульбоцибулинні рослини а також Pulsatilla pratensis, 
Р. grandis, Tulipa biflora, Biscutella laevigata. У липні 
плоди достигають у луків, ірисів, Paeonia tenuifo-
lia, Asphodeline lutea, Eremurus spectabilis, Tulipa 
quercetorum, Dianthus pseudoserotinus, D. gratiano-
politanus, деяких видів ковили, Aquilegia nigricans, 
A. transsilvanica та ін. Закінчується фаза достигання 
плодів у ІІ декаді жовтня.

За часом достигання плодів види поділили на дві 
групи: до 1 групи віднесли види, достигання плодів 
у яких відбувається упродовж 10–15 днів: Pulsatilla 
grandis, Aquilegia nigricans, A. transsilvanica, Allium 
lineare, Allium obliguum, Paeonia tenuifolia. До 2 
групи —  з розтягнутим періодом достигання плодів 
від 20–30 днів до 2 місяців: Atropa belladonna, 
Pulsatilla pratensis, Asphodeline lutea, Eremurus 
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spectabilis, Biscutella laevigata, Stipa capillata, S. pen-
nata, Delphinium elatum та ін. У посушливі роки 
період достигання плодів скорочувався до 1 місяця, 
а календарні строки початку фенофази зміщувалися 
на більш ранні від 8 до 24 днів.

За здатністю до насінного розмноження за шка-
лою Р. Карпісонової трав’янисті багаторічники розді-
лили на такі групи: до 1 групи віднесли види, які що-
річно дають насіння і утворюють самосів (3 бали), 
таких видів —  21 (29 %). До 2 групі віднесли види, 
які щорічно дають насіння, але не утворюють само-
сів, таких видів 25 (34 %), 3 групи —  види, які 
нерегулярно або у малої кількості дають насіння 
і не утворюють самосів (2 бали), таких видів —  13 
(18 %). Видів, які цвітуть, але не дають насіння (1 
бал) —  14 (19 %).

Насінне розмноження виявилося перспективним 
для більшості видів, які досягли генеративного роз-
витку. Проростання свіжозібраного насіння Dian-
thus gratianopolitanus в умовах теплиці спостерігали 
за 4–5 діб, за 14 діб сходило насіння Biscutella lae-
vigata. Терміни проростання свіжозібраного насіння 
Aquilegia transsilvanica, Asphodeline lutea, Cephalaria 
litvinovii, Cerastium biebersteinii, Eremurus spectabilis 
становили 20–45 діб, за 25–30 діб з’являлися сходи 
у Aster alpinus, Atropa belladonna, A. belladonna ‘Lu-
tea’, Carex davalliana, Delphinium elatum, Ligularia 
sibirica. Зібране в кінці серпня насіння ковили: Stipa 
capillatа, S. pennata, S. lessingiana, S. tirsa, S. ucrai-
nica дало сходи в середньому на 30 добу.

Вегетативне розмноження спостерігали у 16 «чер-
вонокнижних» видів (22 %) і 15 (20,5 %) регіо-
нально рідкісних, включаючи гідрофіти. Більшість 
з них це бульбоцибулинні рослини, довгокореневищні 
і кореневоотприскові рослини, які в умовах дендро-
парку формують природні та інтродукційні популяції: 
Galanthus nivalis, Adonis vernalis, Leucojum vernum, 
Tulipa biflora, Tulipa quercetorum, Matteuccia struth-
iopteris, Allium ursinum, Cephalaria litvinovii, Stipa 
capillata, види роду Crocus, Astragalus borysthenicus 
Klok., Trifolium rubens, Sedum boryssovae Balk., 
Atropa belladonna, Calla palustris L., Carex humilis 
Leys., Equisetum variegatum Schleich. ex Weber et 
Mohr, Scilla bifolia та ін.

З метою збереження рідкісних видів в умовах ex 
situ було проаналізовано репродуктивний потенціал 

73 видів трав’янистих багаторічників. Встановле-
но, що терміни початку вегетації, цвітіння та плодо-
ношення залежать від температурних показників 
та кількості опадів. За термінами початку вегетації 
досліджувані види віднесли до 4 груп: ранньовесняні 
ефемероїди, пізньовесняні та пізньоосінні ефемерої-
ди, весняно-літньозелені та весняно-літньозимово-
зелені рослини.

За термінами цвітіння рослини розподілили на 4 
феногрупи: з ранньовесняним, весняним, весняно-
літнім і літнім періодом.

Фенофаза достигання плодів тривала із другої 
половини травня до ІІ декади жовтня. Насінне роз-
множення виявилося перспективним для більшості 
досліджуваних видів, 63% з яких щорічно плодо-
носять, а 29% утворюють самосів.

У фітоценотичних умовах дендропарку 31 рідкіс-
ний вид трав’янистих багаторічників має здатність 
до вегетативного відтворення, що сприяє формуван-
ню природних та інтродукційних популяцій ex situ.
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Л. В. Калашникова, И. П. Черная
Государственный дендрологический парк «Александрия» НАН Украины

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕДКИХ РАСТЕНИЙ 
В УСЛОВИЯХ ДЕНДРОПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ

В статье приведены данные по количественному составу коллекции редких таксонов (видов и форм) 
дендропарка «Александрия», которые включены в Красную книгу Украины и список регионально ред-
ких видов Киевской области. Представлены результаты изучения биологических особенностей цветения 
и плодоношения природных и интродуцированных редких видов травянистых многолетников, которые 
свидетельствуют об успешном приспособлении растений к новым условиям произрастания. Приведены 
данные распределения редких видов по феноритмам, срокам цветения и плодоношения, способности 
к семенному и вегетативному размножению и семенному возобновлению.

L. V. Kalashnikova, I. P. Chorna
State Dendrological Park «Alexandria» NAS of Ukraine

CHARACTERISTICS OF THE REPRODUCTIVE POTENTIAL OF RARE PLANTS IN 
THE ARBORETUM “ALEXANDRIA” NAS OF UKRAINE

The article presents data on the number of quantitative composition of rare taxons (species and forms) of 
dendrological park «Olexandria», which are included in the Red Book of Ukraine and the list of regionally rare 
species of the Kiev region. The results of the study of the biological characteristics of flowering and fruiting of 
natural and introduced rare species of herbaceous perennials, which indicate the successful adaptation of plants 
to new growing conditions. Data of distribution of rare species by fenorhythm, timing of flowering and fruiting, 
the ability to seed and vegetative propagation and seed reproduction.
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ВИДЫ СЕМЕЙСТВА CORNACEAE BERCHT. & J. PRESL ДЛЯ 
ДЕКОРАТИВНОГО САДОВОДСТВА

Виды семейства Cornaceae Bercht. & J. Presl мало изучены в Украине. Наряду с этим, семейство 
включает ценные декоративные, плодовые и лекарственные растения. В Национальном ботаническом саду 
НАН Украины испытываются в настоящее время более 30 видов Cornaceae из различных флористических 
областей Земли. Были изучены зимостойкость, засухоустойчивость, репродуктивная способность, харак-
тер семенного и вегетативного размножения видов рода Cynoxylon —  C. florida (L.) Rafin., C. capitata 
(Wall) Nakai, C. cousa Nakai, видов рода Cornus —  C. o�cinalis Sieb. et Zucc., C. mas L., C. sessilis Torr., 
виды рода Swida —  S. alba (L.) Opis, S. sanguinea L., S. amomum Small. Показано, что разные виды 
Cornaceae перспективны для культивирования как ценные декоративные, пищевые и лекарственные 
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растения. Собран большой генофонд кизиловых. Четырнадцать лучших сортов C. mas были включены 
в «Государственный Реестр сортов растений Украины».

Ключевые слова: Cornus spp., Cynoxylon spp., Swida spp., декоративные, плодовые, лекарственные, 
интродукция, адаптация, репродукция, использование, Лесостепь Украины.

Введение
Виды полиморфного семейства Cornaceae Bercht. 

& J. Presl в Украине мало распространены и изуче-
ны. По данным разных авторов семейство насчи-
тывает от 50 до 110 видов [20, 24]. Большинство 
видов кизиловых ценятся как декоративные и лесо-
мелиоративные, но часть из них используется как 
плодовые и лекарственные растения.

Аборигенные виды семейства в Украине пред-
ставлены всего тремя видами: Cornus mas L. (ки-
зил мужской или настоящий), Swida sanguinea 
(L.) Opis (свидина кроваво-красная) и S. australis 
(C. A. Mey.) Pojark. ex Grossh. (свидина южная) 
[14, 21]. Ныне в Украине интродуцировано бо-
лее 30 видов кизиловых разного географического 
происхождения. Более 15 из них рекомендованы 
для широкого внедрения в зеленое строительство, 
другие —  испытываются в ботанических садах 
и дендропарках в разных регионах Украины. Из 
большого числа видов кизиловых съедобные плоды 
имеют немногие из них Cornus —  кизил обыкновен-
ный —  евроазиатский вид, кизил лекарственный —  
родом из Японии, кизил сидячий —  из Калифорнии 
(с кислыми плодами), а также несколько видов из 
рода Cynoxylon —  циноксилон японский, цинок-
силон головчатый, земляничное дерево, родом из 
Гималаев, циноксилон цветущий —  из Северной 
Америки, дерен шведский —  субарктический —  не-
большие его плоды величиной с ягоду клюквы —  
в больших количествах используются эскимосами, 
из рода Swida —  съедобные плоды —  у свидины 
канадской [1, 5, 6].

Виды кизиловых представлены декоративными 
вечнозелеными, преимущественно листопадными 
деревьями и кустарниками, а также травянистыми 
видами. Древесные и кустарниковые виды кизилов 
произрастают в разных экологических условиях, на 
самых разнообразных почвах [7, 16]. Растут они 
в диком виде в Европе, на Кавказе, в Малой Азии, 
достаточно много их в Восточной Азии —  в Китае 
и Японии и не менее половины видов —  в Канаде 
и северной части США, где они имеют одно общее 
название «dogwood».

У одних видов кизилов соцветия с мелкими белы-
ми, пурпурными или желтыми цветками. Несмотря 
на малые размеры, они ярко окрашены и собраны 
в пазушные или верхушечные соцветия —  головку 
или зонтик, благодаря чему очень декоративны. 
У других видов цветки мелкие, собраны в мало за-
метные соцветия, которые окружены оберткой из 
больших ярких лепестковидных листьев —  брак-
тей, поэтому соцветие выглядит как большой яркий 
цветок.

Цель исследований —  изучить биологические 
особенности, адаптационную и репродукционную 
способности, оценить декоративные и хозяйственно-
ценные свойства видов Cornaceae коллекции НБС 
НАН Украины.

Материалы и методы исследования
Изучали виды семейства Cornaceae. Использова-

ли методы: информационно-поисковые, интродук-
ционные; полевые —  визуальные, фенологические 
наблюдения; лабораторные, в т. ч. морфолого-опи-
сательные, биоэкологические и биометрические, 
для установления закономерностей роста, адапта-
ции, размножения и регенерации; статистические. 
Анализировали биологические особенности, ре-
продуктивную способность, особенности семенной 
и вегетативной репродукции.

Результаты и их обсуждение
Учитывая большую ценность видов кизиловых 

и возможность их всестороннего использования 
в Национальном ботаническом саду им. Н. Н. Гриш-
ко (НБС) была создана коллекция семейства. 
В ней представлены виды кизиловых из Циркум-
бореальной, Средиземноморской, Ирано-Туран-
ской и Атлантически-Североамериканской флори-
стических областей [19], а именно: свидина белая 
(Swida alba (L.) Opis), с. душистая (S. amomum 
Small), с. южная (S. australis (C. A. Mey.) Pojark. ex 
Grossh., с. Бейли (S. baileyi (Couit.et Evans) Rydb.), 
с. Бретшнейдера (S. bretschneideri (L. Henry) So-
jak), с. Гемсли (S. hemsleyi (S. K. Schneider et Wan-
gerin) Sojak), с. грузинская (S. iberica (Woronow) 
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Pojark. et Grossh.), с. косая (S. obliquа (Rafin.) 
Moldenke), с. седолистная (S. poliophylla (Schnei-
der et Wangerin) Sojak), с. опушенная (S. pubescens 
(Nutt.) Standley), с. карликовая (S. pumila (Koehne) 
Sojak), с. кистевидная (S. racemosa (Lam.) Mold-
enke), с. морщинистая (S. rugosa (Lam.) Rydb.), 
с. кроваво-красная (S. sanguinea L.), с. отпры-
сковая (S. stolonifera (Michx.) Rydb.), с. Вальтера 
(S. waltery Wangerin), дерен спорный (Botrocarium 
controversa Pojark.), циноксилон цветущий (Cynox-
ylon florida (L.) Rafin.), кизил настоящий (Cornus 
mas L.), кизил лекарственный (Cornus o�cinalis 
Sieb. et Zucc.), кизил сидячий (Cornus sessilis Torr.)

В 1993–2015 гг. коллекция пополнилась новыми 
видами из Северной Америки, Японии, Китая. По-
лучен посадочный материал и семена Cornus sessilis 
Torr., Cynoxylon сousa Nakai, C. capitata (Wall) 
Nakai, C. nuttallii (Audub.) Shafer и др.

Сornus sessilis (кизил сидячий). Родина —  Кали-
форния. Информации о его использовании, а тем 
более, культивировании —  нет.

Swida sanguinea —  свидина кроваво-красная, 
глог —  аборигенный вид, распространен по всей 
Украине. Кроме декоративного, имеет большое ме-
лиоративное значение.

Широко используется как декоративное и мелио-
ративное растение в Украине в озеленении свидина 
отпрысковая (S. stolonifera) родом из Северной 
Америки. Распространена, кроме юга, на север —  до 
Москвы и Санкт-Петербурга, на восток —  до Урала 
[9, 22, 23].

S. alba —  свидина белая, дерен белый, дерен та-
тарский растет в разных условиях, отдавая пре-
имущество, однако, влажным местам, тоже широко 
используется в озеленении.

Очень декоративен и перспективен Cynoxylon 
capitata —  циноксилон головчатый. В озеленении 
используется на юге Украины.

Циноксилон японский (Cynoxylon japonica или 
Cynoxylon cousa). В природе произрастает в Япо-
нии и двух провинциях Восточного Китая —  Цзян-
су и Чжензян [26]. В условиях Лесостепи Украи-
ны выдерживает снижение температуры до минус 
27–32 °С.

В НБС циноксилон коуза успешно цветет и пло-
доносит с 1998 года, хорошо размножается семе-
нами и вегетативно. Растения удивляют роскош-
ным цветением и плодоношением вот уже в течение 
20 лет. Количество соцветий в разные годы на 

растениях было от 300 до 2500. Есть американские 
сорта циноксилона с крупными красными плодами 
‘Big Apple’ и ‘National’. У сорта ‘Xantocarpa’ плоды 
желтые.

Циноксилон цветущий (Cynoxylon florida) —  одно 
из красивейших в цвету деревьев Америки. Это —  
небольшое деревце высотой до 2–2,5 м, с округлыми 
белыми или красными прицветниками-брактеями.

Особого внимания заслуживают виды рода Cor-
nus L. Он имеет разобщенный ареал и на земном 
шаре представлен четырьмя видами. В Евразии 
произрастают 3 вида: на западе материка —  C. mas, 
на юго-востоке, в Центральных районах Китая —  
C. chinensis Wangerin, в Японии —  C. o�cinalis, 
лишь один вид этого рода —  C. sessilis —  абориген 
Северной Америки.

C. o�cinalis —  абориген Японии, Северо-Вос-
точного Китая и Кореи —  широко культивируется 
на родине. На больших площадях его выращивают 
в Японии —  местное название —  sandzaki, известен 
он в Англии и Северной Америке. Кизил лекар-
ственный растет деревом высотой до 3 м, внешне 
похож на кизил настоящий, однако имеет много мор-
фологических отличий [27]. Мы получили гибрид 
между C. o�cinalis и C. mas —  Этюд.

В условиях Киева кизил лекарственный такой же 
зимостойкий, как и кизил настоящий, который вы-
держивает снижение температуры до –35 °С, а так-
же засухоустойчивый. Амплитуда кислотности почв 
для выращивания достаточно широкая —  от кислых 
до щелочных. Он обильно плодоносит, плоды долго 
держатся на дереве, иногда в течение всей зимы.

Наиболее изучен и широко используется в Украи-
не C. mas —  одно из наиболее ценных плодовых рас-
тений в семействе Cornaceae. Плоды используются 
свежими и для консервирования. Все части расте-
ния —  плоды, листья, кора, корни —  являются лекар-
ственными [25, 28–30]. Согласно многочисленным 
данным [4, 6, 10–12,18] кизил в культуре обильно 
и стабильно плодоносит, дает крупные и сочные 
плоды, не требуя особого ухода, возделывание его 
рентабельное. В современном садоводстве кизил —  
сравнительно молодая культура, в то же время она 
отвечает требованиям сегодняшнего дня [2, 15, 17].

В НБС созданы сорта, отличающиеся стабильным 
ежегодным плодоношением, зимостойкие в условиях 
Лесостепи Украины. Четырнадцать сортов селекции 
НБС внесены в Государственный Реестр сортов 
плодовых растений Украины [3].
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Swida sanguinea —  свидина кроваво-красная, наш 
аборигенный вид, растет повсюду в Украине и в Ев-
ропе. Кустарник исключительно теневынослив, лю-
бит известковые почвы, хотя растет на любых.

Дерен белый —  Swida аlba —  один из самых рас-
пространенных в озеленении кустарников. Он ши-
роко распространен в лесах и поймах рек почти по 
всей Европе, в Сибири, на Дальнем востоке, а также 
в Китае, Корее, Японии.

Широко используется и свидина отпрысковая —  
Swida stolonifera —  кустарник из Северной Америки.

Свидина белая —  очень ценится благодаря высокой 
морозостойкости и большой декоративности.

Дерен шведский —  Ch. suecicum субарктический, 
альпийский вид распространен по влажным лесам 
и утесам от Ньюфаундленда, Лабрадора и Квебека 
через арктическую Америку до Аляски, в Гренлан-
дии, в горных районах Европы.

Swida canadensis —  свидина канадская. Растет 
совсем небольшим кустарником, образуя в природе 

сплошные заросли. В культуре может с успехом ис-
пользоваться, как почвопокровное растение.

Для всех изученных в НБС видов Cornaceae 
разработаны способы семенного и вегетативного 
размножения.

Выводы
Виды семейства Cornaceae ценятся как декоратив-

ные и лесомелиоративные, но часть из них используется 
как плодовые и лекарственные растения. Аборигенные 
виды этого семейства в Украине представлены всего 
тремя видами: Cornus mas, Swida sanguinea и S. austra-
lis. Ныне в Украине интродуцировано более 30 видов 
кизиловых разного географического происхождения. 
Одни из них распространены, другие есть лишь в кол-
лекциях ботанических садов и дендропарков.

Репродуктивная способность большинства из-
ученных видов достаточно высокая, погодные усло-
вия и достаточное количество тепла обеспечивают 
стабильное цветение и плодоношение (таблица).

Средняя дата наступления основных фенофаз видов Cornaceae Bercht. & J. Presl (в числителе) и суммы 
эффективных температур (в знаменателе), Киев (2000–2016)

Вид
Распускание 
вегетативных 

почек  (М±v)1

Полное об-
листвление 

(М±v)

Цветение 
(М±v)

Созревание 
плодов (М±v)

Листопад 
(М±v)

Продолжитель-
ность вегетации 

(М±v)

Bothrocaryum 
alternifolium

16.04±6,6
142,0±33,63

13.05±5,7
420,6±43,08

18.05±4,7
603,9±56,33

18.07±3,2
1928,3±44,22

23.10±3,4 
2559,0±204,18

196,8±6,34

Cornus mas 19.04±3,7 
196,0±40,83

19.05±4,6 
611,6±55,06

25.03±16,7 
62,8±32,63

4.08±5,2 
2090,3±160,10

20.10±1,9 
3193,5±167,39

220,3±15,77

Cornus o�cinalis 16.04±5,7 
150,0±32,84

10.05±8,5 
463,8±109,42

16.04±5,9 
175,8±41,31

20.08±4,6 
2467,4±140,3

18.10±1,2 
3007,3±275,05

191,8±8,02

Cynoxylon japon-
icum

23.04±6,7 
224,3±4,73

20.05±4,0 
601,2±42,69

25.05±4,7 
739,4±38,9

15.09±3,8 
2832,1±180,2

23.10±4,1 
3200,7±179,20

191,0±6,82

Swida alba 14.04±5,0 
133,5±34,80

14.05±6,2 
539,5±67,43

17.05±4,1 
567,6±73,76

15.07±0,6 
1699,6±161,56

20.10±1,0 
3187,5±165,80

195,3±6,34

Swida amomum 18.04±8,1 
159,0±27,50

14.05±6,0 
539,5±54,91

17.05±5,0 
616,2±89,24

17.07±0,8 
1911,3±39,80

19.10±2,1 
3178,0±213,12

191,8±8,81

Swida australis 15.04±6,1 
137,7±35,36

16.05±6,4 
567,7±73,57

28.05±4,0 
746,2±44,59

10.08±5,1 
2205,9±27,19

17.10±5,6 
3163,3±175,49

194,8±7,57

Swida baileyi 15.04±5,3 
138,7±46,83

15.05±5,9 
537,0±63,86

21.05±8,0 
645,7±137,43

15.07±3,0 
1706,4±104,59

21.10±1,6 
2997,7±306,29

195,1±4,77

Swida coreana 19.04±3,6 
173,1±54,36

19.05±3,2 
605,7±21,58

16.05±7,1 
560,7±47,8

20.07±2,4 
1931,4±27,6

25.10±2,1 
3207,5±174,82

196,2±1,47

Swida poliophylla 15.04±4,8 
147,5±35,12

13.05±6,4 
531,9±54,68

31.05±4,7 
782,5±71,70

8.08±4,5 
2184,4±38,75

22.10±2,2 
3195,8±206,57

194,8±8,14

Swida racemosa 17.04±7,7 
150,0±31,15

17.05±5,1 
571,6±58,51

18.05±4,2 
635,7±85,14

16.07±1,4 
1801,8±154,86

21.10±2,4 
3193,0±158,22

195,0±5,37
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1 2 3 4 5 6 7

Swida rugosa 17.04±4,2 
162,4±46,45

17.05±3,6 
586,3±27,04

не цветет не плодоносит 26.10±1,9 
3212,7±178,11

197,6±2,70

Swida sanguinea 16.04±8,0 
154,2±31,48

15.05±8,01 
568,2±82,70

31.05±5,4 
788,0±84,57

5.08±3,2 
2104,0±76,06

19.10±1,0 
3180,8±165,40

193,0±9,54

Swida sericea 13.04±6,4 
122,7±36,69

12.05±9,6 
515,1±97,67

17.05±3,6 
561,2±77,10

14.07±4,8 
1651,2±139,68

18.10±1,9 
3179,1±170,81

193,3±7,61

Swida stricta 23.04±4,0 
198,9±57,03

24.05±4,2 
668,5±61,27

7.06±4,3 
917,1±96,05

16.08±2,7 
2314,6±110,12

21.10±1,3 
3201,8±159,24

188,5±3,49

Swida walteri 16.04±5,2 
154,6±37,89

17.05±5,1 
574,2±56,84

30.05±7,6 
769,1±82,37

11.08±1,5 
2200,7±6,73

21.10±2,3 
3196,3±157,51

195,1±5,85

Примечание: М —  среднее арифметическое значение, v —  среднее квадратическое отклонение

В результате многолетних исследований зимо- 
и засухоустойчивости более 15 видов рекомендованы 
для широкого внедрения в зеленое строительство. Из 
большого числа видов кизиловых съедобные плоды 
имеют немногие —  Cornus mas —  кизил обыкновен-
ный —  евроазиатский вид, кизил лекарственный —  
родом из Японии, кизил сидячий —  из Калифорнии 
(с кислыми плодами, а также несколько видов из 
рода Cynoxylon —  циноксилон японский, циноксилон 
головчатый, земляничное дерево, родом из Гималаев, 
циноксилон цветущий —  из Северной Америки, 
дерен шведский —  субарктический, альпийский вид. 
Большинство видов кизиловых нетребовательны 
к условиям выращивания.

Декоративны кизилы благодаря внешнему облику 
и листьям, пышному цветению, красивым, часто 
ярко окрашенным цветкам или брактеям и плодам, 
а также ярким красным или желтым побегам после 
листопада. Используют их в одиночных и групповых 
посадках, создают заросли на открытых местах или 
под пологом деревьев.

Многие виды Cornaceae перспективны для ши-
рокого использования как декоративные, плодовые 
и лекарственные растения.
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1 Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України 
2 Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова

ВИДИ РОДИНИ CORNACEAE BERCHT. & J. PRESL ДЛЯ ДЕКОРАТИВНОГО 
САДІВНИЦТВА

Види родини Cornaceae Bercht. & J. Presl мало вивчені в Україні. Поряд з цим, родина включає цінні 
декоративні, плодові і лікарські рослини. У Національному ботанічному саду НАН України нині випро-
бовуються понад 30 видів Cornaceae з різних флористичних областей Землі.

Було досліджено зимостійкість, посухостійкість, репродуктивну здатність, характер насінного і веге-
тативного розмноження видів роду Cynoxylon —  C. florida (L.) Rafin., C. capitata (Wall) Nakai, C. cousa 
Nakai, видів роду Cornus —  C. o�cinalis Sieb. et Zucc., C. mas L., C. sessilis Torr., види роду Swida —  
S. alba (L.) Opis, S. sanguinea L., S. amomum Small. Показано, що різні види Cornaceae перспективні для 
культивування як цінні декоративні, харчові та лікарські рослини. Зібрано великий генофонд кизилових. 
Чотирнадцять кращих сортів C. mas були включені до «Державного Реєстру сортів рослин України».

Ключові слова: Cornus spp., Cynoxylon spp., Swida spp., декоративні, плодові, лікарські, інтродукція, 
адаптація, репродукція, використання, Лісостеп України.
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1 M. M. Gryshko National Botanical Garden NАS of Ukraine 
2 National Pedagogical Dragomanov University

SPECIES OF FAMILY CORNACEAE BERCHT. & J. PRESL FOR ORNAMENTAL 
HORTICULTURE

Introduction. Family Cornaceae Bercht. & J. Presl includes valuable ornamental, fruit and medicinal plants. 
In Ukraine they are not widespread and studied. The National Botanical Garden of NAS of Ukraine (NBG) 
tested more than 30 species of di{erent floristic regions.

The purpose of research —  to study the biological characteristics, adaptation and reproductive abilities, to 
evaluate the decorative and economically valuable species properties of Cornaceae.

Materials and methods. The species of Cornaceae family. Informational, introductional, field and laboratory: 
morphological and descriptive, biometrical.

Results and discussion. The biological features, reproductive ability and reproduction, decorative, fruit proper-
ties of the family Cornaceae —  Cornus mas L., C. o�cinalis Sieb. et Zucc., C. sessilis Torr., Cynoxylon cousa 
Nakai, C. florida (L.) Rafin., Swida controversa (Hemsl.) Sojak, S. alba (L.) Opiz. (forms argentea-varie-
gata, compressa), S. sanguinea (L.) Opiz., S. amomum Mill. were studied. Resistance to frost, drought and 
adaptation to the conditions of Forest-Steppe, peculiarities flowering and fruiting it was estimated. The methods 
of seed and vegetative propagation it was designed.

Conclusions. It has been shown that many of investigated in the NBG (Forest-Steppe) 30 species of the 
family Cornaceae from Circumboreal, Mediterranean, Irano-Turan-Atlantic and the North American floristic 
regions promising for cultivation as an ornamental, edible and medicinal plants.

Keywords: Cornus spp., Cynoxylon spp., Swida spp., ornamental, fruit, medicinal, introduction, adaptation, re-
production, use, Forest-Steppe of Ukraine.
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Т. Д. Ковальчук
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ПРИРОДНЕ ВЕГЕТАТИВНЕ ПОНОВЛЕННЯ ВИДІВ РОДУ RHUS 
В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

В регіоні досліджень інтродуковані види роду Rhus здатні до природного вегетативного поновлення. 
Виявлено підземне та надземне вегетативного поновлення даних видів, досліджено вік та кількість пагонів 
вегетативного поновлення, їх біометричні показники. Встановлено ступінь надійності пагонів поновлення 
та інтенсивність поширення.

Ключові слова: види роду Rhus, вегетативне поновлення, адвентивні та сплячі бруньки, кореневі паро-
стки, поросль.

Вступ
Результатом успішності інтродукції рослин є аклі-

матизація та натуралізація рослин, яка проявляється 
у здатності до природного поновлення рослин та 

забезпечує неперервність і спадкоємність життя, 
в багатьох випадках забезпечує більш стійке завою-
вання простору та густоту заселення [1]. У більшості 
деревних рослин домінує насіннєве поновлення над 
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вегетативним, але у деяких типах рослинності веге-
тативне нерідко переважає над насіннєвим (Perttula, 
1941) [11], зокрема у інтродукованих видів роду 
Rhus в умовах Правобережного Лісостепу України 
[5]. У літературних джерелах зазначено, що Rhus 
typhina в умовах Правобережного Лісостепу Укра-
їни, у державному дендрологічному парку «Олек-
сандрія» НАН України, інтенсивно поновлювався 
природним шляхом ще у 1918 роках [2]. За даними 
Спрагайло О. В. в умовах середнього Подніпров’я 
даний виду роду Rhus показав найвищий рівень 
адаптації до умов культивування за рахунок фор-
мування самосіву, який найчастіше трапляється під 
материнськими рослинами, хоча в значній мірі по-
ширюється далеко від них [9]. На інших територіях 
України, згідно літературних джерел, для даного 
виду характерне природне поширюється. Зокрема, 
у Державному дендрологічному парку «Тростя-
нець» НАН України вид поширюється спонтанно 
за рахунок вегетативного та насіннєвого розмно-
ження та належить до першої категорії поширення, 
тобто до малопоширених видів, які трапляються на 
1–9 паркових ділянках, із коефіцієнтом траплян-
ня —  10,2 [4], у Ботанічному саду Національного 
лісотехнічного університету України міста Львова 
вегетативне поновлення R. typhina виступає єди-
ним способом розмноження і поновлюється дуже 
рясно за рахунок кореневих паростків [7], у Доне-
цькому ботанічному саду НАН України динаміка 
поширення адвентивного виду в 1998–2010 рр. 
у складі штучних фітоценозів позитивна і сягає понад 
500 м від експозиції [3]. При проведенні інвента-
ризаційних робіт в адміністративних районах міста 
Кривий Ріг В. В. Кучеревський, Г. Н. Шоль ви-
явили спонтанне відтворення даного виду за рахунок 
вегетативного розмноження. За ступенем імміграції 
дослідники віднесли цей вид до групи рослин ерга-
зіофітів, тобто до рослин, які завезені свідомо, але 
згодом здичавіли й поширюються спонтанно, за 
ступенем інвазійної загрози ― до середньої [12] та 
високої групи ризику [6]. Здатність видів роду Rhus 
до інтенсивного природного вегетативного понов-
лення може викликати непередбачувані та небажані 
наслідки у вигляді фітоінвазії. Тому метою наших до-
сліджень ― встановити та проаналізувати динаміку 
природного вегетативного поновлення видів роду 
Rhus в умовах Правобережного Лісостепу України, 
на прикладі НДП «Софіївка». Для цього необхідно 
було вирішити наступні завдання: оцінити здатність 

до вегетативного поновлення, виявити особливості 
та динаміку спонтанного поширення.

Матеріали та методи досліджень
Об’єктами наших досліджень були R. typhina, 

R. glabra, R. trilobata, R. aromaticа, R. sylvestris. 
Дослідження проведено впродовж 2009–2014 рр. 
на експозиційних ділянках Національного дендро-
логічного саду «Софіївка» НАН України: у кварталі 
№ 6 схил «Грекової балки» та «Кам’яна гряда», 
у кварталі № 43 на березі «Нижнього ставу», на 
дослідно-інтродукційній ділянці імені В. В. Міті-
на та при проведенні експедиційних досліджень 
у Нікітському ботанічному саду —  Національного 
наукового центру НААНУ, ботанічному саду ім. 
акад. О. В. Фоміна Київського національного уні-
верситету імені Тараса Шевченка, біосферному за-
повіднику «Асканія-Нова» ім. Ф. Е. Фальц-Фейна 
Національної академії аграрних наук України. Під 
час обстежень досліджували тип вегетативного по-
новлення, вік та кількість молодих особин підросту, 
біометричні показники [8, 11]. Надійність підросту 
визначали згідно запропонованого розподілу Мель-
ником А., Івченком А., Пацурою І., Мельником Ю. 
[7] за трьома категоріями надійності підросту: до-
брий, задовільний та малонадійний. Перша категорії 
включає рослини, які мають виключні шанси для 
подальшого існування, до другої —  вони дещо менші, 
хоча переважно забезпечують поновлення виду, до 
третьої категорії ― менш надійні, але при відповід-
них умовах помітна їх частина може приймати участь 
у заміні відмерлих материнських особин, тобто, 
сприяти збереженню виду як такого.

Результати досліджень та їх обговорення
Вегетативне поновлення, порівняно з насіннєвим, 

характеризується певними особливостями. Роз-
різняють вегетативне розмноження, в результаті 
якого відбувається збільшення числа індивідуумів 
і завоювання ними, видом взагалі, простору, і, по-
друге, вегетативне поновлення, при якому віднов-
люються пошкодження тим чи іншим способом або 
особини, які загинули. Однак в багатьох випадках 
розмежування цих двох явищ практично неможливо, 
оскільки границя між ними, якщо її встановити, ви-
являється штучною.

Природне вегетативне поновлення представників 
роду Rhus в умовах дендрологічного парку «Софіїв-
ка» здійснюється за рахунок пагонів:
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― що, розвиваються із бруньок, що виникли на 
коріннях;

― що, розвиваються із бруньок, що в основі над-
земних стебел або стовбурів.

Надземне і підземне поновлення рослин здій-
снюється за рахунок пагонів, які розвиваються із 
додаткових і сплячих бруньок та за походженням аб-
солютно різні [Стоун і Стоун (Stone E. аnd Stone M., 
1943a)]. У досліджуваних видів вегетативне понов-
лення здійснюється за рахунок паростків. В. М. Су-
качев вказував на необхідність при визначенні па-
росткового поновлення також відзначати характер 
паростків за їх походженням [10]. Наземне понов-
лення характерне для R. typhina, R. glabra, R. tri-
lobatа, R. aromaticа, R. sylvestris, при якому нові 
рослини формуються із сплячих бруньок у нижній 
частині стовбура над поверхнею ґрунту (коренева 
шийка чи пень), утворюючи пневу поросль. Понов-
лення відбувається за рахунок відростання паростків 
при пошкодженні рослин: у R. aromaticа, R. typhina, 
R. glabra ― при механічних пошкодженнях пагонів 
рослини, у R. trilobatа, R. sylvestris ― при пошко-
дженнях морозами та при механічних пошкодженнях 
пагонів (рис. 1.).

Рис. 1. Наземне поновлення R. sylvestris

Не всі бруньки, які закладені на пагоні, пробу-
джуються, деякі з них залишаються сплячими на 
протязі всього життя рослини. Після пошкоджень 
пробуджуються у R. typhina, R. glabra 3–4 сплячих 
бруньки в ІІ декаді квітня, у R. sylvestris ― 1–2 
в ІІ декаді квітня, у R. aromaticа, R. trilobatа ― 
2–3 в I декаді травня, з яких розвивається поросль 
від пня. Ріст порослі від пня характеризується ін-
тенсивним ростом (рис. 2.), оскільки отримує від 

материнських рослин розвинену кореневу систему 
із значною охопленою площею ґрунту і запасом 
пластичних речовин. Поросль R. typhina, R. glabra 
у перший рік вегетації формує ще й власну кореневу 
систему: бокові коріння першого, другого та третього 
порядків.

Рис. 2. Інтенсивність росту порослі від пня 
досліджуваних видів

Максимальна висота порослі R. typhina ― 1,86 м, 
R. glabra ― 0,96 м, R. aromaticа ― 0,16 м, R. tri-
lobatа ― 0,18 м, у R. sylvestris ―0,20 м. Ріст 
пагонів поновлення завершується у R. typhina в ІІІ 
декаді липня, а у R. glabra ― в ІІ–III декаді липня, 
у R. aromaticа, R. trilobatа, у R. sylvestris ― в II де-
каді липня. Значним недоліком порослевого віднов-
лення є тісне розміщення пагонів навколо пенька, 
відхилення росту пагонів від вертикалі, іноді шабле-
подібні вигини в їх нижній частині, односторонній 
розвиток крони на зовнішню сторону від пня, не 
міцне прилягання пагона до системи пня і коріння. 
Деревина пенька часто пошкоджується грибко-
вими хворобами, і поросль ніколи не ізолюється 
від уражених частин материнського пня і коріння. 
В результаті чого частина порослевих пагонів гине, 
а в подальшому можлива загибель всієї рослини, 
тому ми вважаємо, що надземне вегетативне по-
новлення досліджуваних видів належить до третьої 
категорії надійності підросту.

Із досліджуваних видів лише для R. typhina та 
R. glabra притаманне підземне поновлення в умовах 
дослідження, при якому відбувається закладання но-
вих рослин та початок їх розвитку проходить у ґрунті 
на підземних органах материнських особин. Воно 
забезпечує омолодження та поширення R. typhi-
na, R. glabra за рахунок адвентивних бруньок, які 
розвиваються на коренях і виникають ендогенно, 
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з внутрішніх тканин диференційованої частини ор-
ганів (рис. 3.)

Рис. 3. Ріст пробудженої адвентивної бруньки 
R. glabra

Їхня будова нічим не відрізняється від звичайних 
верхівкових і пазушних бруньок. Згідно класифіка-
ції за функціями, адвентивні бруньки, належать до 
бруньок регулярного відновлення. У досліджуваних 
видів це вегетативні бруньки, які в більшості випад-
ків, розміщені на поверхневих коренях, глибина за-
лягання яких 5–7 см. Частина адвентивних бруньок 
кореня пробуджується наприкінці літа та восени, 
але це не свідчить про те, що навесні наступного 
року зі всіх бруньок розвиваються пагони. Кількість 
пробуджених адвентивних бруньок на 1м довжини 
кореня варіює від 3 до понад 20 шт. та зменшується 
із відділенням від земної поверхні (рис. 4.). Однак 
і на коренях, які глибоко залягають у ґрунті (30–
40 см і більше), при винесенні їх на поверхню землі 
спостерігаємо пробудження адвентивних бруньок. 

Обов’язковою умовою подальшого розвитку бруньок 
є вкривання їх невеликим шаром ґрунту, в іншому 
випадку вони гинуть. Можливою причиною про-
будження адвентивних бруньок є зміна умов аерації 
ґрунту та температурного режиму.

Рис. 4. Пробудження адвентивних бруньок 
R. typhina

Інтенсивність вегетативного поновлення обумов-
люється такими факторами, як вид дерева, розмір 
батьківського дерева і ділянки, час рубки. Ми від-
мітили сезонність вегетативного відтворення рослин 
в залежності від строків здійснення механічних 
видалень кореневих паростків та пагонів кореневих 
паростків, здійснення надрізів на кореневій систе-
мі. Як результат відбувалось пошкодження коре-
невої системи материнської рослини даних видів 
та залишалась нижня частина пагона (пеньок). 
Видалення кореневих паростків та пагонів корене-
вих паростків в зимово-весняний період стимулює 
інтенсивне відростання пагонів із пробуджених ад-
вентивних і сплячих бруньок та розвитку кореневої 
маси (таб. 1.).

1. Інтенсивність паросткового поновлення із адвентивної бруньки представників роду Rhus

Період видалення
Вид

R. typhina R. glabra

кількість кореневих паростків утворених після механічних пошкоджень на 1 м 2, шт.
лютий 9,8 ± 0,78 7,6 ± 1,17
березень 9,5 ± 0,53 8,4 ± 0,67
квітень 8,2 ± 0,79 7,4 ± 0,84
травень 6,7 ± 0,95 5,6 ± 0,68
червень 3,5 ± 0,84 2,1 ± 0,86
липень 2,5 ± 0,53 2,0 ± 0,67



ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016   99

1 2 3

серпень ― ―
вересень ― ―

Ріст кореневих паростків R. typhina та R. glabra 
розпочинається у ІІІ декаді квітня ― І декаді травня 
та характеризуються інтенсивним ростом (макси-
мальна висота кореневих паростків у R. typhina 
2,05 м, у R. glabra ― 1,38 м) та завершується 
у R. typhina в ІІІ декаді липня, а у R. glabra ― в ІІ 
декаді липня (рис. 5.).

Рис. 5. Інтенсивність росту кореневих паростків

В переважній більшості кореневі паростки пер-
шого року вегетації живляться за рахунок материн-
ського організму, але іноді формують один влас-
ний корінь, який росте горизонтально. Кореневі 
паростки, які виникли в результаті перерізування 
кореня материнської рослини, можуть розвивати-
ся не тільки на проксимальній частині кореня, а й 
на дистальній, відокремленій частині, а також на 
окремих частинах кореня. В даному випадку фор-
мується власна коренева система. Пагони віднов-
лення, які формуються при видаленні кореневих 
паростків та порослі починаючи з ІІ декади червня 
не встигають здерев’яніти до осені, як результат по-
шкоджуються морозами та гинуть. Приріст таких 
пагонів становить 46,5±3,21 см, а при видаленні 
в липні ― 37,1±2,42 см.

У своїх дослідженнях ми проводили поранення 
кореневої системи материнської рослини у період: 
початок сокоруху ― спокій рослин. На 9–10 день 
після поранення у R. glabra розпочинається ріст 
пробудженої адвентивні бруньки з якої розви-
ватись пагін, а у R. typhina на 11–15 день. Ми 
відмітили однакові закономірності при пораненнях 
кореневої системи, що і при видаленні пагонів 
поновлення.

Сезонне коливання в утворенні порослі має велике 
значення, оскільки воно дає можливість регулювати 
стан угрупування та його кількісний склад. В за-
лежності від призначення посадок здійснювався 
контроль за кількістю особин в угрупуванні, тому 
що дані види часто поводять себе як потенційно ін-
вазійні рослини за рахунок паросткового поновлення. 
Ми здійснювали механічне видалення кореневих 
паростків даних видів на експозиційних ділянках 
з метою збереження рівноваги рослинних угрупувань 
та естетичного вигляду. Перше угрупування рослини 
знаходиться на березі Лісового озера та представлене 
8–10 річними деревами Picea abies L. та 15-річними 
деревами R. typhina. На дану ділянку у 2011 р. 
було висаджено 4–5 річні дерева Picea abies L. Ми 
щорічно видаляли кореневі паростки R. typhina, 
оскільки вони пригнічували ріст та розвиток ялини 
звичайної. Для 9–10-річних рослин Picea abies 
однорічні кореневі паростки R. typhina не завдають 
значного шкідливого впливу. Коренева система по-
ширюється понад 10 м від експозиційних насаджень 
та обмежується кам’яним бордюром. Інтенсивне 
паросткове відновлення направлене на освітлену 
ділянку вздовж берега Лісового озера, яка не за-
саджена рослинами із рясністю 11,9±1,60 шт./м ², 
а у насадженнях Picea abies 3,0±0,82 шт./м ². Друге 
угрупування рослин представлене рослинами Pinus 
nigra Arn. 1960 року посадки та R. glabra ― 1999 
року, що на схилі Грекової балки. Ріст кореневої сис-
теми R. glabra направлений переважно в протилежну 
сторону від посадок Pinus nigra, на більш освітлену 
територію та обмежений бордюром, як результат 
інтенсивність паросткового поновлення збільшується 
в цьому ж напрямку від 6 шт./м ² до 17 шт./м ². 
Третє угрупування рослин розташоване на бере-
зі «Нижнього ставу» та представлене рослинами 
Hemerocallis fulva (L.) L. та R. typhina. На даній 
території відбувається інтенсивне вегетативне від-
новлення R. typhina із рясністю 7,5±0,53 шт./м ². 
Кореневі паростки не пригнічують ріст і розвиток 
Hemerocallis fulva.

За ступенем надійності кореневі паростки даних 
видів належать до першої категорії.

На інтродукційній ділянці імені В. В. Мітіна 
досліджували інтенсивність утворення кореневих 
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паростків R. typhina та R. glabra без механічних 
пошкоджень (таб.2). Ми не відмічали інтенсивного 
паросткового поновлення, можливою причиною є 

висока рослинна завантаженість даної ділянки. Се-
редня інтенсивність паросткового поновлення даних 
видів становила 4,9±1,58 шт./м ².

2. Якісні та кількісні показники природного поновлення кореневими паростками інтродукованих видів  
роду Rhus

Видова назва 
рослин

Життєва 
форма

Вік материн-
ських рослин, 

років

Морфологічні ознаки паростків
вік, років висота, м діаметр корене-

вої шийки, мм
рясність, 
шт./м ²

R. typhina дерево 7
1  1,64 ± 0,37 13,10 ± 1,45  4,3 ± 0,92
2  2,02 ±  0,25 16,30 ± 0,82  6,8 ± 0,75

R. glabra дерево 7
1  0,77 ± 0,17  9,20 ± 0,91  3,1 ± 0,83
2  1,26 ± 0,16 13,30 ± 1,06  5,4 ± 1,27

Підземне поновлення R. sylvestris ми відмічали 
при проведенні експедиційних досліджень у Нікіт-
ському ботанічному саду —  Національного наукового 
центру НААНУ, а R. trilobatа, R. aromaticа ― у бо-
танічному саду ім. акад. О. В. Фоміна Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
та біосферному заповіднику «Асканія-Нова» ім. 
Ф. Е. Фальц-Фейна Національної академії аграр-
них наук України. Динаміка поширення даних видів 
сягала до 5 м, тому ми вважаємо, що дані види не 
створюють фітоінвазійної загрози.

Висновки
Отже, результатом успішності інтродукції видів 

роду Rhus L. в умовах Правобережного Лісостепу 
України є натуралізація рослин, що проявляється 
у вегетативному поновленні. Для досліджуваних 
видів характерне надземне і підземне вегетативне 
поновлення, яке обумовлюється такими факторами, 
як вид дерева, розмір батьківського дерева і ділянки, 
час рубки. Найбільш інтенсивне вегетативне понов-
лення в умовах дослідження відбувається R. typhina, 
R. glabra після механічних пошкоджень рослин та 
кореневої системи в зимово-весняний період. Пагони 
вегетативного поновлення R. typhina та R. glabra за 
ступенем надійності належать до першої категорії, 
тобто до рослин, які мають виключні шанси для по-
дальшого існування виду, а R. sylvestris, R. trilobatа, 
R. aromaticа ― до третьої категорії: менш надійні, 
але при відповідних умовах можуть сприяти збере-
женню виду як такого.
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЕГЕТАТИВНОЕ ПОНОВЛЕНИЕ ВИДОВ РОДА RHUS L. 
В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

В регионе исследованний интродуцированные виды рода Rhus способны к естественному вегетативному 
возобновлению. Выявлено подземное и надземное вегетативного возобновление данных видов, исследо-
ваны возраст и число побегов естественного возобновления, их биометрические параметры. Установлено 
степень надежности побегов возобновления и интенсивность распределения.

Ключевые слова: виды рода Rhus, естественное возобновления, адвентивные и спящие почки, корневые от-
прыски, поросль.

T. D. Kovalchuk
National dendrological park «Sofiyivka» of NAS of Ukraine

NATURAL VEGETATIVE RENOVATION OF SPECIES OF THE GENUS RHUS IN THE 
CONDITIONS OF THE RIGHT BANK FOREST STEPPE ZONE OF UKRAINE

Species of genus Rhus fit for the natural vegetative renovation were introduced into the region of investigation. 
Sunken and overhead vegetative renovation of given species was revealed; age and shoots number of vegetative 
renovation so as their biometric indexes were investigated. Validity shoot level, renovation and extension intensity 
was established.

Key words: species of the genus Rhus, vegetative renovation, adventives and latent buds, root germs, shoots.
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1Національний дендрологічний парк «Софіївка» НДІ НАН України 
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РОЛЬ СВІТЛА У РОСТІ І РОЗВИТКУ ЕКСПЛАНТІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН 
ЗА УМОВ IN VITRO

Представлено результати експериментальних дослідженнь залежності росту і розвитку експлантів Cercis 
siliquastrum L., Sorbus aucuparia L., Pyrus communis L., Malus sylvestris Mill., Cordyline fruticosa (L.) 
A. Chev. від інтенсивності освітлення. Наведено дані щодо регенераційної здатності експлантів, морфоген-
ного потенціалу та лінійного росту пагонів при освітленні 500–3000 люксів за умов in vitro. З’ясовано, що 
найбільш оптимальною була інтенсивність освітлення в діапазоні 1500–2500 люксів при якій показники 
коефіцієнту розмноження для всіх генотипів становили 5–11.

Ключові слова: інтенсивність освітлення, in vitro, Cercis, Sorbus, Pyrus, Malus, Cordyline, морфогенез, 
коефіцієнт розмноження

Вступ
Серед життєво важливих абіотичних факторів, які 

займають особливе місце в житті рослин є світло, що 
значною мірою визначає інтенсивність фотосинтезу. 
Воно є джерелом енергії для рослин, які засвоюють 
її шляхом розщеплення молекул води, приєднання 
вуглекислого газу з утворенням вуглеводів та виділен-
ням вільного кисню, потрібного усьому живому [2, 
4]. Вуглеводи слугують матеріалом для побудови тіла 
рослини, джерелом енергії для численної кількості хі-
мічних реакцій і відкладання в коренях і стовбурі про 
запас крохмалю. Світло, як абіотичний фактор, необ-
хідне для всіх живих організмів [3, 5, 6]. К. А. Ті-
мірязєв за результатами своїх досліджень з’ясував, 
що для фотосинтезу, крім інтенсивності освітлення, 
істотний також спектральний склад сонячного світла. 
Найбільш ефективні в процесі фотосинтезу рослин 
червоні і сині промені. Світлолюбні рослини інтен-
сивніше використовують червоні, а адаптовані до 
розсіяного світла рослини синьо-фіолетові промені. 
Рослини, вирощені при червоному і синьому світлі, 
істотно відрізняються за складом продуктів фотосин-
тезу [4]. Крім цього, велике значення для рослин має 
довжина хвилі сприйманого випромінювання, його 
тривалість (довжина світлового дня) та інтенсивність 
(освітленість), яка вимірюється в люксах. На нашій 
широті (48° пн. ш., 30°сх. д). в ясний сонячний 
день на відкритій місцевості її максимальне значення 
складає близько 100000 люксів, а середнє значення 

коливається між 30000 і 50000; при сильній хмар-
ності вона знижується до 5000 люксів.

Потреба в освітленості у різних рослин різна. 
Світлолюбні рослини ростуть на відкритих, добре 
освітлених місцях, тіньолюбні можна побачити на 
затінених ділянках. Ця група рослин пристосована 
до існування в умовах недостатнього надходжен-
ня світла. Такі рослини вловлюють розсіяне світло 
темно-зеленими збагаченими хлорофілом листками. 
Тіньовитривалі рослини можуть рости як в умовах 
доброго освітлення, так і в затінених місцях.

Останнім часом поширення набуває «світлокульту-
ра» —  вирощування рослин при штучному дозуванні, 
ритмі, складі інтенсивності освітлення, за допомогою 
якого регулюють як фотосинтез, так і прискорене 
формування та розвиток рослин [1, 4].

Особливої уваги, щодо потреби в освітленості, 
потребують рослини вирощувані in vitro, при якому 
одержують генетично однорідний садивний мате-
ріал. Для одержання з експланта рослини, з пра-
вильно сформованою життєвою формою, здатною 
до подальшого росту необхідно створити освітлення 
максимально наближене до природнього. Залежно 
від генотипу вирощуваних у штучних умовах рос-
лин, фази їхнього розвитку (проростання, ріст, роз-
виток, регенерація, морфогенез, ризогенез), а та-
кож поточного фотоперіоду потрібен такий спектр 
електромагнітного випромінювання, який рослини 
отримують у природі, або, у разі неможливості його 
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отримання —  спектр тих кольорів, які потребує рос-
лина на даній фазі розвитку.

Тому мета нашої роботи полягала у з’ясуванні осо-
бливостей росту і розвитку експлантів на штучних 
живильних середовищах в умовах in vitro при різній 
інтенсивності освітлення.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження проведено у лабораторії мікрокло-

нального розмноження рослин Національного ден-
дропарку «Софіївка» НАН України. Матеріалом 
для досліджень слугували здатні до морфогенезу 
експланти другого пасажу представників деревних 
рослин родів Сеrcis L. (C. siliquastrum L.), Sorbus L. 
(S. aucuparia L.), Pyrus L. (P. communis L.), Malus 
Mill. (M. sylvestris Mill., Cordyline Comm. ex R. Br. 
(Cordyline fruticosa (L.) A. Chev.) культивованих in 
vitro на штучних живильних середовищах Мурусіге 
і Скуга [7]. Джерелом штучного світла слугували 
лампи ЛД-40. Інтенсивність освітлення вимірювали 
люксметром MS6610 Mastech (Китай). Досліджен-
ня динаміки лінійного росту мікропагонів проводили 
впродовж 40±4 діб до наступного пасажування 
експлантів. Культивування експлантів проводи-
ли на скляних стелажах у культуральній кімнаті за 

температури 25±1 °C, відносній вологості 70%, 
фотоперіоді 16 годин і штучному освітленні інтен-
сивністю —  500–3000 люксів.

Результати досліджень
Необхідною умовою успішного вирощування рос-

лин у культурі in vitro є живильне середовище, що 
містить збалансований склад мікро- та макроеле-
ментів, вуглеводів, вітамінів, амінокислот, зокрема 
фітогормонів, які забезпечують рослині мінераль-
не живлення. Проте ріст і розвиток експлантів, 
у штучно створених умовах, відбувається за дії низки 
абіотичних факторів серед яких важливе місце нале-
жить інтенсивності освітлення та його спектральному 
складу. У кожної рослини вирощуваної в штучних 
умовах особливі вимоги до освітлення. Тож джерела 
штучного світла мусять бути наближеними до умов 
природного освітлення. За нестачі світла рослина 
припиняє ріст, навіть при створенні інших сприят-
ливих умов. В результаті проведених досліджень 
нами з’ясо-вано, що за використання 16 годиного 
фотоперіоду, який створюється лампами денного 
світла ЛД-40 показники росту і розвитку експлантів 
при різній інтенсивності освітлення у досліджуваних 
генопипів, відрізнялись своїми показниками (табл.).

Залежність росту і розвитку експлантів деревних рослин від інтенсивності освітлення (середні показники)

Таксон Утворено пагонів, шт Приріст пагонів, см Коефіцієнт розмноження
500 лк

Cercis siliquastrum 3,1 1,3 4,0
Sorbus aucuparia 2,6 1,7 4,4
Pyrus communis 3,2 1,4 4,5
Malus sylvestris 4,8 0,8 3,8
Cordyline fruticosa 3,0 0,8 2,4

1000 лк
Cercis siliquastrum 3,7 1,8 6,7
Sorbus aucuparia 3,3 2,1 6,9
Pyrus communis 4,6 1,4 6,4
Malus sylvestris 4,1 1,3 5,3
Cordyline fruticosa 3,3 0,8 2,6

1500 лк
Cercis siliquastrum 3,5 3,0 10,5
Sorbus aucuparia 4,9 1,8 8,8
Pyrus communis 5,7 1,6 9,1
Malus sylvestris 4,9 1,7 8,4
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1 2 3 4

Cordyline fruticosa 2,9 1,5 4,4
2000 лк

Cercis siliquastrum 3,4 3,2 10,9
Sorbus aucuparia 3,4 2,2 7,5
Pyrus communis 4,4 2,1 9,2
Malus sylvestris 3,2 2,1 6,7
Cordyline fruticosa 3,3 2,0 6,6

2500 лк
Cercis siliquastrum 3,5 2,6 9,1
Sorbus aucuparia 3,3 1,9 6,3
Pyrus communis 2,9 2,6 7,5
Malus sylvestris 2,4 2,2 5,3
Cordyline fruticosa 2,6 2,8 7,4

3000 лк
Cercis siliquastrum 2,1 2,5 5,3
Sorbus aucuparia 2,8 1,8 4,9
Pyrus communis 4,2 1,2 5,0
Malus sylvestris 2,4 1,9 4,5
Cordyline fruticosa 3,0 0,8 6,4

Аналізуючи одержані експериментальні дані нами 
з’ясовано, що всі досліджувані генотипи за вимогли-
вістю до освітлення можна розділити на дві групи: 
світловибагливі і менш світловибагливі.

Згідно одержаних результатів щодо утворення 
пагонів та їх приросту до світловибагливих рос-
лин можна віднести C. siliquastrum —  представника 
Середземноморської флори та C. fruticosa, ареал по-
ширення якого займає Індію, Малайзію, Полінезію, 
Австралію.

При культивуванні експлантів C. siliquastrum in 
vitro відрізнявся задовільним ростом та розвитком, 
проте перебіг процесів морфогенезу перебував у за-
лежності від інтенсивності освітлення. Найвищі по-
казники спостерігали в діапазоні освітлення 1500–
2500 лк, де кількість утворених пагонів становила 
3,4–3,5 шт., а лінійний приріст пагонів —  2,6–
3,0 см. При зменшенні інтенсивності освітлення до 
1000–500 лк та збільшенні до 2500–3000 лк вище 
вказані показники були значно меншими (табл.). 
Більш вимогливою до освітлення була C. fruticosa 
у якої ріст експлантів значно відрізнявся від попере-
дніх видів оскільки для активного пагоноутворення 
(морфогенезу) потребував освітлення до 3000 лк, 

а максимальний приріст пагонів становив 2,8 см 
при 2500 лк.

За результатами наших досліджень менш вибагли-
вими до інтенсивності освітлення, при вирощуванні 
in vitro, були рослини другої групи —  S. aucuparia, 
P. сommunis та M. sylvestris, які природньо ростуть 
у лісових угрупуваннях майже на усіх континентах: 
Азії, Африки, Америки, Австралії та Європи.

Розмноження експлантів S. aucuparia на живиль-
них середовищах при різній інтенсивності освітлення 
показало, що найбільшу кількість пагонів (4,9 шт.) 
було сформовано при інтенсивності освітлення 
1500 лк, проте кращий приріст пагонів (2,2 см) 
спостерігали при освітленні у 2000 лк (табл.). 
Культивування P. сommunis у культурі in vitro дало 
можливість стверджувати, що найбільша інтенсив-
ність морфогенезу пагонів (5,7 шт.) потребувала 
освітлення у 1500 лк, а найкращий приріст пагонів 
пагонів —  до 2,6 см одержали при 2500 лк.

Аналогічної інтенсивності освітлення потребували 
експланти M. sylvestris коли при освітленні у 1500 
лк одержали найвищий показник пагоноутворення —  
4,9 шт., проте лінійний ріст пагонів досягав 2,2 см 
лише при освітленні у 2500 лк.
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Одним з показників морфогенного потенціалу 
експлантів є коефіцієнт розмноження який у наших 

дослідженнях відображав вимоги рослин до освіт-
лення (рис.)

Рис. Залежність коефіцієнту розмноження експлантів деревних рослин від інтенсивності освітлення

Ріст і розвиток експлантів відбувався при інтен-
сивності освітлення в межах 500–3000 лк. Най-
більш оптимальним для росту і розвитку експлантів 
було освітлення в межах 1500–2500 лк. де кое-
фіцієнт розмноження для всіх генотипів перебу-
вав у межах 5–11. Збільшення освітлення понад 
2500–3000 лк або зменшення до 1000–500 лк. 
знижувало даний показник до 4–2.

Висновки
1. З’ясовано, що ріст і розвиток експлантів до-

сліджуваних рослин, при розмноженні in vitro, за-
лежав від інтенсивності та спектрального складу 
освітлення, і є обов’язковим, необхідним чинником, 
як абіотичний фактор.

2. За вимогливістю до інтенсивності освітлення 
досліджувані генотипи можна розділити на дві гру-
пи: світловибагливі (C. siliquastrum та C. fruticosa) 
і менш світловибагливі (S. aucuparia, P. сommunis 
та M. sylvestris).

3. Найвищі показники пагоноутворення, лінійного 
росту пагонів та коефіцієнту розмноження одержано 
у діапазоні інтенсивності освітлення 1500–2500 лк. 

Збільшення освітлення понад 2500–3000 лк так 
як і зменшення до 1000–500 лк призводило до 
зниження вказаних показників.
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ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ 
ЭКСПЛАНТОВ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Представлены результаты экспериментальных исследований зависимости роста и развития эксплантов 
Cercis siliquastrum L., Sorbus aucuparia L, Pyrus communis L., Malus sylvestris Mill., Cordyline fruticosa 
(L.) A. Chev. от интенсивности освещения. Приведены данные по регенерационной способности экс-
плантов, морфогенетическому потенциалу и линейному росту побегов при освещении 500–3000 люксов 
в условиях in vitro. Определено, что наиболее оптимальным было освещение в диапазоне 1500–2500 лк, 
показатели коэффициента размножения у всех генотипов составляли 5–11.

Ключевые слова: интенсивность освещения., in vitro, Cercis, Sorbus, Pyrus, Malus, Cordyline, морфогенез, 
коэффициент размножения

L. A. Koldar1, M. V. Nebykov1, N. M. Trofimenko2, N. M. Kycher1

1 National Dendrlogical Park “Sofiyvka” NAS of Ukraine 
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EXPLANTS OF WOOD PLANTS IN THE IN VITRO CONDITIONS AND THE ROLE 
OF LIGHT IN ITS GROWTH AND DEVELOPMENT

Experimental investigation results of explants Cercis siliquastrum L., Sorbus aucuparia L., Pyrus commu-
nis L., Malus sylvestris Mill., Cordyline fruticosa (L.) A. Chev. growth and development dependence from the 
light intensity are given. Data as for the explants regeneration ability, morphogenetic potential and line growth 
of shoots with the light 500–3000 luxes in the in vitro conditions. It had been clarified that the most optimal 
intensity of light was in the range of 1500–2500 luxes with the propagation factor for all genotypes 5–11.

Key words: light intensity, in vitro, Cercis, Sorbus, Pyrus, Malus, Cordyline, morphogeny, propagation factor.
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Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ДЕКОРАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ PYRACANTHA 
ROEM. І ЇХ ВИКОРИСТАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ МОНОСАДІВ В УМОВАХ 

НАЦІОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН 
УКРАЇНИ

Наведено характеристику морфолого-декоративних та екологічних ознак роду Pyracantha і 9 його 
представників із колекції Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України, з метою 
створення моносадів. Висвітлено результати дослідження сезонних змін та дано комплексну оцінку їх 
декоративності за такими показниками, як декоративність листків, суцвіть, квіток та плодів, архітектоніка 
крони, забарвлення і фактура кори стовбура, гілок та пагонів. Доведено, що види піраканти належать до 
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високодекоративних рослин. Завдяки вічнозеленій блискучій кроні, рясному, запашному цвітінню, яскра-
вим різнобарвним плодам, що тримаються на рослині до весни наступного року та великому діапазону 
екологічної адаптивності до умов вегетації ― представників роду Pyracantha можна рекомендувати для 
широкого використання в садово-парковому будівництві, особливо для створення моносадів.

Ключові слова: рід Pyracantha, декоративна ознака, вегетація, моносад.

Вступ
Впродовж останніх років інтерес до представників 

роду Pyracantha почав різко зростати. Зумовлений 
він їхньою високою декоративністю, що зберігаєть-
ся впродовж року та широкою екологічною плас-
тичністю. Вони досить популярні в усьому світі і є 
яскравою окрасою садових композицій приватних 
садиб та садово-паркових ландшафтів. Одним із 
перспективних напрямів ландшафтного дизайну 
може бути створення моносадів з використанням 
представників роду Pyracantha. Адже Pyracantha 
придатна для вирощування в дендропарках, парках, 
для озеленення населених пунктів її висаджують 
на схилах, відкосах, кам’янистих місцях, а також 
використовують в захисних насадженнях. Із видів 
і культиварів роду Pyracantha можна формувати 
алеї, ажурні живоплоти, вони ефектні у групових 
і поодиноких посадках, мають гарний вигляд на тлі 
інших насаджень або будівель. Низькорослі сорти 
можуть рости на кам’яних гірках. Піраканта неви-
баглива в догляді, її часто висаджують на терасах 
в контейнерах і вона прекрасна в вигляді бонсаї. 
Декоративні ознаки виду зберігаються впродовж 
усього року. Навесні ― за рахунок цвітіння: весь 
кущ вкривається білосніжними хмарами запашних 
квітів. Особливу декоративність протягом вегетацій-
ного сезону мають плоди та листки рослини: з кінця 
літа до кінця зими рослина прикрашена яскравими 
червоними, помаранчевими, жовтими, коралови-
ми плодами. І завжди вкрита своєю вічнозеленою, 
блискучою кроною. Всі ці екологічні особливості 
необхідно враховувати при облаштуванні моносаду.

В колекції Національного дендропарку «Софі-
ївка» НАНУ станом на 2016 рік інтродуковано 
5 видів та 9 культиварів, а саме: P. coccinea, P. 
crenatoserratа (Hance) Rehder., P. crenulata (Roxb. 
ex D. Don) M. Roem, P. koidzumii (Hayata) Reh-
der, P. rogersiana (A. B. Jacks.) Coltm. —  Rog., P. × 
‘Orange Charmer’, P. × ‘Red Column’, P. × ‘Soleil 
d’Or’, P. × ‘Red Cushion’, P. × ‘Lomecia elegancit-
sime’, P. rogersiana ‘Golden Chаrmer’, P. fortuneana 
‘Orange Glow’, P. coccinea ‘Lalandii’ та P. coccinea 

‘Kasan’. Усі вони ростуть та розмножуються на 
дослідних ділянках, розсаднику та у паркових 
композиціях.

Мета дослідження ― визначити декоративність 
піраканти за окремими морфологічними ознаками, 
що забезпечують сприйняття рослини як елементу 
садово-паркової архітектури та сезонну декоратив-
ність деяких представників роду Pyracantha із колек-
ції Національного дендропарку «Софіївка» НАНУ 
для розширення їх використання у садово-парковому 
будівництві, у тому числі, створення моносадів.

Матеріали та методи досліджень
Об’єктами досліджень були: P. coccinea, P. cren-

atoserratа, P. crenulata, P. × ‘Orange Charmer’, 
P. × ‘Red Column’, P. × ‘Orange Glow’, P. × ‘Soleil 
d’Or’, P. × ‘Red Cushion’. Декоративну цінність 
визначали візуально під час фенологічних спостере-
жень за рослинами у колекційних та паркових на-
садженнях Національного дендропарку «Софіївка» 
НАН України.

Для визначення сезонних змін та комплексної 
оцінки декоративності користувалися методикою 
Н. В. Котелової та О. Н. Виноградової [10] у мо-
дифікації І. В. Таран і А. М. Агапової [12].

Щомісячно декоративність рослин за окреми-
ми морфологічними ознаками оцінювали за 5-ти 
бальною шкалою. Було враховано такі ознаки: ар-
хітектоніка стовбура і крони (а1), декоративність 
листків (а2), декоративність суцвіть та квіток (а3), 
декоративність плодів (а4), забарвлення і фактура 
кори стовбура, гілок, пагонів (а5). Загальна декора-
тивність (була нами визначена за формулою:

де P1…P5 ― перевідні коефіцієнти, які відобра-
жують вагомість кожної ознаки з урахуванням три-
валості та сили емоційного впливу (для архітектоніки 
стовбура і крони P1=4, для декоративності листків 
P2=3, для декоративності суцвіть та квіток P4=2, 
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для забарвлення і фактури кори стовбура, гілок та 
пагонів P5=1). 

Для класифікації габітусу видів і форм Pyracantha 
використовували методичні підходи А. Т. Гревцової, 
Н. А. Казанскої [6].

Результати досліджень та їх обговорення
Рід Pyracantha представлений вічнозеленими, на-

піввічнозеленими чи вимушенолистопадними розга-
луженими кущами до 2–4 (6) м чи розпростертими 
кущами з низьколежачими головними і пряморозга-
луженими боковими пагонами від 0,6 до 0,9 (1,8) м, 
та маленькими деревцями до 1,5 м заввишки з до-
сить колючими гілками. Кора гладенька, темно-
сіра чи чорна. Пагони представлені трьома типами: 
вегетативні видовжені, вегетативні вкорочені та ге-
неративні. Молоді пагони зеленого кольору, пізніше 
набувають коричневого, червонуватого чи іржавого 
відтінку, мають біле чи сіре опушення (табл.).

Листки видовжені, продовгувато-еліптичні чи лан-
цетні, яйцевидно-ланцетні, еліптичні до яйцевидно-
видовжених, цілокраї, пилчасті, городчасті, зубчасті 
чи городчасто-зубчасті, з обох кінців загострені чи 
клиноподібні, шкірясті, блискучі, темно-зелені зісподу 
світло-зелені матові, завдовжки 1,5–6 см, чергові, 
короткочерешкові з дрібними безлистими і довгими 
облистяними колючками. Квіти актиноморфні, дріб-
ні близько 8 мм у діаметрі, білі у густих складних 
щитках 2–4 см у діаметрі, тичинок 20, пиляки бічні 
жовтого або світло-рожевого кольору, стовпчиків 5, 

зрослих при основі, зав’язь нижня, гінецій апокарп-
ний повністю занурений в гіпантій, мезоендокарпій 
лігніфікується, формуючи кісточки, в яких сховане 
насіння, розпускаються в травні-червні [5,7].

Плоди кулясті невеликі піренарієподібні яблука 
(Rohrer, Robertson& Phipps, 1991), оранжево-чер-
воні, яскраво-червоні, коралово-червоні, яскраво-по-
маранчеві, яскраво-жовті, що довгий час тримаються 
на пагонах. Насіння дрібне, ребристе сіро-коричневе, 
коричневе, темно-коричневе, чорне. Насінний шов 
яскраво виражений. Кількість насінин в плоді по-
стійна —  5 штук [1–3,7].

Представники роду Pyraсаntha в умовах дослі-
джень зберігають єдиний тип будови квіток та пло-
дів, в багатьох з них прослідковується листковий 
диморфізм.

Види роду є ксеромезофітами високої ступені ксе-
рофітизації, геліофітами, геліосциофітами, літофіта-
ми, мезотрофами, ентомофільніми, ендозоохорними, 
орнітохорними рослинами. В yмовах культури у На-
ціональному дендрологічному парку «Софіївка» 
НАНУ (Правобережному Лісостепу України), 
Pyracantha є слабо морозо– та зимостійкою рос-
линою і потребує особливого догляду взимку та 
навесні. У природних умовах вони ростуть пере-
важно як чагарникові зарості на відкритих галявинах 
вдовж берегів річок, також у днищах розщілин та 
серед гірських лісів в середньому і верхньому поясах 
піднімаючись до висоти 150 ― 2400 м над рівнем 
моря [8].

Декоративні ознаки представників роду Pyraсаntha
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габітус великий дуже 
галузистий 
кущ 2 (4) м з 
направленими 
вверх головни-
ми пагонами

великий з 
галузистою 
кроною 
кущ до 3 м 
з направле-
ними вверх 
голов-ними 
пагонами

високий, 
прямостоячий 
з галузистою 
кроною кущ 
до 1,5 (2) м 
або невелике 
деревце з 
направленими 
вверх прями-
ми пагонами

великий дуже 
розкидисто-
галузистий 
кущ 2(6) м з 
направленими 
вверх головни-
ми пагонами

невисокий до 
2 м, прямос-
тоячий кущ 
з направле-
ними вверх 
пагонами

невисокий до 
2 м, прямос-
тоячий кущ 
з направле-
ними вверх 
пагонами

невисокий до 
2 м, прямос-
тоячий кущ 
з направле-
ними вверх 
пагонами

кущ 0,6-0,9 
(1,8) м, роз-
простерті кущі 
з низьколежа-
чими головни-
ми пагонами 
і прямороз-
галуженими 
боковими
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

пагони молоді зелені 
з сіруватим 
опушенням, 
згодом черво-
нувато-бурі, 
з мілкими 
колючками

молоді іржа-
вого кольору 
опушені, 
згодом черво-
нувато-бурі з 
колючками до 
2 см

молоді 
іржаво-опу-
шені, згодом 
коричнево-сірі 
з колючками 
2-2,5 см 

молоді зелені 
з сіруватим 
опушенням, 
згодом корич-
нево-бурі, з 
колючками до 
3 см

молоді опуше-
ні, темно-
бурі пагони з 
маленькими 
колючками до 
1 см

молоді 
опушені білі з 
колючками до 
2 см

молоді 
опушені білі з 
колючками до 
2 см

молоді опуше-
ні, темно-
бурі пагони з 
маленькими 
колючками до 
1,5 см

листки яйцеподіб-
но-ланцетні, 
продовгува-
то-еліптичні, 
ланцетні, 
продовгувато-
яйцеподібні, 
при основі 
заокруглені 
або широко-
клиновидні, 
гостроконічні, 
тупі або 
заокруглені 
на верхівці, 
городчасто-
пилчасті чи 
городчасті, 
зверху темно-
зелені, блис-
кучі, шкірясті, 
знизу бліді, 
перистосітчас-
те жилкуван-
ня, черешок 
короткий з 
прилистками 
і без, восени, 
після перших 
приморозків 
злегка буріють

еліптичні, 
на верхівці 
загострені, 
при основі 
поступово 
звужені, го-
родчасто-зуб-
часті, зверху 
темно-зелені, 
блискучі, 
шкірясті, 
знизу бліді, 
перистосітчас-
те жилкуван-
ня, черешок 
короткий, 
восени, 
після перших 
приморозків 
злегка буріють

продовго-
вато-ланцетні, 
рідко яйцепо-
дібно-ланцет-
ні, на верхівці 
загострені або 
тупі, город-
часті, коло 
основи кли-
новидні, голі, 
зверху зелені, 
шкірясті, 
блискучі, 
знизу бліді, 
перистосітчас-
те жилкуван-
ня, черешок 
короткий 
спочатку опу-
шений, потім 
голий, восени, 
після перших 
приморозків 
злегка буріють

яйцеподібні, 
обернено-
яйцеподібні, 
еліптичні, 
верхівка 
гостроконічна  
при основі 
звужені чи 
тупі, городчас-
ті зверху зе-
лені, блискучі, 
знизу бліді, 
перистосітчас-
те жилкуван-
ня, черешок 
короткий з 
прилистками 
і без

еліптичні, 
на верхівці 
гостроконічна, 
основа звуже-
на, городчас-
то-зубчасті, 
світло-зелені, 
на коротких 
черешках з 
прилистками 
і без, перис-
тосітчасте 
жилкування,  
восени листки 
стають багря-
но-червоного 
кольору

еліптичні, 
продовгувато-
ланцетні, на 
верхівці за-
гострені, при 
основі посту-
пово звужені, 
городчасті, 
блискучі, 
темно-зе-
лені, знизу 
бліді, злегка 
опушені, пе-
ристосітчасте 
жилкування, 
черешок 
короткий, 
восени, 
після перших 
приморозків 
злегка буріють

продовго-
вато-ланцетні, 
рідко яйцепо-
дібно-ланцет-
ні, на верхівці 
загострені, 
городчасті, 
коло основи 
клиновидні, 
голі, зверху 
зелені, шкі-
рясті, блиску-
чі, знизу бліді, 
перистосітчас-
те жилкуван-
ня, черешок 
короткий опу-
шений, потім 
голий, восени, 
після перших 
приморозків 
буріють

продовгува-
то-еліптичні, 
на верхівці 
загострені, 
при основі 
поступово 
звужені, го-
родчасто-зуб-
часті, зверху 
темно-зелені, 
блискучі, 
шкірясті, 
знизу бліді, 
перистосітчас-
те жилкуван-
ня, черешок 
короткий

плоди яскраво-чер-
воні, злегка 
сплюснуті

коралово-чер-
воні, злегка 
сплюснуті

сплюснуто-ку-
лясті, оранже-
во-червоні

яскраво-по-
маранчеві, 
кулясті

яскраво-чер-
воні, куляст і

насичені 
помаранчеві, 
кулясті злегка 
сплюснуті

яскраво-жов-
ті, кулясті

насичено-чер-
воні, кулясті

Ступінь вияву окремих морфологічних ознак ви-
значає декоративність рослин. Архітектоніка стов-
бура і крон деревних рослин визначається системою 
будови їх надземної частини, є важливою декоратив-
ною ознакою, оскільки сприймається протягом року. 
За цією ознакою досліджувані види роду отримали 
високий бал (а1= 4). Форма крони їх може бути 
галузиста, густогалузиста, малогалузиста з спрямо-
ваними доверху гілками. Впродовж року цілісність 
її сприйняття доповнюють вічнозелене блискуче 
листя, ніжні гарно пахучі білі квітки, зібрані в бага-
токвіткові, опушені щитки та яскраві плоди. Досить 
широкий діапазон варіювання рослин даного роду 
за висотою та діаметром крони при створенні моно-
садів, використанні їх у зеленому будівництві ком-
пенсується здатністю добре переносити підстригання 

та можливістю моделювати щільність та висоту наса-
джень відповідно до певної мети (табл.) (рис. 6–8).

Листки відіграють одну з провідних ролей у фор-
муванні загального декоративного вигляду рослин. 
Оскільки представники роду Pyraсаntha вічнозелені 
кущі, то протягом 12 місяців року декоративність їх 
оцінюється в найвищий бал (а2=5). Молоді листки 
навесні яскраво-зеленого кольору змішані з минуло-
річними темно-зеленими, бурими, жовтими, черво-
нуватими, а листя P. × ‘Red Column’ ще восени стає 
червоно-коричневого кольору, що також тримається 
до весни, в безлистому стані інколи зимує P. × ‘Soleil 
d’Or’ та P. × ‘Red Column’ (табл.) (рис. 1–4). 
Під час цвітіння піраканта прикрашає будь-який 
ландшафт. Ми даємо високу оцінку декоративності 
суцвіть та квіток представників роду Pyraсаntha, 



110        ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016

підставою для цієї оцінки є відносно велика кількість 
суцвіть та квіток. Квітки в суцвіттях білого кольору, 
який не змінюється упродовж усього періоду цвітін-
ня, розкриваються майже одночасно, не опадають до 
кінця цвітіння. Завдяки тому, що пиляки у піраканти 
рожевого та жовтого кольорів, здається при масово-
му цвітінні, що квітки блідо-рожевого і блідо-кремо-
вого забарвлень. Нетривале цвітіння роду (10–17 

діб), яке відбувається протягом періоду вегетації, на 
нашу думку, компенсується його масовістю та наси-
ченим ароматом, тому й оцінили їх декоративність 
найвищим балом (а3=5). (рис. 2). Представники 
роду Pyraсаntha в умовах досліджень зберігають 
єдиний тип будови квіток та плодів, в багатьох з них 
прослідковується листковий диморфізм.

Рис. 1. Листки предстваників роду Pyraсаntha: a) P. crenulata, b) P. crenatoserratа

Рис. 2. Листки, бутони та суцвіття: a) P. × ‘Orange Charmer’, b) P. coccinea

Декоративність плодів представників досліджу-
ваного роду виявляється від періоду визрівання і до 
кінця зими, за рахунок їх яскравого забарвлення, 
масовості та здатності тривалий час прикрашати 

рослини, особливо в осінньо-зимовий період, коли 
вони виділяються на тлі інших рослин, нами оцінена 
їх декоративність найвищим балом (а4 =5) (рис. 3, 
4, 6–8).
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Рис. 3. Плоди та листки: a) P. coccinea, b) P. × ‘Soleil d’Or’

Рис. 4. Плоди та листки: a) P. × ‘Red Column’, b) P. × ‘Orange Glow’

Декоративність забарвлення і фактури кори стов-
бура, гілок та пагонів представників роду Pyraсаntha 
оцінювали протягом року. Кора у різних видів та 
культиварів червонувато-бура, коричнево-сіра, ко-
ричнево-бура, темно-бура, гладенька із сочевичками. 
Її колір контрастує із густим іржаво-. сіро-, білоопу-
шенними молодими пагонами (табл.) (рис. 5). Дану 
ознаку ми оцінили середнім балом (а5= 3) тому, 
що вона поступається, на нашу думку, попереднім 
ознакам. При аналізі щомісячних показників загаль-
ної декоративності представників роду Pyraсаntha 
суттєвих відмінностей між ними не виявлено через 
незначне варіювання вияву окремих морфологічних 
ознак, які забезпечують сприйняття рослини як 

елементу садово-паркової архітектури, особливо 
при створенні моносадів. Для ілюстрації сезонної 
зміни декоративності досліджуваних видів піраканти 
наводимо усереднені показники їх загальної декора-
тивності впродовж року (рис. 9). При проведенні 
комплексної оцінки декоративності представників 
роду Pyraсаntha нами було умовно об’єднано їх 
в дві групи. Діапазон річних показників загальної 
декоративності різних таксонів майже не відрізняв-
ся і становив: І ― P. coccinea, P. crenatoserratа, P. 
crenulata, P. × ‘Orange Charmer’ від 4,4 до 5 балів 
та ІІ ― P. × ‘Red Column’, P. × ‘Orange Glow’, P. × 
‘Soleil d’Or’, P. × ‘Red Cushion’ від 3 до 4,8 бала, 
що свідчить про їх досить високу декоративність. 
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Рис. 5. Кора: a) P. × ‘Orange Charmer’, b) P. coccinea

Рис. 6. Представники роду Pyraсаntha на експозиційній ділянці парку: a) P. × ‘Red Cushion’, b) P. 
crenulata, P. crenatoserratа, P. × ‘Orange Glow’
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Рис. 7. P. coccinea на території санаторію «Таврія» 
(Нова Каховка, Херсонська обл.)

Рис. 8. P. × ‘Soleil d’Or’, P. × ‘Orange Charmer’ 
біля входу з вул. Садової

Рис. 9. Усереднені показники загальної декоративності: І ― P. coccinea, P. crenatoserratа, P. crenulata, 
P. × ‘Orange Charmer’; ІІ ― P. × ‘Red Column’, P. × ‘Orange Glow’, P. × ‘Soleil d’Or’, P. × ‘Red Cushion’ 

із колекції дендропарку «Софіївка» протягом року.

За нашими спостереженнями нижчу декоратив-
ність мають ті представники роду Pyraсаntha, які 
менш зимостійкі. В них вимерзають пагони одно-, 
двохрічного приросту та часто вони вимерзають до 
рівня снігового покриву, відповідно втрачається 
форма крони, опадають листя та плоди, а навесні не 
квітує. У літературних джерелах не вказано чітких 
правил, які б визначали форми та розміри моносаду 
[4]. Ці параметри встановлюють при виборі ділян-
ки, на якій будуть висаджені рослини для моносаду 
з піраканти. Важливу роль в створені такого саду 

відіграватиме дизайнерський задум самої ділянки. 
Моносад з представників роду Pyraсаntha можна 
створювати від 10 до 100 м². Найкраще, на нашу 
думку, композиція виглядатиме, якщо використати 
три рівня висоти, тому слід висаджувати в такому 
порядку: на задньому плані ― високі рослини: P. × 
‘Orange Charmer’, P. coccinea, P. crenatoserratа, 
P. crenulata; на середньому невисокі: P. × ‘Red Col-
umn’, P. × ‘Orange Glow’, P. × ‘Soleil d’Or’, пере-
дньому з низьколежачими головними пагонами: P. × 
‘Red Cushion’. Звичайно, компонувати враховуючи 
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кольорову палітру плодів. Декоративний ефект ком-
позиції буде максимальним, якщо висаджені рослини 
матимуть вік від трьох років.

Висновки
Отже, представники роду Pyraсаntha із колек-

ції дендропарку «Софіївка» належать до високо-
декоративних рослин і незначно відрізняються за 
окремими морфологічними ознаками, які забезпе-
чують їх сприйняття як елементу садово-паркової 
архітектури. Помітний вияв декоративності різних 
видів роду Pyraсаntha та їх культиварів зумовлений 
їх біологічними особливостями та спостерігається 
впродовж всього року.

Завдяки сезонному рясному цвітінню, вічнозе-
леному облиствленню, яскравому плодоношенню 
та великому діапазону екологічної адаптивності до 
умов вегетування представників роду Pyraсаntha 
можна рекомендувати для широкого використання 
в садово-парковому будівництві для створення ак-
центів, контрастів та гармонійного поєднання при 
формуванні моносадів.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ СВОЙСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА PYRACANTHA ROEM. 
И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МОНОСАДОВ В УСЛОВИЯХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «СОФИЕВКА» НАН 
УКРАИНЫ

Приведена характеристика морфолого-декоративных и экологических признаков рода Pyracantha и 9 
его представителей из коллекции Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН Украи-
ны, с целью создания моносадов. Представлены результаты исследования сезонных изменений и дана 
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комплексная оценка их декоративности по таким показателям, как декоративность листьев, соцветий, 
цветков и плодов, архитектоника кроны, окраска и фактура коры ствола, веток и побегов. Показано, что 
виды пираканты относятся к високодекоративным растениям. Благодаря вечнозеленой блестящей кроне, 
обильному, душистом цветению, ярким плодам, которые удерживаются на растении до весны следующе-
го года и большому диапазону экологической адаптивности к условиям вегетации, представителей рода 
Pyracantha можно рекомендовать для широкого использования в садовопарковом строительстве, в част-
ности для создания моносадов.

Ключевые слова: род Pyracantha, декоративный признак, вегетация, моносад.

Kopylova T. V.
National dendrological park «Sofiyivka» of NAS of Ukraine, Uman

ORNAMENTAL CHARACTERISTICS OF THE GENUS PYRACANTHA ROEM 
REPRESENTATIVES AND THEIR USAGE IN THE MONOGARDEN CREATION IN 

THE CONDITIONS OF THE NATIONAL DENDROLOGICAL PARK «SOFIYIVKA» OF 
NAS OF UKRAINE

Morphological, ornamental characteristic and ecological features of the genus Pyracantha and its 9 repre-
sentatives in the collection of the National dendrological park «Sofiyivka» of NAS of Ukraine with the aim of 
monogarden creation are given. Investigation results of seasonal changes are developed and total evaluator of its 
ornamentality according to such indexes as foliage, cluster, flowers and fruits ornamentality, crown architectonics, 
coloration and texture of bark trunk, branches and shoots are stated. It was proved that Pyracantha species be-
long to the highly ornamental plants. Owing to the evergreen bright crown, rich, fragrant blossoming, colourful 
and variegated fruits which are kept on the plant up to the spring of the next year, so as because of the great 
range of ecological adaptability to the vegetation terms —  the representatives of the genus Pyracantha should be 
recommended for the wide use in the horticulture construction and during the monogardens creation especially.

Key words: genus Pyracantha, decorative feature, vegetation, monogardens

УДК 712.03+930.85+58.006

І. С. Косенко, В. М. Грабовий
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕНДРОЛОГІЧНИЙ ПАРК «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ 
У 20112016 РР. (ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ)

Розглянуто актуальні проблеми збереження, реставрації та відновлення старовинних парків України. 
Наведено приклади робіт, що проводились у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН 
України в останні п’ять років. Визначено перспективи подальшого розвитку «Софіївки» як історичного 
парку та намічено план робіт до 225 річниці парку.

Вступ
Пам’ятки садово-паркового мистецтва є кращими 

і найбільш довершеними в естетичному відношенні 

зразками культурної спадщини, що впливають на 
формування сприятливого життєвого середовища. 
Проблеми збереження і відновлення садово-паркових 
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комплексів, зміцнення їх матеріальної бази є глобаль-
ними і актуальними для будь-якої держави світу. Ви-
рішення цих проблем значно підвищує значення самої 
спадщини, робить ще більш очевидною доцільність її 
використання. Тому, пріоритетним завданням у ба-
гатьох країнах світу є всебічна підтримка вирішення 
проблем щодо збереження, реставрації, реконструкції 
та утримання пам’яток садово-паркового мистецтва, 
які, відбиваючи етапи розвитку історії й культури, 
всебічно сприяють формуванню національної гідності, 
свідомості і культури. Адже там, де людина бачить 
справжню турботу держави про пам’ятки мистецтва, 
культури і природи й формується здорове суспільство, 
а неповага до минулого порушує наступність тради-
цій, стає гальмом гуманітарного розвитку особистості 
й суспільства в цілому.

Проблеми збереження, реставрації та віднов-
лення старовинних парків України регулярно під-
німаються нами на різних наукових конференціях, 
симпозіумах, з’їздах та інших зібраннях. Так як 
процеси вікових змін і руйнації природних ком-
понентів, а також архітектурних споруд в старо-
винних парках відбуваються постійно, оскільки 
вони підлягають дії загальних законів природи 
та атропогенному впливу. Цілком закономірною 
є зміна сприйняття та розуміння історичних пар-
ків, як культурного феномену минулих століть, 
сучасним поколінням, що живе на початку ХХІ 
століття. Нерідко сади і парки сприймаються лише 
з прагматично-утилітарної точки зору хоча їх куль-
турна, історична та семантична цінність є осно-
вою для формування світогляду нових поколінь. 
Безумовно, Національний дендрологічний парк 
«Софіївка» НАН України є шедевром садово-
паркового мистецтва кінця 18 початку 19 століть, 
а колектив парку має найбільший в Україні досвід 
щодо збереження, реставрації, реконструкції та 
утримання таких об’єктів. Так, протягом останніх 
30–35 років колективом парку виконано зна-
чні обсяги відновлювальних робіт, певна части-
на з яких фінансувалася з державного бюджету 
України. В останні п’ять років на утримання парку, 
ремонтно-реставраційні роботи та інші заходи 
спрямовані на збереження парку «Софіївка» бю-
джетне фінансування не виділялося. Разом із тим, 
роботи щодо реконструкції в НДП «Софіївка» 
НАН України не припинялися і сьогодні на черзі 
цілий ряд нових об’єктів.

Матеріали і методи досліджень
Усі роботи щодо реконструкції, реставрації, від-

новлення та збереження «Софіївки» проводилися 
лише після глибокого дослідження історичних доку-
ментів та обговорення плану виконання їх на вченій 
раді установи.

З аналізу численних публікацій (понад 80 дже-
рел), присвячених історії заснування, будівництва 
та утримання «Софіївки», в первісному вигляді вона 
славилася своїми газонами і квітниками [5]. Однак 
в середині 19-го століття розпочалось поступове її 
перетворення з одного з кращих ландшафтних парків 
у приміський лісопарк, що відзначають тодішні авто-
ри —  О. де Лагард [12], Т. Темері [13], Ф. Базінер 
[1], І. Долгорукий [3], В. Пашкевич [8]. Та ще біль-
ше цей процес набрав розмаху, коли парку в 1929 
році Постановою Раднаркому УРСР за № 26/630 
від 18.05.29 р. надали статус заповідника і він став 
називатись Уманський державний заповідник ім. ІІІ-
го Інтернаціоналу. Звичайно, це робилось з гуманною 
метою, щоб зберегти його в цілісності для майбутніх 
поколінь та заповідний режим парку абсолютно ви-
ключав будь-які рубки, які так необхідні при догляді 
за парком, де створені штучні біоценози, тому цей 
статус призвів до втрати раніше створених масивів 
і композиційних груп, тих же газонів та квітників 
і лише зараз ми намагаємось, проводячи ландшафтні 
рубки, повернути «Софіївці» первісний вигляд. Всі 
етапи реставраційних робіт від проектування до їх 
здійснення мають на меті виділення й реставрацію 
деградованих лісовим самосівом окремих паркових 
композиційних груп, які раніше контрастно виділя-
лися свою внутрішньою перспективою та відповідно 
розміщеними й орієнтованими в просторі галявинами, 
що сприяло їх належному сприйняттю на фоні або-
ригенної та інтродукованої рослинності.

Визначена свого часу адміністрацією парку кон-
цепція збереження і догляду за парком відповідно до 
вимог «Флорентійської хартії» [10] дала позитивні 
результати щодо робіт з реконструкції основних 
композиційних центрів «Софіївки».

Результати досліджень та їх обговорення
До стихійного лиха 1980 року «Софіївка» прак-

тично перетворилася на приміський лісопарк. Стихія 
частково зробила прочистку центральної частини 
парку від самосіву. При виконанні відновлювальних 
робіт 1980 року працівникам парку теж частково 
вдалося наблизити «Софіївку» до належного вигляду, 
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але, на жаль, ця робота була не завершена тому, що 
не виконувались роботи щодо визначення місць, 
з яких би проглядалась далека перспектива і не збіль-
шувались площі газонів та квітників.

З огляду на це, в останні п’ять років, адміністрація 
парку спрямувала роботу лабораторії ландшафтного 
проектування на визначення просторових компози-
ційних рішень щодо кожної окремої ділянки парку. 
На підставі історичних даних про «Софіївку» були 
розроблені нові концепції відновлення рослинних 
композицій з проведенням ландшафтних і рекон-
струкційних рубок з пересадкою вже дорослих рос-
лин навіть для тих ділянок парку, які вже неоднора-
зово піддавалися процесу реконструкції та ремонту.

Однією із таких ділянок є Партерний амфітеатр. 
До 1996 року в результаті численних перебудов він 
уже не мав серпантинових доріжок які ми бачимо 
на історичних фотографіях за 1885 рік. З часом 
він був засаджений ялівцем козацьким, туями за-
хідними колоновидної форми, шовковицями, тама-
риксами, а перед фонтаном «Семиструмінь», ще 
до війни 1941–1945 рр. було висаджено шпалеру 
з туї західної форми звичайної, яка стриглась на 
певній висоті і виконувала функцію для відокрем-
лення партеру, як елементу регулярного стилю, від 
ландшафтної частини парку. Через некваліфікований 
догляд партер заростав самосівом ясеня, граба, клена 
та інших аборигенних дерев та кущів. Однак, коли 
ми в ході підготовки «Софіївки» до святкування її 
200-річчя запропонували проект відновлення цієї 
важливої ділянки парку з урахуванням літературних 
джерел та фотографій, було багато прихильників 
в т. ч. фахівців із інституту «Укрпроектреставрація», 
щоб залишити його в існуючому на той час стані, не 
створюючи ромбів і відповідно доріжок навколо них. 
Лише, після заручення підтримкою польського про-
фесора Й. Майдецького, відомого в Європі фахівця 
садово-паркового мистецтва наші пропозиції щодо 
майбутнього бачення партеру, почали впроваджува-
тись. Однак, у 1996 році, реконструкція цієї ділянки 
залишалась незавершеною, тому у 2012 у році ми 
повернулись до неї і протягом 2012–1013 рр. про-
вели величезну роботу щодо очищення партеру від 
самосіву, корчуванню пеньків та засіву газонними 
травами. Протягом 2014–2015 рр. було відновлено 
бордюр з самшиту, що оточує ділянку амфітеатру.

Протягом 2012–1013 рр. нами упорядковано 
ще одну частину парку —балку «Звіринець», ком-
позиційна структура якої за весь період існування 

парку так і не була доведена до логічного завершення. 
Спершу ми відновили струмок джерельної води, який 
бере початок з колодязя глибиною до 10 метрів, висі-
ченого в гранітній підошві цієї ділянки. Сам струмок, 
як і в балці, тепер замкнутий в берегах із дубових 
кілків, і, звиваючись змійкою, занурюється під зем-
лю і впадає у Нижній став (Іонічне море), імітуючи 
одну із річок підземного царства Аїда. Перекопавши 
та спланувавши навколо струмка ґрунт, ми створили 
чудовий газон, який має особливо гарний вигляд, 
коли на ньому в світлу днину відбивається тінь від 
дерев, що розташовані понад благоустроєною до-
рогою. Якщо раніше відвідувачі просто не звертали 
уваги на цю ділянку парку, то тепер, вони мають 
змогу милуватися перспективою, яка відкривається 
з екскурсійного маршруту. Щоб ще підсилити красу 
пагорбу, праворуч від дороги ми прибираємо само-
сійні дерева та кущі, де з часом з’явиться газон, на 
якому буде красуватись сад магнолій, посадки якого 
частково вже здійснені протягом останніх років. До 
речі, ми плануємо і праворуч від цієї долини видаля-
ти самосів та створювати газон, який в перспективі 
з’єднається із галявиною Дубинка.

Нами також проведено реставрацію центральної 
частини парку, так званої «Площі зборів», де на фоні 
газону розміщено квітковий вензель, що вказує вік 
парку. Тут же праворуч, якщо дивитись зверху від 
гроту Аполлона, звільнивши схил Нижнього ставу 
від того ж самосіву, ми висадили лілійники, які вже 
нині радують око відвідувачів своєю зеленою свіжіс-
тю, а на схилах ліворуч від Площі зборів висадили 
герань крупнокореневищну і, яка також оживила цей 
куточок парку. При виході з площі зборів у 2016 
році відновлено насадження липового гайка, який 
описував у своїй роботі С. Гроза [11].

Наступна композиція, відновленням якої ми за-
ймаємось п’ятий рік, —  це острів Ітака, що симво-
лізує у парку батьківщину Одисея. Відновлення її 
розпочато з перенесення на вершину цієї композиції 
статуї Одисея. На карті «Софіївки» у творі Т. Те-
мері [13] ця статуя позначена на композиційній вісі 
фонтану «Семиструмінь», трохи нижче від нього. 
С. Гроза [11] у своєму «Путівнику» називає її 
скульптурою Старого і вказує, що вона стояла на 
майданчику Бельведер, що на Левкадській скелі. 
Пізніше її перенесли на Єлисейські поля, а після 
Великої Вітчизняної війни —  на Верхню алею, де 
вона стояла до 1996 р. на місці, де зараз стоїть 
статуя Меркурія. У 1996 р. відповідно до плану 
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«Софіївки» за 1846 рік, її було встановлено біля 
фонтану «Семиструмінь».

Враховуючи, що вся «Софіївка», виходячи до-
сліджень літературних джерел [2, 6] відображає 
героїчні пригоди Одисея. На нашу думку це статуя 
самого Одисея, якого богиня Афіна залежно від 
обставин перетворювала в старого чоловіка в хітоні, 
як ми бачимо в цій скульптурі. Ось таким старим 
Одисей з’являється на острів Феаків, а коли роз-
починається змагання на площі Зборів, він вмить 
перетворюється на мужнього сильного воїна. Таким 
же старим і слабким він приходить в хижу свинопаса 
Євмея, щоб той його не впізнав.

Протягом багатьох років штучно створена ком-
позиція із гранітних глиб, яка раніше мала назву 
Кавказька гірка (нині о. Ітака), заросла ялівцем 
козацьким, який з роками втратив свою декоратив-
ність і закривав красу самого граніту. Отож поряд 
із відбудовою гранітних східців до самого берега 
ставу, ми очищистили каміння від вікового намулу 
та замінили ялівець. Також на цій ділянці посадили 
різноманітні види очитків, як інтродукованих з при-
родних петрофітних угруповань з басейну Півден-
ного Бугу, так і з власної колекції трав’янистих 
багаторічників. Звідси відкривається перспектива 
на статую Меркурія на верхній алеї, а звідти —  від-
повідно мальовничий ландшафт острова Ітака з ве-
личезних кам’яних брил, на вершині яких стоїть як 
завершення композиції статуя Одисея, на місці, де 
раніше тут стояли різні статуї —  Тадеуша Костюшка, 
імператриці Олександри Федорівни, Т. Г. Шевчен-
ка, В. І. Леніна, а в останні десятиліття ця вершина 
служила просто оглядовим майданчиком.

Ще одна ділянка яка зазнала змін в останню 
п’ятирічку це «Єлисейські поля». На цій ділянці було 
видалено самосів вільхи біля Павільйону Фазанник 
і створено велику чашоподібну поляну. Відновлено 
«Інтимну алею» з якої відкривається вид на Єли-
сейські поля.

Відділ дендрології, інтродукції, паркобудівництва 
та екології рослин, працюючи над темою «Теоретичні 
та практичні засади формування і утримання моно-
культурних та тематичних садів», разом з відділом 
трав’янистих рослин природної та культурної флори 
розпочав формувати на різних ділянках парку моно-
культурні сади, які органічно вписуються в ланд-
шафти парку. Ще раніше закладено коніферетум, 
сад бузків, магнолій, кленів, хризантем, жоржин, 
лілійників, гост, які з роками стають окрасою парку. 

Значні роботи щодо призупинення сукцесійних про-
цесів шляхом видалення самосіву з монокультурних 
насаджень дуба в урочищі «Дубинка», ліщини дере-
вовидної навколо верхнього ставу та в багатьох інших 
куточках парку за останні п’ять років дали змогу 
перетворити лісовий тип ландшафту на парковий, 
як це було в період заснування парку.

Звичайно у найближчі роки, зважаючи на те, що 
у 2021 році «Софіївка» буде відзначати своє 225 
річчя, планується здійснити ще більш масштабні 
відновлювальні роботи, які дадуть змогу наблизити 
парк до найкращого вигляду з часу його заснування. 
Звичайно, що впровадження цих планів буде немож-
ливим без належного фінансування. Адже дефіцит 
коштів, який спостерігається в останні роки не дає 
змоги завершити навіть ті очевидно потрібні роботи, 
що були розпочаті в попередні роки.

На жаль, залишається не завершеним вирішення 
питання щодо відновлення повноцінної роботи гі-
тротехнічних споруд парку. Ця проблема з’явилася 
з початку заснування парку, однак зі змінами клі-
мату вона набуває все більших масштабів. Так, за 
даними історичних літературних джерел, водності 
р. Кам’янка ніколи не вистачало для забезпечен-
ня роботи гідротехнічних споруд, доказом чого є 
факти, що воду на фонтан подавали тільки у свят-
кові і вихідні дні. Протягом останнього десятиліття 
нами проведено цілий комплекс робіт з підвищення 
водності р. Кам’янка —  розчистка та укріплення 
берегів у верхів’ї річки в с. Родниківка Уманського 
р-ну, створення водозахисних насаджень навколо 
Красноставського ставу, що є резервуаром для всіх 
гідроспоруд парку, збудовано систему зворотного 
водопостачання, яка мала б забезпечити залучення 
води з р. Уманка до гідромережі парку. Однак, нині 
потрібно вирішити питання про встановлення більш 
потужних і економічних насосів для зворотного по-
стачання, а також забезпечення більш економічного 
режиму роботи гідроспоруд. Необхідно створити 
автоматизовані системи поливу, щоби досягнути 
максимальної декоративності і стійкості відновлених 
газонів і рослинних композицій.

В останні десятиліття «цвітіння» води в водоймах 
Національного дендрологічного парку «Софіївка» 
стало досягати критичної межі. В якості збудни-
ків евтрофікації (насищення водойми біогенними 
елементами, тобто збагачення їх азотом та/або 
фосфором) сьогодні нерідко виступають види, які 
раніше не викликали цього явища [7]. «Цвітіння» 
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води супроводжується накопиченням у водоймах 
токсичних сполук, що виникають як у результаті 
життєдіяльності водоростей, так і внаслідок роз-
паду їх відмерлих клітин. Можливо, саме здатність 
до утворення токсинів дає змогу окремим видам 
водоростей займати домінантне положення в гідро-
біоценозі. «Цвітіння» води супроводжується такими 
негативними наслідками, як зсув екологічної рівно-
ваги в сторону накопичення органічних речовин, 
вторинним забрудненням, погіршенням якості при-
родних вод, сильним гнилісним запахом протягом 
літнього періоду. Тому очистка Красноставської 
водойми (площею 18,6 га) є необхідним заходом, 
що сприятиме покращенню екологічної ситуації 
у Національному дендрологічному парку «Софіїв-
ка» та усіх водоймах що знаходяться нижче по течії 
річки Кам’янка.

Висновки
Нині ще залишається ряд «білих плям» в історії 

появи на території парку тих чи інших об’єктів, 
у тому числі тих, що стали символами парку. Зокре-
ма необхідно продовжити пошуки дати встановлення 
фонтану «Змія» та причини її зникнення після 1867 
року. Поки-що ми можемо лише здогадуватись, 
ґрунтуючись на рукописі Л. О. Казарінова [4], що 
після стихійного лиха 1870 року її, ймовірно, зне-
сло так, як це було в 1980 році, а от коли вона була 
відновлена, де і ким була виготовлена, потрібно 
встановити.

Для зменшення антропогенного навантаження на 
місто і парк необхідно створити нову вхідну зону до 
парку з боку автомагістралі Київ-Одеса. Також не-
обхідно закупити економічний електротранспорт для 
догляду за парком, встановити відеоспостереження 
на основних об’єктах, відновити бруківку на головній 
алеї парку від входу з вул. Садової до воріт з боку 
Уманського національного університету садівництва.

Таким чином, нами окреслено цілий комплекс 
проблем щодо збереження та реконструкції Націо-
нального дендрологічного парку «Софіївка» НАН 
України на сучасному етапі. Одним з головних за-
вдань є повернення парку його первісного вигляду 
з відкриттям нових далеких та середніх перспектив, 

та створенням чудових галявин, газонів та квітни-
ків, щоби парк «Софіївка» і надалі лишався візит-
ною карткою України і одним з найкращих парків 
Європи.
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И. С. Косенко, В. М. Грабовой
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Рассмотрены актуальные проблемы сохранения, реставрации и восстановления старинных парков 
Украины. Приведены примеры работ, проводимых в Национальном дендрологический парк «Софиевка» 
НАН Украины в последние пять лет. Определены перспективы дальнейшего развития «Софиевки» как 
исторического парка и намечен план работ до 225 годовщины парка.
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NATIONAL DENDROLOGICAL PARK «SOFIYIVKA» OF NAS UKRAINE IN20112016 
(THE PROBLEM OF PRESERVATION, RECONSTRUCTION AND PROSPECTS FOR 

FURTHER DEVELOPMENT)

Actual problems of conservation, restoration and renewal of old parks Ukraine. Examples of works that were 
carried out at the National Arboretum «Sofiyivka», NAS of Ukraine in the last five years. The prospects of 
further development of «Sofiyivka» as a historical park and scheduled work plan to 225 anniversary of the park.
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І. С. Косенко1, А. І. Опалко1, 2, О. А. Балабак1, С. М. Шульга3

1Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, Умань 
2Уманський національний університет садівництва 
3ДУ Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНОЇ КОЛЕКЦІЇ CORYLUS SPP. НДП 
«СОФІЇВКА» ДЛЯ СЕЛЕКЦІЇ ФУНДУКА CORYLUS DOMESTICA KOS. ET 

OPAL.

Унаслідок скринінгу видового і сорто-формо-гібридного складу генетичної колекції роду Corylus L. На-
ціонального дендрологічного парку «Софіївка» НАН України за господарче-цінними ознаками відібрано 
ряд сортозразків, кращі з яких підготовлені для подання на Державну реєстрацію, зокрема новий сорт 
фундука Софіївський 15, котрий характеризується кулястими плодами, підвищеною порівняно з турець-
кими й азербайджанськими сортами зимостійкістю й посухостійкістю, а також відсутністю періодичності 
плодоношення. Внаслідок узагальнення результатів дослідження розроблено нову схему селекції, за 
якою досягнене прискорення проходження селекційного матеріалу по етапах схеми селекції на 5–8 років, 
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зокрема, на етапі вирощування сіянців першого покоління F1 на 3–4, у гібридному саду —  1–2 та на етапі 
розмноження кращих сіянців відсадками —  на 1–2 роки.

Ключові слова: ареал роду, ліщина, колекція рослин, скринінг, ессенціальні фосфоліпіди, жирнокис-
лотний склад олії, ліпосомальні наноемульсії, природні лецитини, сорти фундука.

Вступ
З розвитком інтенсивного плодівництва культиво-

вані форми різних видів ліщини Corylus L., що виро-
щуються в Україні під назвою фундук, набувають все 
більшого значення як горіхоплідна плодова культура. 
Синхронно, а іноді й інтенсивніше, ніж у плодівни-
цтві, представники роду Corylus завойовують своє 
місце у декоративному садівництві. Нині в озеле-
ненні міст досить широко використовують ліщину 
ведмежу (C. colurna L.) і ліщину велику (C. maxima 
Mill.), решту видів наразі підтримують переважно 
в колекціях ботанічних садів, дендропарків і дендра-
ріїв. Однак досвід культивування багатьох цінних 
за декоративними якостями форм північноамери-
канських і східноазійських видів засвідчує великі 
перспективи запровадження представників роду 
Corylus у декоративне садівництво. Завдяки стій-
кості ліщини проти несприятливих чинників довкілля 
окремі її види, а також сорти і форми фундука можна 
успішно використовувати для укріплення схилів та 
у різних захисних насадженнях [1].

У природній флорі України рід Corylus L. пред-
ставлено лише одним видом —  ліщина звичайна 
(Corylus avellana L.) [2]. Дослідження щодо сис-
тематики, філогенії, і біогеографії Corylus spp., ви-
конані наприкінці минулого сторіччя із застосуванням 
аналізу ДНК-послідовностей ряду представників 
роду Corylus, сприяли уточненню зв’язків між лока-
літетами Старого світу і північноамериканським осе-
редком [3–6]. Генетична близькість видів підсекції 
Siphonochlamys, а саме північноамериканських видів 
С. cornuta Marsh. і C. californica (A.DC.) Rose, 
останній нині визнано підвидом C. cornuta (C. cor-
nuta subsp. californica (A.DC.) A. E. Murray.), зі 
східно-азійським видом C. mandshurica Maxim., 
що нині вважається синонімом C. sieboldiana var. 
mandshurica (Maxim.) C. K. Schneid., дає підстави 
припускати прадавню міграцію між Східною Азією 
та Північною Америкою в часи палеоген-неогену, 
можливо Беринговим перешийком (рис. 1).

Не менш показовими є дані щодо міграції аве-
ляноподібних видів, унаслідок якої сформувався 

сучасний ареал роду Corylus (рис. 2). Узагальнення 
опублікованих результатів дає підстави вважати 
цілком з’ясованим виокремлення трьох локалітетів: 
північноамериканського, європейсько-малоазій-
ського і східно-азійського [1]. Останні два з’єднані 
між собою вузькою перемичкою вздовж гір Ірану, 
Афганістану і Гімалаїв. Отже, у Старому Світі 
ареал роду нерозірваний. Схожі закономірності 
властиві й окремим видам роду Corylus. Результати 
вивчення неогенової флори Східної Азії засвідчу-
ють, що в неогені у Маньчжурській флористичній 
області, як і повсюди в Європі і в Сибіру, існувала 
субтропічна рослинність. Тому можна припускати, 
що ареал роду Corylus у неогені був значно шир-
шим і охоплював великі території всієї Європи, 
Сибіру, Північної Америки, Східної Азії, в тім 
числі Японію. Нині відомо близько 20 викопних 
видів Corylus. Викопні рештки ліщини знайдено 
у пліоценових відкладах Середньої Європи і в до-
льодовикових відкладах антропогену в Північній 
Німеччині й Англії [1].

З усіх сучасних видів роду Corylus наймолод-
шим і водночас найпоширенішим видом визнається 
C. avellana. Його ареал охоплює всю Європу, окрім 
крайньої північної й частково степової її частин, а та-
кож Кавказ і Малу Азію. Також можливо, що саме 
Закавказзя і Чорноморське побережжя Малої Азії 
були центром формування C. avellana, адже Закав-
каззя характеризується великим різноманіттям його 
форм, а Мала Азія є батьківщиною окультурення 
цього виду. Крім того, з вищезазначених регіонів 
походять численні різновиди C. avellana [1].

Латинська назва роду Corylus відома з античних 
часів і вживається ще у творах Вергілія. Так старо-
давні римляни називали дикорослі ліщини. Пліній 
першим назвав ліщину звичайну avellana. Видову 
назву avellana він використав як похідне слово від 
назви італійського міста Авеліно в Кампаньї, де 
ще за античних часів ліщину вирощували у великій 
кількості. У 1751 р. назву Corylus avellana засто-
сував К. Лінней як видову назву дикорослої ліщини 
звичайної [1].
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Рис. 1. Принципова схема біогеографічних міжвидових зв’язків у секції Corylus (за Whitcher I. N. і Wen J., 
2001 зі змінами) [6]: A —  Східна Азія; B –Середземномор’я; C —  Гімалаї; D —  Схід Північної Америки; 

E —  Захід Північної Америки; F —  Східна Азія; 1  біогеографічні зв’язки між східно-азійськими, 
середземноморськими і гімалайськими видами секції Corylus, підсекції Colurnae; 2  міжконтинентальний 

міст зв’язку видів секції Corylus підсекції Siphonochlamys

Рис. 2. Принципова схема міграції представників секції Corylus, підсекції Corylus (за Whitcher I. N. 
і Wen J., 2001 зі змінами) [6]: A —  Північна Америка; B —  Європа; C —  Середземномор’я; D; E; F; 

G —  Східна Азія; 1  шлях міграції з Азії через Середземномор’я до Європи; 2  шлях міграції з Європи 
через Північну Атлантику до Північної Америки
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Вимиранням неогенових видів Corylus у льодови-
ковий період пояснюється існування в Маньчжур-
ській флористичній області вікарних видів ліщини. 
Так, вид C. avellana поширений в Європі й Малій 
Азії, але відсутній у Сибіру. У Північно-Східному 
Китаї, Амурській обл., Кореї та Японії його заміщує 
C. heterophylla Fisch. ex Trautv., дуже схожа за фор-
мою листка і плоду з C. avellana. Ліщина маньчжур-
ська C. sieboldiana var. mandshurica (колишня назва 
C. mandshurica) поширена лише в Північно-Східно-
му Китаї, Примор’ї, Кореї та Японії і є неогеновим 
реліктом, малопристосованим до сучасних умов свого 
нинішнього ареалу. На цій підставі Л. А. Смольяні-
нова [7] вважає ліщину маньчжурську вимираючим 
видом. Натомість C. heterophylla є морозостійким 
оліготрофом. Можна припускати, що C. heterophylla 
належить до тих видів деревних рослин, які після 
першого і другого зледеніння мігрували з Арктики 
у північні частини Азії [1].

У Північно-Східному Китаї є декілька видів Cory-
lus, близьких до японських і північноамериканських, 
що засвідчує безпосередній зв’язок Америки з Азі-
єю в геологічному минулому. Так, уже згадувана 
ліщина маньчжурська дуже близька до північноа-
мериканської С. cornuta, а C. brevituba Kom. —  до 
C. californica (нині C. cornuta subsp. californica), 
C. heterophylla —  до C. americana Walter.

Отже, можна вважати доведеним, що нинішній 
ареал Corylus spp. представлено рештками великого 
ареалу цього роду в неогені [1].

Враховуючи дані щодо виникнення й розселен-
ня видів ліщини, можна визначити філогенетич-
ні зв’язки видів Corylus у межах роду. До недав-
нього часу найповнішою схемою філогенетичних 
зв’язків видів ліщини в роді Corylus вважалася схема 
Є. Г. Боброва [8], за якою 19 видів Corylus було 
поділено на три підроди: Acanthochlamys, Phyl-
lochlamys, Siphonochlamys, уособлюючи цим три 
етапи генезису роду Corylus. Найдавніші види —  
C. ferox Wall. і C. tibetica Batalin —  за цією схемою 
віднесено до підроду Acanthochlamys. Їхні локалітети 
відособлені від решти азійських видів, що ство-
рює враження філогенетичного відчуження C. ferox 
і C. tibetica від решти представників азійської групи 
видів роду Corylus.

Отримані наприкінці минулого сторіччя внаслідок 
аналізу ДНК-послідовностей вже цитовані дані 
[6] були використані для уточнення питань щодо 
систематики і молекулярної філогенії роду Corylus. 

Загалом новації не заперечують вище цитованих ви-
сновків Є. Г. Боброва, а лише уточнюють міжвидові 
зв’язки Corylus spp., однак виділення примітивного 
(з погляду одомашнення) виду C. ferox в окрему 
секцію Acanthochlamys, як і об’єднання у підсекцію 
Colurnae видів з життєвою формою «дерево», спри-
яє глибшому розумінню філогенії роду і допомагає 
робити більш осмислений підбір вихідного матеріалу 
для селекції фундука.

Завдяки цьому з’ясовано наявність двох секцій 
у межах роду:

 – Acanthochlamys, що включає базовий вид C. ferox 
та можливо C. tibetica (C. ferox var. tibetica 
(Batalin) Franch.);

 – Corylus, що об’єднує решту видів роду.
У секції Corylus нині визнано три підсекції:

 – Corylus (кущові види з листяною, добре розви-
неною, більш-менш дзвоноподібною обгорткою 
плодів);

 – Colurnae (види життєвої форми «дерево» з глибо-
ко розчленованими обгортками плодів);

 – Siphonochlamys (кущові види з трубчастою об-
горткою плодів).
Популяції C. avellana, C. maxima. i C. avellana 

var. pontica (колишня C. pontica K. Koch) вирощу-
ються як горіхоплідні рослини ще з античних часів. 
C. americana введено в культуру значно пізніше, 
однак у сортовому різноманітті цього виду виявлено 
форми, які за розмірами і формою горіхів аналогічні 
давно окультуреним представникам C. avellana, 
C. maxima та C. avellana var. pontica. Наступні схре-
щування між ними, а також з C. colurna, C. ameri-
cana та іншими видами Corylus дали чимало сучасних 
сортів фундука, як нині називають культивовані 
сорти роду Corylus. При цьому важко сказати, якою 
є частка спадковості кожного з вищеназваних видів 
у формуванні генотипу фундука [1, 9], тому логічно 
було всі його культивовані сорти об’єднати в один 
збірний вид.

У Державному реєстрі сортів рослин придатних 
для поширення в Україні у 2016 році (чинний на 
15.03.2016) [10] записано лише три італійські сорти 
фундука —  Галле, Косфорд і Барселонський. При 
цьому у розділі «Плодові та ягідні» їх знаходимо 
у групі культивованих рослин під узагальнюючою 
українською назвою «Ліщина велика (фундук) », 
латинською —  «Corylus maxima Mill.», а англій-
ською —  «Hazelnut», що не можна визнати ціл-
ком правильним. Адже Ліщина велика —  це лише 
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дослівній переклад з латини Corylus maxima, а Ha-
zelnut —  уживана в США американізована загальна 
назва, яка з часів перших поселенців застосовувалась 
для місцевих видів роду Corylus і набула офіційного 
статусу лише після 1981 року, коли в штаті Орегон 
«Фундукова Комісія» вирішила її стандартизувати. 
Натомість біологічні словники слово «фундук (Cory-
lus maxima) » перекладають англійською і «hazelnut», 
і «filbert». «Filbert» у Великобританії вживається для 
позначення і дерева, і горіха. Разом із тим, у публіко-
ваних у Туреччині працях, яка має статус головного 
постачальника горіхів фундука на світовий ринок, 
загальновживана назва фундука —  «fındık» (турець-
кою) і «hazelnut» (англійською). Така номенклатурна 
розбіжність свідчить про необхідність її уніфікації, що 
можна досягти внаслідок повсюдного запровадження 
культивованих сортів роду Corylus запропонованої 
нами у 2007 році [11] збірної видової назви Corylus 
domestica Kos. et Opal., яка знаходить все більше по-
ширення у наукових публікаціях [4, 12–14].

Чимало дослідників вважають, що ліщина вед-
межа —  C. colurna —  посідає проміжне місце між 
європейськими і американо-азійськими видами. 
Від цього деревоподібного виду, ймовірно, походить 
частина видів з листяною обгорткою плодів, які нині 
ростуть в Азії, Америці та Європі —  C. heterophylla, 
C. americana і деякі з видів, поширених в Євро-
пі —  C. maxima, C. avellana var. pontica (колишня 
C. pontica K. Koch), а також, очевидно, C. colchica 
Albov. [1].

Усі вивчені цитологами види Corylus у нормі ма-
ють диплоїдне число хромосом 2n=22, однак тра-
пляються повідомлення про інші хромосомні числа 
в соматичних клітинах окремих представників роду 
Corylus [1]. Йдеться насамперед про публікацію 
Роберта Вудворта [15], котрий при дослідженні 
мейотичних препаратів C. americana, C colurna, 
C. cornuta, C. heterophylla var. sutchuensis Franch., 
C. pontica (нині вважається синонімом C. avellana 
var. pontica (K. Koch) H.J.P. Winkl.), C. sieboldiana 
та C. vilmorinii Rehd. нарахував у них по 14-хро-
мосом, що свідчить про 2n=28. Ця опублікована 
в 1929 році у досить авторитетному ботанічному 
часописі «Botanical Gazette» і неодноразово цитована 
стаття [16, С. 154, 17–19] спричинила багаторічну 
непевність щодо диплоїдного числа хромосом у зга-
даних видів Corylus. При цьому деякі автори з по-
силанням на Р. Вудворта обмежились констатацією 
можливого 2n=28 нарівні з нормативним 2n=22 

[16, 17], інші висловлювали необхідність експе-
риментального підтвердження підрахунків щодо 
2n=28 [20], тоді як Велі Ердоган [21] з самого по-
чатку назвав хибними підрахунки Р. Вудворта через 
неправильну інтерпретацію мейотичних препаратів. 
Похибка могла виникнути внаслідок застосування 
недосконалої методики цитологічних досліджень, 
проведення яких утруднювалось тим, що хромосоми 
Corylus spp. дуже дрібні. Тож за винятком окремих 
випадків хромосомних аберацій та поліплоїдії [22, 
23] нині 2n=2x=22 вважається визнаною нормою 
для Corylus spp. [1, 21, 22, 24, 25]. Майже всі 
представники Corylus —  диплоїди, хоча Роберто 
Ботта зі співавторами (1986) повідомили про спон-
танний тетраплоїд C. heterophylla [22]. З-поміж 
інших прикладів незвичайного числа хромосом слід 
назвати анеуплоїди з 2n=18 у соматичних тканинах 
C. columa і C. maxima f. atropurpurea (Dochnahl) 
H.J.P.Winkl. [19, 24], а також індукованих оброб-
кою колхіцином тетраплоїдів та спонтанних трипло-
їдних сіянців C. avellana [17, 22].

Протягом тривалого часу горіхи ліщини заготов-
лювали переважно в дикорослих лісових масивах. 
Уперше культурні сорти ліщини звичайної (фундука) 
було запроваджено у Туреччині понад 2 тис. років 
тому. Тепер фундукокультура у цій країні набула 
великого розвитку. Слід лише зазначити, що за наяв-
ності площі під фундуком понад 400 тис. га на його 
вирощуванні сьогодні тримається добробут майже 
250 тис. турецьких сімей і близько 8 млн. робочих 
місць забезпечується виробництвом, переробленням 
й експортуванням горіхів фундука. Не менш видатні 
експортні традиції цієї держави. На світовому ринку 
горіхів фундука Туреччина лідирує вже понад 600 
років [26].

На початку ХХI ст. світове виробництво горіхів 
фундука, як називають усі культивовані сорти і фор-
ми ліщини (Corylus spp.), перевищило 900 тис. т. 
Це другий показник після мигдалю —  Prunus dulcis 
(Mill.) D. A. Webb. Частка Туреччини у цій кількос-
ті горіхів фундука становить 70–75% зі щорічним 
виробництвом 450–800 тис. т нелущених горіхів 
(рис. 3).

Друге місце стабільно посідає Італія з показником 
100–130 тис. т, третє й четверте місця поділяють 
США і Азербайджан, де їх щороку виробляють 
20–35 тис. т. Далі Грузія —  25–30, Китай і Іран по 
18–25, потім Іспанія, котра в останні роки зменшила 
виробництво до —  12–17 тис. т. Натомість Франція 
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в останні роки подвоїла виробництво, що дося-
гло 8–10 проти показника попередньої п’ятирічки 
4–5 тис. т., Польща й Киргизстан виробляють по 
3–4, а Хорватія —  близько 2 тис. т.

На світовому ринку більш успішно продаються лу-
щені горіхи (ядра фундука), кількість яких залежно 
від пропозиції змінюється по роках у межах 200–
300 тис. т. Світове виробництво лущених горіхів 

нині досягло близько 500 тис. т. У цій галузі також 
лідирує Туреччина, з понад 360 тис. т (рис. 4), що 
складає 76 відсотків світового виробництва, далі 
Італія 40–45 тис. т, Азербайджан —  близько 20, 
Грузія —  15–17, США —  12–15 і Іспанія —  менше 
10 тис. т, сумарна частка решти виробників складає 
дещо більше 12 тис. т.

Рис. 3. Найбільші у світі виробники нелущених горіхів фундука

Рис. 4. Найбільші у світі виробники лущених горіхів фундука

Україна у списку виробників горіхів цієї надзви-
чайно цінної горіхоплідної рослини посідає лише 
30 місце з показником близько 20 т [27], тоді як 
у 90-х роках ця кількість була у 6–8 разів біль-
шою. Зважаючи на те, що виконані нами багато-
річні дослідження доводять можливість успішної 
вітчизняної фундукокультури майже на всій території 
держави за умови вжиття відповідних організацій-
них заходів, зокрема розвиткові переробної галузі 
та поліпшення генотипів вітчизняних сортів [1, 26, 
28], існуючий стан виробництва горіхів фундука 
в Україні слід визнати незадовільним. Площа на-
саджень фундука в Україні у господарствах усіх ка-
тегорій і форм власності нині не перевищує 1 тис. га. 
Врожайність фундука у цих насадженнях складає 
в середньому 0,18–0,43 т/га, в тім числі на землях 

сільськогосподарських підприємств —  0,01–0,13, 
а у господарствах населення —  1,10–3,15 т/га. 
В останні роки зросла кількість фермерських гос-
подарств, господарі яких намагаються розвивати 
фундукові насадження. Прогрес у цих загалом по-
зитивних тенденціях наразі гальмується дефіцитом 
садивного матеріалу. У близькому майбутньому цей 
дефіцит буде подолано, однак більш загрозливим 
можна прогнозувати недостатній розвиток пере-
робної галузі [28].

За середньорічних обсягів виробництва, що не 
перевищують 20–40 тон, Україна імпортує щороку 
по 2,8–3,1 тис. тон. горіхів фундука. Офіційна 
статистика щодо збору дикорослих горіхів ліщини 
невідома. Тобто наразі віртуальні внутрішні потреби 
України у горіхах фундука забезпечуються (власним 
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виробництвом разом з імпортом) лише на 1%, тоді 
як внутрішній попит задовольняється на 25–30%. 
Дефіцит горіхів фундука частково покривається 
відносно дешевшим арахісом, що погіршує якість 
вітчизняних кондитерських виробів і зменшує їхні 
перспективи щодо виходу на зовнішні ринки. На 
підставі аналізу динаміки загальної культури харчу-
вання і, відповідно, споживання фундукопродукції 
можна прогнозувати зростання внутрішнього по-
питу у обсягах 2–3% на рік, унаслідок чого серед-
ньорічний попит складатиме близько 11 тис. тон. 
у 2017–2021 рр., а у 2022–2026 —  понад 12 тис. 
тон горіхів фундука [26, 28].

На підставі цього метою дослідження визначено 
проведення скринінгу існуючих сортів фундука ві-
тчизняної і зарубіжної селекції щодо пристосованості 
до вирощування в агрокліматичних умовах України 
та їхньої відповідності запитам виробника, пере-
робника та споживача власне горіхів і продуктів їх 
переробки, залучення кращих із них у селекційний 
процес для створення нових сортів, а відтак розро-
блення схеми селекції, за якою можливе прискорення 
проходження селекційного матеріалу по етапах схеми 
селекції на 5–8 років.

Матеріали і методи досліджень
Господарче-цінні ознаки 165 сорто-зразків ви-

дового і сорто-формо-гібридного складу генетичної 
колекції роду Corylus L. Національного дендроло-
гічного парку «Софіївка» НАН України, що ви-
пробовуються у ланках колекційного й гібридного 
саду та саду первинного сортовивчення, зокрема 
фенологію, силу росту, форму та щільність крони, 
врожай горіхів без оплодня, а також ядра з пере-
рахунком на стандартну 14% вологість, вивчали за 
загальновживаними методиками [29, 30]. Підбір 
і ізоляцію гілок з жіночими квітками, міжсортову 
гібридизацію та схрещування сортів фундука (C. do-
mestica Kos. et Opal.) з представниками ліщини 
китайської C. chinensis Franch. проводили на початку 
весняного розвитку чоловічих суцвіть (до виділення 
пилку). Запилення здійснювали без знімання ізо-
ляторів, розв’язуючи лише верхню частину рукава 
і зав’язуючи його знову після запилення та/або без 
розв’язування ізоляторів, вдуваючи пилок в ізолятор 
інсуфлятором МО-03, та повторним запиленням 
через 2–3 доби. Технологія вирощування фундука 
у колекційному й гібридному саду та саду первин-
ного сортовивчення відповідала загальноприйнятій 

для Лісостепу України. Кількість загальних ліпідів 
визначали екстрагуванням з ядер горіхів діетиловим 
ефіром в апараті Сокслета за ГОСТ 10857–64 
[31], кислотне й перекисне число олії —  загальнові-
домими методиками [32]. Вміст фосфоліпідів визна-
чали гравіметричним методом, який полягає в оса-
дженні фосфоліпідів ацетоном з ліпідного екстракту 
за Фолчем [33]. Статистичний аналіз отриманих 
даних проводили методом дисперсійного аналізу 
[34], використовуючи комп’ютерні технології (ПІК 
«Agrostat», MS O%ce Excel).

Результати досліджень та їх обговорення
Результати оцінювання колекції сортів фунду-

ка вітчизняної і зарубіжної селекції за комплек-
сом господарче-корисних ознак засвідчили пере-
ваги сортів Дохідний, Фундук-85 і Болградська 
новинка, що протягом перших трьох років після 
вступу у пору плодоношення наростили врожай-
ність горіхів у 4,5–6,4 рази (від 61,6–179,2 до 
394,8–809,2 кг/га), за досить високого вмісту 
(68,7–75,8%) олії в ядрах. При цьому врожайність 
горіхів вивчених сортів фундука більше залежала від 
сортових особливостей щодо входження в стабільне 
плодоношення, ніж від метеорологічних умов веге-
таційного періоду. Крім уже названих сортів До-
хідний, Фундук-85 та Болградська новинка, раннім 
вступом у пору плодоношення характеризувались 
сорти Дар Павленка, Зоринський, Зюйдівський, 
Караманівський, Степовий і Шедевр, врожайність 
яких за перші три роки зросла в 1,7–4,5 рази, тоді 
як високоолійний сорт Грандіозний поступився кра-
щому за врожайністю сорту Дохідний у перший рік 
плодоношення на 171,4 кг/га, а на третій рік відстав 
на 414,4 кг/га.

Показники вмісту олії в ядрах горіхів фундука 
вивчених сортів дещо змінювались залежно від ме-
теорологічних умов років досліджень, однак загальна 
тенденція сортоспецифічності залишалась схожою. 
Кращими за олійністю були сорти Урожайний-80, 
Фундук-85 і Грандіозний з середніми за 2012–
2014 рр. показниками 74,5; 74,3 та 74,2% відпо-
відно. При цьому майже всі вивчені сорти можна 
віднести до групи високо-олійних, за винятком сортів 
Лозівський урожайний та Дар Павленка.

В усіх вивчених зразках фундукової олії пере-
важали найбільш цінні ненасичені жирні кислоти, 
а саме олеїнова С18:1–72–79 та лінолева С18:2–
11–13%, тоді як насичених кислот було менше, 
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зокрема частка пальмітинової С16:0 складала 4–6, 
а стеаринової С18:0 лише 1,5–3,5%.

У середньому за 2012–2014 рр. найбільший 
вихід олії в урожаї горіхів фундука (197,1 кг/га) 
отримано за вирощування сорту Дохідний. Досить 
високі показники середнього виходу олії з одного 
гектара забезпечило вирощування сортів Фундук 
85 —  165,4 та Болградська новинка —  148,1 кг/га. 
Показники решти сортів були значно меншими з між-
сортовою мінливістю в межах від 39,5 у сорту 
Грандіозний до 110,3 кг/га у сорту Степовий.

Зважаючи на результати оцінювання, а також 
на дані попередніх досліджень [1, 26, 28, 35] се-
лекційне завдання по фундуку для України на най-
ближчу перспективу було визначене наступними 
параметрами:

 – потенційна врожайність —  3,5 т/га;
 – маса горіха —  3,0–3,5 г;
 – вихід ядра —  не менше 50% від загальної маси 
плоду;

 – товщина шкаралупи —  не більше 1,0 мм;
 – кількість плодів у суплідді —  більше 4 плодів.
Зважаючи на ці та інші важливі параметри вдо-

сконалення сортименту за головні напрями селекції 
фундука культур визначено такі [35]:

 – підвищення зимостійкості створенням форм 
з більш раннім переходом до зимового спокою во-
сени і більш тривалим глибоким спокоєм узимку;

 – підвищення зимостійкості генеративних бруньок 
(особливо чоловічих суцвіть) і створення сортів 
з пізніми термінами цвітіння;

 – виведення сортів зі щорічним високим урожаєм 
горіхів великого розміру;

 – полегшення збирання врожаю, відокремлен-
ня оплодня від шкаралупи та вивільнення ядра 
з шкаралупи без його пошкодження;

 – збільшення частки ядра в масі горіха;
 – підвищення якості ядра (чиста поверхня, стійкість 
проти усихання, приємні смак та аромат, придат-
ність для тривалого зберігання);

 – створення сортів з певними заданими характерис-
тиками плодів, придатних для бланшування, об-
жарювання, виготовлення певних кондитерських 
виробів;

 – поліпшення стійкості проти збудників бактеріаль-
них і грибних хвороб та шкідників, у першу чергу 
стосовно борошнистої роси і брунькового кліща;

 – створення самофертильних сортів, які можна 
було б вирощувати в односортних насадженнях;

 – виведення сортів з різними строками збирання 
врожаю, але з одночасним цвітінням (для забез-
печення перехресного запилення);

 – селекція сортів кущі, яких не потребують 
проріджування.
Виповненість горіха підвищує частку ядра, що є 

позитивною ознакою, однак при цьому одночасно 
збільшується щільність його прилягання до шкара-
лупи та ймовірність розкришування під час виділення 
ядра. Тому вести селекцію горіхів на виповненість 
слід обов’язково, але так, щоб між шкаралупою та 
ядром був певний простір, достатній для зручного 
виділення ядра [1].

Оскільки нині при розмноженні горіхів надають 
перевагу не насінному, а вегетативному розмно-
женню, то перед селекціонерами стоїть завдання 
виведення підщеп, які б були добре сумісними з при-
щепами та стійкими проти збудників хвороб і шкід-
ників, що пошкоджують коріння.

Поряд із загальними є також специфічні напрями 
селекції. Це виведення форм з кулястими плода-
ми, гладеньким чистим ядром без лусок пелікули. 
Зменшення частки порожніх (без ядер) горіхів —  це 
селекційне й агротехнічне завдання. Добір на випо-
вненість і самофертильність, з одного боку, та підбір 
добрих запилювачів, з іншого —  дадуть змогу змен-
шити відсоток порожніх горіхів у новостворюваних 
та існуючих сортів фундука [1].

Для фундука має значення також товщина шкара-
лупи (бажано не товща 1 мм) та легкість видалення 
горіха з обгорток. Це особливо важливо при селекції 
на придатність до механізованого збирання. Тому 
при доборі й плануванні схрещувань перевагу на-
давали зразкам з раннім достиганням обгорток, які 
вчасно розкриваються і вивільнюють горіхи.

Сорти фундука успішно розмножують старими, 
давно перевіреними способами —  відсадками, ко-
реневими паростками та поділом куща. Тому вони є 
здебільшого кореневласними рослинами. Однак все 
частіше практикують щеплення фундука на ліщині 
деревоподібній, що робить актуальною проблему 
селекції підщеп [12].

У селекції фундука є також необхідність створення 
спеціальних сортів-запилювачів, які формували б 
великі сережки з великою кількістю пилку з таким 
набором S-генів, який не блокував би запилення, що 
дало б змогу зменшити кількість рослин-запилювачів 
на плантації [1]. Окрім того, є дані щодо залежності 
якості горіхів від особливостей запилювача, зокрема 
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спостерігається явище ксенійності, зокрема щодо 
лусок пеликули на ядрах, що формуються від за-
пліднення пилком C. cornuta [36, 37].

Зважаючи на те, що методами аналізу потомства, 
одержаного внаслідок сівби насіння від вільного за-
пилення, створено такі цінні сорти, як Боровський, 
Дар Павленка, Корончастий, Лозівський кулястий, 
Ракетний, Серебристий (Україна), Адигейський 1, 
Туапсинський, Ювілейний (Росія), Луїза, Густав, 
Гунслебенський, Великий кулястий (Німеччина) та 
ін., у нашій селекційній практиці також було вико-
ристано сіянці, отримані з насіння, сформованого від 
вільного запилення кращих інтродукованих сортів.

Насіння для сівби заготовляли зі здорових рос-
лин найбільш цінних сортозразків, які виділялися 
за набором ознак, що відповідають параметрам 
селекційного завдання по фундуку для України. При 
цьому маточні рослини висаджували так, щоб вони 
росли поряд з сортами, що не мають суттєвих вад. 
Це переважно були великоплідні західноєвропейські 
сорти фундука, які поєднують підвищену зимостій-
кість з доброю врожайністю: Луїза, Губенський, 
Гунслебенський, Кадетен, Гарматне ядро, Чудо 
Больвієра та ін. Поєднання зимостійкості зі стійкіс-
тю проти збудників хвороб і шкідників намагались 
досягти, виконуючи добір в потомстві від сівби на-
сіння від вільного запилення сортів —  Гарібальді, 
Губенський-Барселонський, Мельс. Адаптовані 
до умов України сіянці дає сівба насіння матеріалів 
з великої колекції, створеної видатним українським 
селекціонером Ф. А. Павленком, а також сортів 
Р. Ф. Кудашевої —  Первісток, Московський рубін, 
Академік Яблоков та сортів кавказької групи —  
Адигейський-1, Черкеський-2, Ата-Баба, Немса, 
Чхиквістава. Досвід Ф. А. Павленка доводить пер-
спективність сівби насіння кращих західноєвропей-
ських сортів та зразків сочинської популяції.

Хоча більшість сортів фундука створено вна-
слідок добору з популяцій від вільного запилення, 
внутрішньовидова гібридизація, з залученням у схре-
щування різних сортів, різновидів і форм, завжди 
була і залишається дотепер головним і найбільш 
результативним методом індукування генетичного 
різноманіття —  власне створення вихідного матеріалу 
для добору. Зі зростанням вимог до якості і продук-
тивності нових сортів фундука зростатиме значення 
саме контрольованих схрещувань. Розроблена нами 
пропонована схема селекції фундука включає такі 
етапи (по роках):

 – 1 рік —  підбір пар для гібридизації і схрещування;
 – 2 рік —  вирощування сіянців першого покоління 
F1 у контрольованих умовах;

 – 3–5 роки —  вирощування і оцінювання сіянців 
першого покоління F1 у гібридному саду;

 – 6 рік —  органолептичне оцінювання горіхів;
 – 7 рік —  комплексне оцінювання горіхів;
 – 8 рік —  закладання відсадків, комплексне оціню-
вання горіхів;

 – 9 рік —  дорощування відсадків у розсаднику, 
комплексне оцінювання горіхів;

 – 10 рік —  закладання саду первинного сортовив-
чення, комплексне оцінювання горіхів;

 – 11–13 роки —  комплексне оцінювання відібраних 
сіянців у саду первинного сортовивчення, під-
готовлення до експертизи з метою внесення до 
Державного реєстру сортів рослин придатних для 
поширення в Україні;

 – 14 рік —  присвоєння назви сорту і внесення його 
до Державного реєстру сортів рослин придатних 
для поширення в Україні, масове розмноження.
Прискорення проходження селекційного матеріалу 

по етапах схеми на 3–4 роки досягається на етапі ви-
рощування сіянців F1 у гібридному саду (1–2 роки) 
та прискореного розмноження відсадків кращих сі-
янців (1–2 роки). Так сорт Софіївський 15 вступив 
у плодоношення на третій рік після схрещування. 
Хоча у перший рік плодоношення сіянець сфор-
мував лише жіночі квітки, це не завадило зробити 
органолептичну оцінку плодів, що розвинулись від 
перехресного вільного запилення.

Завдяки тому, що у насінному потомстві і від 
контрольованих схрещувань, і від вільного запилення 
спостерігали широкий спектр розщеплювання за гос-
подарче-корисними ознаками, з 44 популяцій сіянців 
було відібрано перспективні форми як для наступ-
них циклів гібридизації, так і для безпосереднього 
сортовивчення з метою подальшого використання 
у спроможних забезпечувати взаємо-запилення 
поліклонових насадженнях.

При схрещуванні досягається перекомбінування 
генів у гібридних організмах, а значить, ознак і влас-
тивостей материнських і батьківських особин. Однак 
на цьому не вичерпується формотворче значення 
гібридизації. Внаслідок схрещування можуть вини-
кати нові ознаки за рахунок взаємодії між алельними 
й неалельними генами в межах гібридного ядра, 
а також взаємодії комплексу ядерних спадкових 
структур з плазмогенами. Серед новоутворень, що 
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виникають у гібридних сіянців та потомстві від роз-
щеплення у другому і наступних поколіннях, най-
більш бажаними є трансгресивні генотипи, ознаки 
яких за комплексом антропоадаптивних ознак значно 
переважають як вихідні форми, так і існуючі сорти 
[1, 38]. Трансгресії виникають унаслідок сумарної 
дії сприятливих полімерних генів. Проте немає чіт-
ких критеріїв, які дали б змогу передбачити, в якій 
комбінації очікується трансгресивне розщеплення, 
тому саме вдалий підбір компонентів схрещування 
зумовлює успіх гібридизації.

Особливості застосованої техніки гібридизації 
фундука пов’язані з тим, що фундук, як і решта 
представників роду Corylus, це —  однодомна роз-
дільностатева вітрозапильна рослина [1]. Зважаючи 
на малі розміри пилку і можливість неконтрольова-
ного вітрозапилення (за вітряної погоди і відсутності 
перешкод пилок може переноситись на відстань до 
15–16 км), для ізоляторів використовували щільну 
тканину ФПП-15 (Фільтрполотно Петрянова) 
або пергаментний папір. Підбір і  ізоляцію гілок 
з жіночими квітками проводили у момент початку 
весняного росту чоловічих суцвіть (до виділення пил-
ку). При цьому використовували трубчасті ізолятори 
у вигляді рукава, який зав’язували знизу на гілці 
з жіночими квітками, а також зверху —  над гілкою. 
Ізолятори зав’язували дуже щільно (з прошарком 
вати) і не знімали до закінчення цвітіння чоловічих 
суцвіть усіх кущів фундука і видів ліщини (C. avel-
lana та C. colurna), рослинами яких обсаджений 
увесь фундуковий сад по периметру, як резервне 
джерело пилку у роки з підмерзанням чоловічих 
квіток сортів-запилювачів. Цвітіння жіночих кві-
ток у межах одного куща відбувається неодночасно 
і досить розтягнуто (1,5–2,5 місяці). Тривалість 
цвітіння чоловічих сережок зазвичай триває 5–10 
днів, що відбувається в період масового цвітіння жі-
ночих квіток. Кількість пилку, яку продукують різні 
сорти, і його якість залежать від багатьох чинників. 
З-поміж них варто зазначити наступні:

 – генотип (видовий і сортовий);
 – минулорічний урожай горіхів;
 – зимостійкість сережок;
 – метеорологічні умови минулого й біжучого років;
 – агротехнічні й ґрунтові умови.
Визначено позитивну кореляцію між розміром 

пилкових зерен і життєздатністю пилку —  дріб-
ний пилок менш життєздатний. Життєздатність 
пилку дикорослих форм C. avellana здебільшого 

переважала показники вивчених сортів фундука, які 
коливались у межах від 0,5 до 62%. З’ясувалось, 
що сорти, які продукують багато пилку, менш уро-
жайні. Натомість форми, які щороку скидають свої 
сережки у другій половині літа, дають найбільші 
врожаї горіхів.

Пилок для схрещування заготовляли зі зрізаних 
гілок з сережками, розвиток яких пробуджували 
в кімнатних умовах. Гілки ставили у посудину з во-
дою на великий лист паперу, залишаючи їх проти 
ночі в сухому прохолодному (15–16°С) приміщенні. 
У кімнаті одночасно розміщували гілки з сережками 
тільки одного сорту для запобігання взаємного за-
бруднення пилку і залишали до висипання пилку.

Пилок найкраще зберігався в умовах підвищеної 
вологості (не нижче 74%) і за температури ниж-
че 0°С, а не в ексикаторі під хлористим кальцієм, 
як рекомендується для зберігання пилку більшості 
видів рослин. Запилення здійснювали без зніман-
ня ізоляторів. Для цього верхню частину рукава 
розв’язували, пилок наносили на приймочки мато-
чок, а після запилення ізолятор зав’язували знову.

За допомогою медичного інсуфлятора марки 
МО-03, забезпеченого медичною голкою, запи-
лення можна виконати без розв’язування ізоляторів, 
вдуваючи пилок в ізолятор інсуфлятором [1].

Через 2–3 доби після першого запилення його по-
вторювали. Після закінчення цвітіння робили ревізії 
кількості плодів, що зав’язались. Першу —  через 
3–4 тижні після масової появи горіхів на неізольо-
ваних гілках, на яких жіночі квітки вільно запилю-
вались, а другу —  за 3 тижні до збирання плодів.

Окрім міжсортових схрещувань було проведено 
гібридизацію сортів з колекції НДП «Софіївка» 
з представниками C. chinensis (відомі синоніми —  
C. chinensis var. macrocarpa Hu., C. colurna var. 
chinensis (Franch.) Burkill та C. papyracea Hickel.), 
які були використані за джерела крупноплідності та 
високого вмісту сирого протеїну й жиру. Вихід ядра 
в горіхах C. chinensis перевищував 50%.

У процесі вивчення способів вирощування гібрид-
них сіянців підтвердилась ефективність ранньоо-
сіннього висіву неочищених від пліски горіхів, який 
забезпечив близько 100% схожість, залишаючись 
при цьому найменш трудомістким [39].

Отримані сіянці F1 вирощували в контейнерах 
у контрольованих умовах вегетаційної споруди 
з дрібнодисперсним зволожуванням, звідки переса-
джували для дорощування і оцінювання у гібридний 



130        ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016

сад, де виконували комплексне оцінювання і сіянців, 
і горіхів. Кращі сіянці прискорено розмножували 
за технологією, розробленою нами [40] внаслідок 
порівняльної оцінки різних способів розмноження 
фундука з урахуванням застосування стимуляторів 
росту, різних термінів і способів заготівлі живцевого 
матеріалу і виділення найбільш ефективних для при-
скореного вирощування садивного матеріалу.

Дослідження вмісту олії і жирнокислотного про-
філю ряду сортів фундука нашої селекції засвідчи-
ло, що міст олії у вивчених зразках коливався від 

61,4% до 65,1% від маси ядра. За відповідних 
умов і за такої кількості олії в ядрах горіхів фундука 
можна отримати приблизно 1000 кг олії з гектара, 
що в порівнянні з кількістю отримуваної олії сої 
(~ 500 кг/ га) дуже вигідно. Такий високий вміст 
олії в горіхах фундука робить його перспективним 
джерелом рослинної сировини стосовно потенційної 
комерційної цінності. Крім загального вмісту олії 
для переробної промисловості має значення частка 
індивідуальних жирних кислот у кращих нових сор-
тах (табл. 1).

1. Кількісний склад жирних кислот олії нових сортів фундука

Кислота
Сорт *

С1 С2 С3 С4 С15
12:0  0,007±0,006 ND ND ND  0,052 ±0,002
14:0  0,04±0,006  0,033 ±0,001  0,034 ±0,001  0,033 ±0,000  0,048 ±0,002
15:0  0,010±0,001  0,012 ±0,001  0,008 ±0,000  0,007 ±0,007  0,009 ±0,001
16:0  5,66±0,16  5,16 ±0,01  5,42 ±0,00  5,31 ±0,01  5,02 ±0,01
16:1  0,139±0,006  0,142 ±0,003  0,117 ±0,003  0,095 ±0,007  0,136 ±0,006
17:0  0,057±0,005  0,059 ±0,000  0,045 ±0,000  0,040 ±0,0001  0,048 ±0,001
17:1  0,072±0,005  0,076 ±0,001  0,066 ±0,000  0,068 ±0,001  0,074 ±0,002
18:0  3,31±0,27  3,57 ±0,02  2,43 ±0,06  2,62 ±0,01  2,44 ±0,01

18:1 ~9 80,07±0,31 80,86 ±0,04 77,77 ±0,08 75,75 ±0,43 80,99 ±0,03

18:2 ~6 10,20±0,17  9,63 ±0,03 13,77 ±0,12 15,70 ±0,43 10,63 ±0,01

18:3 ~3  0,081 ±0,012  0,068 ±0,04  0,092 ±0,018  0,099 ±0,007  0,140 ±0,002

20:0  0,139 ±0,013  0,155 ±0,010  0,087 ±0,003  0,099 ±0,0007  0,207 ±0,011

20:1 ~9  0,169 ±0,004  0,182 ±0,07  0,140 ±0,000  0,129 ±0,000  0,156 ±0,01

20:2 ~11 ND  0,04 ±0,05 ND ND ND

20:4 ~6 ND ND ND ND ND

21:0  0,003 ±0,003  0,06 ±0,02  0,07 ±0,000  0,07 ±0,000  0,009 ±0,003
22:0  0,025 ±0,001  0,29 ±0,01  0,22 ±0,000  0,22 ±0,000  0,026 ±0,000
23:0 ND  0,09 ±0,000 ND  0,02 ±0,02 ND
24:0  0,012 ±0,002  0,015 ±0,02  0,01 ±0,02  0,06 ±0,000  0,010 ±0,01

24:1 ~9 ND ND ND ND ND

Примітка: * —  С1 (Софіївський 1), С2 (Софіївський 2), С3 (Софіївський 3), С4 (Софіївський 4), 
С15 (Софіївський 15).

Дослідження метилових етерів жирних кислот 
олії фундука та аналіз їх кількісного складу за-
свідчили, що в композиціях жирних кислот олії 
кожного зразка горіхів фундука містилася вели-
ка кількість (%) олеїнової С18:1 (77,8–81,0) 

і лінолевої С18:2 (9,6–15,7) кислот і значно 
менша кількість пальмітинової С16:0 (5,0–5,7), 
стеаринової С18:0 (2,4–3,6) і ліноленової С18:3 
(0,07–0,14) кислот.
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Найбільша кількість ненасичених кислот була 
в ядрах горіхів фундука сортів Софіївський 2 і Со-
фіївський 4. Такі сорти можна вважати перспек-
тивними для промислового вирощування сировини 
для отримання високоякісної фундукової олії та 
ессенціальних фосфоліпідів, а також для вклю-
чення у гібридизацію для поліпшення фундука за 
якістю плодів. При цьому слід зазначити, що за 
профілями жирнокислотного складу олії згадані 
вище сорти фундука практично не відрізнялись, що 
дає підстави, зважаючи на високу продуктивність 
і скороплідність, зручну для переробки кулясту 

форму плоду, найбільш перспективним визнати сорт 
Софіївський 15.

Порівняння основних жирних кислот олії соняш-
ника і фундука за вмістом насичених (пальмітинова 
і стеаринова) та ненасичених (олеїнова та лінолева) 
кислот (табл. 2) засвідчило, що у складі олії фундука 
кількість олеїнової (18:1~9) кислоти у 2,5 рази 
більша, ніж у соняшниковій, а стабільність ліпосом 
пов’язують саме з цією мононенасиченою жирною 
кислотою. Натомість за вмістом поліненасиченої 
лінолевої (18:2~6) кислоти олія соняшника втричі 
переважала фундукову олію.

2. Порівняння композицій жирних кислот олії фундука та соняшника,%

Кислота і скорочене 
позначення Структура

Соняшник 
(Helianthus 
annus L.)

Фундук (Corylus 
domestica Kos. et 

Opal.)
Пальмітинова, 16:0 CH3(CH2)14COOH 11,83 5,66

Стеаринова, 18:0 CH3(CH2)16COOH 4,89 3,64

Олеїнова, 18:1~9 CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH 32,69 80,78

Лінолева, 18:2~6 CH3(CH2)4(CH=CHCH2)2(CH2)6COOH 48,58 15,72

Біологічна цінність жирів визначається вмістом не-
насичених жирних кислот. Співвідношення кількості 
ненасичених кислот (активний баланс) до кількості 
насичених кислот (пасивний баланс) характеризу-
ється коефіцієнтом ненасиченості (К1). Співвідно-
шення жирних кислот в олії сучасних сортів рослин, 
зокрема фундука, можна оптимізувати методами 
селекції [26, 41, 42]. Для отримання олії більш 
стійкої при зберіганні необхідно, щоб вміст лінолевої 
кислоти не перевищував 40% від суми всіх жирних 
кислот. Отриманий у нашому досліді показник 16% 
лінолевої кислоти в суміші фундукових олій свідчить 
про перспективи використання ядер горіхів фундука 

за сировину для олійної промисловості взагалі і для 
поліпшення стабільності ліпосом, отримуваних з рос-
линних фосфоліпідів.

Жирнокислотний склад вивчених сортів носив 
сортоспеціфічний характер, однак у складі жирних 
кислот загальних ліпідів усіх вивчених сортів фун-
дука переважали ненасичені жирні кислоти. Під-
вищений вміст ненасичених жирних кислот свідчить 
про більш широкі адаптивні можливості.

Співвідношення ненасичених і насичених жир-
них кислот олії фундука дорівнює майже 10, що 
є найкращим показником серед промислових олій 
(табл. 3).

3. Кількісний склад насичених та ненасичених жирних кислот фундука

Кислоти Вміст, г/100 г
Поліненасичені 10,9
Мононенасичені 80,8
Сумарно насичених   9,3
Сумарно ненасичених 91,7
Ненасичені/насичені   9,9
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Це дає підстави вважати, що генетична колекція 
Corylus spp. НДП «Софіївка» може бути успішно 
використана для створення нових вітчизняних сортів 
фундука спроможних стати перспективним сировин-
ним ресурсом для виробництва високоякісної олії, 
а якісний та кількісний склад жирних кислот олії 
фундука української селекції дасть змогу розширити 
сировинну базу фармації для виробництва ліпосом.

Висновки
1. Зважаючи на тенденції щодо загальної куль-

тури харчування в Україні, і відповідно, динаміки 
споживання фундукопродукції, а також врахову-
ючи зростаючі потреби у ліпосомальних формах 
лікарських препаратів, харчових добавок та кормів 
нового покоління можна прогнозувати збільшення 
внутрішнього попиту на горіхи фундука в обсягах 
2–3% на рік, унаслідок чого середньорічний попит 
складатиме близько 11 тис. тон. у 2017–2021 рр., 
а у 2022–2026 —  понад 12 тис. тон.

2. Ефективність розробленої нами схеми селек-
ції фундука, що крім традиційного добору сіянців 
від вільного запилення та міжсортової гібридизації 
включає потомство від контрольованих схрещувань 
сортозразків генетичної колекції роду НДП «Со-
фіївка» НАН України з представниками ліщини ки-
тайської C. chinensis, які були використані за джерела 
крупноплідності та високого вмісту сирого протеїну 
й жиру підтверджено створенням цінного селекцій-
ного матеріалу, з якого вже відібрано ряд кандидатів 
у сорти, зокрема Софіївський 15, на який подана 
заявка до Державної служби з охорони прав на сорти 
рослин для експертизи та державної реєстрації.

3. Прискорення проходження селекційного мате-
ріалу по етапах схеми на 3–5 років було досягнене на 
етапах вирощування сіянців у F1 у гібридному саду 
(1–2 роки), прискореного розмноження кращих 
сіянців відсадками за вдосконаленою нами техно-
логією (1–2 роки) та включення біотехнологічної 
ланки у селекційний процес (1–3 роки), завдяки 
чому гібридний сіянець, з якого було відібрано новий 
сорт Софіївський 15, вступив у плодоношення на 
третій рік після схрещування.

4. Показано, що в композиціях жирних кислот 
в олії кожного зразка горіхів фундука міститься 
велика кількість олеїнової С18:1~9 (75–81%) 
і лінолевої С18:2~6 (10–16%) кислот за неве-
ликої кількості пальмітинової С16:0 (5–6%), сте-
аринової С18:0 (2,4–3,6%) і ліноленової С18:3 

(0,1–0,2%) кислот, що робить фундукову олію 
перспективним сировинним ресурсом для фармації, 
харчової промисловості і кормовиробництва.
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М. М. Гришка НАН України). —  К.: Фітосоці-
оцентр, 2015. —  С. 124–125.
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1 Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины, Умань 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ КОЛЛЕКЦИИ CORYLUS SPP. НДП 
«СОФИЕВКА» ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ ФУНДУКА CORYLUS DOMESTICA KOS. ET OPAL.

В результате скрининга видового и сорто-формо-гибридного состава генетической коллекции рода 
Corylus L. Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН Украины по хозяйственное-
ценным признакам отобран ряд сортообразцов, лучшие из которых подготовлены для представления на 
Государственную регистрацию, в том числе новый сорт фундука Софиевский 15 который характеризу-
ется шарообразными плодами, повышенной по сравнению с турецкими и азербайджанскими сортами 
зимостойкостью и засухоустойчивостью, а также отсутствием периодичности плодоношения. Вследствие 
обобщения результатов исследования разработана новая схема селекции, по которой достигнуто ускорение 
прохождения селекционного материала по этапам схемы на 5–8 лет, в частности, на этапе выращивания 
сеянцев первого поколения F1 на 3–4, в гибридном саду —  1–2 и на этапе размножения лучших сеянцев 
отводками —  на 1–2 года.

Ключевые слова: ареал рода, лещина, коллекция растений, скрининг, эссенциальные фосфолипиды, жирно-
кислотный состав масла, липосомальные наноэмульсии, природные лецитины, сорта фундука.
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CORYLUS SPP. GENETIC RESOURCES USE IN HAZELNUTS CORYLUS DOMESTICA 
KOS. ET OPAL. IMPROVEMENT

The necessity of enrichment the hazelnut assortment as one of the most valuable nut and also or-
namental crop is caused by the necessity of search and selection of sources and donors of scarce signs 
for breeding for sustainable productivity of industrial plantations so as for improvement the qual-
ity of domestic nut cultivars, especially respecting the form of nut kernel and sufficient phospholipids 
content for economically viable use in the technology of production process of lecithin, liposomal na-
noemulsion and nanodispersion for functional food and/or feed, and as for creation of liposomal drugs. 
For reasons given and with the research objective been determined the screening of existing cultivars of hazelnuts of 
domestic and foreign breeding, so as their adaptation to cultivation in agro-climatic conditions of Ukraine and com-
pliance with the demands of producers, processors and consumers of nuts and products of their processing actually, 
involving the best of them in to the breeding process. Economic-valuable signs of species and cultivars, hybrid forms 
structure of genetic collection of the Corylus spp. of the National dendrological park «Sofiyivka», NAS of Ukraine, 
which now includes 17 species and about 200 variety specimens, including more than 90 cultivars of domestic 
and foreign breeding and 50 hybrid seedlings of own breeding which had been tested in the stages of collection 
and hybrid orchards, and orchard of preliminary evaluation of clones and also evaluation in replicated cultivar trials. 
Selection and isolation of female flowers branches and inter cultivar hybridization so as the crossbreeding of 
hazelnut cultivars (C. domestica Kos. et Opal.) with the representatives of Chinese hazelnut C. chinensis 
Franch. was conducted during early spring and growth of male inflorescences (to release pollen). Pollination 
was carried out without removing isolators, unleashing only top of the isolator-sleeves and tying it again af-
ter pollination or injecting the pollen into isolators (without unleashing isolators) with the help of insu7a-
tor MO-03. After 2–3 days the pollination was repeated. The technology of growing hazelnuts in hybrid 
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and collection and also cultivar trials orchard was suited to the conventional of the Forest Steppe of Ukraine. 
Calculation of nuts crop harvest was determined by compact section gathering. The content of general lipids was 
conducted by nut kernel extraction with the help of diethyl ether in Soxhlet apparatus GOST 10857–64. Best 
genotypes that match the settings and objectives of hazelnut breeding for Ukraine were propagated with the help of 
layers developed by us. The number of cultivars best of which were prepared for submission to the state registration 
of the State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine were determined in the orchards of preliminary evalu-
ation and also evaluation in cultivar trials, in particular new hazelnut cultivar ‘Sofiyivsky 15’, which is characterized 
by spherical fruits and higher in comparison with Turkish and Azerbaĳan cultivars winter hardiness and drought 
resistance, and the absence of fruiting periodicity. As a result of analyzing and summarizing the results of studies a 
new hazelnut breeding program was suggested which advances speed up the breeding material for breeding stages of 
the scheme. Particularly during of growing hybrid F1 seedlings (first stage of evaluation) reduces for 3–4 years and 
for 1–2 years in hybrid orchard and the phase of accelerated propagation best seedlings by layering for 1–2 years.

Key words: genus natural habitat, hazelnut, plant’s collection, screening, essential phospholipids, fatty-acid oil con-
tent, liposomal nanoemulsion, natural lecithin, hazelnut cultivars.
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І. І. Кривошея, Л. М. Якименко

УМАНСЬКИЙ ДЕНДРОПАРК «СОФІЇВКА» В ЕТНОГРАФІЧНО
КРАЄЗНАВЧИХ І ХУДОЖНЬОДОКУМЕНТАЛЬНИХ РОЗВІДКАХ НАДІЇ 

СУРОВЦОВОЇ

У пропонованій статті на основі першоджерел —  мемуарної літератури й архівних матеріалів і науко-
вих напрацювань низки вітчизняних та зарубіжних дослідників відтворено діяльність Надії Суровцової 
в уманський період життя й творчості в галузі краєзнавства, етнографії й мистецтвознавства. Можна 
окреслити кілька напрямків її роботи: це праця в Уманському краєзнавчому музеї, активна участь у від-
критті Уманської картинної галереї, вивчення історії створення парку «Софіївка», численні статті краєз-
навчого характеру в місцевій й зарубіжній пресі, аналіз яких стане темою наступних наших досліджень.

Ключові слова: Надія Суровцова, Умань, «Софіївка», картинна галерея, пам’ятник Тарасові Шевченку.

Надія Суровцова (1896–1985) належить до 
знакових постатей на різних відтинках української 
історії: її дитинство і юність пов’язані з дореволю-
ційним життям провінційної Умані й бурхливими 
подіями першої російської буржуазної революції 
(1905–1907), її молодість —  із Першою світовою 
війною (1914–1918) і Національно-демократич-
ною революцією (1917–1921), свідоме життя й 
активна громадсько-політична, літературна, жур-
налістська й наукова діяльність —  із закордонним 
існуванням української еміграції в Австрії й твор-
чою богемою столичного Харкова (1918–1927), із 
періодом сталінських репресій у радянській Україні 
й заґратним буттям свідомого українства по північ-
них таборах і спецпоселеннях (1927–1957). Після 

тридцятирічного ув’язнення в 1957 р. Надія Суров-
цова повернулася в Україну в Умань —  спочатку ам-
ністована, а потім і повністю реабілітована за відсут-
ністю складу злочину, однак доживала вона віку під 
пильним оком спецслужб, що інкримінували їй усілякі 
злочини й отруювали останні хвилини життя, адже 
боротьба з інакомисленням, із дисидентство в СРСР 
у 1970-х рр. якраз набирала обертів. Однак ніякі за-
борони друкуватися, займатися науковою роботою, 
спілкуватися з друзями й колегами не витравили 
гуманізму й оптимізму, що стали гаслами життя й бо-
ротьби цієї унікальної особистості. У пам’яті всіх, хто 
її знав, а з проголошенням незалежності України —  й 
у свідомості багатьох наших співвітчизників Надія 
Суровцова, талановита письменниця, журналістка, 
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громадська діячка, дипломат, історик, краєзнавець, 
залишилася символом мудрості, витривалості, муж-
ності й жіночої чарівності.

Про уманський період життя письменниці в спо-
гадах, листах, інтерв’ю побіжно згадують друзі й 
знайомі Надії Віталіївни (Л. Падун-Лук’янова, 
Я. Дашкевич, К. Матвіюк, Б. Чорномаз, Р. Ко-
рогодський, М. Коцюбинська, П. Кравчук). Її біо-
графія, наукова діяльність, творча спадщина ставали 
об’єктом дослідження науковців із різних галузей 
знань —  істориків, літературознавців, краєзнав-
ців, серед котрих варто назвати Я. Дашкевича [1], 
Ю. Дойкова [2–3], Р. Корогодського [4], М. Ко-
цюбинську [5], І. Кривошею [6–7], О. Ототю-
ка [8], Л. Падун-Лук’янову [9], П. Синицького 
[10], Ю. Хорунжого [11], О. Шевченко [12], 
Л. Якименко [13] та ін. Разом із тим краєзнавча й 
етнографічна діяльність Надії Суровцової в Умані, її 
дослідження історії парку «Софіївка» залишається 
малодослідженою.

У другій половині ХІХ століття Умань належа-
ла до переліку кращих міст Київської губернії й 
була важливим торговельним центром, поступалася 
в торгівлі тільки Бердичеву та Білій Церкві, а за 
розвитком промисловості переважала їх. Вона мала 
великий товарообіг із Києвом, Бердичевом та Оде-
сою (щороку з міста вивозилося 1797 тис. пудів 
хліба). Особлива роль у цьому належала новозбу-
дованій залізниці, яка зв’язала Умань і Христинівку 
з Києвом й Одесою. У місті було 200 торговельних 
лавок, декілька заводів (шкіряний, миловарний, два 
свічкові та тютюнова фабрика), один трактир, два 
готелі, одна харчевня, 15 «питейных» домів та дві 
вільні аптеки [14, с. 5].

У місті було сконцентровано значний освітній 
потенціал: училище садівництва й землеробства, 
2-класне міське училище, 4-класне духовне учи-
лище, єврейське училище. Було також три церкви, 
один костьол та дві єврейські синагоги. «Киевские 
губернские ведомости» у січні 1854 р. писали, що 
Умань стає схожою на Київ, має безліч великих 
і малих крамниць, які розкидані по всьому місту. Тут 
проживало багато шляхти й військових. Чумацькі 
валки та кінні екіпажі створювали великий рух. Саме 
в середині століття в місті з’явилася перша бруківка 
на вулиці Садовій. Із 1846 р. діяла водолікарня, 
але загалом, як і скрізь, панувала антисанітарія: 
1830, 1831, 1847, 1848 рр. —  епідемії холери [15, 
с. 6–7].

Ці та інші знання згодом знадобилися Надії Су-
ровцовій, адже вона належала до когорти відомих 
і знаних краєзнавців, працювала в місцевому кра-
єзнавчому музеї й дуже багато зробила для збере-
ження історичної пам’яті про місто і його минуле. 
Після свого повернення з заслання (1957) вона 
брала активну участь у культурному житті Умані, 
дбайливо, з ентузіазмом, самовіддано займалася 
етнографічною роботою, організовувала вистав-
ки народної творчості, але найбільшою її любов’ю 
з першого погляду, пронесеною через ціле життя, 
залишалася «Софіївка». Давній друг і колега пані 
Надії Р. Корогодський свого часу писав: «Умань —  
це «Софіївка». Так було і так буде завжди. Але 
в 60–70-х рр. Умань асоціювалася з «Софіївкою» 
+ Суровцовою-екскурсоводом» [16, с. 137], —  од-
нак знайомство з цим чарівним парком розпочалося 
набагато раніше —  у 1903 році, коли ще маленькою 
дівчинкою Надійка разом із матір’ю приїхала від-
відати батька, а згодом уся родина оселилася в Умані.

Умань початку ХХ ст., коли сюди перебралася 
родина Суровцових, представляла собою приклад 
міста, яке спочатку не справляло враження. За-
лізнична станція «Умань» була кінцевим пунктом 
шляху потяга. Послуги візників від станції до міста 
оцінювалися від 20 до 40 копійок. Більшість вулиць 
міста, за винятком центральної частини, не мали 
бруківки, а тому під час руху ними з ґрунту підніма-
лися клуби пилюки. Центральні вулиці міста були 
забудовані в основному помешканнями заможних 
жителів: дворян, чиновників та офіцерів. У централь-
ній частині розташовувалися готелі: «Гранд-Отель», 
«Франція», «Брістоль», «Англія» та інші. Поруч із 
«Францією» знаходилася кав’ярня-кондитерська 
Сковронського в закопанському стилі. Печиво й 
морозиво, що продавалися тут, конкурували з тими, 
що продавалися в кав’ярнях Києва та Петербурга. 
Вулиці, заселені переважно єврейськими міщанами, 
так і називалися —  Нижньоєврейська, Верхньоєв-
рейська, Кагальна [17, с. 7–12].

Для Надії Суровцової провінційне містечко Умань 
було ніби «на краю світу, бо поїзд не йде вже нікуди 
далі», затишне, повітове: парокінні візники, курява 
на дорогах, Двірцева вулиця, Миколаївська, Київ-
ська —  після метушливого, гамірливого, велелюдного 
Києва все здавалося простакуватим й одноманітним, 
аж ось —  «Софіївка»! Це рукотворне уманське диво 
справило незабутнє враження на шестилітню На-
дійку: «Перше, що ми побачили в Умані, це була 
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«Софіївка». Візником ми під’їхали брукованою але-
єю до павільйону. Несподівано перед очима виник 
став, і до кам’яних східців поквапливо підпливло 
кілька лебедів —  біла та чорна пара, чекаючи «хар-
чування». Старий єврей продавав сухі хлібини, тіс-
течка, і вони жадібно хапали все просто з рук. <…> 
На ставку були човни, їх наймали і  їздили ними 
під старими величезними деревами попід берегами. 
<…> Справив велике враження тунель під водо-
падом та грім у гроті. Сторож, що супроводив нас 
по парку. Відімкнув якийсь кран, і ми почули, що 
здалека починає гуркотіти. Грім наближався, ілюзія 
була повна, і тільки як ми йшли на яскраве сонце, 
переконалися, що грім був штучний» [18, с. 29].

Через десятки років Р. Корогодський написав 
про особливий енергетичний зв’язок між пані Наді-
єю й уманським парком, який жінка відчувала все 
життя: «Вона любила ходити сюди з кимсь разом, 
а передовсім —  сама. Особливо, коли була обтяжена 
проблемами, коли була пригноблена обставинами. 
Коли пригнічено дух» [19, с. 138]. Надія Віталіївна 
в «Софіївці» ставала зовсім іншою людиною. Вона 
вміла говорити (дотепно, з тонким відчуттям гумо-
ру, щоб зняти поетичну хвилю вражень) і мовчати: 
розповідала про походи сюди восени, взимку, про 
існуючі сюжети в парку, про існування безлюдних 
стежок у парку. Мудра душею і здорова духом, На-
дія Суровцова вміла знаходити в природі твердиню, 
захисну фортецю. Як для віруючого існує Бог, храм, 
пан-отче, де людина шукає розради серця і душі, 
так для неї «Софіївка» стала Храмом Природи, де 
вона відроджувалася —  зокрема для творчості [20, 
с. 138, 139, 141].

І дійсно гості пані Надії, які відвідували дендро-
парк у 1950–1980-х рр., вважали її однією з най-
більш обізнаних гідів сучасності. Так, М. Василенко 
в щоденникових записах від 11 травня 1972 р. за-
нотував: «Із Любомиром, Дариною та їхніми синами 
їздив дивитися Софіївський парк в Умані. Заходили 
до Надії Суровцевої <…>. Розповідала про історію 
Софіївського парку не із сучасних книг <…>. Парк 
залишає велике незабутнє враження. Він один із най-
кращих пам’яток паркового мистецтва на Україні кін-
ця ХVІІІ —  ХІХ ст. Стрімкі схили пагорбів затінені 
кронами великих дерев, вони мальовничо чергуються 
зі звивистими струмками річки Кам’янки, береги якої 
декоровані валунами граніту. Усе це надає парку не-
повторної краси» [21]. Надія Віталіївна дуже любила 
гуляти місцинами на софіївських Єлисейських полях 

і відпочивати в Китайській альтанці після годинної-
півторагодинної екскурсії, яка її, вже немолоду жінку, 
усе-таки стомлювала. Тим паче, що «як людина за-
кохана в що-небудь, вона надто багато всього знала, 
щоб отак просто розповідати, вона вивалювала на 
твою голову гору цікавих фактів і фактиків» [22, 
с. 137], тим паче, що знала їх доволі.

Надія Суровцова була переконаною, що жоден 
гість Умані, хай навіть він у місті й проїздом, просто 
не має естетичного права не завітати в дендропарк. 
Тому коли вона дізналася, що її колеги-краєзнавці 
й етнографи —  учені з Львівського музею етнографії 
та художнього промислу Антон Будзан і Катерина 
Матейко через брак коштів змушені обмежитися 
лише відвідинами Уманського краєзнавчого музею 
й поїхати, не побачивши «Софіївки», вона запро-
понувала їм зупинитися в неї, але таки в парк схо-
дити. Надія Суровцова провела для них незабутню 
екскурсію, що надовго запам’яталася відвідувачам.

Як вдячність за гостинність львів’яни запроси-
ли Надію Віталіївну до міста Лева. Подорожуючи 
Західною Україною, пані Надія заприятелювала 
з Платонідою Хоткевич, вдовою українського бан-
дуриста, поета, письменника, вченого, педагога Гната 
Хоткевича, із котрим Н. Суровцова була знайома ще 
з дитинства: Гнат Мартинович навідувався в Умань 
із концертом. Платоніда Володимирівна ніколи не 
була в Умані, але дуже часто чула від свого чоловіка 
про «Софіївку», котра раз і назавжди закохала в себе 
чуйного до краси й досконалості митця. Тому в пані 
Хоткевич великим було бажання відвідати Умань, 
«Софіївку», «побачити ті місця, про які оповідав 
колись Гнат Мартинович» [23, арк. 1]. І хоча Плато-
ніда Володимирівна так і не приїхала до міста, але між 
жінками розпочалося й довго тривало листування. 
Надія Віталіївна на її прохання написала унікальні 
спогади-нариси про Гната Хоткевича, часто згадувала 
про нього на сторінках мемуарів.

Творча наснага, всеохоплюючі ентузіазм та за-
взятість, вражаюча ерудиція й широке коло знайомих 
цієї унікальної жінки були спрямовані на те, аби її 
рідне місто перетворити на справжній культурний та 
інтелектуальний оазис Черкащини. Щирою турбо-
тою за майбутнє Умані та глибоким занепокоєнням 
пройняті рядки листів до поета-уманчанина М. Ба-
жана, у яких Н. Суровцова описує не вельми при-
вабливу картину: «Гірко, що Умань і досі посідає 
перше місце по злочинності серед молоді, <…> 
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а дорогі моєму серцю Софіївські скульптури надалі 
залишаються під загрозою знищення» [24, арк. 3].

Разом із тим доступ до київських, львівських 
архівів та бібліотек дозволив Надії Віталіївні зібрати 
безцінні матеріали про історію уманського краю, 
про створення дендропарку «Софіївка», поповнити 
краєзнавчу скарбничку чарівними романтичними 
легендами про красуню-гречанку Софію Главені-де 
Вітте-Потоцьку. Крім того, у фондах Уманського 
краєзнавчого музею була надіслана з Москви фран-
комовна книжка про «Софіївку», що датувалася ще 
1846 р. Над перекладом коштовної знахідки Н. Су-
ровцова працювала разом із директором музею. Ця 
робота обом приносила велике задоволення: «Вдвох 
це зовсім весело; він приходить вранці до мене, і до 
обіду ми працюємо» [25, с. 197]. Потрібно заува-
жити, що цінна краєзнавча розвідка дійсно вийшла 
українською мовою, проте, на жаль, серед пере-
кладачів-упорядників імені Надії Віталіївни не було.

Так сталося, що до рук дослідниці потрапили ще й 
унікальні епістолярії —  листування графині Потоць-
кої зі своїм нареченим. У листі з Умані від 13 вересня 
1959 р. до К. Данилової Надія Віталіївна в захваті 
пише: «<…>Перекладаю для музею (Уманського 
краєзнавчого. —  Л.Я., І.К.) листи Потоцької чоло-
вікові. Які зворушливі «духмяні» французькі листи 
жінки часів Людовика! Завжди гарне кохання, але 
це якесь легке, ніби безхмарне» [26, c. 10].

Довгі десятиліття найціннішим скарбом для самої 
Н. Суровцової також були її листи, отримані від 
друзів, знайомих, колег, рідних і дорогих людей, 
котрі давали їй змогу відчувати себе пов’язаною 
з цілим світом невидимими ниточками; побороти 
самотність, відчуження, навіть певну інтелекту-
альну здичавілість серед суворого колимського за-
ґраття допомагали невеликі папірці в пожовклих 
конвертах —  вісточки з реального буття. Саме тому 
опрацювання численних епістол Софії Потоцької, 
неймовірна історія життя цієї дивовижної жінки 
надихнули письменницю на створення повісті (жанр 
твору визначений самою авторкою) «Галантний вік» 
[27]. Написана вона протягом 1957–1959 рр. на 
основі листів Софії Главані-де Вітте-Потоцької до 
свого майбутнього чоловіка Станіслава-Фелікса 
Щенсного Потоцького, «магната і володаря про-
сторів уманських» [28, арк. 4].

У листі від 20 грудня 1959 р., адресованому 
знову ж таки К. Даниловій, Н. Суровцова спові-
щає: «<…> Закінчила переклад статті старовинної 

польської енциклопедії про Умань. Така старовин-
на, Боже мій …, а сама написала таку невеличку 
дрібничку про кохання ХVІІІ ст. Власне, мого там 
мало. Це просто монтаж оригінальних листів Со-
фії до Потоцького в найбільш романтичний період 
їхнього кохання. І трохи роздумування про галантне 
століття» [29, с. 12]. Та навіть і в ліричних листах 
Н. Суровцова відшуковує поживу для інтелекту, 
розмірковує, аналізує бурхливе й неоднозначне для 
Європи взагалі й України —  зокрема вісімнадцяте 
сторіччя: «Кінцівка (листа. —  Л.Я., І.К.) ж неспо-
дівана: її (Софії Потоцької. —  Л.Я., І.К.) приписка 
про те, щоб годувальниця не дізналася про смерть 
своєї дитини, а то, боже збав, ще зіпсується молоко. 
Розумієш, це такий вражаючий кріпосницький фінал 
після ніжних, пристрасних звірень такої чарівної 
жінки. І далекий образ тієї, другої, матері-кріпачки» 
[30, с. 12].

Для літераторки епістолярій Софії —  це своєрідне 
задзеркалля її душі, містичний тунель у минувшину, 
у далеке століття з його інтригами, політичними 
перипетіями, високими почуттями й жорстокими 
розправами над ворогами. «Мені хочеться збаг-
нути, пізнати цю загадкову чужу жінку, душа якої, 
шматочок душі ось тут, так близько, заглянути в да-
леке почуття, що заховалося в мертвих пожовклих 
листочках та живому, невмирущому пам’ятникові 
краси —  у нашому парку» [31, арк. 3], —  а далі: 
«Жінка, що прожила життя великих злетів, авантюр, 
політичних інтриг та незлічиму низку любовних при-
год <…>. То ж не будемо займатися теоретичними 
міркуваннями, послухаємо просто саму Софію і спро-
буємо змалювати собі образ цієї жінки» [32, арк. 4]. 
До цього заохочував Надію Віталіївну й П. Панч: 
«А я б на вашому місті взявся б за роман «Софія». 
Про Умань. Яка багатюща тема. А матеріал у Вас 
під руками» [33, арк. 1], —  пише він в епістолі від 
26 вересня 1954 р. Однак із листа К. Данило-
вій стає зрозумілим, що пані Надія налаштована 
скептично щодо цього: «Звичайно, і це, як усі мої 
писання, піде під спуд. Та й написано посередньо, 
не звикла я вдвох писати, я та графиня. Дует такий» 
[34, с. 12].

Може, тому й узятися за роман сама письменниця 
не наважилася, натомість частину зібраних матеріа-
лів за сприяння Я. Дашкевича передала польському 
історикові, письменникові доктору Єжому Лоє-
кові. Ярослав Романович від його імені в наступ-
ному листі до Надії Віталіївні подякував за такий 
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неймовірно-щедрий подарунок: «Доктор Лоєк дуже 
зрадів, коли я передав йому уманські відомості» 
[35, арк. 1]. Саме на їх основі створено бестселер 
польської історичної літератури «Історія прекрасної 
бітинки. Розповідь про життя Софії Віттової-По-
тоцької (1760–1822) ». Уперше книга з’явилася 
у варшавських книгарнях у 1970 р., витримала 
п’ять перевидань —  1972 р., 1982 р., і т. д., останнє 
2005 р. —  і до сьогодні залишається однією з най-
популярніших серед творів на історичну тематику.

У передмові до видання Є. Лоєк згадував про 
альтруїстичну допомогу уманської краєзнавця Н. Су-
ровцової в написанні «Історії …»: «Під час кіль-
карічних пошуків першоджерел та праці над цією 
книжкою автор зустрів найщирішу зацікавленість, 
безкорисливу й дуже доречну допомогу передусім 
з боку однієї особи. Це доктор Надія Суровцева, гли-
бокий знавець історії України ХVІІ та ХVІІІ століть, 
велика шанувальниця парку «Софіївка». Без багатої 
інформації архівного характеру та першоджерел, 
здобутих завдяки сприянню доктора Суровцевої, ця 
книжка наполовину втратила б свою цінність. І тут 
я складаю їй свою найщирішу подяку за цю допомогу, 
яка стане добрим прикладом співпраці польських й 
українських істориків у дослідженні проблем, що 
стосуються спільного минулого обох наших народів» 
[36, с. 22].

Сам вдячний Єжи Лоєк листувався з літераторкою 
протягом шести років: із 1978 р. по 1984 р., не за-
бував вітати уманську адресатку чудовими листівками 
з нагоди релігійних і світських свят [37].

Польський письменник у своїй науковій і літе-
ратурній творчості взагалі багато уваги приділяв 
українській тематиці, особливо Умані. При цьому 
він не забував теплими словами згадати й уманську 
колегу. Яскравим тому свідченням може слугувати 
лист М. Бажана до Надії Віталіївни, датований 
25 грудня 1970 р.: «З інтересом прочитав книжку 
Лоєка про Соньку-Золоту ручку, де стільки на-
писано про Умань і про Вас» [38, арк. 1]. І це не 
дивно, адже Надія Суровцова немало зробила для 
свого міста.

Свого часу (1960-ті рр.) вона запропонувала 
культурно-освітній проект: «Я маю на думці утво-
рення в Умані картинної галереї» [39, арк. 1], —  за-
значено в одному з листів до М. Бажана, а далі: 
«В Умані живе покоління. Живе і вже майже дожи-
ває, не побачивши в житті ні картин, ні репродукції, 
не почувши слова про них. А потім подумала —  адже 

були ж передвижники?» [40, с. 219]. Так у Н. Су-
ровцової виникла ідея створення пересувної вистав-
ки, а згодом і відкриття картинної галереї в колиш-
ньому польському костьолі: «Я не можу створити 
в Умані Третьякову, але сотню-другу гарних робіт 
сподіваюся роздобути» [41, с. 219].

Реалізація планів Н. Суровцової щодо відкриття 
галереї була можлива лише за умови, якщо б місто 
виділило для цього приміщення. Надія Віталіївна 
запропонувала використати костел. «Умань має пре-
красну будівлю ХІХ віку —  бувший костел у центрі 
міста. На реставрацію приміщення за кошторисом 
потрібно 17 тис., більше п’яти тисяч має міськрада 
за оренду костелу під склад. А тому часто виринають 
чутки, що приміщення віддадуть під спортбазу. Це 
заощаджує кошти. Бо тоді ремонт зробить хтось 
інший» [42, арк. 1], —  ділиться жінка своїми турбо-
тами з М. Бажаном.

На захист свого проекту Надія Віталіївна підго-
тувала палку промову, у якій переконливо доводила 
важливість створення такого культурного закладу, 
як картинна галерея: «Зрозуміло, що місто з дво-
ма вищими школами та місцева художня студія при 
будинку культури і особливо педагогічним інститутом 
та великий район дуже скористаються з наявності 
галереї. В ній будуть сконцентровані осередки ви-
вчення образотворчого мистецтва, буде змога робити 
систематичні цикли лекцій, там, нарешті утвориться 
відділ видатних художників, що походять з Уманщи-
ни, стаціонарний відділ класичного реалістичного 
мистецтва, народних умільців, та робитимуть тема-
тичні пересувні виставки» [43, арк. 2].

Н. Суровцова довела справу до кінця й виконала 
обіцянку. Відкриття галереї відбулося в 1974 р., але 
про неї тоді привселюдно, вголос так і не згадали: 
без усяких підстав її знову цькували й цькуватимуть 
аж до смерті уманські можновладці з наказу київ-
ського КДБ. Однак вона не зважала: не вперше й 
не востаннє її ім’я піддавали анафемі. Н. Суров-
цова була борцем —  і в масштабах цілого життя, 
і щодо дрібниць. Тим паче, якщо це стосувалося 
історичної спадщини. Щодо цього Б. Чорномаз 
пригадав цікаву історію. В Умані навпроти парку ім. 
Черняхівського (до речі, спускаючись униз по цій 
вулиці Садовій, одразу вийдеш до «Софіївки») ріс 
кількасотлітній дуб. Міська влада вирішила зрізати 
пару-другу гілок, аби вони не заважали рухові тран-
спорту й не торкалися лінії електропередач. Надія 
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Віталіївна вважала, що таке обчухрання знищить 
дерево, а тому домоглася, аби ніякого гілкообрізання 
не було.

Крім того, із листа П. Кравчука до Н. Суров-
цової від 2 лютого 1964 р. дізнаємося про те, що 
невгамовна жінка докладала чимало зусиль і щодо 
встановлення в Умані пам’ятника Тарасу Шевченку: 
«Дуже за почесну Ви взялися справу <…>. Де-
де, однак в Умані такий пам’ятник повинен бути 
споруджений, бо Великий Кобзар дуже любив це 
місто» [44, арк. 2]. Тарас Шевченко дійсно двічі 
відвідував Умань: уперше побував у дитинстві, коли 
чумакував із батьком, а вдруге —  у 1845 р., після 
чого поетом було написано поему «Холодний яр». Де 
саме зупинявся поет наразі не відомо, але те що він 
побував у «Софіївці» зрозуміло з повісті «Княгиня» 
(1853): «Бачив я на своєму віку таки хороші сади, 
як приміром Уманський і Петербурзький…». Тому 
не випадковим, як справедливо й зауважує М. Ба-
жан, є й встановлення в цьому місті пам’ятника 
Т. Г. Шевченку в 1981 р. Авторами-скульпторами 
є народний художник України Олександр Скобліков 
та архітектор, лауреат премії ім. Т. Г. Шевченка Ана-
толій Ігнатенко [45]. Надія Суровцова дочекалася 
споглядати на величного Кобзаря в рідному місті над 
тихими хвилями Осташівки.

Отже, внесок Надії Суровцової в розвиток уман-
ського краєзнавства досить значний, але належно 
не оцінений. Можна окреслити кілька напрямків її 
роботи: це праця в Уманському краєзнавчому музеї, 
активна участь у відкритті Уманської картинної га-
лереї, вивчення історії створення парку «Софіївка», 
численні статті краєзнавчого характеру в місцевій й 
зарубіжній пресі, аналіз яких стане темою наступних 
наших досліджень.
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И. И. Кривошея, Л. Н. Якименко
УМАНСКИЙ ДЕНДРОПАРК «СОФИЕВКА» В ЭТНОГРАФИЧЕСКО

КРАЕВЕДЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННОДОКУМЕНТАЛЬНЫХ НАРАБОТКАХ 
НАДЕЖДЫ СУРОВЦОВОЙ

В данной статье на основании первоисточников —  мемуарной литературы и архивных материалов, науч-
ных наработок ряда отечественных и зарубежных ученых исследована деятельность Надежды Суровцовой 
в уманский период жизни и творчества в области краеведения, этнографии и искусствоведения. Можно 
выделить несколько направлений ее работы: это работа в Уманском краеведческом музее, активное участие 
в открытии Уманской картинной галереи, изучение истории создания парка «Софиевка», многочисленные 
статьи краеведческого характера в местной и зарубежной прессе, анализ которых станет темой следующих 
наших исследований.

Ключевые слова: Надежда Суровцева, Умань, «Софиевка», картинная галерея, памятник Тарасу Шевченко.

I. I. Krivosheya, L. M. Yakimenko
DENDROPARK «SOFIYIVKA» IN UMAN IN THE ETHNOGRAPHY-AND DOCUMENTARY 
OF NADIYA SUROVTSOVA

In this article, based on the original source, menoirs and archival materials. scientific achievements 
of a number of domestic and of Native Scientist Surovtsova in the Uman period of life and creativity 
in the field of study of local lore, ethnography and arttion. There are several direction her work: this 
is work in Uman local lore museum, active participation in the opening of the Uman kargallery, the 
study of the history of the park “Sofiyivka”, numerous articles of local history character in the local and 
foreign press, analysis of which will be the topic of our nextresearch. Keywords: Nadezhda Surovtseva, 
Uman,“Sofiyivka”, an art gallery, a monument to TarasShevchenko.
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А. А. Куземко, А. І. Ковтонюк
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ЛАНДШАФТІВ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН УКРАЇНИ

В статті наводяться результати фітоіндикаційної оцінки ландшафтів Національного дендрологічного 
парку «Софіївка» НАН України. Матеріалами для дослідженні були 95 повних геоботанічних описів 
спонтанної рослинності дендропарку, виконані впродовж 2007–2015 років. Проведено синфітоіндика-
ційну оцінку за 12 екологічними факторами, визначеними на основі екологічних шкал Дідуха: вологість 
ґрунту, змінність зволоження, кислотність, загальний сольовий режим, вміст карбонатів, вміст сполук азоту 
у ґрунті, аерація ґрунту, терморежим, омброрежим, континентальність, кріорежим, освітленість. Описи 
було розподілено за 15 ландшафтними виділами, виділеними на основі візуального аналізу однорідності 
ландшафтів на аерокосмічному знімку території дендропарку. На основі отриманих результатів з’ясовано 
загальні екологічні особливості території дендропарку та окремих його ландшафтних виділів, а також 
закономірності екологічної диференціації ландшафтів за кожним фактором. Розглянуто можливості ви-
користання виявлених закономірностей при створенні експозиційних ділянок та організації екологічного 
менеджменту садово-паркових ландшафтів.

Ключові слова: гідрорежим, едафічні фактори, екологічні шкали, екологічний менеджмент, кліматичні 
фактори, освітлення, садово-паркові ландшафти, синфітоіндикація.

Вступ
Садово-паркові ландшафти, які сформувалися під 

впливом діяльності людини, потребують постійного 
менеджменту для збереження їхньої структури та 
належного функціонування. До складу цих ланд-
шафтів входить цілий ряд систем надорганізмового 
рівня (рослинні угруповання, екосистеми, біотопи, 
оселища), компоненти яких взаємодіють між собою, 
зумовлюючи процеси, які досить важко піддаються 
контролю. Це звичайні екологічні процеси взаємодії 
рослин між собою і з навколишнім середовищем, на 
які впливають едафічні, кліматичні, фізичні чинники. 
Механізми цих процесів досить важко з’ясувати, 
однак певні їх закономірності можна встановити, 
зокрема, за допомогою методики фітоіндикації. Цей 
напрямок біоіндикації, у якому в якості індикаторів 
використовують ознаки та властивості рослин чи 
їх певну сукупність (популяції, види, фітоценози) 
(Дідух, 2012) в останні десятиліття досить бурх-
ливо розвивається як у вітчизняній, так і в зарубіж-
ній науці про рослинність. Фітоіндикаційна оцінка 
дозволяє з’ясувати закономірності диференціації 
одиниць рослинності у багатовимірному просторі 
екологічних факторів.

Садово-паркові ландшафти органічно поєднують 
у собі культурфітоценози, створені людиною, із фі-
тоценозами спонтанної рослинності, що утворилася 

довільно без прямої участі людини (Куземко та ін., 
2011). Отже спонтанна рослинність та її компо-
ненти можуть виступати у якості індикаторів різних 
екологічних властивостей біотопів, які можна буде 
використати для створення оптимальних умов при 
формуванні культурфітоценозів. З огляду на це, метою 
нашої роботи було здійснити фітоіндикаційну оцінку 
садово-паркових ландшафтів на прикладі Національ-
ного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України 
з метою з’ясування ефективності використання цієї 
методики у парковій фітоценології.

Матеріали та методи
Матеріалами для дослідження були 95 повних 

геоботанічних описів спонтанної рослинності, ви-
конані авторами статті на території Національного 
дендрологічного парку «Софіївка» НАН України за 
період з 2007 по 2015 роки. Усі описи були занесені 
до бази даних у форматі TURBOVEG (Hennekens, 
Schaminée, 2001) і розподілені за ландшафтними 
одиницями, виділеними на основі оцінки візуальної 
однорідності ландшафтів на аерокосмічному знімку 
території НДП «Софіївка» НАН України. За цими 
ознаками було виділено 15 ландшафтних одиниць. 
Ділянки дендропарку, на яких переважають екс-
позиційні ділянки з культивованими рослинами або 
надмірно трансформовані внаслідок господарської 
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діяльності, що унеможливлює виконання геобота-
нічних описів спонтанної рослинності в межах їхніх 
контурів, до аналізу не включалися. Фітоіндикаційна 
оцінка описів проводилася у програмі JUICE (Tichy, 
2002) з використанням екологічних шкал Я. П. Ді-
духа (Didukh, 2011). Аналіз проводився за усіма 12 
факторами, доступними у використаних шкалах: Hd 
(вологість ґрунту), fH (змінність вологості ґрунту), 
Rc (рН ґрунту), Sl (сольовий режим ґрунту), Ca 
(вміст карбонатів у ґрунті), Nt (вміст сполук азоту 
у ґрунті), Ae (аерація ґрунту), Tm (терморежим), 
Om (омброрежим), Kn (континентальність), Cr 
(кріорежим), Lc (освітленість). Для кожного опису 
обраховувались середні показники бальних значень, 

а потім на їх основі обраховували середнє арифме-
тичне для кожної ландшафтної одиниці. Статистична 
обробка даних здійснювалась у програмі Microsoft 
Excel. На основі цих показників створювали фітоін-
дикаційні карти території дендропарку для кожного 
з проаналізованих факторів.

Результати досліджень
Результати фітоіндикаційної оцінки ландшафтних 

одиниць, отримані на основі усереднених значень 
12 екологічних факторів, доступних в екологічних 
шкалах Я. П. Дідуха, а також узагальнена оцінка за 
даними факторами для всієї території дендропарку 
представлені у таблиці 1.

1. Результати фітоіндикаційної оцінки ландшафтних одиниць НДП «Софіївка» НАН України

К
од

 
ви

ді
лу

 

К
-с

ть
 

оп
ис

ів Усереднені бальні значення екологічних факторів, Mean±SD

Hd fH Rc Sl Ca Nt Ae Tm Om Kn Cr Lc

Н 1 32 10.21±0.44  6.48±0.33  8.44±0.15  8.07±0.34  7.89±0.39  5.63±0.35  6.09±0.30  8.73±0.15 11.89±0.29  8.88±0.34  8.28±0.25  7.29±0.53

Н 2 8 11.61±0.26  5.63±0.60  8.32±0.19  7.09±0.43  7.03±0.10  6.82±0.32  6.88±0.17  9.02±0.16 12.36±0.32  8.08±0.35  8.82±0.24  5.41±0.83

Н 3 6 11.98±0.19  5.21±0.12  8.26±0.16  6.91±0.10  6.64±0.10  7.22±0.32  7.08±0.16  8.96±0.22 12.34±0.17  7.97±0.35  8.75±0.15  4.87±0.36

Н 4 13 12.01±0.16  5.35±0.23  8.25±0.17  6.76±0.20  6.72±0.19  7.15±0.30  7.08±0.17  8.83±0.08 12.46±0.27  7.85±0.16  8.77±0.10  4.86±0.43

Н 5 8 11.32±0.50  6.24±0.54  8.08±0.18  7.51±0.50  7.01±0.34  6.44±0.44  6.78±0.16  8.77±0.17 12.21±0.37  8.38±0.41  8.50±0.20  6.49±1.12

Н 6 2 11.77±0.03  5.95±0.40  8.43±0.19  7.04±0.40  6.92±0.01  7.06±0.28  7.03±0.20  8.91±0.37 12.44±0.02  8.46±0.14  8.64±0.20  5.61±0.81

Н 7 1 11.10±0.00  6.12±0.00  8.14±0.00  7.94±0.00  7.12±0.00  6.94±0.00  6.94±0.00  8.82±0.00 11.78±0.00  8.70±0.00  8.20±0.00  6.94±0.00

Н 8 4 11.66±0.27  5.69±0.55  7.96±0.25  7.04±0.43  7.00±0.21  6.40± 0.80  6.80±0.14  9.01±0.50 12.72±0.27  8.04±0.30  8.77±0.40  5.88±0.93

Н 9 5 10.38±0.41  6.96±0.34  7.93±0.12  7.97±0.38  7.24±0.25  5.53± 0.13  6.32±0.25  8.68±0.33 12.05±0.25  8.92±0.33  8.15±0.25  7.44±0.13

Н 10 1 11.55±0.00  5.76±0.00  8.32±0.00  7.46±0.00  6.63±0.00  7.00± 0.00  6.91±0.00  8.91±0.00 12.02±0.00  8.43±0.00  8.54±0.00  5.61±0.00

Н 11 3 11.84±0.10  6.35±0.16  8.03±0.10  7.45±0.06  6.82±0.17  6.88±0.27  6.93±0.14  9.14±0.20 12.43±0.06  8.28±0.22  8.60±0.10  6.41±0.15

Н 12 1 11.74±0.00  7.32±0.00  7.82±0.00  8.05±0.00  7.24±0.00  6.58±0.00  7.11±0.00  8.50±0.00 12.24±0.00  8.61±0.00  8.18±0.00  7.37±0.00

Н 13 5 11.62±0.36  6.34±0.52  8.14±0.13  7.73±0.40  6.80±0.40  6.78±0.28  6.99±0.17  8.88±0.20 12.35±0.36  8.28±0.67  8.49±0.36  6.65±0.53

Н 14 5 11.32±0.14  6.67±0.33  7.78±0.28  8.04±0.24  7.20±0.22  6.55±0.15  6.86±0.10  8.77±0.22 11.91±0.25  8.55±0.08  8.45±0.08  7.09±0.28

Н 15 1 11.98±0.00  5.31±0.00  8.25±0.00  6.87±0.00  6.58±0.00  7.19±0.00  6.96±0.00  9.13±0.00 12.40±0.00  8.12±0.00  8.87±0.00  5.08±0.00

Загалом 95 11.12±0.82  6.12±0.64  8.24±0.26  7.56±0.61  7.24±0.57  6.37±0.72  6.62±0.47  8.83±0.22 12.17±0.37  8.44±0.51  8.50±0.31  6.38±1.14

Примітка: максимальне значення для кожного фактору позначено жирним шрифтом, мінімальне —  курсивом.

На основі отриманих значень було розроблено 12 
фітоіндикаційних карт території дендропарку, які 
представлені на рис 1 (a-н).

Водний режим ґрунту, за яким види рослин можна 
розділити на окремі категорії (гідроморфи) за вимо-
гливістю до ступеню вологості субстрату, для терито-
рії дендропарку відповідає мезофітним умовам, які 
характерні для свіжих лісолучних екотопів з повним 

промочуванням кореневмісного шару ґрунту опадами 
і талими водами. Найменшими показниками дано-
го фактору характеризується виділ H1 (галявина 
Грибок), найвищими —  виділ Н4 (схил Дубинки 
до Нижнього ставу і Головної алеї), однак і для цих 
виділів також умови зволоження можна охарактери-
зувати як мезофітні.
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Рис. 1. Фітоіндикаційні карти ландшафтів Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України.
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Найвищими бальними значеннями даного фак-
тору відзначається виділ H12 (лучна ділянка біля 
Головного входу), найнижчими —  виділ Н3 (схил 
Грибка до Єлисейських полів і Критського лабірин-
ту). Перша з ділянок характеризується охаракте-
ризованими вище гемі-гідроконтранстофільними 
умовами, а друга —  гемі-гідроконтрантофобними, 
які характерні для свіжих лісолучних екотопів з по-
мірно нерівномірним зволоженням кореневмісного 
шару ґрунту з повним його промочуванням опадами 
і талими водами або сухих, що лише в окремі дощові 
сезони промочуються опадами.

За кислотністю ґрунту територія дендропарку 
загалом характеризується нейтрофільними умовами, 
тобто його ґрунти є кислуватими і нейтральними 
і мають рН в діапазоні 6,5–7,1. Такі властивості ха-
рактерні для переважаючих на території парку сірих 
лісових ґрунтів та вилугованих чорноземів. Загалом 
ландшафти парку слабко диференційовані за цим 
фактором. Найвищими бальними значеннями даного 
фактору відзначається виділ Н1 (галявина Грибок), 
а найнижчими —  Н14 —  лісовий схил долини струм-
ка у Грековій балці. Умови останньої ділянки набли-
жаються до субацидофільних, що характеризуються 
слабокислими ґрунтами (рН 5,5–6,5).

Відповідно до проведеної оцінки за фактором 
загального сольового режиму територія парку від-
значається семі-евтрофними умовами, тобто ґрунти 
достатньо забезпечені солями, однак в них переваж-
но відбуваються процеси опідзолення та вимивання 
речовин із верхніх шарів у нижні. Найвищими по-
казниками за даним фактором відзначається виділ 
Н1 (галявина Грибок), умови якого наближаються 
до евтрофних, що свідчить про найкращу забез-
печеність ґрунтів цієї ділянки солями, за відсутності 
ознак засоленості. Найнижчі показники характерні 
для виділу Н4 (схил Дубинки до Нижнього ставу 
і Головної алеї), ґрунти якого є, очевидно, найбідні-
шими на території дендропарку..

За вмістом сполук кальцію у ґрунті територію 
дендропарку загалом можна охарактеризувати як 
акарбонатофільну, тобто ту, яка має незначний вміст 
карбонатів у ґрунті, які завдяки промивному режиму, 
не піднімаються у верхні шари. Найвищими показ-
никами за даним фактором відзначається, знову ж 
виділ Н1, а найнижчими —  виділ Н15 (заплава 
струмка у Грековій балці).

За вмістом засвоюваних форм азоту у ґрунті ланд-
шафти дендропарку належать до нітрофільних, тобто 

із достатньо забезпеченими на мінеральний азот 
ґрунтами. Найвищі показники за цим фактором 
має виділ Н3 (схил Грибка до Єлисейських по-
лів), найнижчі —  виділ Н9 (лучно-степова ділянка 
у Грековій балці). Остання ділянка характеризується 
гемі-нітрофільними умовами, тобто її ґрунти серед-
ньозабезпечені на мінеральний азот.

За фактором аерації ґрунту ландшафти парку 
загалом характеризуються як гемі-аерофобні, тобто 
їхні ґрунти є помірно аерованими сухими глинисти-
ми з повними промочуванням кореневмісного шару 
ґрунту опадами і талими водами або тимчасовим над-
мірним зволоженням ґрунтовими водами. Найвищі 
бальні значення за даним фактором відзначено для 
ділянки Н12 (лучна ділянка біля Головного входу), 
тобто ця ділянка характеризується дещо зниженою 
аерацією, а найнижчі —  галявина Грибок, де аерація 
найкраща.

Диференціація ландшафтів парку за едафічними 
факторами, здійснена на основі методики фітоінди-
кації, цілком відповідає особливостям екологічної 
структури спонтанної флори парку, яка була визна-
чена нами раніше (Куземко, Ковтонюк, 2015).

Терморежим характеризує кількість тепла, що 
отримує певна територія поверхні за певний період. 
Загалом територія парку характеризується субмезо-
термними умовами, що відповідно до використаної 
шкали відповідає 40–50 kcal/cm2. Ландшафти пар-
ку слабо диференційовані за цим фактором Найвищі 
його значення відмічені для виділу Н11 (арборетум 
ім. В. В. Пашкевича), найнижчі —  для виділу Н12 
(лучна ділянка біля Головного входу).

Шкала омброрежиму відображає ступінь арид-
ності / гумідності клімату, яка визначається спів-
відношенням кількості атмосферних опадів і ви-
паровуваністю. За цим показником ландшафти 
парку є суб-омброфітними із незначним зсувом 
у бік аридності (–200 ― 0 мм). Найвищі значення 
даного фактору отримано для виділу Н8 (лісовий 
масив у Грековій балці), найнижчі —  для галявини 
Грибок.

За шкалою континентальності клімату територія 
дендропарку характеризується як геміконтиненталь-
на, тобто займає проміжне положення між океаніч-
ним і континентальним кліматом із незначним зсувом 
у бік континентальності. Найвище середнє значення 
за цим показником має виділ Н9 (лучно-степова 
ділянка у Грековій балці), а найнижче —  Н4 (схил 
Дубинки до Нижнього ставу і Головної алеї).
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За ступенем морозності клімату (кріорежимом) 
територія дендропарку характеризується гемі-кріо-
фітними умовами із середніми температурами найхо-
лоднішого періоду –6 ― –2. Ступінь диференціації 
ландшафтів за цим показником досить низька. Най-
вищі значення відмічені для виділу Н15 (заплава 
струмка у Грековій балці), найнижчі —  для виділу 
Н9 (лучно-степова ділянка у Грековій балці).

Нарешті за ступенем освітленості ландшафти 
парку загалом можна охарактеризувати як гемі-сци-
офітні, в яких чергуються ділянки переважно освіт-
лених лісів із відкритими просторами. Найвищою 
освітленістю відзначається виділ Н9 (лучно-степова 
ділянка у Грековій балці), а найнижчою —  виділ Н4 
(схил Дубинки до Нижнього ставу і Головної алеї).

Обговорення
Проведена фітоіндикаційна оцінка дозволила ви-

явити основні закономірності екологічної диферен-
ціації ландшафтів Національного дендрологічного 
парку «Софіївка». Для обговорення результатів 
проведеного аналізу усі проаналізовані фактори 
варто розділити на чотири групи:

 – гідрологічні фактори (вологість ґрунту, змінність 
зволоження, аерація);

 – едафічні фактори (рН та солоьовий режим ґрунту, 
вміст у ньому карбонатів та мінерального азоту);

 – кліматичні фактори (терморежим, омброрежим, 
континентальність, кріорежим);

 – фізичні фактори (освітлення).
Гідрологічні фактори досить чітко диференціюють 

відкриті ділянки, зайняті лучно-степовою та лучною 
рослинністю, і деревні насадження. Найбільш сухими 
ділянками парку є галявина Грибок, трав’яниста ді-
лянка у Грековій балці, урочище «Квітуча галявина» 
(рис. 1а). Однак, галявина біля Китайської альтанки 
відзначається такою ж вологістю, як і масив Дубинка, 
що її оточує, що очевидно, пов’язано із водоутриму-
ючою здатністю цієї вікової діброви. Разом із тим, 
лучні ділянки у заплаві струмка у Грековій балці та 
у заплаві р. Кам’янка біля Головного входу, цілком 
закономірно, мають значно вищу вологість. Що 
стосується вологості ґрунту у лісових масивах, то 
вона зумовлена переважно експозицією схилів —  ви-
діли, що мають північну, північно-західну та пів-
нічно-східну експозицію характеризуються дещо 
вищими показниками вологості, ніж виділи півден-
но-орієнтованих схилів (див. Рис. 1а). За фактором 
змінності зволоження також основна диференціація 

спостерігається між трав’янистими і деревними ді-
лянками, оскільки лісові угруповання відзначаються 
значно вищою стабільністю гідрорежиму, ніж від-
криті. Найвища контрастність гідрорежиму на лучній 
ділянці біля Головного входу зумовлена заплавним 
режимом, а на лучно-степовій ділянці у Грековій 
балці —  неоднорідністю рельєфу. Лісові масиви на 
північно-орієнтованих схилах мають більш стабіль-
ний гідрорежим, ніж на південно-орієнтованих (див. 
Рис. 1б). За фактором аерації суттєвої диференціації 
не спостерігається, дещо вищою аерованістю, порів-
няно з іншими ділянками, відзначаються галявина 
Грибок і лучно-степова ділянка у Грековій балці (див. 
рис. 1ж).

З едафічних факторів найвища диференціація 
ландшафтів спостерігається за вмістом мінерального 
азоту у ґрунті (див. Рис. 1є), а найнижча —  за рН 
ґрунту (див. Рис. 1в). Перший фактор, на нашу дум-
ку, обумовлений особливостями рекреаційного наван-
таження на різні ділянки парку, а також сусідством 
із дослідними полями Національного університету 
садівництва, з яких мінеральні добрива змиваються 
у долину Кам’янки. Невисокий вміст азоту на лучно-
степових ділянках пов’язаний можливо з вилученням 
елементів живлення з ґрунту через сінокосіння. Ди-
ференціація різних трав’янистих ділянок парку за 
даним показником, ймовірно, пов’язана із різною 
інтенсивністю випасу коней і овець на цих ділянках. 
Диференціація ландшафтів за загальним сольовим 
режимом (див. Рис. 1г) і вмістом сполук кальцію 
(див. Рис. 1д) відображає відмінності деревних 
насаджень і трав’янистих ділянок, зумовлені відмін-
ностями хімічного складу ґрунтів, на яких вони фор-
муються —  сірих лісових і чорноземів реградованих 
відповідно. Звертає на себе увагу, що найбіднішими 
ґрунтами відзначаються деревні насадження на кру-
тих схилах, переважно, північно-орієнтованих (ділян-
ки Н3 і Н4), що, очевидно, зумовлено вимиванням 
поживних речовин із верхніх шарів ґрунту внаслідок 
ерозії. За вмістом карбонатів у ґрунті чітко виділя-
ється виділ Н1 —  галявина Грибок. Це є свідченням 
того, що ця ділянка за своїм флористичним і ценотич-
ним складом близька до природних лучно-степових 
біотопів, що зумовлює її високе видове багатство 
і присутність цілого ряду регіонально-рідкісних ви-
дів, що було нами показано у попередніх публікаціях 
(Куземко, 2011). Диференціація за рН ґрунтового 
розчину відображає наявність на території парку 
значної кількості гранітних відслонень, що належать 
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до силікатних порід. Так, на ділянках, що межують 
із потужними гранітними виходами —  Женевським 
озером (виділ Н12), Кам’яною грядою (виділ Н14) 
рН є дещо нижчим, ніж на інших ділянках парку.

Аналіз кліматичних показників на незначній те-
риторії, за твердженням Я. П. Дідуха (2012), дає 
результати, близькі до зональних, але залежно від 
типу біотопу вони можуть відрізнятися між собою 
і ця відмінність може становити понад один бал. На 
території дендропарку «Софіївка» найбільш чітко 
диференціація ландшафтів за кліматичними факто-
рами проявляється для факторів континентальності 
(див. Рис. 1л) і омброрежиму (див. Рис. 1к). Ціл-
ком закономірно, що трав’янисті ділянки мають вищі 
показники континентальності і аридності, порівняно 
з лісовими. Багаторічні спостереження показали, 
що найбільш термофільною ділянкою парку є Пар-
терний амфітеатр. Ми не виконували описи на цій 
ділянці, оскільки на ній практично не представлена 
спонтанна рослинність, однак найвищі показники 
терморежиму, які були отримані для Арборетуму 
ім. В. В. Пашкевича (див. табл. 1 і Рис. 1і), який 
безпосередньо межує із Партерними амфітеатром, 
підтверджують цю думку. Щодо фактору кріоре-
жиму, то для трав’янистих ділянок і розріджених 
лісових масивів отримано нижчі його показники, 
ніж для зімкнутих лісових масивів (див. Рис. 1м). 
Ці результати є цілком закономірними, враховуючи 
середовищетвірну функцію лісових насаджень.

Нарешті, за ступенем освітленості ландшафти 
парку характеризуються найвищим ступенем дифе-
ренціації, що підтверджує як кількість виявлених ка-
тегорій (п’ять) (див. Рис. 1н), так і найвище значен-
ня стандартного відхилення для усіх проаналізованих 
ділянок за даним фактором (див. табл. 1). Провідну 
роль цього фактору у диференціації лісових фітоце-
нозів дендропарку «Софіївка» було виявлено також 
попередніми дослідженнями (Куземко Н. І., Кузем-
ко А. А., 2014), Усі обстежені трав’янисті ділянки 
мають найвищий ступінь освітленості. З лісових 
масивів найвищою освітленістю характеризується 
масив Дубинка, в якому систематично проводиться 
видалення самосіву малоцінних порід (виділ Н5), 
та штучні фітоценози —  Арборетум ім. В. В. Паш-
кевича (виділ Н11), і конферентум з ацеретумом 
(виділ Н13). Натомість, найбільш затіненими є 
зімкнені лісові масиви, за своєю структурою подібні 
до типових для регіону грабово-дубових та похідних 

від них грабових лісів —  масив на схилі Дубинки до 
Нижнього ставу і Головної алеї (див. рис. 1н).

Виявлені закономірності варто враховувати при 
здійсненні посадок, насамперед, трав’янистих рос-
лин та організації менеджменту території. Зокрема, 
ландшафтні виділи, що мають недостатню зволоже-
ність за умови нестабільного гідрорежиму і високої 
аерованості вимагають більш інтенсивного поливу 
у посушливі періоди року. Рослини, що мають низьку 
посухостійкість небажано висаджувати на таких 
ділянках. Рослини, вимогливі до багатства ґрунту, 
слід висаджувати на ділянках, що характеризуються 
високими показниками загального сольового режи-
му, вмісту мінерального азоту і карбонатів у ґрунті. 
Теплолюбні рослини слід висаджувати на ділянках 
з високими бальними значеннями терморежиму та 
континентальності, а рослини, що мають низьку мо-
розостійкість —  на ділянках з високим показниками 
кріорежиму, тоді як на ділянках з більш низькими 
показниками даного фактору слід більш ретельно 
вкривати ці рослини на зиму. Звичайно, не слід за-
бувати про вимоги рослин до режиму освітленості, 
оскільки на території дендропарку представлено 
ділянки досить різноманітні за даним фактором, що 
дозволяють врахувати потреби рослин щодо зазна-
ченого фактору.

Врахування виявлених закономірностей при ство-
ренні експозиційних ділянок на території дендропар-
ку дозволить створити більш довговічні, стійкі до 
несприятливих факторів середовища насадження, 
догляд за якими потребуватиме менших зусиль по-
рівняно із ділянками, створеними без урахування цих 
властивостей садово-паркових ландшафтів.
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А. А. Куземко, А. И. Ковтонюк
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

ФИТОИНДИКАЦИОННАЯ ОЦЕНКА ЛАНДШАФТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО ПАРКА «СОФИЕВКА» НАН УКРАИНЫ

В статье приводятся результаты фитоиндикационной оценки ландшафтов Национального дендроло-
гического парка «Софиевка» НАН Украины. Материалом для исследования были 95 полных геобота-
нических описаний спонтанной растительности дендропарка, выполненные в течение 2007–2015 годов. 
Проведена оценка по 12 экологическим факторам, определенным на основе экологических шкал Дидуха: 
влажность почвы, изменчивость увлажнения, кислотность, общий солевой режим, содержание карбонатов, 
содержание соединений азота в почве, аэрация почвы, терморежим, омброрежим, континентальность, 
криорежим, освещенность. Описания были распределены по 15 ландшафтными единицам, выделенным 
на основе визуального анализа однородности ландшафтов на аэрокосмическом снимке территории ден-
дропарка. На основе полученных результатов установлены общие экологические особенности территории 
дендропарка и отдельных его ландшафтных выделов, а также закономерности экологической диффе-
ренциации ландшафтов по каждому фактору. Рассмотрены возможности использования выявленных 
закономерностей при создании экспозиционных участков и организации экологического менеджмента 
садово-парковых ландшафтов.

Ключевые слова: гидрорежим, едафические факторы, экологические шкалы, экологический менеджмент, 
климатические факторы, освещение, садово-парковые ландшафты, синфитоиндикация.

A. A. Kuzemko, A. I. Kovtonyuk
National Dendrology Park «Sofiyivka» of the NAS of Ukraine

The results of phytoindicative assessment of landscapes of the National Dendrological Park «Sofiyivka», 
NAS of Ukraine have been presented in the paper. The materials for the study were 95 relevés of the sponta-
neous vegetation of the park, made during 2007–2015. It was carried out the assessment for 12 environmental 
factors, defined on the basis of the Didukh indicator values: soil moisture, variability of damping, acidity, salt 
regime, carbonate content, nitrogen content in the soil, aeration, thermal regime, ombroregime, continentality, 
cryoregime, light. The relevés were assigned to 15 landscape units, delimited on the basis of a visual analysis 
of the landscape homogeneity of orthophotoimages of the park territory. On the basis of the results the general 
environmental features of the park area and its individual landscape have been established, as well as patterns of 
ecological landscape di{erentiation for each factor have been determined. It was considered the possibilities of 
using the revealed peculiarities when creating expositional areas and the environmental management planning in 
garden and park landscapes.

Keywords: hydroregime, edaphic factors, ecological scales, environmental management, climate factors, light, garden 
and park landscapes, synphytoindication.
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Г. І. Музика
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ПІДСУМКИ 30РІЧНОГО ПЕРІОДУ ІНТРОДУКЦІЇ ВИТКИХ 
ЖИМОЛОСТЕЙ РОДУ LONICERA L. ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 

КУЛЬТИВУВАННЯ У МОНОСАДАХ ТА ІНШИХ ФОРМАХ ОЗЕЛЕНЕННЯ 
В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Приведено результати 30 річних досліджень інтродукції витких жимолостей роду Lonicera L. в Пра-
вобережному Лісостепу України. Створена в Національному дендрологічному парку «Софіївка” НАН 
України ботанічна колекція витких жимолостей, що відносяться до всіх секцій і майже всіх підсекцій роду 
певною мірою відображає світове біорізноманіття представників роду, має значне наукове і пізнавальне 
значення, є цінним генофондом для селекційної роботи, а також є базою для їх культивування у моносадах 
та інших формах озеленення в Правобережному Лісостепу України. Кліматичні умови району інтродукції 
сприятливі для широкого використання більшості витких жимолостей в озелененні в цьому регіоні. Комп-
лексні інтродукційні дослідження витких жимолостей впродовж 30 річного періоду дозволило провести їх 
оцінку життєздатності і перспективності за інтегральною числовою шкалою, а також визначити ступінь 
акліматизації рослин в нових умовах. Встановлено, що умовах інтродукції перспективними для викорис-
тання в різних формах озеленення є диплоїдні і тетраплоїдні виткі жимолості північноамериканського 
і середземноморського походження. Східно-азійські гексаплоїдні жимолості представляють цінність тільки 
як колекційний матеріал. Внаслідок вивчення біологічних особливостей і декоративних якостей витких 
жимолостей для озеленення в Правобережному Лісостепу України рекомендуються такі види, різновиди 
і форми: Джиральда, шорстка, жовта, жовтувата, каприфоль, тоскансська, витка, витка різновидність 
бельгійська, витка різновидність пізня, американська, Тельмана, Гекрота. Менш перспективними для 
озеленення є виткі жимолості з додаткового асортименту: Генрі, вічнозелена, японська, японська ф. зо-
лотисто-сітчаста, Брауна різновидність фуксієподібна, Брауна різновидність гранатоподібна. Рослини 
представляють цінність тільки як колекційний матеріал.

Ключові слова: інтродукція, виткі жимолості, моносад, озеленення.

Вступ
Перші літературні дані щодо інтродукції і ви-

користання витких жимолостей в озелененні в ден-
дропарку «Софіївка», а отже і в Правобережному 
Лісостепу України, датовані 1905 роком (Каталог 
деревьев и кустарников Уманского Царицына сада 
на 1905 г. [10]).

Цілеспрямована робота з мобілізації висхідного 
матеріалу розпочата в 1985 році. Матеріал збирали 
в різних географічних пунктах нашої країни та за 
кордоном шляхом замовлення насіння по делектусам, 
завезення живих рослин та живців під час відря-
джень та експедицій в ботанічні сади, дендропарки 
та дендрарії України, Молдови, країн Прибалтики, 
Росії, Польщі.

Колекція витких жимолостей Національного ден-
дрологічного парку «Софіївка» HAH України, що 

знаходиться в Правобережному Лісостепу України, 
розміщена в моносаду ліан і нараховує 21 таксон. 
Таксономічний склад досліджуваних рослин пред-
ставлений 15 видами, 2 різновидами, 1 формою та 5 
гібридами. В колекції дендропарку преставлені виткі 
жимолості, що відносяться до всіх секцій і майже всіх 
підсекцій роду Lonicera L. (Підрід Chamaecerasus 
Rehd. —  Секція Nintooa (Sweet.) Rehd., підсекція 
Breviflorae Rehd., підсекція Longiflorae Rehd.; Під-
рід Periclymenum L., —  підсекція Phenianthi Rehd., 
Cypheolae (Raf.) Rehd.),, які відрізняються між 
собою географічним походженням, місцем в системі 
роду та строками інтродукції —  від 25 до 110 років, 
що й визначило їх позицію в акліматизаційному про-
цесі, актуальність і значення результатів проведених 
досліджень для вірного вибора підходів їх культи-
вування у моносадах та інших формах озеленення.
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Матеріали та методи досліджень
Важливим показником успішності інтродукції 

витких жимолостей в умовах Правобережного Лісо-
степу України є здатність адаптації їх до нових умов 
зростання, яка проявляється в сезонному розвитку 
і визначається ступенем відповідності ритму розви-
тку рослин кліматичним умовам району інтродукції. 
Об’єктами досліджень були виткі види роду Lonic-
era L., що інтродуковані в Правобережному Лісосте-
пу України на протязі 30-річного періоду інтродукції.

Всі інтродуценти ми випробували незалежно від 
їх екологічних особливостей, не імітуючи умов зрос-
тання їх в природі на протязі 1985–2015 років. 
Інтродукція рослин проведена на основі аналізу флор 
і порівняльного аналізу природних умов природних 
ареалів витких жимолостей і району інтродукції 
з використанням методу клімадіаграм Вальтер [2,3].

Вивчення ступеню величини плодоношення про-
водили за А. А. Корчагіним [11], С. С. Харкеви-
чем [22], А. Г. Головачем [5].

Зимостійкість рослин визначали за шкалою 
С. Я. Соколова [20]. Морозостійкість визначали 
методом прямого заморожування М. А. Соловйо-
ва [21]. Посухостійкість рослин оцінювали за шка-
лою Н. Ф. Грищенка[6].

Для оцінки перспективності видів витких жимолос-
тей використовували метод інтегральної числової оцінки 
Н. І. Лапіна і С. В. Сиднєвої [13]. Місце інтродуцентів 
у акліматизаційному процесі визначали за системою 
індексів В. М. Некрасова [18], декоративність рос-
лин —  за Н. Котеловою і Н. Гречко [12].

Біометричний аналіз фактичного матеріалу, зі-
браного внаслідок обліку і спостережень, виконано 
за Г. Н. Зайцевим [8] і Б. О. Доспеховим [7].

Результати досліджень та їх обговорення
Інтродукція витких жимолостей з різних флорис-

тичних областей в нові умови в значній мірі спричиняє 
зміни в їх сезонному ритмі розвитку. На сезонний 
розвиток рослин впливають як ендогенні фактори, 
зумовлені історичним минулим, закладеним в ге-
нотипі рослин, так і умови навколишнього серед-
овища району інтродукції. Ці фактори в значній 
мірі зумовлюють час початку і тривалість окремих 
фаз розвитку в нових умовах. Від того, наскільки 
ритм сезонного розвитку жимолостей, що склався 
в процесі філогенезу виду, буде відповідати ритму 
сезонних умов району інтродукції, буде залежати 
перспективність культури виду в нових умовах.

Рід в Lonicera відноситься до родини Caprifolia-
ceae Vent., що складається з 14 родів.

За даними ряду дослідників (Зайцев, Шульгина, 
[9]; Головач, [5]; Рябова, [19] і інші), це багато-
видовий рід, що нараховує більш як 200 видів, 
поширених, головним чином, в північній півкулі 
в змішаних і листяних лісах помірної і субтропічної 
зон Європи і Північної Америки в субтропічних 
і тропічних лісах або чагарникових заростях Півден-
но-Східної Азії, піднімаючись в горах до верхньої 
межі деревної рослинності.

В своїй роботі ми користувались системою роду 
за А. Редером [26] (Rehder, 1903).Згідно цієї 
системи, рід розділений на два підроди: Chamae-
cerasus і Periclymenum. В підроді Chamaecerasus за 
морфологічними ознаками виділено три секції, що 
об’єднують прямостоячі чагарники і одна секція —  
Nintooa —  представлена, в основному, виткими ви-
дами. В підроді Periclymenum виділені 4 підсекції: 
Phenianthi, Cypheolae, Eucaprifolia, Thoracianthae, 
що об’єднують виткі і сланкі чагарники.

Сучасні каріологічні дані (Janaki, Sanders, [23]; 
Darlington, [24]; Ferguson, [25] свідчать, що ви-
ткі жимолості мають, як правило, основне число 
n=9. Більшість інтродукованих видів —  диплоїди 
(2n=18), хоча зустрічаються серед них тетраплоїди 
і гексаплоїди.Диплоїдними жимолостями є більшість 
північноамериканських і середземноморських: ж. 
паросткова, ж. каприфоль, ж. тосканська та інші.У 
жимолості виткої знайдено як диплоїдну, так і те-
траплоїдну форму.

У східно-азійської жимолості Генрі, як і у багатьох 
інших видів цього регіону, знайдено поліплоїдне 
число хромосом. На думку багатьох дослідників 
(Алексеев, [1] та інші), це свідчить про незавер-
шеність видоутворюючих процесів в цьому регіоні 
і відносну молодість видів. Дві третини з усіх відомих 
видів поширені у цьому регіоні.

Оскільки об’єкти наших досліджень є виткі види 
жимолості, приведемо коротку характеристику тіль-
ки тих підрозділів (секцій і підсекцій), в які вони 
входять, пропустивши секції, що об’єднують пря-
мостоячі види.

Підрід Chamaecerasus L.
Секція Nintooa (Sweet.) Rehd. Підсекція Bre-

viflorae Rehd. Об’єднує 11 видів, поширених 
в центральній Азії і Гімалаях, доходячи на півдні 
до Індонезійського архіпелагу. Представлена ви-
ткими вічнозеленими рослинами. Представники цієї 
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підсекції представлені в колекції дендропарку «Софі-
ївка» двома видами: L. Henryi; L. Giraldii (табл. 1).

1. Систематичний склад і область природного поширення витких жимолостей, інтродукованих в дендропарку 
«Софіївка» НАН України

Підрід, секція, підсекція, вид, форма Область природного поширення
Підрід Chamaecerasus Rehd. 
Секція Nintooa (Sweet) Rehd

Підсекція Breviflorae Rehd.
L. giraldii Rehd. Західний Китай
L. henryi Hemsl Західний Китай

Підсекція Longiflorae Rehd.
L. japonica Thunb Японія, Корея, Китай

L. j. aureo-reticulata Nichols В культурі
Підрід Periclymenum L.

Підсекція Phenianthi Rehd.
L. sempervirens L. Північна Америка

Підсекція Cypheolae (Raf.) Rehd.
L. flava Sims. Північна Америка
L. flavida Cock. Північна Америка
L. dioica L. Північна Америка
L. hirsuta Eat. Північна Америка
L. prolifera rehd. Північна Америка

Підсекція Eucaprifolia Rehd.
L. caprifolium L. Кавказ, Середня і Південна Європа
L. etrusca Santi Середземномор’я
L. implexa Ait. Середземномор’я
L. periclymenum L. Західна Європа, Північна Африка, Мала Азія

Підсекція Longiflorae Rehd. Об’єднує 17 видів, 
поширених в Кореї, на півдні Японії до Індонезій-
ського архіпелагу, в західній частині Гімалаїв,

В колекції дендропарку «Софіївка» представ-
лена двома таксонами: L. japonica; L. japonica f. 
aureo-reticulata.

Підрід Periclymenum L.
Підсекція Phenianthi Rehd. Підсекція об’єднує 

5 видів з північної Америки і 1 вид з Китаю. В ко-
лекції дендропарку «Софіївка» представлена одним 
видом —  жимолостю вічнозеленою та декількома 
гібридними жимолостями, в яких вона була одною 
з батьківських форм.

Підсекція Cypheolae (Raf.) Rehd. Об’єднує 10 
видів з Північної Америки і один з Китаю. Ви-
ткі листопадні чагарники, В колекції дендропарку 

«Софіївка» представлена 5 видами: L. hirsuta; L. 
dioica; L. prolifera; L. flava; L. flavida.

Підсекція Eucaprifolia Rehd. В підсекцію входить 
7 видів, поширених в Середземномор’ї, Європі, 
Кавказі, і один вид з Китаю. В колекції дендропарку 
«Софіївка» представлена 4 видами і 2 формами: L. 
implexa; L. caprifolium; L. etrusca; L. periclymenum; 
L. p. var. belgica; L. p. var. serotina.

Комплексні інтродукційні дослідження витких 
жимолостей роду Lonicera L. впродовж 30-річного 
періоду (Г. І. Музика [14,15,16,17]) дозволило нам 
визначити ступінь аккліматизації рослин в нових 
умовах, провести оцінку їх життєздатності і перспек-
тивності за інтегральною числовою шкалою, вста-
новити перспективи їх культивування у моносадах 
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та інших формах озеленення в Правобережному 
Лісостепу України на основі таких висновків:

1. В Національному дендрологічному парку «Со-
фіївка» НАН України створена ботанічна колекція 
витких жимолостей яка нараховує 21 таксон і пред-
ставлена 15 видами, 2 різновидами, 1 формою та 5 
гібридами.

Виткі жимолості, які є об’єктом наших дослі-
джень, представлені в колекції дендропарку виткими 
жимолостями, що відносяться до всіх секцій і майже 
всіх підсекцій роду Lonicera L. (Підрід Chamaecera-
sus Rehd. —  Секція Nintooa (Sweet.) Rehd., підсекція 
Breviflorae Rehd., підсекція Longiflorae Rehd.; Під-
рід Periclymenum L., —  підсекція Phenianthi Rehd., 
Cypheolae (Raf.) Rehd.), і певною мірою відображає 
світову різноманітність витких видів жимолості.

Колекція має значне наукове і пізнавальне значення, 
є цінним генофондом для селекційної роботи і сприяє 
збереженню рідкісних і зникаючих видів, а також є 
базою для широкого використання цих видів в озеле-
ненні в Правобережному Лісостепу України.

2. Внаслідок вивчення особливостей сезонного 
розвитку витких жимолостей в умовах інтродукції 
виділено дві феногрупи за строками початку і за-
кінчення вегетації. В наших умовах початок вегетації 
жимолостей розпочинається в кінці березня —  на 
початку квітня, тобто до початку загального вегета-
ційного періоду деревних рослин. Встановлено, що 
більшість витких жимолостей (за винятком японо-
китайських видів і деяких гібридів) за вегетаційний 
період проходять всі фенофази розвитку. Це свідчить 
про відповідність ритму їх сезонного розвитку місце-
вих кліматичним умовам.

Встановлено залежність між тривалістю відносного 
спокою, співвідношенням тривалості окремих фаз 
спокою та географічною широтою природних ареалів. 
Зокрема, чим південніше знаходиться природний 
ареал виду, тим коротший період відносного спокою 
і більше співвідношення між тривалістю вимушеного 
та глибокого спокою.

3. Виткі жимолості різного географічного по-
ходження відрізняються між собою як строками 
закінчення росту пагонів, так і його тривалістю і ін-
тенсивністю. Для японо-китайських видів харак-
терна багатовершинна крива росту пагонів, тоді як 
у північноамериканських і середземноморських вона 
одновершинна. Динаміка сезонного росту пагонів 
безпосередньо залежить від температури повітря.

4. Інтродуковані виткі жимолості є типовими пере-
хреснозапильними рослинами. Для квіток характерна 
дихогамія. Досліджувані рослини віднесені як до груп 
з чітко вираженою протогінією, так і протоандрією. 
Характерною особливістю цвітіння витких жимолос-
тей різного географічного походження є різні дина-
міка, тривалість і інтенсивність цвітіння рослин. За 
строками початку і закінчення цвітіння інтродукованої 
жимолості віднесено до двох феногруп, що характе-
ризуються певними сумами температур вище 0 °C 
і ефективних температур вище 10 °C, необхідними 
для початку цвітіння.

5. Внаслідок вивчення екології запилення витких 
жимолостей в умовах інтродукції визначено комахи-
запилювачі; встановлено, що вони за тих же родів, 
що і запилювачі в природних ареалах витких жимо-
лостей, досліджено динаміку їх добової активності. 
. Динаміка добової фертильності пилку жимолостей 
з різних ареалів тісно пов’язана з добовим ходом 
розпускання квітки і добовою льотною активністю 
комах-запилювачів.

6. Визначено розміри пилкових зерен витких 
жимолостей та їх характерні особливості. Встанов-
лено пряму залежність між фертильністю пилку 
і фазами цвітіння жимолостей різного географічного 
походження.

Пилок витких жимолостей найкраще проростає на 
штучних живильних середовищах з концентрацією 
сахарози (10–15%) і агар-агару —  0,5%. Між кон-
центрацією сахарози у живильному середовищі і від-
сотком проростання пилку, довжиною пилкових трубок 
та характером їх проростання існує чітко виражена 
залежність залежність: із збільшенням фертильності 
пилку росте й енергія проростання пилку.

7. Між фертильністю пилку, його енергією про-
ростання і якістю насіння існує прямий зв’язок. За 
величиною фертильності пилку встановлено три 
групи. До групи з високою фертильністю пилку 
(75% і більше) увійшли північноамериканські і се-
редземноморські жимолості, з середньою (від 40 до 
75%) —  японо-китайські і деякі гібридні жимолості. 
Низька фертильність пилку відмічена у гібридних 
жимолостей.

Більшість інтродукованих жимолостей, що досягли 
генеративного віку —  плодоносять. Середземно-
морські і північноамериканські жимолості характе-
ризуються добрим і задовільним плодоношенням; 
японо-китайські види продукують поодинокі плоди 
з насінням низької якості. Цілком не плодоносять 
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гібридні жимолості. Встановлено суми позитивних 
температур вище 0 °C, які необхідні для масового 
достигання плодів жимолості різного географічного 
походження. Визначено середні розміри насіння 
витких жимолостей в умовах інтродукції та описано 
характерні особливості плодів жимолості, які нале-
жать до двох підродів.

8. На підставі результатів вивчення зимостій-
кості витких жимолостей в польових умовах і ла-
бораторного дослідження їх морозостійкості вони 
розподіляються на три групи: 1) зимостійкі (пів-
нічноамериканські і середземноморські жимолості); 
2) середньозимостійкі (гібридні жимолості та деякі 
середземноморські види /ж. тосканська/); 3) види 
з зимостійкістю нижче середньої (японо-китайські 
види). На зимостійкість цієї групи в значній мірі 
впливають кліматичні умови минулого сезону. Теплої 
і вологої осені рослини значно затягують ріст і молоді 
верхівки пагонів 2-го і особливо 3-го періоду росту 
пошкоджуються осінніми заморозками.

9. За ступенем морозостійкості інтродуковані ви-
ткі жимолості ми віднесли до таких груп:

1. Високоморозостійкі (пошкоджено до 25% 
тканин) —  жимолості сиза, шорстка, паросткова, 
жовтувата. 2. Середньоморозостійкі (пошкоджено 
26–50% тканин) —  жимолості витка, витка різновид 
бельгійська, витка різновид пізня, каприфоль, жовта. 
3. Нижче середньої морозостійкості /пошкоджено 
51–75% тканин/ —  жимолості Тельмана, Гекрота, 
тосканська і інші. 4. З низькою морозостійкістю 
(пошкоджено більше 75% тканин) —жимолості 
японська, японська ф. золотисто-сітчаста та інші.

9. Досліджувані виткі жимолості добре роз-
множуються як насінням, так і вегетативно. При 
насіннєвому розмноженні найкращі результати 

одержано при пізньоосінньому посіві насіння і при-
родній стратифікації. Здатність до вкорінення витких 
жимолостей зумовлена їх біологічними особливостями 
і залежить від географічного походження виду і його 
філогенезу. Вкорінення зелених живців і особливо 
їх регенераційна здатність залежать від динаміки 
річного циклу росту пагонів. Найвища здатність 
до вкорінення була у живців японо-китайських 
жимолостей (84,2–98,1%) і середземноморських 
(75,4–97,5%). У живців цих груп була незначна 
різниця у відсотку вкорінення на протязі всіх чоти-
рьох строків живцювання, незважаючи на 40-денну 
різницю між першим і останнім строками. У жив-
ців північноамериканських жимолостей найнижча 
(35,6–69,3%) здатність вкорінюватись. У рослин 
цієї групи, на відміну від двох попередніх, відсоток 
вкорінення живців поступово знижується від першого 
строку живцювання до останнього. При вкоріненні 
зелених живців витких жимолостей застосування 
стимуляторів росту не потрібне.

10. Найперспективнішим способом промисло-
вого розмноження витких жимолостей в умовах 
Правобережного Лісостепу України є вегетативне 
розмноження вкоріненням зелених живців в грядках 
установки штучного туману і дорощування саджан-
ців на розсаднику до двох років у контейнерах із 
закритою кореневою системою.

11. Кліматичні умови Правобережного Лісосте-
пу України сприятливі для широкого використання 
більшості жимолостей в озелененні в цьому регіоні.

Досліджені рослини за інтегральною числовою 
оцінкою за методом (Лапин, Сиднева,[13]) віднесе-
ні (табл. 2). до таких груп: 1 —  цілком перспективні; 
2 —перспективні; 3 —  менш перспективні.

2. Оцінка (в балах) життєздатності і перспективності витких жимолостей в Правобережному Лісостепу 
України

Вид, різновид, форма
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Жимолость Генрі  2–3  1 10 10 10  5  5 20  3 63 ІІІ
Жимолость Джиральда  2–1  2 10 10 15  5  5 20  5 74 ІІ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Жимолость японська  3  1 10 10 10  5  5 20  3 63 ІІІ
Жимолость японська фор-
ма золотисто-сітчаста  3–2  1 10 10 10  5  5 20  3 63 ІІІ
Жимолость сиза  1  1 20 25 10  3  5 25  7 95 І
Жимолость паросткова  1  2 20 25 10  5  5 25  7 97 І
Жимолость жовта  2  1–2 15 20 10  5  5 25  7 87 І
Жимолость жовтувата  1  1–2 20 25 10  3  5 25  7 95 І
Жимолость каприфоль  1–2  1–3 15 20 10  5  5 25  7 87 ІІ
Жимолость витка  1–2  1 15 20 10  5  5 25  7 87 ІІ
Жимолость витка різновид 
бельгійська  1  1–2 20 25 10  5  5 25  7 87 ІІ
Жимолость витка різновид 
пізня  2–1  2 15 15 10  5  5 20  7 77 ІІ
Жимолость американська  2–1  1 15 20 10  3  5 15  3 71 ІІІ
Жимолость Брауна різно-
вид фуксієвидна  2  1–3 15 15 10  5  5 15  3 68 ІІІ
Жимолость Гекрота  2  2 15 15 15  5  5 15  5 79 ІІ
Жимолость Тельмана  2  1–3 15 15 15  5  5 15  5 78 ІІ

До першої групи, як цілком перспективні, від-
несено виткі жимолості з Північної Америки. Рос-
лини в умовах Правобережного Лісостепу України 
зимостійкі і посухостійкі, пагони до зими встигають 
здерев’яніти. Рослини зберігають ліановидну форму, 
цвітуть і утворюють доброякісне насіння. Більшість 
видів має середню силу росту і може широко вико-
ристовуватись в вертикальному озелененні.

До групи перспективних ми віднесли середземно-
морські види і їх садові форми. Рослини цієї групи 
характеризуються високими декоративними якостя-
ми, щорічно цвітуть і плодоносять, але менш зимос-
тійкі, ніж рослини першої групи.

До групи менш перспективних ми віднесли японо-
китайські і гібридні жимолості. У рослин цієї групи 
тривалий і затяжний ріст пагонів, внаслідок чого 
вони недостатньо зимостійкі, що призводить до 
втрати форми росту декоративності. Однак, вна-
слідок високої пагоноутворюючої здатності, рослини 
відзначаються тривалим і рясним цвітінням. Не пло-
доносять або плодоносять насінням низької якості. 
Добре розмножуються вегетативно.

12. В умовах інтродукції перспективними для 
використання в різних формах озеленення є ди-
плоїдні і тетраплоїдні виткі жимолості північноа-
мериканського і середземноморського походження. 

Східно-азійські гексаплоїдні жимолості представля-
ють цінність тільки як колекційний матеріал.

13. Внаслідок вивчення біологічних особливостей 
і декоративних якостей витких жимолостей впро-
довж 30-річного періоду інтродукції перспективними 
для культивування у моносадах та інших формах 
озеленення в Правобережному Лісостепу України є 
такі види, різновиди і форми: Джиральда, шорстка, 
жовта, жовтувата, каприфоль, тоскансська, витка, 
витка різновидність бельгійська, витка різновидність 
пізня, американська, Тельмана, Гекрота.

14. Менш перспективними для озеленення є ви-
ткі жимолості з додаткового асортименту: Генрі, 
вічнозелена, японська, японська ф. золотисто-сіт-
часта, Брауна різновидність фуксієвидна, Брауна 
різновидність гранатовидна. Рослини представляють 
цінність тільки як колекційний матеріал.
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Г. И. Музыка
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

ИТОГИ 30ЛЕТНЕГО ПЕРИОДА ИНТРОДУКЦИИ ВЬЮЩИХСЯ ЖИМОЛОСТЕЙ 
РОДА LONICERA L. И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ В МОНОСАДУ 

И ДРУГИХ ФОРМАХ ОЗЕЛЕНЕНИЯ В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 
УКРАИНЫ

Приведены результаты 30 летних исследований интродукции вьющихся жимолостей рода Lonicera L. 
в Правобережной Лесостепи Украины. Созданная в Национальном дендрологическом парке «Софиевка” 
НАН Украины ботаническая коллекция вьющихся жимолостей, относящихся ко всем секциям и почти 
всем подсекциям рода в определенной степени отражает мировое биоразнообразие представителей рода, 
имеет значительное научное и познавательное значение, является ценным генофондом для селекцин-
ной работы, а также является базой для их культивирования в моносадах и других формах озеленения 
в Правобережной Лесостепи Украины. Климатические условия района интродукции подходят для ши-
рокого использования большинства вьющихся жимолостей в озеленении в этом регионе. Комплексные 
интродукционные исследования вьющихся жимолостей в течении 30 летнего периода позволило провести 
их оценку жизнеспособности и перспективности по интегральной числовой шкале, а также определить 
степень акклиматизации растений в новых условиях. Установлено, что условиях интродукции перспек-
тивными для использования в различных формах озеленения являюся диплоидные и тетраплоидные 
вьющиеся жимолости североамериканского и средиземноморского происхождения. Восточно-азиатские 
гексаплоидные жимолости представляют ценность только как коллекционный материал. В результате 
изучения биологических особенностей и декоративних качеств вьющихся жимолостей для озеленения 
в Правобережной Лесостепи Украины рекомендуются такие виды, разновидности и формы: Джиральди, 
шероховатая, желтая, каприфоль, тосканская, вьющаяся, вьющаяся разновидность бельгийская, вьющаяся 
разновидность поздняя,   американская, Тельмана, Гекрота. Менее перспективными для озеленения явля-
ются вьющиеся жимолости с дополнительного ассортимента: Генри, вечнозеленая, японская, японская ф. 
золотисто-сетчатая, Брауна разновидность фуксиевидная, Брауна разновидность гранатовидная. Растения 
представляют ценность только как коллекционный материал.

Ключевые слова: интродукция, вьющиеся жимолости, моносад, озеленение.

G. I. Muzyka
National Dendrological park “Sofiyivka”, NAS of Ukraine

RESULTS OF A 30YEAR PERIOD, THE INTRODUCTION OF CLIMBING 
HONEYSUCKLE LONICERA L. GENUS AND PROSPECT OF CULTIVATION IN 
MONOSADAH AND OTHER FORMS OF GARDENING IN THE RIGHTBANK 

FOREST STEPPE OF UKRAINE

The results of 30 years of research introductions climbing honeysuckle Lonicera L. genus in the Right-bank 
Forest Steppe of Ukraine. Established at the National Arboretum “Sofiyivka”, NAS of Ukraine botanical collection 
climbing honeysuckle, belonging to all sections and subsections of nearly all kinds to some extent reflects the world 
biodiversity the genus has significant scientific and informative value, a valuable gene pool to work selection as well as 
the basis for their cultivation in monosadah and other forms of gardening in the Right-bank Forest Steppe of Ukraine. 
The climatic conditions of the area spryyatlyvi introduction to the wide use of most climbing honeysuckle planting 
in the region. Comprehensive study of introduction of honeysuckle climbing for 30-year period allowed for their 
assessment of the viability and prospects of the integrated numeric scale and determine the extent acclimatization of 
plants in the new environment. Established that the introduction of promising conditions for the use of various forms of 
gardening is diploid and tetraploid honeysuckle climbing the North American and Mediterranean origin. East Asian 
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hexaploid honeysuckle are valuable only as a collector material. As a result of studying the biological characteristics 
and qualities climbing honeysuckle planting for the Right steppes of Ukraine recommended the following species, 
varieties and forms: giraldii, flavida, flava, flavida, caprifolium, etrusca, periclymenum, periclymenum var. belgica, 
periclymenum var. serotina, americana, heckrottii, tellmaniana. Less promising for planting honeysuckle are climbing 
with optional range: Henry, sempervirens, japonica, japonica f. aureo-reticulata, Brownii Carr.var.fuchsioides, Brownii 
Carr. var. punicea. Plants are valuable only as a collector material.

Keywords: introduction, climbing honeysuckle, monosad, landscaping.
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МІКРОКЛОНАЛЬНЕ РОЗМНОЖЕННЯ ТАВОЛГИ БІЛУВАТОСІРОЇ 
(SPIRAEA CANA WALDST. ET KIT.)

Досліджено особливості мікроклонального розмноження Spiraea cana Waldst. et Kit. в умовах in vitro, 
стерилізацію рослинного матеріалу, підбір та модифікацію живильних середовищ. Встановлено залежність 
морфогенезу експлантів від гормонального складу живильних середовищ.

Ключові слова: Spiraea cana, експланти, стерилізатори, живильне середовище, морфогенез, регулятори 
росту

Вступ
Асортимент декоративних кущів, який викорис-

товується в Лісостепу та на Поліссі України, до-
сить обмежений. З метою збагачення флористичних 
ресурсів красивоквітучими рослинами, нами були 
залучені до вивчення інорайонні види таволг (Spi-
raeа L.) перспективні для декоративного садівництва, 
фітомеліорації та інших галузей господарства. У Бо-
танічному саду імені акад. О. В. Фоміна Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка 
методом родового комплексу Ф. М. Русанова ство-
рена колекція роду Spiraea L., яка включає понад 
120 видів і внутрішньовидових таксонів [1]. Полі-
морфний рід Spiraeа родини Rosaceae Juss. нараховує 
близько 100 видів, що поширені у помірному та 
субтропічному кліматі Північної півкулі, і приблизно 
стільки ж гібридів, варіацій та форм. Крім цього що-
року з’являється в культурі значна кількість сортів. 
Центр різноманіття видів роду Таволга розташований 
у Південно-Східній Азії. Вивченню видів Spiraeа 
присвячено багато робіт, із яких випливає, що вони 
мають високу фітонцидність, газостійкість, лікарські 

властивості, але основна їх цінність —  це висока де-
коративність та стійкість в умовах урбанізовано-
го середовища. Красивоквітучі кущі таволг досить 
успішно розмножуються насінням і вегетативним 
способом —  відсадками, зимовими і літніми живця-
ми тощо. Насіннєвим способом можна розмножити 
значну кількість саджанців. Насіння більшості видів 
таволг має високу схожість, понад 80–90%, і енергію 
проростання на 5–7-му добу, залежно від виду, але 
отримати генетично чистий матеріал в умовах куль-
тури, досить складно.

До представників роду Spiraea належить вид Spi-
raea cana Waldst. et Kit. (таволга білувато-сіра) 
занесений до Європейського Червоного списку [2]. 
S. cana вперше була описана у 1812 р. офіцером 
і ботаніком F. Waldstein із Австрії разом з профе-
сором ботаніки P. Kitaibel з Угорщини. Природний 
ареал S. cana розташований у Європейській Се-
редземноморській флористичній області —  в горах 
південно-східної частини Західної Європи до Італії 
та на Балканах.
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Це пряморослий кущ 1 м заввишки з дуже щіль-
ною кроною до 1,5 м в діаметрі. Пагони тонкі, окру-
глі, жовтувато-коричневі, опушені, дрібно-смугасті. 
Бруньки дуже маленькі 1–1,5 мм завдовжки, плас-
куваті, з кількома черепитчастими лусочками, опу-
шені. Листки еліптичні до продовгуватих 1–2,5 см 
завдовжки, гострі на кінцях, з хрящуватою верхів-
кою, цілокраї, іноді з кількома гострими зубцями на 
верхівці, сірувато опушені з обох сторін, особливо 
молоді, зверху сіро-зелені, зісподу світліші і щільніше 
опушені на черешку, 1–3 мм завдовжки. Суцвіття 
густі, опушені щитки на облиствлених гілочках до 
5 см завдовжки; квітки чисто білі 6 мм в діаметрі; 
пелюстки круглуваті, трохи коротші за тичинки, 
інколи однієї довжини з ними; чашолистки продо-
вгувато-трикутні з відігнутою верхівкою, при плодах 
загорнуті донизу. Плоди —  багатонасінні листянки.

В Україні S. cana зрідка трапляється в ботанічних 
садах. В колекції Ботанічного саду Київського уні-
верситету з 1983 р. Насіння отримане з ботанічних 
садів Познані (Польща) у 1986 р. і Росток (Німеч-
чина) у 1983 р. Висота кущів в 30-річному віці 0,8–
1,0 м. Цвітуть рослини з 5-річного віку, окремими 
суцвіттями, не рясно. Насіння зав’язують дуже мало. 
За нашими дослідженнями життєздатність пилку S. 
cana —  23–30%. Цвіте в другій-третій декаді трав-
ня, ріст пагонів закінчується у першій половині черв-
ня, плодоносить з серпня, вегетація триває 221±12 
добу. Насіння 1,4–1,7 мм завдовжки, 0,2–0,4 мм 
завширшки, маса 1000 шт. — 0,05 г. Живці S. cana 
мали досить низький процент укорінювання (0,8–
13% залежно від року і фази розвитку рослини). 
Появу коренів спостерігали на 23–24 добу.

Spiraea cana —  це низькорослий кущ, відрізняєть-
ся від усіх інших видів густою сріблястою кроною, 
в озелененні майже не трапляється і досить рідко є 
в колекціях ботанічних установ. Таким чином, для 
збереження та широкого впровадження виду S. cana 
в озеленення необхідно використовувати методи 
розмноження завдяки яким за короткий час можна 
отримати велику кількість генетично однорідного 
рослинного матеріалу.

Одним із сучасних, перспективних методів є роз-
множення рослин у культурі in vitro —  вирощуван-
ня рослинного матеріалу (клітин, тканин, органів) 
на штучних живильних середовищах в асептичних 
умовах. Суть його полягає у збільшенні коефіцієнту 
розмноження, мініатюризації процесу, оздоровленні 
та одержанні морфологічно вирівняного матеріалу. 

Впродовж останніх десятиріч розроблено ефективні 
методи розмноження різних видів і форм рослин in 
vitro [3, 5, 6, 8].

Відомості стосовно розмноження S. cana у куль-
турі in vitro нам невідомі, тому розробка методу 
мікроклонального розмноження рослин даного виду 
є актуальною.

Метою наших досліджень була розробка ефек-
тивних прийомів культивування рослин S. cana 
в умовах in vitro та підбір оптимального складу 
живильного середовища для індукції морфогенезу, 
яке дозволило б збільшити коефіцієнт розмноження.

Матеріали та методи
Дослідження проведено у лабораторії мікро-

клонального розмноження рослин Національного 
дендропарку «Софіївка» НАН України. Для за-
безпечення генетичної стабільності розмножуваних 
зразків S. cana за експланти використовували пагони 
з бічними і апікальними бруньками. Підготовку 
ізольованих верхівок до посадки на живильне се-
редовище починали із ізоляції тканин на інтактних 
рослинах. Експланти відокремлювали завдовжки 
1–2 см, бо вони мають високу регенераційну здат-
ність. Чим більший розмір експланту, тим легше 
відбуваються процеси морфогенезу, що закінчуються 
одержанням цілісної пробіркової рослини. Відбір 
живців здійснювали у травні-червні від зовнішньо 
здорових без фізіологічних відхилень кущів S. cana. 
Базовим живильним середовищем слугувало серед-
овище за прописом Мурасіге і Скуга (МС) [9] 
з додаванням сахарози 30 г/л, агар-агар 7 г/л. рН 
середовища становила 5,6–5,8.

В експериментах використовували наступні ре-
гулятори росту: 6-бензиламінопурин (6-БАП) та 
b-індолилмасляну кислоту (ІМК).

У роботі використовували методи культури рос-
линних тканин та індукції морфогенних процесів in 
vitro. Культивування експлантів проводили у куль-
туральній кімнаті з кондиційованим повітрям на 
скляних стелажах, при температурі 25±1 °C, від-
носній вологості повітря 70–75%, фотоперіоді 16 
годин і штучному освітленні інтенсивністю 3–5 тис. 
люкс. Посуд, матеріали, інструменти та живильні 
середовища стерилізували згідно загальновживаних 
методик [4, 7].
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Результати досліджень та їх обговорення
Процес мікроклонального розмноження рослин 

S. cana нами умовно розділено на декілька послі-
довних етапів: стерилізація рослинного матеріалу, 
введення його у культуру in vitro, морфогенез.

На першому етапі при введенні в культуру in vitro 
для знищення патогенної мікрофлори на поверхні 
експлантів використовували ступінчастий процес 
стерилізації. Експланти попередньо обробляли 0,5% 
водним розчином комерційного препарату ВТС 885 
(Irax Cleanogel, USA) впродовж 30 сек. і власне сте-
рилізаторами. Як стерилізуючі речовини випробували 
водні розчини різних хімічних реагентів, зокрема 

2,5% гіпохлорит натрію (NaOCl), 0,1% дихло-
рид ртуті (HgCl2) та 0,8% нітрат срібла (AgNO3) 
з різними експозиціями. Для більш ефективної дії до 
кожного із реагентів додавали емульгатор «Твін 80». 
Після обробки реагентом експланти тричі проми-
вали дистильованою стерильною водою протягом 
10–15 хв., після того висаджували на модифіковане 
нами живильне середовище МС. Впродовж семи 
діб у кожному з варіантів визначали ефективність 
стерилізації, підраховуючи відсоток стерильних та 
інфікованих експлантів. Життєздатність та некро-
тичність введених експлантів оцінювали через 25 
діб (табл. 1).

1. Ефективність стерилізації експлантів рослин залежно від стерилізаторів та експозиції

Стерилізатор та концентрація Експозиція, 
хв.

Ефективність стерилізації експлантів
інфіковані некротичні життєздатні

шт. % шт. % шт. %

Гіпохлорит натрію — 3,5%

 1,0 18,8 94,0  0  0  1,2  6,0
 1,5 14,9 74,5  0  0  5,1 25,5
 2,0 12,2 61,0  0,6  3,0  7,2 36,0
 2,5 11,4 57,0  1,1  5,5  7,5 37,5

Дихлорид ртуті — 0,1%

 1,0  1,4  7,0  0,9  4,5 17,7 88,5
 1,5  0,4  2,0  1,1 55 18,5 92,5
 2,0  0,3  1,5  2,2 11,1 17,5 87,5
 2,5  0,1  0,5  7,0 35,0 12,9 64,5

Азотнокисле срібло — 0,8%

 1,0  4,4 22,0  4,5 22,5 11,1 55,5
 1,5  3,3 16,5  2,9 14,5 13,8 69,0
 2,0  1,8  9,0  8,0 40,0 10,2 51,0
 2,5  1,1  5,5 12,6 63,0  6,3 31,5

Результати випробування стерилізаторів при різ-
них експозиціях показали, що найбільший вихід 
життєздатних експлантів (92,5%) одержано при 
використанні водного розчину 0,1% дихлориду 
ртуті при експозиції 1,5 хв (табл. 1). Показники 
ефективності стерилізації мікроживців S. cana із 
застосуванням нітрату срібла були досить високими, 
хоча і поступалися варіантам із застосуванням дих-
лориду ртуті на 33,3%, 23,5%, 36,5% та 33,0% 
відповідно.

Найменш ефективним стерилізатором виявився 
гіпохлорит натрію (NaOCl). Його застосування при 
експозиції 1–2,5 хв забезпечило отримання лише 
6,0–37,5% життєздатних експлантів.

Після стерилізації експланти переносили для 
культивування на живильне середовище МС моди-
фіковане різним вмістом регуляторів росту: 6-бен-
зиламінопуріну (БАП), b-індолилмасляної кислоти 
(ІМК).

Впродовж 15–20 діб від моменту перенесення 
експлантів на живильні середовища, спостерігали 
розростання з різною інтенсивністю базальної час-
тини експлантів та формування впродовж наступних 
5–10 діб зачатків адвентивних бруньок.

За результатами вивчення здатності експлантів 
S. cana до морфогенезу у різних варіантах живиль-
них середовищ виявлено істотну різницю між варі-
антами дослідів (табл. 2).
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2. Залежність пагоноутворення від регуляторів росту та їх концентрацій

Регулятори росту, µМ Довжина пагонів, см Кількість пагонів, 
шт.

Коефіцієнт 
розмноженняБАП ІМК

 2,22 

 0  2,23±0,11  1,98±0,07  2,21±0,06
 0,25  2,61±0,10  2,33±0,08  3,04±0,15
 0,49  4,80±0,24  2,97±0,15  7,13±0,36
 0,98  5,27±0,26  2,74±0,14  7,22±0,36

 4,40 

 0  3,02±0,15 11,27±0,56 17,02±0,25
 0,25  4,47±0,22  6,94±0,35 15,51±0,76
 0,49  5,59±0,28  7,05±0, 35 19,70±0,34
 0,98  6,22±0,24  6,65±0,33 20,68±0,31

 8,90

 0  6,55±0,33  6,84±0,34 22,40±0,41 
 0,25  6,41±0,17  7,17±0,36 22,98±0,42
 0,49  6,91±0,18  7,21±0,36 24,91±1,26
 0,98  6,58±0,33  6,94±0,35 22,83±1,14

13,32 

 0  2,29±0,11  6,30±0,32  7,21±0,36
 0,25  3,08±0,15  7,29±0,25 11,23±0,27
 0,49  3,84±0,19  8,65±0,43 16,61±0,83
 0,98  4,15±0,21  8,68±0,43 18,01±0,90

Використання середовищ з 2,22 µМ БАП спри-
яло утворенню мінімальної кількості пагонів (1,98–
2,97 шт.), середня довжина яких становила 3,75 см.

Додавання до живильного середовища БАП 
у концентрації 13,32 µМ збільшувало коефіцієнт 
розмноження, але така концентрація негативно впли-
вала на анатомічну структуру експлантів через висо-
кий відсоток утворення калюсу на базальній частини 
пагонів.

Культивування експлантів на середовищі з до-
даванням БАП –2,22 µМ та ІМК —  0–0,98 µМ 
спричиняло розвиток незначної кількості пагонів та 
придаткових бруньок, що характеризувались упо-
вільненим ростом.

Використання середовища з додаванням БАП —  
4,40 µМ та ІМК —  0–0,98 µМ сприяло утворенню 
максимальної кількості пагонів 6,65–11,27 шт., 
середня довжина яких становила 4,62 см.

На живильному середовищі з додаванням 8,90 
µМ БАП та 0,49 µМ ІМК спостерігали максималь-
ний приріст мікропагонів, високу морфогенну здат-
ність, збільшення кількості міжвузлів, а коефіцієнт 
розмноження складав 24,91.

Культивування експлантів на даному середовищі 
забезпечило активний ріст як центрального, так 

і формування додаткових адвентивних пагонів на 
18–24 добу (рис.).

Рис. Морфогенез S. cana
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У процесі розмноження отримані пагони мікро-
клонували кожних 35–50 діб, для цього експланти 
завдовжки 3–6 см відокремлювали від материнської 
рослини та розділяли на частини близько 2–3 см 
завдовжки.

Дослідження органогенезу S. cana в умовах in 
vitro та методів укорінення одержаних пагонів для 
подальшої адаптації рослин в умовах ex vitro та їх 
вирощування у відкритому ґрунті тривають.

Висновки
Таким чином, досліджено особливості мікрокло-

нального розмноження Spiraea cana Waldst. et Kit. 
в умовах in vitro. Виявлено залежність морфогенезу 
експлантів від гормонального складу живильних 
середовищ.

Найбільший відсоток стерильних експлантів 
(92,5%) одержано при використанні ступінчастого 
процесу поверхневої стерилізації: спочатку 0,5% 
водним розчином комерційного препарату ВТС 885 
впродовж 30 сек., а потім 0,1% водним розчином 
дихлориду ртуті при експозиції 1,5 хв.

При мікророзмноженні рослин S. cana найбільш 
ефективною було живильне середовище з додаван-
ням 8,90 µМ БАП та 0,49 µМ ІМК, де коефіцієнт 
розмноження становив 24,91.

Проведені дослідження мають гарні перспективи 
для масового розмноження S. cana з метою вико-
ристання в озелененні та для збереження рідкісних 
рослин в природі.
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МИКРОКЛОНАЛЬНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ТАВОЛГИ БЕЛОВАТОСЕРОЙ 
(SPIRAEA CANA WALDST. ET KIT.)

Исследованы особенности микроклонального размножения Spiraea cana Waldst. et Kit. в условиях in 
vitro, стерилизация растительного материала, подбор и модификация питательных сред. Установлена за-
висимость морфогенеза эксплантов от гормонального состава питательных сред.
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MICROCLONAL BREEDING IS WHITISHGREY MEADOWSWEET (SPIRAEA CANA 
WALDST. ET KIT.)

The peculiarities of microclonal breeding of the Spiraea cana Waldst. et Kit. in vitro, sterilization of plant 
material, selection and modification of nutrient mediums were investigated. The dependence of the explants 
morphogenesis from hormonal composition of nutrient mediums has bun is considered.

Keywords: Spiraea cana, explants, sterilizers, nutrient medium, morphogenesis, growth regulators
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Опалко О. А., Кучер Н. М.
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ПОСТТРАВМАТИЧНІ РЕГЕНЕРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У ПРЕДСТАВНИКІВ 
PYRUS COMMUNIS L. І P. SALICIFOLIA PALL.

На прикладі представників Pyrus communis L. і P. salicifolia Pall. розглянуті особливості феномену 
неморфогенної посттравматичної регенерації, завдяки якій відбувається гоєння усіляких ран у рослин. 
Порівняння темпів і інтенсивності загоювання ранок з датами штучних надрізів дає змогу умовно поділити 
вегетаційний період вивчених видів за їх регенераційними потенціалами на наступні етапи —  наростання 
темпів регенерації, відносне їх зниження, друга хвиля наростання, і досить швидке згасання.

Виявлено тенденцію більшої залежності регенераційної потенціалу від коливань температури, ніж від 
кількості опадів і гідротермічного коефіцієнта. Висловлено припущення, що показник регенераційної 
здатності побічно свідчить про рівень екологічної адаптації досліджуваних генотипів, а періоди найбільшої 
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регенераційної активності можуть бути сприятливими для вегетативного розмноження, в тому числі, 
виконання живцювання і щеплення, розмноження in vitro, а також інших технологічних операцій, що 
супроводжуються травмами.

Ключові слова: адаптивність модифікацій, вегетативне розмноження, види груші, гідротермічний 
коефіцієнт, in vitro, онтогенез, Pyrus L., регенерація.

Вступ
Підвищений інтерес до вирощування декора-

тивних рослин, що в останні роки спостерігається 
в українському суспільстві, як і усвідомлення не-
ймовірної цінності краси навколишньої природи, 
перлиною якої завжди була й залишається дотепер 
квітуча зелена рослина, є проявом споконвічних 
прагнень людини оточити себе красою, висаджуючи 
для цього різні дерева, чагарники і квіткові рослини, 
насичуючи цим своє життя позитивними емоціями, 
радістю і творчою енергією.

Грушу в Україні вирощують переважно як плодо-
ву культуру, другу за значенням після яблуні [1–3]. 
Крім того, деякі представники роду Pyrus L., що ви-
різняються рясним цвітінням, різноманітним габіту-
сом крони, яскравим осіннім забарвленням листків, 
гармонійно поєднуються з іншими декоративними 
рослинами при озелененні різних об’єктів (скве-
рів, бульварів, територій навколо адміністративних 
будівель, державних установ, житлових будинків) 
можуть використовуватись при формуванні паркових 
композицій. Вони придатні для створення контр-
астних груп, живоплотів, озеленення кам’янистих 
схилів, солітерних насаджень на газонах тощо [4–7].

Ботанічні сади і парки, загальноміські парки, 
сквери і бульвари, а також історичні парки та інші 
об’єкти декоративного садівництва і ландшафтної 
архітектури на додаток до своїх спеціальних функцій 
виконують рекреаційну роль, що пов’язано з об-
слуговуванням масового відвідувача [8]. Внаслі-
док прогалин у вихованні морально-етичний рівень 
окремих відвідувачів відстає від матеріального і такі 
відвідувачі дозволяють собі витоптувати газони, 
рвати квіти, обламувати гілочки на кущах і деревах 
тощо. Тому прийом відвідувачів, здебільшого супро-
воджується небажаним посиленням антропогенного 
тиску на садово-паркові ландшафти. Негативні на-
слідки таких навантажень можуть бути зменше-
ні за рахунок раціонального розміщення доріжок 
і оглядових майданчиків, а також завдяки враху-
ванню біологічної здатності рослинних компонентів 
садово-паркових ландшафтів регенерувати свою 

морфологічну і функціональну цілісність, порушену 
внаслідок механічних пошкоджень [9, 10]. Здатність 
щодо відновлення цілісності травмованого організму 
і його функцій зумовлюється спроможністю рослин 
загоювати рани, що виникають при травмуванні 
їхніх органів, і оцінюється за їхнім регенераційним 
потенціалом [11].

Для включення механізмів гоєння ран необхід-
но якимось чином стимулювати поділ соматичних 
клітин —  мітоз [12]. М. П. Кренке [13], посила-
ючись на праці Ч. Дарвіна і результати власних 
спостережень, вказував, що морфогенна регенерація 
ґрунтується на активності фітогормонів, які можуть 
бути як ендогенними, так і екзогенними [9, 10, 14].

Регенераційні процеси у рослин відбуваються під 
впливом багатьох чинників. Це перш за все філоге-
нетичні особливості, які у найбільш концентрованому 
вигляді можуть бути узагальнені в спадкових особли-
востях (генотипі) кожного виду, різновиду, форми 
чи сорту. З іншого боку, надзвичайно велике зна-
чення мають онтогенетичні особливості конкретної 
особини, її фізіологічний стан, а також ендогенні й 
екзогенні чинники хімічної (загальні хімічні сполуки 
і рістрегулюючі речовини), фізичної (раневі подраз-
ники, іонізуюча радіація, температура, вологозабез-
печення, фотоперіод) та біологічної (фітосанітарний 
стан, фаза онтогенезу) природи.

Всі багатовекторні чинники регенераційних проце-
сів можуть бути згруповані у дві складові, які досить 
тісно взаємопов’язані. Перша група —  неспадкові 
чинники —  це в першу чергу фізіологічні стреси 
різноманітної природи, у тому числі незвичні умови 
вирощування, реагування на які модифікуються ря-
дом зовнішніх і внутрішніх умов, віковими та іншими 
біологічними особливостями рослин. До другої групи 
належать спадкові чинники, вироблені у процесі 
еволюції і селекції, а також наднормативні стреси, 
які з одного боку, досить сильні, щоб викликати 
спадкові зміни, а з іншого боку, не настільки сильні, 
щоб викликати летальний ефект [15].

Результати посттравматичного самовідновлення 
у рослин зумовлені камбіальною активністю [15], 
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яка в залежності від філогенетичних особливостей 
проявляється у суттєвих видових і навіть сортових 
відмінностях що стосуються здатності до регенерації, 
перед усім репарації, від чого залежить і потенційна 
продуктивність, і екологічна пристосованість рослин 
[16]. Серед інших факторів, з якими пов’язані тем-
пи і весь хід регенераційних процесів, слід назвати 
онтогенетичні особливості конкретної особини, її 
фізіологічний стан, а також ендогенні і екзогенні 
фактори хімічної, фізичної і біологічної природи. Це 
різні хімічні сполуки, раневі подразники, іонізуюча 
радіація, температура і вологість повітря і ґрунту, фо-
топеріод, фітосанітарний стан, фаза онтогенезу тощо.

Прояви посттравматичної регенерації можна 
об’єднати у дві великі групи —  морфогенна регенера-
ція, внаслідок якої відновлюються втрачені частини, 
органи, а також може формуватися новий організм 
з частини вихідного, у тому числі з однієї, окремо 
взятої, клітини; і неморфогенна посттравматична 
регенерація, завдяки якій відбувається загоюван-
ня різноманітних ран [17]. За швидкістю і якістю 
гоєння штучно зроблених ранок можна судити про 
можливі регенераційні потенції генотипів після при-
родних пошкоджень [18].

Протягом вегетації інтенсивність регенераційних 
процесів у деревних рослин змінюється залежно від 
фази розвитку рослини та специфічності реагування 
генотипу на метеорологічні умови. Дослідження ди-
наміки регенераційної здатності протягом вегетації дає 
можливість отримати інформацію про здатність певного 
генотипу рослин регенерувати пошкоджені тканини 
залежно від фази розвитку та природно-кліматичних 
умов, і, ґрунтуючись на ній, виявляти сприятливі для 
калюсогенезу періоди, які можуть бути використані 
для оптимізації строків вегетативного розмноження 
та науково обґрунтованого планування технологічних 
операцій догляду у садових і паркових насадженнях, для 
успішного завершення наслідків яких необхідна регене-
раційна активність, а також рекомендувати деревні рос-
лини для використання в ландшафтних композиціях, на-
самперед щодо відстані від потенційних джерел травм, 
з урахуванням їх посттравматичного регенераційного 
потенціалу [18]. Усвідомлення значення теоретичних 
аспектів та практичних методів розв’язання завдання 
підбору генотипів груші з підвищеним регенеративним 
потенціалом, високою декоративністю, різними строка-
ми цвітіння, відповідним габітусом тощо спонукали про-
ведення досліджень динаміки регенераційної здатності 
видів Pyrus протягом вегетаційного періоду.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження динаміки регенераційної здатності 

виконували на плодоносних рослинах P. commu-
nis L. і P. salicifolia Pall. з колекції Національного 
дендропарку «Софіївка» НАН України.

P. communis —  довговічна, вітростійка, зимостій-
ка, солевитривала рослина, дерево від 20 до 30 м 
заввишки зі струнким стовбуром вкритим товстою 
бурою корою з глибокими поздовжніми тріщинами, 
з округлими або овальними темно-зеленими блиску-
чими листками, квітками у щиткоподібних суцвіттях 
і зеленими або жовтуватими невеликими плодами. 
У дикорослому стані трапляється на території Грузії, 
України та на півдні Росії [19, 20].

P. salicifolia —  невелике дерево або кущ з по-
никлою широко-округлою кроною, від 8 до 10 м 
заввишки, з вузько ланцетними білувато-сіро-шов-
ковисто опушеними листками. Природний ареал: 
Північний Іран, Кавказ, Мала Азія, Дагестан, Схід-
не та Південне Закавказзя [20–22].

Для вивчення динаміки регенераційного потенціа-
лу на однорічних приростах минулого року протягом 
сезону робили надрізи завдовжки 10–12 мм і за-
вширшки 1,5–2 мм спеціально виготовленим різ-
цем [11]. У місці вирізування ділянки периферійних 
тканин на пагоні формувався калюс. Інтенсивність 
калюсогенезу оцінювали за 9-бальною шкалою. 
При цьому в 1 бал оцінювали об’єкти, на яких 
формування калюсу не відбувалось або його по-
верхня не перевищувала 5% ранки; 2 бали —  ті, де 
калюс займав 5,1–12,5%, 3 бали —  12,6–25,0%, 
4 бали —  25,1–37,5%, 5 балів —  37,6–50,0%, 6 
балів —  50,1–62,5%, 7 балів —  62,5–75,0%, 8 
балів —  75,1–87,5%, 9 балів отримували об’єкти 
з площею калюсу від 87,5 до 100% відповідно. 
Перше поранення робили на початку третьої декади 
березня, а наступні —  щодекади.

Регенераційний коефіцієнт (R), що характеризує 
посттравматичний регенераційний потенціал дослі-
джуваних генотипів за швидкістю гоєння поранень 
та інтенсивністю калюсогенезу розраховували за 
розробленою нами [11] формулою:

R S
n n

=
+

2

1 2

У чисельник формули записували піднесений 
до квадрата бал інтенсивності калюсогенезу, 
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а в знаменник —  суму кількості діб від дати по-
ранення до початку і завершення (повного зарос-
тання або припинення) калюсогенезу.

Для підрахунку кількості опадів, середньодобової 
температури повітря та суми ефективних та активних 
температур використовували дані Уманської метео-
станції. Гідротермічний коефіцієнт розраховували за 
формулою Г. Т. Селянінова [23]:

де ГТК —  гідротермічний коефіцієнт, ∑Р —  
сума опадів, ∑Т —  сума активних (вище +10 °C) 
температур.

Статистичний аналіз результатів виконували за 
Р. Фішером [24] в інтерпретації Атраментової Л. О. 
[25] і Єщенка В. О. зі співавторами [26].

Результати досліджень та їх обговорення
Внаслідок вивчення посттравматичної регенера-

ційної здатності видів Pyrus з’ясували, що у роки 
досліджень P. communis за середнім регенераційним 
коефіцієнтом перевищив показник P. salicifolia на 
1,42 пункти (табл. 1). Протягом сезону спостерігали 
поступове підвищення регенераційного потенціалу 
навесні, відносну стабілізацію з кількома піками 
підвищеного регенераційного потенціалу протягом 
сезону і поступове зниження у другій половині ве-
гетації аж до повного затухання.

1. Інтенсивність неморфогенного калюсогенезу видів Pyrus залежно від дати поранення (середнє за 
2012–2014 рр.)

Дата поранення
Регенераційний коефіцієнт

P. communis P. salicifolia

23–30 березня  1,28  1,69
2–9 квітня  2,59  1,75
12–17 квітня  2,26  1,82
23–24 квітня  4,71  2,09
3–5 травня  3,36  2,88
14–15 травня  4,10  3,40
21–28 травня  3,38  2,62
1–7 червня  4,60  4,60
11–17 червня  4,26  4,39
21–27 червня  3,35  6,34
2–8 липня  5,03  2,15
11–15 липня  4,59  3,04
23–28 липня  7,08  2,07
2–8 серпня  6,35  2,07
12–17 серпня  6,03  1,53
22–28 серпня  5,49  1,73
3–9 вересня  3,58  1,23
13–16 вересня  1,79  0,57
24–26 вересня  1,07  0,32
2–7 жовтня  0,02  0,38
Середнє  3,75  2,33
Дисперсія  1,82  1,48
Коефіцієнт варіації 48,41 63,52
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У P. communis при пораненні вже у першій де-
каді квітня показники регенераційного коефіцієнта 
перевищували 2,5 одиниці, а період з показниками 
більше 3 одиниць тривав з третьої декади квітня до 
першої декади вересня. З третьої декади квітня до 
другої декади липня показники коливалися в межах 
3,35–5,03 одиниці регенераційного коефіцієнта, 
а з третьої декади липня до третьої декади серпня 
були найвищими —  7,08–6,03 одиниці. При цьому 
максимальний показник регенераційного коефіцієн-
та (7,08 одиниці) було зафіксовано при пораненні 
у третій декаді липня.

У P. salicifolia показник регенераційного ко-
ефіцієнта досягнув 2,09 одиниці у третій декаді 
квітня і не опускався нижче 2 одиниць до першої 
декади серпня. Період з найвищими показниками 
регенераційного коефіцієнта (4,39–6,34 одиниці) 
у P. salicifolia тривав протягом червня з максимумом 
у третій декаді.

Порівняння показників регенераційного коефіці-
єнта в середньому за сезон показало перевагу P. com-
munis в усі роки досліджень (рис. 1).

Рис. 1. Регенераційний коефіцієнт видів Pyrus у різні роки досліджень

При цьому у P. communis регенераційний коефі-
цієнт найвищим був у 2012 році, знизившись у на-
ступні роки на 1,17 і 1,60 одиниці відповідно. Для 
регенерації P. salicifolia найсприятливішим виявився 
2013 рік з середнім показником регенераційного ко-
ефіцієнта 2,81 одиниці, що на 0,52 одиниці більше, 
ніж у 2014, і на 1,56 —  ніж у 2012 році.

Розрахунки коефіцієнтів кореляції показників 
середнього за сезон регенераційного коефіцієнта 
та окремих метеорологічних показників за роки 
досліджень виявили сильну пряму залежність від 
середньої температури повітря за вегетаційний пе-
ріод у P. communis та величини гідротермічного 
коефіцієнта і суми опадів за вегетаційний період 

у P. salicifolia. Сильну зворотну залежність вели-
чини гідротермічного коефіцієнта і суми опадів за 
вегетаційний період виявили у P. communis, а від 
середньої температури повітря за вегетаційний пе-
ріод —  у P. salicifolia. Зв’язок регенераційного ко-
ефіцієнта з середньорічною температурою повітря 
і сумою опадів за рік у обох досліджених видів був 
слабким (рис. 2).

Загалом для P. communis більше значення мала 
температура повітря протягом вегетації, тоді як для 
P. salicifolia —  величина гідротермічного коефіцієн-
та та кількість опадів. Це може свідчить про вищу 
потребу P. salicifolia у забезпеченні вологою у по-
рівнянні з P. communis.
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Рис. 2. Коефіцієнти кореляції між середньорічними показниками регенераційної здатності видів Pyrus та 
метеорологічними показниками

У 2012 році регенераційний коефіцієнт P. com-
munis вже на початку квітня перевищив 3 одиниці 
(рис. 3). Період з найвищими показниками реге-
нераційного коефіцієнта (вище 4 одиниць) тривав 
з середини травня до першої декади вересня з піками 
у третій декаді травня (5,79), другій декаді червня 

(6,75), першій і третій декадах липня (7,36) та 
максимальним показником (10,12 одиниці) при по-
раненні на початку третьої декади серпня. Протягом 
другої половини вересня показники регенераційного 
коефіцієнта становили 3,24–3,02 одиниці, а вже 
в першій декаді жовтня знизилися майже до нуля.

Рис. 3. Інтенсивність неморфогенного калюсогенезу видів Pyrus залежно від дати поранення (2012 р.)

У P. salicifolia показники регенераційного кое-
фіцієнта повільно зростали протягом квітня-травня 
і лише на початку червня перевищили 2 одиниці. 

Максимальний за сезон показник (3,0 одиниці) було 
відмічено при пораненні у другій декаді липня, після 



ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016   171

чого спостерігали нерівномірне зниження протягом 
серпня-вересня.

У 2013 році у P. communis максимальний за сезон 
показник регенераційного коефіцієнта спостерігали 
вже у третій декаді квітня —  8,1 одиниці, протягом 
травня–серпня його величина коливалася від 2,31 до 
6,23 одиниці і поступово знизилася майже до нуля 
в осінній період (рис. 4).

У P. salicifolia протягом вегетації 2013 року, пер-
ший пік підвищеного регенераційного коефіцієнта спо-
стерігали у першій декаді травня з показником 4,76 
одиниці після чого було зниження до 2,19 одиниці 
у третій декаді травня. Максимального показника 
регенераційний коефіцієнт досягнув у третій декаді 
червня —  11,57 одиниці, а вже на початку липня по-
чалося затухання регенераційних процесів.

Рис. 4. Інтенсивність неморфогенного калюсогенезу видів Pyrus залежно від дати поранення (2013 р.)

Протягом весняних місяців 2014 року показник 
регенераційного коефіцієнта P. communis зростав від 
1,37 у третій декаді березня до 3,52 у першій декаді 
червня, після чого спостерігали невелике зниження 
регенераційної активності на початку другої декади 
червня (рис. 5). Вже з третьої декади червня поча-
лося поступове зростання регенераційного потенціалу, 
який досягнув свого піка з показником регенерацій-
ного коефіцієнта 9,00 одиниць на початку серпня. 
У другій декаді серпня регенераційний коефіцієнт 
ще був високим (7,36 одиниці), а вже у третій де-
каді серпня і першій декаді вересня різко зменшився 
(3,12 і 3,00 одиниці відповідно), а в кінці вересня 
і на початку жовтня спостерігали повне затухання 
регенераційних процесів.

У P. salicifolia у 2014 році показник регенерацій-
ного коефіцієнта поступово зростав протягом квітня 
і досягнув 2,70 одиниці у першій декаді травня. 
З другої декади травня до першої декади серпня 
тривав період підвищеної регенераційної активності 
з показниками регенераційного коефіцієнта вище 

трьох одиниць і його максимальним значенням 7,36 
одиниці у першій декаді червня. Після цього почи-
нався етап поступового зменшення регенераційного 
потенціалу. До кінця літа його показники ще залиша-
лися вище двох одиниць, але вже на початку вересня 
різко знизились до повного затухання регенераційних 
процесів в кінці вересня —  на початку жовтня.

Розрахунки коефіцієнтів кореляції показників ре-
генераційної здатності та окремих метеорологічних 
показників за період від поранення до загоювання 
ранки або припинення регенераційних процесів ви-
явили тенденцію більшої залежності регенераційного 
потенціалу від коливань середньодобової температури 
повітря у період від поранення до загоювання ранки, 
ніж від решти досліджених показників (табл. 2).

Так в усі роки досліджень виявлено сильну пряму 
залежність регенераційного коефіцієнта P. communis 
від середньодобової температури повітря за період 
регенерації (r= 0,73…0,80). Для P. salicifolia вияв-
лена середня пряма залежність між цими показника-
ми —  r= 0,66…0,59 у 2013 і 2014 роках відповідно.
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Рис. 5. Інтенсивність неморфогенного калюсогенезу видів Pyrus залежно від дати поранення (2014 р.)

2. Коефіцієнти кореляції між показниками регенераційної здатності видів Pyrus та метеорологічними по-
казниками у період регенерації

Вид

Показник
∑ефT>5°С 
за період 

регенерації

∑aкT
за період 

регенерації

GTK
за період 

регенерації

Сума опадів за 
декаду в період 

поранення

Сума опадів 
за період 

регенерації

Середньодобова 
температура 

повітря за період 
регенерації

2012
P. communis -0,16 -0,23 -0,63 -0,27 -0,51 0,80

P. salicifolia -0,51 -0,52 -0,08 -0,38 -0,56 0,29
2013

P. communis -0,03 -0,03 -0,11 -0,37 -0,13 0,73
P. salicifolia -0,07 -0,07 0,08 0,14 -0,12 0,66

2014
P. communis -0,36 -0,35 -0,56 -0,36 -0,60 0,78
P. salicifolia -0,30 -0,22 -0,39 0,15 -0,40 0,59

Виявлено середню зворотну кореляцію регенерацій-
ного коефіцієнта та суми опадів за період регенерації 
у обох видів у 2012 і 2014 роках, що становила 
r= -0,40…-0,60. Такою ж була залежність з по-
казником гідротермічного коефіцієнта, за винятком 
P. salicifolia у 2012 році (r= -0,39…-0,63), з по-
казниками суми активних і ефективних температур 
за період регенерації у P. salicifolia у 2012 році 
(r= -0,52 і r= -0,51) і у P. communis у 2014 році 
(r= -0,36 і r= -0,36), а також з сумою опадів за 

декаду в період поранення у P. salicifolia у 2012 році 
(r= -0,38) і у P. communis у 2013–2014 роках (r= 
-0,37 і r= -0,36). Кореляційна залежність регенера-
ційної здатності з рештою досліджених метеороло-
гічних показників була низькою (r= -0,30…+0,29).

Висновок
Інтенсивність неморфогенної посттравматичної 

регенерації у вивчених представників P. communis 
и P. salicifolia була неоднаковою, змінювалася за 
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роками досліджень і більше залежала від коливань 
температури, ніж від кількості опадів і гідротерміч-
ного коефіцієнта. Можна припустити, що періоди 
найбільшої регенераційної активності можуть бути 
сприятливими для виконання щеплень, живцювання, 
мікроклонування тощо, а також різних технологічних 
операцій, що супроводжуються травмами.

Протягом сезону регенераційна здатність P. com-
munis була вищою, ніж P. salicifolia, що дає підста-
ви припускати вищий рівень екологічної адаптації 
P. communis.
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О. А. Опалко, Н. Н. Кучер
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЕ РЕГЕНЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ PYRUS COMMUNIS L. И P. SALICIFOLIA PALL.

На примере представителей Pyrus communis L. и P. salicifolia Pall. рассмотрены особенности феномена 
неморфогенной посттравматической регенерации, благодаря которой происходит заживление всевоз-
можных ран у растений. Сравнение темпов и интенсивности заживления ранок с датами искусственных 
надрезов позволяет условно разделить вегетационный период изученных видов по их регенерационным 
потенциалам на следующие этапы —  нарастание темпов регенерации, относительное их снижение, вторая 
волна нарастания, и довольно быстрое затухание.

Установлена тенденция большей зависимости регенерационного потенциала от колебаний температуры, 
чем от количества осадков и гидротермического коэффициента. Высказано предположение, что показатель 
регенерационной способности косвенно свидетельствует об уровне экологической адаптации изучаемых 
генотипов, а периоды наибольшей регенерационной активности могут быть благоприятными для вегета-
тивного размножения, в том числе, выполнения черенкования и прививки, размножения in vitro, а также 
других технологических операций, сопровождающихся травмами.

Ключевые слова: адаптивность модификаций, вегетативное размножение, виды груши, гидротермический ко-
эффициент, in vitro, онтогенез, Pyrus L., регенерация.
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POSTTRAUMATIC REGENERATION PROCESSES AT PYRUS COMMUNIS L. 
AND P. SALICIFOLIA PALL.

Specific features of non-morphogenetic post-trauma regeneration, which facilitates the healing of possible plant 
damage, were studied on representatives of the Pyrus communis L. and Pyrus salicifolia Pall. The comparison 
of rates and intensity of wound healing to the dates of artificial notchings makes it possible to conditionally classify 
vegetative period of the species studied based on their regeneration potentials into such stages as —  regeneration 
rise, relative decrease, a second rise wave, and rather fast damping.

The tendency of higher dependence of regeneration potential on temperature fluctuations rather than on 
precipitation amount and hydrothermal coe%cient was established. The suggestion was made that a regeneration 
ability indicator confirms indirectly the level of ecological adaptation of the genotypes under study, and the pe-
riods of the highest regeneration activity can be favourable for vegetative propagation, including propagation by 
cutting and grafting, in vitro (micropropagation through plant tissue culture) and other technological processes 
accompanied by plant damage.

Key words: adaptive modifications, vegetative propagation, pear species, hydrothermal coe%cient, in vitro, ontogen-
esis, Pyrus L., regeneration.

УДК 582.29

Л. Я. Плескач1, С. Я. Кондратюк2, Т. Г. Трегуб1

1 Дендропарк «Олександрія» НАН України 
2 Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України

ЕПІФІТНІ ЛИШАЙНИКИ ПАРКУ СЛАВИ М. БІЛА ЦЕРКВА ЯК ОБ’ЄКТ 
ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ

Проведено ліхенологічні дослідження в насадженнях парку Слави міста Біла Церква. Виявлено 20 
видів епіфітних лишайників, що належать до трьох порядків: Candelariales, Lecanorales, Teloschistales та 
п’ятьох родин: Candelariaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae, Physciaceae та Teloscchistaceae. Найбільшим 
видовим різноманіттям характеризуються родини Physciaceae та Parmeliaceae. Найбільша кількість 
епіфітних лишайників була зафіксована на корі Fraxinus exselsior (15 видів), Acer campestre (12) та Tilia 
cordata (10).

Ключові слова: епіфітні лишайники, забруднення атмосфери, різноманіття

Вступ
Проблема забруднення атмосфери є одною з гло-

бальних екологічних проблем сучасності, адже чисте 
повітря —  це запорука нормального розвитку живих 
істот. Моніторинг стану навколишнього середовища 
проводиться в багатьох країнах та міжнародних 
організаціях. Ліхеноіндикація є ефективним мето-
дом біологічного моніторингу стану атмосферного 

повітря і базується на індивідуальній реакції видів 
лишайників на вміст різних забруднювачів[2, 3, 4]. 
Основною ознакою впливу міського середовища на 
лишайники є збіднення ліхенофлори та її кількісні 
та якісні зміни, різні морфологічні і фізіологічні від-
хилення тощо. Ліхенологічні дослідження в Україні, 
в основному, проводились в великих містах і про-
мислових центрах з сильним забрудненням повітря: 
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Харкові [1], Львові [5], Луцьку, Івано-Франків-
ську, Тернополі, Рівне [6], середні та малі міста 
ліхенологічно вивчені недостатньо.

Матеріали та методи
Ліхенологічні дослідження проводились насаджен-

нях парку Слави міста Біла Церква Київської об-
ласті. Біла Церква є великим промисловим центром 
Київської області. На стан атмосферного повітря 
міста мають вплив викиди промислових підприємств, 
автотранспорту та транскордонне перенесення за-
бруднюючих речовин. Основними підприємствами-
забруднювачами атмосфери є наступні: Білоцерківська 
ТЕЦ, ПАТ «Трібо» (завод азбестотехнічних ви-
робів), ПАТ «Росава» (шинний завод № 1), ВАТ 
«Валса» (шинний завод № 2), завод гумотехнічних 
виробів, ЗАТ НВФ «Ферокерам», ТОВ «Інтер-
ГТВ», АТ «Білоцерківсільмаш», К ПБМР «Біло-
церківтепломережа», КП «Білоцерківхлібопродукт», 
ДП ВАТ «Київхліб» та деякі інші.. Загальний обсяг 
викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
м Біла Церква за останні роки становив понад 12, 
1–12,5 тис. т., в тому числі від стаціонарних джерел 
–1,3–2,9 тис.т та пересувних— 9,6–10,2 тис.т. 
Доля викидів автотранспорту в загальній сумі ви-
кидів була 79,3–81,6%. В атмосферне повітря міста 
надходять від підприємств –забруднювачів сполуки 
азоту, діоксид та інші сполуки сірки, оксид вуглецю, 
неметанові леткі органічні сполуки, діоксид вуглецю, 
метали та їх сполуки, метан та деякі інші речовини.

Парк Слави знаходиться в центрі міста Біла Церк-
ва. Площа парку становить 4 га. Основними ланд-
шафтоутворюючими породами є: Acer campestre L., 
Acer platanoides L., Aesculus hippocastanum L., Betula 
pendula Roth., Fraxinus exselsior L., Picea pungens En-
gelm., Tilia cordata Mill. Зразки епіфітних лишайників 
відбирали з наступних форофітів: Acer campestre L., 
Acer platanoides L., Aesculus hippocastanum L., Betula 
pendula Roth., Fraxinus exselsior L., Populus sp., Salix 
alba L., Tilia cordata Mill., Robinia pseudoacacia L. та 
деяких інших порід. Описи лишайників проводили 
при основі форофіту (до 0,5 м), в середній частині 
стовбуру (на висоті 1,3 м та 2 м від поверхні грунту) 
на квадратах розміром 20 × 20 см з указуванням виду 
дерева та експозиції. При описі лишайникових угру-
повань фіксували всі види епіфітних лишайників та їх 
проективне покриття. Під час статистичної обробки 
використано чотири класи проективного покриття: 
1%, 1–20%, 20–50%, 50–100%, а також п’ять 

класів частоти трапляння: 1–5%, 5–10%, 10–30%, 
30–50%, 50–100%.

Результати досліджень та їх обговорення
В результаті проведеного дослідження в лока-

літетах парку Слави виявлено 20 видів епіфітних 
лишайників. Розподіл зафіксованих видів за таксо-
нами вищого рангу за сучасною системою грибів [7] 
показав, що вони представлені трьома порядками 
та п’ятьма родинами (табл.). Найбільшим видовим 
різноманіттям характеризуються родини Physciaceae 
(10 видів або 50% від всіх видів) та Parmeliaceae 
(4 види або 20%).

Дослідженнями показано, що за формою слані 15 
видів належать до листуватих лишайників, 5 —  до 
накипних. Кущисті види, які найбільш чутливі до 
забруднення атмосферного повітря не виявлені.

Найвищі показники частоти трапляння мали на-
ступні види: Physconia grisea (Lam.) Poelt (74,55%), 
Physcia adscendens (Th. Fr.) H. Oliver (60%), Phae-
ophyscia orbicularis (Neck.) Moberg (52,74%), дещо 
нижчі —  Oxneria huculica S. Y. Kondr. (41,82%). 
Велика кількість (50%) зафіксованих видів мали по-
казники трапляння менше 10%. В цю групу входять 
чутливі до атмосферного забруднення види: Melanelia 
subargentifera (Nyl.) Essl. та Hypogymnia physodes 
(L.) Nyl., середньочутливі: Physconia detersa (Nyl.) 
Poelt, P. distorta (With.) J. R. Laundon, P. perisidio-
sa (Erichsen) Moberg та деякі інші види. Найвищі 
показники проективного покриття в більшості до-
слідних форофітів мали Phaeophyscia orbicularis, 
Physconia grisea, а також Oxneria huculica на корі 
Fraxinus exselsior.

Дослідженнями показано, що серед дослідних 
деревних видів найбільша кількість епіфітних ли-
шайників була зафіксована на корі Fraxinus exselsior 
(15 видів), Acer campestre (12) та Tilia cordata (10), 
найменша —  у Betula pendula (3) та Aesculus hippo-
castanum (4 види). Враховуючи частоту трапляння 
та проективне покриття, виділено 3 групи відповідно 
до їх чутливості до атмосферного забруднення. Так, 
стійкими до забруднення атмосферного повітря ви-
явились: Physcia adscendens, Phaeophyscia orbicu-
laris, Physconia grisea та Oxneria huculica, середньо 
чутливими —  Candelariella xanthostigma (Pers.) Lett, 
Parmeiia sulcata Tayl, Physcia stellaris (L.) Nyl., 
P. tenella (Scop.) DC, чутливими —  Hypogymnia 
physodes, Melanelia subargentifera та Pleurosticta 
acetabulum (Neck) Elix et Lumbsch.
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1. Видовий склад епіфітної ліхенофлори парку Слави

Клас Lecanoromycetes
Порядок

Candelariales Lecanorales Teloschistales
Родина

Candelariaceae Lecanoraceae Parmeliaceae Physciaceae Teloscchistaceae
Вид
Candelariella xantho-
stigma

Lecanora allophana
Lecanora carpinea
Lecanora subfusca

Hypogymnia 
physodes
Melanelia subargen-
tifera
Parmelia sulcata
Pleurosticta acetab-
ulum

Amandinea punctata
Phaeophyscia nigri-
cans
Phaeophyscia orbi-
cularis
Physcia adscendens
Physcia stellaris
Physcia tenella
Physconia detersa
Physconia distorta
Physconia grisea
Physconia perisidiosa

Oxneria huculica
Xanthoria parietina

Висновки
В результаті проведеного дослідження в локалі-

тетах парку Слави міста Біла Церква виявлено 20 
видів епіфітних лишайників, що відносяться до трьох 
порядків та п’ятьох родин. Найбільше видове різно-
маніттям мали родини Physciaceae (10 видів) та Par-
meliaceae (4 види). Дослідженнями показано, що за 
формою слані 15 видів належать до листуватих ли-
шайників, 5 —  до накипних. Кущисті види, які най-
більш чутливі до забруднення атмосферного повітря 
не виявлені. Найвищі показники частоти трапляння 
мали наступні види: Physconia grisea (Lam.) Poelt 
(74, 55%), Physcia adscendens (Th. Fr.) H. Oliver 
(60%), Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg 
(52,74%). Серед дослідних деревних видів найбіль-
ша кількість епіфітних лишайників була зафіксована 
на корі Fraxinus exselsior (15 видів), Acer campestre 
(12) та Tilia cordata (10), найменша —  у Betula 
pendula (3) та Aesculus hippocastanum (4 види).
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ЭПИФИТНЫЕ ЛИШАЙНИКИ ПАРКА СЛАВЫ ГОРОДА БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ КАК 
ОБЪЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА

Проведены лихенологические исследования в насаждениях парка Славы города Белая Церковь. 
Выявлено 20 видов эпифитных лишайников, которые относятся к 3 порядкам: Candelariales, Lecanorales, 
Teloschistales и 5 семействам: Candelariaceae, Lecanoraceae, Parmeliaceae, Physciaceae та Teloscchistaceae. 
Наибольшим видовым разнообразием характеризуються семейства: Physciaceae и Parmeliaceae. 
Наибольшее количество эпифитных лишайников было зафиксировано на коре Fraxinus exselsior (15 
видов), Acer campestre (12) и Tilia cordata (10).

Ключевые слова: эпифитные лишайники, загрязнение атмосферы, разнообразие.

L. Ya. Pleskach1, S.Ya. Kondratyuk2, T.G. Tregub1

1 Dendro Park «Alexandria» of the NAS of Ukraine 
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EPIPHYTIC LICHENS OF THE SLAVY PARK OF BILA TSERKVA AS OBJECT OF 
ECOLOGICAL MONITORING

Lichenological investigations of arboreal stands of the Slavy Park were carried out. We identified 20 species of 
epiphytic lichens belonging to 3 orders: Candelariales, Lecanorales, Teloschistales and 5 families: Candelariaceae, 
Lecanoraceae, Parmeliaceae, Physciaceae, Teloscchistaceae. Most species diversity was represented families 
Physciaceae and Parmeliaceae. Majority of species was fixed on bark of Fraxinus exselsior (15 species), Acer 
campestre (12) and Tilia cordata (10).

Key words: epiphytic lichens, air pollution, diversity
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В. О. Пономаренко
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД І СИСТЕМАТИКА РОДУ JUNIPERUS L.

Представлено огляд літературних джерел щодо історії систематики роду Juniperus L., таксономічне 
положення видів якого постійно переглядається і змінюється. Проаналізовано положення роду в сучасних 
філогенетичних системах. Згідно нових даних щодо деяких критичних видів Juniperus L. переглянуто склад 
колекції рослин роду в Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України.

Вступ
У класичній біологічній систематиці таксономічні 

ознаки виду формувалися насамперед на основі 

морфологічних ознак і географічного поширення 
видів. Наразі спостерігаємо дискусію у підходах до 
класифікації рослинних організмів. Це пов’язано із 
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успіхами молекулярно-філогенетичних досліджень —  
розширено спектр застосовуваних генів та інших 
нуклеотидних послідовностей усіх трьох геномів 
рослин (ядерного, хлоропластного та міто-хон-
дріального), які використовуються для філогене-
тичних реконструкцій, що охопили практично всі 
групи рослин [17]. Послідовники кладистичних 
(«філогенетичних») принципів вважають, що так-
сономія має точно віддзеркалювати послідовність 
філогенетичного галуження, а прихильники син-
тетичного («еволюційного») підходу виступають 
за класифікацію на основі всіх доступних свідчень 
(реконструйованих шляхів еволюції, а також її фе-
нетичних наслідків) [1, 3].

В нових міжнародних класифікаціях, побудованих 
в основному на даних генетичного аналізу, таксо-
номічне положення видів активно переглядається, 
змінюються ранги таксонів, зменшується або збіль-
шується кількість видів і внутрішньовидових таксо-
номічних одиниць, відповідно виникають труднощі 
з ідентифікацією видів. Невизначене систематичне 
положення окремих видів спричиняє розбіжності 
з приводу їх назв у відповідності з ботанічною но-
менклатурою. Тому наразі в Україні здійснюється 
перегляд систематики Pinophyta і вносяться зміни 
до таксономічного складу та номенклатури окремих 
таксонів голонасінних, які природно ростуть та куль-
тивуються в Україні [16, 26].

У зв’язку з цим нами проведено огляд літератур-
них джерел щодо історії системи роду Juniperus L., 
яка завжди була предметом дискусії, проаналізовано 
зміни у систематиці, що спостерігаються в останні 
десятиріччя та переглянуто склад колекції рослин 
роду у Національному дендрологічному парку «Со-
фіївка» НАН України.

Результати досліджень та їх обговорення
Родова назва Juniperus зустрічалася вже у працях 

Плінія і Віргілія і походить від кельтського слова 
«енепрус» —  колючий [18]. Українська назва роду —  
«ялівець», або «яловець», російська —  можжевель-
ник, англійська —  Juniper. Існують уніноменальні 
назви (які складаються з одного слова), що поши-
рюються, як правило, на групу видів роду. Так, у Се-
редній Азії ялівець називають збірною тюркською 
назвою «арча», поширюючи цю назву на всі сланкі 
та кущові ялівці [19]. У цьому регіоні вживаними є 
також варіанти від слова «арча»: «артиш», «арша», 
«арца» [5, 20, 21]. У Білорусі ялівець називають 

«верес» або «ядловець», «ялавєц», «ялянец» [2], 
«яловец» [22].

Ялівці настільки відрізняються від інших кипари-
сових, що в існуючих системах родини Cupressaceae 
виокремлювалися в статусі підродини Juniperoideae, 
або триби Junipereae [23]. Деякі автори надавали 
роду Juniperus таксономічного статусу родини. Таки-
ми, зокрема, є системи Є. М. Кондратюка, (1960) 
[15]; В. М. Джанаєвої, (1969) [7]; Nagano, et al., 
(1991) [41]. Згідно з філогенетичною системою 
А. Л. Тахтаджяна (1978), рід Juniperus віднесено 
до триби Junipereae, підродини Cupressaideae, родини 
Cupressaceae, порядку Pinales, класу Pinopsida, під-
відділу Pinaceae, відділу Pinophyta [24].

Вважають, що рід Juniperus в еволюційному від-
ношенні є наймолодшим у порядку Cupressales і тому 
багато видів роду знаходяться у фазі становлення 
[25, 31]. Найактивніше видотворчі процеси відбу-
ваються у горах арідних областей: Криму, Кавказу, 
Середньої Азії (Копет-Даг, хребти Паміро-Алтаю, 
Тянь-Шань), в горах Центральної Азії, на півдні 
тихоокеанського узбережжя Північної Америки 
і в Середземномор’ї. Більшість видів мають неве-
ликі ареали, приурочені до певних гірських систем 
і лише два види —  J. communis і J. virginiana —  ма-
ють великі дез’юнктивні ареали, розміщені в різних 
природних зонах і висотних поясах гір. Вивчення 
сучасного поширення всіх видів роду дало підстави 
М. І. Ісмаїлову стверджувати [10, 11], що ялівці 
були і є типовими гірськими рослинами і що деякі 
рівнинні види (J. communis і близькі до нього види), 
є результатом екологічної диференціації ялівців.

Відомості щодо кількісного видового складу роду 
Juniperus у літературних джерелах суперечливі. 
У роботах різних авторів знаходимо, що їх від 35 
(A. Rehder, 1949; H. I. Welch, 1979) до 102 видів 
і 4 різновидностей (H. Gaussen, 1968). М. І. Іс-
маїлов вважає достовірними не більше 45 видів. 
Більшість систематиків вказує на наявність у роді 
60 (C. L. Hitchcock, A. Gronquist, M. Ownbey, 
1971; P. Ouden, B. K. Boom, 1978; Г. А. Денісова, 
Ф.С., Пелипенко, 1978) або 70 видів (Джанае-
ва, 1969; А. Л. Тахтаджян, 1978; Т. І. Cлавкіна, 
1968; Г. М. Козубов, Е. Н. Муратова, 1986) [5, 
10, 11, 13, 23, 24, 30, 34, 36, 43, 45]. Сучасні сві-
тові монографи відділу Pinophyta A. Farion (2001) 
та роду Juniperus R. P. Adams (2011) також вва-
жають дійсними біля 70 видів [32, 29], К. Mao et 
alt. — 65 видів [40].
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Вперше рід Juniperus описано французьким бо-
таніком-систематиком Ж. Турнефором (1700). За 
типовий взірець у описі Ж. Турнефора слугував вид 
J. communis L. і, відповідно, до роду були віднесені 
лише шпилькові ялівці (сучасні підроди Caryocedrus 
Endl. і Oxycedrus Spach.). Лускаті ялівці Ж. Тур-
нефор розглядав як особливий рід Cedrus. У 1737 
році видатний шведський систематик К. Лінней на 
основі спільності ознак у будові генеративних органів 
об’єднав шпилькоподібні і лускаті ялівці у один рід 
Juniperus L., не виділяючи внутрішньородових так-
сономічних одиниць. У класичній праці К. Ліннея 
«Spezies plantarum» (1753) описано 9 видів ялівців, 
сім з яких були новоописами [39].

У 1841 р, E. Spach вперше запропонував внутріш-
ньородову систематику і виділив дві секції: Sabina 
Spach та Oxycedrus Spach. У 1847 році S. Endlicher 
виділив третю секцію —  Caryocedrus —  з одним видом 
J. drupacea Labill., який зростає у горах Пелопонеса 
і Малої Азії. Більша частина систематиків приймає 
обсяг роду у розумінні S. Endlicher як такий, що міс-
тить три секції (Малєєв, 1949; Тахтаджян, 1978), 
в тому числі сучасні систематики. Так, Р. Адамс 
(2004) виділяє три секції: Caryocedrus; Juniperus 
(= Oxycedrus) і Sabina. Інші автори В. Л. Комаров 
(1932, 1934); H. Gaussen (1968); C. Lemoine-Se-
bastian, 1968; Г. А. Денисова і Ф. С. Пилипенко 
(1978), A. Farion (2005) виводять секції в ранг 
підродів. F. Antoine (1857) виводив перераховані 
три секції у ранг окремих родів. Цієї точки зору при-
тримувались Samall, 1933; Buccholz, 1946; Janchen, 
1949; Florin, 1951; Iwata et Kusaka, 1952; Li, 1953; 
Джанаєва, 1969 виокремлюючи два або три роди [5, 
7, 14, 15, 24, 28, 32, 34, 35, 37].

Розмежування видів роду Juniperus на три таксо-
номічних ранги відбиває реально існуючі морфоло-
гічні відмінності між ними, особливо у будові мікро-
стробілів, шишкоягід і листків. У межах трьох секцій 
(або підродів) спостерігається перехід від пазухових 
групових мікростробілів (секція Caryocedrus), через 
пазушні поодинокі мікростробіли (секція Oxycedrus) 
до поодиноких і кінцевих мікростробілів (секція 
Sabina); від частково дерев’янистих, у деякій мірі ки-
парисовоподібних шишкоягід (секція Caryocedrus), 
до повністю м’ясистих ягодоподібних шишкоягід 
(секції Sabina, Oxycedrus); від шпилькоподібного 
типу листків (секції Caryocedrus, Oxycedrus) до 
редукованих лускоподібних листків, притиснутих до 
пагона (секція Sabina). [13].

На підставі введення додаткових діагностичних 
ознак, деталізувалася система основних внутріш-
ньородових таксонів. Діагностування видів за цілим 
комплексом константних ознак, з врахуванням роз-
міру пилкових зерен, здійснено H. Gaussen (1968) 
[34]. Розподіл на секції видів підроду Oxycedrus 
базується на результатах вивчення морфологічної 
будови листків, а саме: кольору верхнього і нижнього 
боків листкової пластинки, кількості і розподілу про-
дихових смужок на ній, листкорозміщення на пагоні 
і даних про колір шишкоягід і кількість насіння в них. 
Такий же підхід зберігається при виділенні секцій 
серед видів підроду Sabina, із врахуванням форми 
краю листкової пластинки (цілокрая чи зазубрена) 
і географічного походження видів. Одночасно ав-
тором здійснено аналіз ознак з метою виявлення 
примітивних та більш спеціалізованих, спричинених 
впливом середовища. H. Gaussen формує комплекс 
примітивних ознак, за яким первинними формами 
ялівців є високі дерева з шпилькоподібними ціло-
країми листками у 3–4-членних кільцях, численними 
і дрібними пилковими зернами, синім і чорним за-
барвленням багатонасінних шишкоягід, волокнистою 
корою стовбурів. Відповідно похідними (вторин-
ними) ознаками є життєва форма куща, лускатість 
кори стовбурів і відсутність її волокнистості, м’ясисті 
лусковидні листки із зазубреним краєм, їх трійчасте 
чи перехреснопарне розміщення на пагоні, великі 
розміри пилкових зерен, червоне забарвлення шиш-
коягід і їх однонасінність, великі розміри шишкоягід. 
H. Gaussen прослідковує філогенетичний розвиток 
роду від примітивного (підроди Caryocedrus, Oxyce-
drus) до спеціалізованого стану (підрід Sabina). Ав-
тор виділяє 102 види і 4 різновидності, які на основі 
споріднених зв’язків групує у три підроди і у межах 
підродів Oxycedrus і Sabina виділяє 9 секцій і велику 
кількість серій. Система H. Gaussen’а, побудована 
з врахуванням мікроморфологічних ознак, має зна-
чні відмінності від систем, створених за ознаками 
макроморфологічного рівня, і отримала неоднознач-
ну оцінку інших систематиків. Так, М. І. Ісмаїлов 
(1968, 1974, 1975) вважає необґрунтованим опис 
численних різновидностей і форм роду Juniperus як 
існуючих видів [9–11]. Окрім того, інколи різно-
видності одного і того ж виду включалися Госсеном 
у різні секції, що викликає сумніви у достовірності 
встановлених споріднених зв’язків. В той же час 
позитивну оцінку більшості авторів отримує аналіз 
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ознак на предмет їх примітивності та розвинутості 
у напрямку спеціалізації.

G. Krüssmann, автор широко відомої серед спеціа-
лістів зеленого будівництва роботи «Die Nadelgehöl-
ze», систему H. Gaussen використав як основу при 
аналізі видів роду Juniperus [37]. Він визнає поділ 
видів роду на підроди та секції за H. Gaussen’ом, але 
уникає їх дроблення на серії. G. Krüssmann визнає 
дійсними не більше 60 видів, а також описує 170 
форм і культиварів роду, наводить характеристику 
їх морфологічних ознак і біологічних особливостей, 
подає інформацію про місце виникнення форм та їх 
поширення у культурі. Таксономічної класифікації 
роду за G. Кrüssmann дотримується і D. M. Gelderen 
(1986) [35].

Один із радянських монографів роду Junipe-
rus М. І. Ісмаілов (1974) [11] в обробці системи 
названого роду також використовує поділ роду на 
підроди, секції і серії за H. Gaussen, водночас ско-
рочуючи їх кількість. Автор виділяє 75 найбільш 
константних ознак вегетативних і генеративних ор-
ганів ялівців, які, на його думку мають діагностичне 
значення.

Підрід Juniperus L. поділяється ним на 3 секції: 
Oxycedroides Gauss. —  середземноморські мезо-
термні дерева (3–5 видів), листки з двома білими 
продиховими смужками, шишкоягоди червоні або 
червонобурі; Regioides Gauss. —  євроазійські —  схід-
но-азійські мікротермні дерева і кущі (4–6 видов), 
листки с однією білою продиховою смужкою, шиш-
коягоди темно-сині; Recurvoides Gauss. —  централь-
ноазійські мікротермні кущі та стланці (6–8 видів), 
листки голчасті, короткі, притиснуті до пагонів, 
шишкоягоди чорні, однонасінні.

Підрід Sabina Spach. ділиться на 3 секції: Polycar-
poides Ant. —  мезотермні та оліготермні високі дерева 
(20–25 видів), багатонасінні ялівці; Virginoides 
Gauss. —  північноамериканські мезо- та оліготермні 
дерева (18–20 видів), багатонасінні ялівці; Pseu-
dosabinoides Ant. (Monospermae) —  центральноа-
зіатські мікротермні дерева, кущі і стланці (18–20 
видів), однонасінні з чорними шишкоягодами. Кож-
на з названих секцій підроду Sabina ділиться на 
дві серії: Folia denticulatae Engelm. —  дрібнозубчаті 
листки і Folia integrae Engelm. — цільнокраї листки.

Третій підрід Caryocedrus монотиповий.
Позитивними рисами цих систем є те, що всі 

види, які входять в ту чи іншу серію і секцію, є 

близькими між собою за морфологічними та еколо-
гобіологічними властивостями.

Пошуки нових ознак для діагностування видів 
продовжуються. Так, ще на початку ХХ століття 
в систематиці почали використовувати дані порів-
няльного вивчення хімічного складу рослин. На 
думку Ph. Lebreton (1990), метаболіти (поліфеноли, 
лігнін, поліоли) можуть слугувати маркерами при ви-
вченні системи голонасінних [38]. P. Gadek (1989) 
пропонує використовувати показники якісного і кіль-
кісного складу листкових біфлавонідів у систематиці 
Cupressaceaе [33]. На основі аналізу ефірних олій 
проводилось хемосистематичне вивчення ялівців 
з Антильських, Багамських і Бермудських остро-
вів, заходу і південного сходу Північної Америки 
(R. Р. Adams, H. Lawrence, 1983; R. Р. Adams, 
von R. Ernst, H. Lawrence, 1983) [27, 28]. Запро-
поновано використовувати у систематиці хвойних 
дані морфологічної та анатомічної будови насінини 
та насінної оболонки [8].

Нині питання систематики розглядаються як 
комплекс класичних методів досліджень із методами 
геносистематики, які дозволяють об’єктивно встано-
вити ступінь генетичної спорідненості між різними 
систематичними групами рослин.

Згідно нової лінійної системи голонасінних 
(M.J.M. Christenhusz et alt., 2011) таксони розта-
шовані у новій послідовності —  рід Juniperus нале-
жить до родини Cupressaceae, порядку Cupressales, 
підкласу Pinidae [31].

Сучасні світові монографи відділу Pinophyta A. Far-
ion (2005) та роду Juniperus R. P. Adams (2004) 
вважають достовірними біля 70 видів [29, 32].

Критичне опрацювання опублікованих сучасних 
досліджень спонукало внесення змін до таксономіч-
ного складу та номенклатури представників Pino-
phyta в Україні (Єна А. В., Шевера М. В. (2011), 
Кузнецов С. І. та ін.., 2013) [16, 26].

За спеціалізованими дендрологічними виданнями, 
у яких таксони роду Juniperus розглядалися згідно 
системи, яка ґрунтувалася на роботах А. Л. Тах-
таджяна (1978) та A. Rehder (1949), в Україні 
природно росли та культивувалися 22 види роду 
[4,6]. Наразі таксономічний склад голонасінних 
рослин в Україні переглянуто відповідно до нової 
сучасної класифікації колективом авторів (С. І. Куз-
нецов, О. М. Курдюк, К. В. Маєвський, А. І. Жила, 
2011) [16]. Згідно нових даних визнається 18 
дійсних видів ялівців які ростуть і культивуються 



182        ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016

в Україні. Зазначені вище автори відмічають, що 
сучасна класифікація голонасінних відрізняється 
від попередніх, але вона є обґрунтованою, зокрема, 
з генетичної точки зору і може бути використаною 
в роботі з хвойними рослинами.

Тому нами здійснено перегляд таксономічного складу 
колекції рослин роду Juniperus, які культивуються у На-
ціональному дендрологічному парку «Софіївка» НАН 
України. Згідно дендрологічних видань [4, 6], колекція 
роду налічувала 19 видів ялівців (таблиця 1).

1. Таксономічний склад колекції роду Juniperus L. у Національному дендрологічному парку «Софіївка» 
НАНУ за різними системами.

№ Власні назви таксонів за попередніми системами Власні назви таксонів за сучасною міжнародною 
системою роду

1 J. chinensis L. J. chinensis L.
2 J. communis  L. J. communis  L.
3 J. conferta Parl. J. rigida var. conferta
4 J. davurica Pall. J. sabina var. davurica (Pall.) Farjon
5 J. excelsa M. Bieb. J. excelsa M. Bieb.
6 J. foetidissima Willd. J. foetidissima Willd
7 J. horizontalis Moench. J. horizontalis Moench.
 8 J. oxycedrus L. J. deltoids R.P. Adams
9 J. × media Dmitr. J. × media Dmitr.

10 J. pingii W.C. Cheng ex Ferre J. pingii W.C. Cheng ex Ferre
11 J. procumbens (Sibold ex Endl.) Mig. J. procumbens (Sibold ex Endl.) Mig.
12 J. pseudosabina Fisch. & C.A. Mey. J. pseudosabina Fisch. & C.A. Mey.
13 J. sabina L. J.  sabina L.
14 J. sargentii (A.Henry) Takeda ex Nakai J. chinensis var. sargentii A.Henry
15 J. scopulorum Sarg. J. scopulorum Sarg.
 16 J. squamata  Buch.-Ham. & D. Don. J. squamata  Buch.-Ham. & D. Don.
 17 J. semiglobosa Regel J. semiglobosa Regel
18 J. turkestanica Kom. synonym J. pseudosabina Fisch. & C.A. Mey
19 J. virginiana L. J. virginiana L.

Номенклатурно-таксономічні зміни згідно сучас-
них міжнародних систем роду Juniperus (A. Farion 
(2001), Adams et al., 2003) відмічені для п’яти 
видів, наявних у колекції. Три види, а саме —  J. sar-
gentii (A. Henry) Takeda ex Nakai. J. conferta Parl., 
J. davurica Pall., набули статусу внутрішньовидових 
таксономічних одиниць. Тепер вони розглядаються 
як різновидності у межах інших видів: J. chinensis 
var. sargentii A. Henry.; J. rigida var. conferta; J. sa-
bina var. davurica (Pall.) Farjon.

Перевизначення торкнулися кримського виду 
J. oxycedrus L., сіянці якого до колекції Національ-
ного дендрологічного парку «Софіївка» отримували 
з Нікітського ботанічного саду і Національного 
ботанічного саду ім.. М. М. Гришка. За новітніми 

даними дійсний J. oxycedrus L. росте у Португалії, 
Іспанії, Франції та Марокко. Рослини цього виду 
мають ланцетні листки, шишкоягоди гладенькі 
або з ледь помітними рубчиками на місці луско-
вих верхівок. Раніше вважали, що до J. oxycedrus 
належить таксон J. deltoides R. P. Adams, який 
відрізняється вузько трикутними листками, що не 
звужуються при основі, а також верхівками лусочок 
на шишкоягоді, які стирчать. А. В. Єна, М. В. Ше-
вера (2011), розглядаючи таксони Pinophyta при-
родної флори України, які у міжнародних системах 
зазнали суттєвих номенклатурно-таксономічних 
змін порівняно з останнім зведенням для флори 
України (Мосякін, Федорончук, 1999), розгляда-
ють J. deltoides R. P. Adams замість J. oxycedrus L. 
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R. P. Adams у протолозі J. deltoides (R. P. Adams, 
2004) серед цитованих гербарних зразків вказує 
і на зібрані у травні 1959 року в Україні, в Ялті, 
біля Нікіти [26].

Необхідність ревізії таксонів у групі близькоспо-
ріднених середньоазійських видів (J. seravschanica 
Коm., J. turkestanika Коm. та інші) відмічали багато 
авторів [23, 12]. Європейськими систематиками 
[29, 32] вид J. turkestanika Коm. розглядаються як 
синонім J. pseudosabina Fisch. et Mey.

Таким чином, станом на 2016 рік колекція рос-
лин роду Juniperus Національного дендрологічного 
парку «Софіївка» у відповідності з сучасними між-
народними системами (A. Farion (2005), Adams 
(2004)) налічує 15 дійсних видів і різновидності 
ще трьох видів.

Висновки
Прослідковано, що зміна ознак, які використо-

вуються для діагностування видів, спричиняє появу 
певних розбіжностей у поглядах систематиків щодо 
таксономічного рангу, об’єму і положення роду Ju-
niperus у системі вищих рослин.

Загального визнання набуває нова міжнародна 
класифікація Pinophyta, побудована в основному на 
даних генетичного аналізу. Критичне опрацювання 
опублікованих досліджень спонукало внесення змін 
до таксономічного складу та номенклатури пред-
ставників Pinophyta в Україні.

Таксономічний склад колекції рослин роду Juni-
perus Національного дендрологічного парку «Со-
фіївка» у відповідності з сучасними міжнародними 
системами налічує 15 дійсних видів, 3 різновидності 
та 96 культиварів.
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В. А. Пономаренко
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

ТАКСОНОМИЧЕСКИЙ СОСТАВ И СИСТЕМАТИКА РОДА JUNIPERUS L.

Представлен обзор литературных источников об истории систематики рода Juniperus L., таксономиче-
ское положение видов которого постоянно пересматривается и изменяется. Проанализовано положение 
рода в современных филогенетических системах. Согластно новых данных о некоторых критических видах 
Juniperus L. пересмотрено состав коллекции растений рода в Национальном дендрологическом парке 
«Софиевка» НАН Украины.

V. А. Ponomarenko
The National Dendrological Park «Sofiyivka» NAS of Ukraine

THE TAXONOMIC COMPOUND AND THE SYSTEMATIC OF GENUS JUNIPERUS L.

The review of the literature data about the history of taxonomy of the genus Juniperus L., the taxonomic po-
sition of species whose is now constantly is reviewed and changed. The analysis of position the genus in modern 
phylogenetic systems. According to the new data regarding some of critical species Juniperus L. of reconsidered 
of the composition of collection at the National Dendrological Park «Sofiyivka» NAS of Ukraine.

УДК 581.6

Г. М. Пономаренко
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ЯКІСТЬ НАСІННЯ PINUS MUGO SSP. MUGO У КУЛЬТУРІ 
І В ПРИРОДНЬОМУ АРЕАЛІ

Представлено результати досліджень кількісних та якісних характеристик насіння Pinus mugo ssp. 
mugo різного географічного походження.

Вступ
Початкові етапи інтродукційної роботи з окре-

мим видами, як правило, пов’язані з обмеженою 
кількістю рослин, які впроваджуються в нові умови 
певного регіону. У дендрологічному парку «Софіїв-
ка» перша рослина P. mugo висаджена у 1958 році 
на Кавказькій гірці (наразі острів Ітака) в розщілині 

між кам’яними глибами, як елемент декорування 
оглядового майданчика. В подальшому, з тією ж 
метою —  як складові частини рослинних компо-
зицій, в парковий ландшафт були впроваджені 28 
рослини виду. Хоча кількість рослин була незначна, 
але вони репрезентували підвидову різноманітність 
виду P. mugo (P. mugo ssp. mugo —  2 рослини, 
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P. mugo ssp. rotundata —  26, P. mugo ssp. uncinata —  
1) досягли репродуктивного віку і спостереження за 
ними дало підставу для попереднього висновку про 
перспективність інтродукції представників P. mugo 
в умовах Правобережного Лісостепу України.

З 2008 року розпочато новий етап інтродукційної 
роботи з рослинами P. mugo, метою якого стало 
закріплення виду в культурі Правобережного Лісо-
степу України. Для цього необхідно було забезпечити 
чисельний ріст місцевої інтродукційної популяції 
і формування властивої виду внутрішньопопуляційної 
структури, яка формується під впливом природного 
добору на всіх етапах онтогенезу [3, 8].

Відомо, що інтродукція ведеться в основному 
насінним способом і насіння бажано отримувати по 
можливості з більшої кількості рослин природної 
популяції, а також з центрів культури. Тому од-
ним із наших завдань було залучення в регіон до-
слідження насіння P. mugo різного географічного 
походження, із популяцій природного ареалу і місць 
культури, а також місцевої репродукції. В даній 
статті узагальнені дані щодо морфології та якості 
насіння в досліджених нами зразках насіння різного 
географічного походження одного з підвидів сосни 
гірської —  P. mugo ssp. mugo.

Забарвлення, форма і розміри насіння є важливи-
ми морфологічними ознаками, які широко викорис-
товуються у насінництві і популяційній біології [11, 
19]. Морфологія насіння Pinaceae Adans., зокрема 
роду Pinus описана в літературі досить детально [10, 
18], але не для всіх видів і підвидів. Літературні дані 
щодо морфології і якості насіння насіння P. mugo ssp. 
mugo досить обмежені. З доступних нам джерел 
відомі дослідження О. В. Чубатого (1965), який 
визначав схожість насіння сосни гірської, зібраного 
в Українських Карпатах в різних умовах місцезрос-
тання. Названий автор пророщував насіння на вод-
них витяжках торф’янистого ґрунту і на воді, отри-
мавши подібні результати схожості: 86–88% [21]. 
Питання насінного розмноження P. mugo в умовах 
культури розробляли A. N. Roberts F., W. Moeller 
(1968) —  штат Орегон США [25], Strakauskaite 
(2004) [26], Danusevičius (2012) —  Литва [23]. 
С. А. Терещенко, Е. А. Горбатенко (2012) в умовах 
Калінінградської області Росії [20]. Мажула О. С., 
Соломаха Н. Г. (2010) займалися насінним розмно-
женням P. mugo на сході України [13].

Матеріали та методи досліджень
Для дослідів брали насіння P. mugo ssp. mugo із 

природної популяції Чорногірського масиву (Україн-
ські Карпати, гора Говерла) яке отримували у 2008–
2009 рр. від аматора-дендролога Івана Мандзюка 
та збирали особисто під час експедиційної поїздки 
в Карпати у 2009 році; отримували по делектусам 
насіння з Національного БС ім. М. М. Гришка (м. 
Київ, 2009 р.), Донецького БС НАН України —  
2010 р., Ботанічного саду Клайпедського університе-
ту (м. Клайпеда, Литва, 2012 р.), Ботанічного саду 
Ягеллонського університету (м. Краків, 2009 р.), 
Біосферного заповідника «Асканія-нова» (2012 р.); 
збирали насіння у вуличних насадженнях м. Ужгорода 
(2012 р.), і м. Закопане (підніжжя Польських Татр 
2009 р., 2015 р.). Впродовж 2008–2015 збирали 
насіння місцевої репродукції з насаджень НДП 
«Софіївка».

Підвидову приналежність рослин визначали за 
К. I. Christensen [22]. Колір насіннєвої шкірки 
описували за шкалою кольорів The Royal Horticul-
tural Society (RHS) [14]. Визначали вагу насіння 
за ДГСТ 13056.4–67 [4], пустонасінність —  за 
рекомендаціями Y. Owens, 2007 [24]. Встанов-
лювали абсолютну лабораторну схожості і енергію 
проростання за ДГСТ 13056.6–97 [5] насіння 
закладали в чашки Петрі та поміщали у термо-
шафу при температурі 25 °С. Енергію проростання 
насіння визначали на 7, а схожість —  на 15 день. 
Статистичний аналіз результатів виконували за 
методикою Л. О. Атраментової [1].

Результати досліджень та їх обговорення
Насіння P. m. ssp. mugo має обернено яйцевидну 

форму і прикріплене до халазального кінця насінини 
плівчасте, тонке, злегка прозоре крило.

У вибірках із 1000 насінин зібраних у популяції 
P. m. ssp. mugo Чорногірського масиву Українських 
Карпат у 2008–2009 роках нами відмічені шість 
варіантів забарвлення насіння (рис. 1), а також 
встановлена масова частка різнокольорових фракцій 
насіння у загальній вибірці (рис. 2).

Насіння у досліджених зразках було однорідним 
чорним, темно-сірим, коричневим, гірчичним, бе-
жевим або плямистим. Взрізуванням насінин різно-
кольорових фракцій встановлено, що виповненими, 
з нормально розвиненим зародком були чорні, тем-
но-сірі, коричневі, гірчичні та плямисті насінини.
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Рис. 1. Частка різнокольорового насіння з при-
родної популяції за кількістю

Рис. 2. Частка різнокольорового насіння з при-
родної популяції за масою

В усіх досліджених нами зразках насіння сосни 
гірської з природних популяцій і з умов культури 
насінини із бежевим забарвленням насінної шкірки 
були невиповненими, із недорозвиненими на різних 
стадіях розвитку насінними зачатками, що підтвер-
джено їх взрізуванням. Співставлення кількісної 
частки цих насінин у досліджених зразках (рис. 1, 
3) та їх частки за масою (рис. 2 і 4) засвідчує, що 
масова частка їх значно менша і ці показники також 
є непрямим підтвердженням не виповненості насінин 
бежевого кольору.

Кількість невиповненого насіння вища у місцях 
культури. Як видно з рис. 3 і 4 частка невиповненого 

насіння бежевого кольору у вибірках, які збирали-
ся у НДП «Софіївка» у порівнянні із отриманими 
зразками насіння з природних популяцій є значно ви-
щою —  за кількістю насінин на 39,7%, за їх масовою 
часткою —  на 23,5%. У зразках насіння, зібраних 
у вуличних насадженнях міста Ужгород невиповне-
ного насіння було більше на 29% за кількістю і на 
10,9% за масою, у місті Закопане —  на 21% за 
кількістю і на 7% за масою, у місті Краків —  на 2,4% 
за кількістю і на 1,3% за масою.

Отже, зразки насіння з природної популяції Чор-
ногірського масиву, місцевої репродукції та зазна-
чених вище місць культури P. m. ssp. mugo містили 
значну частку невиповнених, пустих насінин. При-
чиною вищої пустонасінності насіння, зібраного 
у культурі, може бути самоопилення, адже штучні 
насадження культур P. m. ssp. mugo кількісно збід-
нені [2,7,8].

Встановивши частку пустонасінності для кожного 
зразка, ми відділили пусте насіння і в подальшому 
працювали лише із виповненими насінинами, ви-
значаючи показники абсолютної ваги, абсолютної 
схожості та енергії проростання. Зразки насіння, 
отримані по делектусам з ботанічних установ, не 
містили невиповненого насіння.

Виповнені насінини у зразках з природної поляції 
Чорногірського масиву основному були чорними, 
але 19% виповненого насіння мало інше забарв-
лення насінної шкірки (рис. 1). Відомо, що роду 
Pinus властива наявність форм за кольором насіння 
в природних популяціях і у штучних насадженнях 
[6,9,15]. Відмічена щорічна стабільність прояву цієї 
морфологічної ознаки для окремих рослин, однак 
відмічена можливість зміни інтенсивності забарв-
лення насіння —  в один і той же рік у одних дерев 
може спостерігатись потемніння кольору, у інших —  
освітлення [7, 17].

Аналізуюча отримані дані, можна припустити, що 
у природній популяції Чорногірського масиву (Укра-
їнські Карпати, гора Говерла) є щонайменше чотири 
форми P. m. ssp. mugo, відмінних за кольором ви-
повненого насіння: з чорним, коричневим, гірчичним 
і плямистим насінням. Без спостережень за кущами, 
з яких було зірвано шишки із насінням темно-сірого 
кольору стверджувати можливість існування такої 
форми не можемо. Цілком можливо, що це зміна 
інтенсивності кольору чорнозабарвленого насіння.
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Рис. 3. Частка різнокольорового насіння з місць культури за кількістю,%

Рис. 4. Частка різнокольорового насіння з місць культури за масою,%

Представники P. m. ssp. mugo, що є об’єктами 
наших досліджень в НДП «Софіївка» і в місті Умань 
належать до форми із чорним забарвлення насінної 
шкірки. У зразках насіння P. m. ssp. mugo із місць 
культури виповнені насінини мали чорний колір, 
у зразку насіння із Ботанічного саду Ягеллонського 
університету (м. Краків) виповнене насіння мало 
чорний і коричневий колір (рис. 3, 4).

Нами здійснено морфометричні дослідження різ-
нокольорових фракцій насіння P. m. ssp. mugo, 

зібраного у природній популяції та у місцях культур 
виду (табл. 1 і 2). Важливим показникам якості 
насіння є вага 1000 насінин. Абсолютна вага тисячі 
насінин з популяції P. m. ssp. mugo Чорногірського 
масиву становила —  4,94±0,421, з місць культур 
в НДП «Софіївка» —  5,7±0,416 г, з Ужгорода —  
5,3±0,384 г, із Закопане —  5,2±0,396 г з Кра-
кова —  5,49±0,418 г. Вага насіння з природної 
популяції і місць культур, а також показники до-
вжини і ширини насінин різнокольорових фракцій 
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з природного ареалу і з місць культур (табл. 1, 2) 
засвідчують наявність незначних розбіжностей, які 
є результатом властивої виду мінливості за цими 

ознаками, однак істотних відмінностей між різно-
кольоровими фракціями насіння за розмірами не 
встановлено.

1. Морфометрична характеристика і показники якості різнокольорових фракцій насіння P. m. ssp. mugo 
з природної популяції Чорногірського масиву (Українські Карпати, гора Говерла, 2008–2009 рр.)

Забарвлення насіння Довжина, см Ширина, см Енергія проростання,% Абсолютна схожість, %
чорне  0,48±0,038  0,28±0,028 96,2 98,3
гірчичне  0,45±0,041  0,25±0,031 82,7 92,1
темно-сіре  0,47±0,036  0,26±0,025 90,5 96,6
коричневе  0,45±0,033  0,25±0,019 91,4 94,2
плямисте  0,43±0,039  0,24±0,022 84,9 93,5
світло-бежеве  (невиповнене)  0,37±0,031  0,2±0,017 ― ―

Різнокольорові фракції виповненого насіння 
P. m. ssp. mugo з природної популяції мали подібні 
показники схожості —  92–98%, більшими були 
розходження показників енергії проростання. У при-
родних умовах активність проростання є одним із 
головних факторів успішної реалізації насінного 
поновлення. У нашому досліді швидко проростало 
насіння з чорним і коричневим кольором насінної 
шкірки, різниця показників схожості насіння і енергії 
проростання для нього становила всього 2 і 3% 

відповідно. Для темно-сірого насіння ця різниця ста-
новила 6%, для плямистого і гірчичного —  9 і 10%.

Показники абсолютної схожості насіння, отри-
маного з різних центрів культури, значно відрізня-
лися між собою. Високими були середні показники 
схожості насіння місцевої репродукції, а також зі-
браного нами насіння у містах Краків, Закопане, 
Ужгород —  у межах 95–90%. Розходження показ-
ників схожості і енергії проростання для цієї групи 
насіння становило від 1 до 4%.

2. Морфометрична характеристика і показники якості насіння P. m. ssp. mugo з місць культури

Місце збору Забарвлення 
насіння Довжина, см Ширина, см Енергія 

проростання,%
Абсолютна 
схожість, %

Умань чорне 0.49±0.011 0.32±0.018 90,8 94,5
Київ чорне 0.47±0.015 0.27±0.016 83 88
Донецьк чорне 0.42±0.021 0.25±0.019 69 74
Ужгород чорне 0.49±0.008 0.29±0.014 89 90

Краків
чорне 0.48±0.019 0.29±0.015 89 93

коричневе 0.46±0.031 0.25±0.034 82 89
Клайпеда чорне 0.45±0.034 0.25±0.025 72 78
Асканія-Нова чорне 0.41±0.018 0.25±0.014 33 46
Закопане чорне 0.47±0.015 0.29±0.013 93,2 95,1

Схожість насіння отриманого по делектусам з бо-
танічних установ становила 88–46%. Можливою 
причиною такої значної розбіжності показників аб-
солютної схожості насіння може бути різний термін 
зберігання насіння.

Всі зразки насіння використані нами для отриман-
ня сіянців P. m. ssp. mugo.

Висновки
1. Аналіз зразків насіння сосни гірської із різних 

місць географічного походження засвідчує наявність 
морфологічної поліваріантності за кольором насінної 
шкірки у природній популяції Чорногірського масиву 
(Українські Карпати, гора Говерла) та обмежену ва-
ріативність за цією морфологічною ознакою зразків 
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насіння із місць культури. Представники P. m. ssp. 
mugo в осередках культури представлені поодино-
кими екземплярами або невеликими групами, а тому 
цілком передбачуваною є обмеженість варіантів цієї 
морфологічної ознаки у порівнянні із природними 
популяціями.

2. Досліджені зразки насіння різного географіч-
ного походження (окрім отриманих по делектусам), 
містили значну частку невиповненого насіння. Частка 
пустонасінності вища у зразках із місць культури.

3. Насіння різнокольорових фракцій із зразків, 
отриманих з природної популяції і місць культури 
мало подібні морфометричні показники.

4. Різнокольорові фракції виповненого насіння 
P. m. ssp. mugo з природної популяції мали подібні 
показники схожості, більшими були розходження 
показників енергії проростання. Насіння із місць 
культури мало більшу розбіжність у показниках аб-
солютної схожості та енергії проростання, що може 
бути пояснено різним терміном зберігання насіння.

5. Колір насінної шкірки може бути показником 
для визначення виповненості насіння P. m. ssp. mugo, 
адже у зразках дослідженого насіння всі невиповнені 
насінини мали однаковий бежевий колір.

Перелік посилань
1. Атраментова Л. О. Статистика для біологів: 

Підручник / Л. О. Атраментова, О. М. Утєв-
ська —  Х.: Видавництво “НТМТ”, 2014. — 
331 с.

2. Бородина Н. А., Комаров И. А., Лапин П. И. 
и др. Семенное размножение интродуцирован-
ных древесных растений, М., «Наука», 1970. — 
319 с.

3. Виноградова Ю. К. Процессы микроєволюции 
у адвентивных и интродуцированных растений: 
Автореф. дис. д-ра биол. наук: 03.00.05 / Глав. 
бот. сад РАН. —  М., 1992. — 40 с.

4. ГОСТ 13056.1–11–75 Сборник ГОСТов./ Се-
мена деревьев и кустарников. Правила отбора 
образцов и методы определения посевных ка-
честв семян. —  М.: ГК СССР по стандартам. — 
1988. — 191 с.

5. ГОСТ 13056.6–97. Метод определения 
всхожести. Взамен ГОСТ 13056.6–75; 
Введ. 01.01.2000. —  К.: Госстандарт Украины, 
1999. — 27 с.

6. Грабова Т. Е. Морфология семян аборигенных 
и интродуцированных видов семейства сосновых 

(Pinaceae Lindl.) Украины: Автореф. дис. канд. 
биол. наук: 03.00.05 / К., 1985. — 18 с.

7. Гринаш М. Н. Изучение морфологических и био-
химических признаков семян сосен, их значе-
ние в систематике рода Pinus L.: Автореф. дис. 
канд. биол. наук: 03.00.05 / Москва, 2003. — 
18 с.

8. Захаренко Г. С. Биологические основы интро-
дукции и культуры видов рода кипарис (Cupres-
sus L.) /Захаренко Г.С. —  К.: Аграрна наука, 
2006. 256 с.

9. Коршиков И. И., Тердыга Н. С., Бычков С. А. 
Популяционно-генетические проблемы дендро-
техногенной интродукции (на примере сосны 
крымской). —  Донецк: ООО “Лебедь”, 2002. — 
328 с.

10. Курдиани С. Ф. Лесорастительное райониро-
вание СССР / С.Ф Курдиани // Лесопром. 
Вестн. — 1908. — № 26. —  С. 237–240.

11. Левина Р. Е. Репродуктивная биология семен-
ных растений (Обзор проблемы). —  М.: Наука, 
1981. — 95 с.

12. Лыпа А. Л. Софиевка / Лыпа А. Л. —  К.: Изд-
во АН УССР, 1948. — 110 с.

13. Мажула О. С., Соломаха Н. Г. Pinus mugo 
Turra как перспективный вид для обогащения 
ландшафтов промышленных городов восто-
ка Украины. / О. С. Мажула, Н. Г. Солома-
ха Промислова ботаніка: стан та перспективи 
розвитку: Матеріали VІ міжнар. Наук. Конф. 
“Промислова ботаніка: стан та перспективи 
розвитку” (Донецьк, 4–7 жовтня 2010 р.). —  
Донецьк, 2010 —  С. 282–284.

14. Міжнародна еталонна шкала кольорів —  The-
Royal Horticultural Society (RHS) (2001) [елек-
тронний ресурс] —  режим доступу до каталогу.: 
http://flower-lover.narod.ru/RHS.htm

15. Мамаев С. А. Формы внутривидовой изменчи-
вости древесных растений (на примере семейства 
Pinaceae на Урале). —  М.: Наука, 1973. — 284 с.

16. Некрасов В. И. Особенности формирования 
популяции сосны обыкновенной / Отв. ред. 
В. И. Некрасов. —  М.: Наука, 1984. — 128 с.

17. Николаева М. Г. Справочник по проращиванию 
покоящихся семян. / Николаева М. Г., Разумо-
ва М. В., Гладкова В. Н. —  Л.: Наука, 1985. — 
347 с.

18. Правдин Л. Ф. Сосна обыкновенная / 
Л. Ф. Правдин —  М.: Наука, 1964. — 190 с.



ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016   191

19. Пономаренко Г. М. Pinus mugo Turra в Наці-
ональному дендрологічному парку «Софіївка» 
НАН України / Г. М. Пономарено // Теоре-
тичні та прикладні аспекти збереження біорізно-
маніття: матеріали наук. конф. молодих дослід-
ників, 6–8 вересня 2016 р., Умань)  / —  Умань: 
ВПЦ «Візаві» (видавець «Сочінський»), 
2016. —  С. 41–42.

20. Терещенко С. А., Горбатенко Е. А. Семен-
ное размножение сосны (Pinus L.) в усло-
виях Калининградской области / С. А. Те-
рещенко, Е. А. Горбатенко // Известия 
Калининградского государственного технического 
университета. — 2012. — № 27. —  С. 173–177

21. Чубатий О. В. Соснове криволісся українських 
Карпат. —  К.: «Урожай», 1965–136 с.

22. Christensen K. I. Taxonomic revision of the Pinus 
mugo complex and P. × rhaetica (P. mugo × P. syl-
vestris) (Pinaceae) / Christensen K. I. // Nordic 

Journal of Botany., 1987. — № 7. —  Р. 383–408.
23. Danusevičius. D. Spontaneous hybridization 

between Pinus mugo and Pinus sylvestris at the 
lithuanian seaside: A morphological survey / Da-
nusevičius, D. Marozas, V. Brazaitis, G. Petro-
kas, R. Christensen // The Scientific World 
Journal. — 2012.

24. Owens. J.N., et al., Whitebark pine (Pinus albi-
caulis Engelm.) seed production in natural stands, 
Forest Ecol. Manage. (2007), doi:10.1016/j.
foreco.2007.09.067.

25. Roberts. A.N., Moeller F. W. Propagation of Mugo 
pine successful. / A. N. Roberts, F. W. Moeller // 
Ore. Orn. Nurs. Dig.. 1968. Vol.12, (1), P. 1–2

26. Strakauskaite N. Klaipeda, the Curonian Spit 
and Koenigsberg Guide. R. Paknio Publishing: 
Klaipeda, Lithuania; 2004. P. 216.

Г. М. Пономаренко
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

КАЧЕСТВО СЕМЯН PINUS MUGO SSP. MUGO В КУЛЬТУРЕ И В ЕСТЕСТВЕННОМ 
АРЕАЛЕ

Представлены результаты исследований количественных и качественных характеристик семян Pinus 
mugo ssp. mugo разного географического происхождения.

G. М. Ponomarenko
The National Dendrological Park “Sofiyivka” NAS of Ukraine

QUALITY OF SEEDS PINUS MUGO SSP. MUGO IN CULTURE AND NATURAL 
HABITATS

The results the research of quantitative and of qualitative characteristics of seeds Pinus mugo ssp. mugo of 
di{erent geographical origin.
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НАСІННЕ РОЗМНОЖЕННЯ CLADRASTIS KENTUKEA (DUM.   COURS.) 
RUDD В УМОВАХ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Проаналізовано посівні якості насіння C. kentukea. Отримано високі показники доброякісності, жит-
тєздатності та лабораторної схожості, що вказують на успішне визрівання насіння в умовах Правобереж-
ного Лісостепу України. Визначено оптимальні способу передпосівної підготовки насіння. Встановлено, 
що скарифікація та стратифікація насіння значно підвищують відсоток ґрунтової схожості C. kentukea. 
Високі показники схожості насіння C. kentukea отримані після стратифікації у вологому піску протягом 
4 місяців, а також скарифікації окропом 5 секунд та механічній скарифікації піском протягом 10 хвилин.

Ключові слова: Cladrastis kentukea, спокій насіння, посівні якості насіння, скарифікація, стратифікація, 
схожість насіння.

Вступ
C. kentukea є ендеміком центральної і південно-

східної частини США [11]. В Україні вперше був 
введений в культуру у першій половині ХІХ століт-
тя [7]. На даний час C. kentukea є декоративним 
малопоширеним інтродуцентом, що трапляється 
переважно у колекціях ботанічних садів та дендро-
парків. Проте, навіть випробуваний в умовах інтро-
дукції в Україні, C. kentukea не знаходить широкого 
використання в насадженнях. Однією з причин є 
відсутність науково обґрунтованих рекомендацій 
щодо його розмноження та майже повна відсутність 
посадкового матеріалу у декоративних розсадниках 
України.

Насінний спосіб розмноження рослин є найбільш 
економічно ефективним, адже потребує менших 
затрат праці та більшу частину його технологічних 
процесів легко механізувати [4]. Рослини вирощені 
з насіння мають краще розвинену кореневу систему 
і крону, пряміше стебло, вищу стійкість до хвороб 
та шкідників, а також такі рослини довговічніші за 
рослини вирощені вегетативним способом [3, 6].

Детальних рекомендацій щодо насінного розмно-
ження C. kentukea в умовах Правобережного Лісо-
степу України нами не знайдено. З метою розробки 
практичних рекомендацій необхідних для масового 
насінного розмноження C. kentukea ми проводили 
висів насіння у різні терміни та використовували різні 
способи передпосівної підготовки насіння

Матеріали та методи
Насінне розмноження C. kentukea досліджували 

протягом 2012–2015 років. Для дослідів викорис-
товували насіння зібране з рослин, що ростуть у на-
садженнях НДП «Софіївка» НАН України. Збір 
насіння C. kentukea проводили на початку жовтня 
вручну та за допомогою секатора.

Посівні якості насіння визначали за ДСТУ 5036: 
2008 —  маса 1000 штук, ГОСТ 13056.6–97 —  ла-
бораторна схожість, ГОСТ 13056.7–93 —  життєз-
датність насіння та ГОСТ 13056.8–97 —  добро-
якісність насіння [5, 8–10]. Масу насіння визначали 
за допомогою ваги ВЛКТ-500–М.

Оцінку схожості, життєздатності та доброякіснос-
ті проводили за 6-бальною шкалою запропонованою 
співробітниками Ботанічного саду НУБіП [2].

Висів насіння проводили за лісогосподарським 
правилом [1] на глибину до 1,0 см, зверху посіви 
мульчували тонким шаром суміші листової землі.

Результати та обговорення
За М. Г. Ніколаєвою (1985) C. kentukea має 

комбінований тип спокою, який зумовлений непро-
никністю оболонки та певними гальмівними фізіоло-
гічними механізмами [6].

D. F. Olson, Jr. Barnes та R. L. Barnes (1974) 
вказують, що найкращий спосіб передпосівної під-
готовки насіння C. kentukea —  скарифікація сірчаною 
кислотою протягом 30–60 хвилин. Окрім того, 
стан спокою на їх думку може бути порушений: а) 
стратифікацією в піску або піску з торфом протягом 
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90 діб при t = +5 °C; б) скарифікацією із подаль-
шим зберіганням протягом приблизно 30 діб; в) 
замочуванням насіння в окропі; г) дією на насіння 
гідростатичного тиску 4,5 тонни на 2,5 см2 протягом 

1–20 хвилин [12]. Лабораторні дослідження посів-
них якостей насіння (табл. 1) дають змогу оцінити 
успішність визрівання насіння та його придатність 
для висіву.

1. Посівні якості насіння C. kentukea

Рік дослідження Маса 1000 насінин Життєздатність 
насіння

Доброякісність 
насіння

Лабораторна схо-
жість, %

2012 51,1 97,6 67,3 89,4
2013 45,6 98,3 66,9 90,1
2014* ― ― ― ―
2015 47,8 97,7 68,1 88,3

Середнє (2012, 2013, 2015) 48,2±1,60 92,7±0,85 65,9±1,81 87,7±0,98

* Примітка —  цвітіння і плодоношення відсутнє.

Перед дослідженням посівних якостей C. ken-
tukea, застосовували механічну скарифікацію насіння 
піском з наступним замочуванням його на 24 години 
у воді для подолання стану спокою.

Проаналізувавши посівні якості насіння C. ken-
tukea ми виявили, що доброякісність насіння стано-
вить 4 бала (з 5-ти максимальних), а життєздатність 
та лабораторна схожість —  5 балів (з 5-ти макси-
мальних). Такі високі посівні якості свідчать про 
успішне визрівання насіння.

Одним з головних завдань під час розробки ре-
комендацій з насінного розмноження є визначення 
оптимального способу передпосівної підготовки на-
сіння з метою отримання високого показника ґрунто-
вої схожості. Осінній висів насіння ми проводили без 
передпосівної підготовки, весняний —  без підготовки 
та з попередньою підготовкою (замочування у воді 
(t ≈ +50 °C); стратифікація у вологому піску; ска-
рифікація (вода t ≈ +95 °C); скарифікація механічна 
піском) (табл. 2).

Дані таблиці 2 свідчать про те, що використан-
ня передпосівної підготовки для подолання стану 
спокою насіння є необхідним заходом, який зна-
чно впливає на відсоток ґрунтової схожості. Без 
попередньої підготовки насіння краще висівати 
восени (листопад), адже воно пройде природню 
стратифікацію і дасть більший відсоток сходів по-
рівняно з насінням висіяним навесні. Високі показ-
ники схожості насіння C. kentukea отримані після 
стратифікації у вологому піску протягом 4 місяців, 

а також скарифікації окропом 5 секунд та механічній 
скарифікації піском протягом 10 хвилин.

Висновки
C. kentukea має високі посівні якості —  добро-

якісність насіння становить 65,9±1,81%, життєз-
датність —  92,7±0,85%, лабораторна схожість —  
87,7±0,98%, що свідчить про успішне визрівання 
насіння в умовах інтродукції у Правобережному 
Лісостепу України.

Без попередньої підготовки насіння C. kentukea 
краще висівати восени (листопад). Передпосівна 
підготовка насіння (скарифікація, стратифікація) 
значно підвищує відсоток ґрунтової схожості C. ken-
tukea. Найбільш ефективною передпосівною під-
готовкою насіння є механічна скарифікація піском 
протягом 10 хвилин, ґрунтова схожість при цьому 
становить 70,2±2,78%.
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Час висіву
Передпосівна підготовка

Ґрунтова схожість, %
спосіб підготовки тривалість підготовки

осінній посів 
(листопад)

без підготовки ― 8,2±0,36

весняний посів 
(березень)

без підготовки –  6,4±0,32
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20 секунд 11,2±0,59
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СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ CLADRASTIS KENTUKEA (DUM.   COURS.) RUDD 
В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Проанализированы посевные качества семян C. kentukea. Получены высокие показатели добро-
качественности, жизнеспособности и лабораторной всхожести, указывающие на успешное вызревания 
семян в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Определены оптимальные способы предпосев-
ной подготовки семян. Установлено, что скарификация и стратификация семян значительно повышают 
процент полевой всхожести C. kentukea. Высокие показатели всхожести семян C. kentukea полученные 
после стратификации во влажном песке в течение 4 месяцев, а также скарификации кипятком 5 секунд 
и механической скарификации песком в течение 10 минут.

Ключевые слова: Cladrastis kentukea, покой семян, посевные качества семян, скарификация, стратификация, 
всхожесть семян.

O. L. Porokhniava
The National Dendrological Park «Sofiyivka» NAS of Ukraine

SEED BREEDING OF CLADRASTIS KENTUKEA (DUM.   COURS.) RUDD UNDER 
CONDITIONS OF THE RIGHTBANK FORESTSTEPPE OF UKRAINE

The sowing qualities of C. kentukea seeds were analyzed. High indicators of C. kentukea seed quality, via-
bility and laboratory germinability are indicated successful seed maturation under conditions of The Right-Bank 
Forest-Steppe of Ukraine. It was determined the optimal method of presowing treatment of seeds. It was found 
that scarification and stratification significantly increase the percentage of e{ective germination of C. kentukea 
seeds. High indicators of C. kentukea seed germination were obtained after stratification in moist sand for 4 
months, and also scarification by boiling water for 5 seconds or mechanical scarification with sand for 10 minutes.

Key words: Cladrastis kentukea, seed dormancy,  sowing qualities of seeds, scarification, stratification, seed 
germination.
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THE PECULIARITIES OF DEVELOPMENT AND MULTIPLICATION OF 
SOPHORA JAPONICA L. SPECIES IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Abstract. In the present paper, the peculiarities of fructification and of reproduction, during the years 
2012–2015, of Sophora japonica species from di{erent green areas of the towns Chisinau and Orkhey, and 
also the perspectives of cultivation as an ornamental, melliferous and forestry plant in the reconstruction of the 
non-corresponding arboretums of the Republic of Moldova are described.

Key-words: Sophora japonica L., productivity, fruit, germinative capacity.

Introduction
Sophora japonica L. is an exotic species, native 

to China and Japan, from where it was introduced in 
America and Europe as ornamental and honey tree 
for gardens and parks. In the Republic of Moldova is 
cultivated in parks, green areas due to its ornamental 
characteristics during the whole growing season, as a 
highly resistant species (more than 4, 5) in polluted 
environmental conditions [1, 2], as a promising species 
for creating plantations for pharmaceutical purposes and 
as a melliferous plant. The flowers in pharmaceutics for 
extracting rutin and other biological active substances 
which are contained therein are used. The rutin has 
properties of vitamin P, increasing the resistance of the 
capillaries and reducing their permeability, it plays an 
important role in the hydric and ionic metabolism. The 
flowers in recipes relating to mixes of plants for obtaining 
a decoction necessary for the treatment the edemas are 
used. As a honey plant for the quantity of nectar be-
tween 0.5–1.0 mg/flower with an average concentration 
of about 40% glucides is appreciated [4]. The purpose 
of the present paper is to study the particularities of 
fructification of trees from di{erent zones of Chisinau 
town and the elaboration of the multiplication technology 
of present species.

Material and Methods
As study subjects served the trees from which fruits 

and seeds were collected. Phenological observations 
were made according to the methodology [6], during the 
years 2012–2015. The collected seeds were cleaned by 
various methods, kept in di{erent variants and treated 
according to the methodology [3]. Before the incorpo-
ration into the well loose soil, the seeds were treated with 

hot water of 70 °C, with gibberellins (GA) solutions 
of 0.01% and 0.03%, and exposed for 24 hours. The 
sowing was carried out in spring, directly into seed 
beds. The fruits and seeds, collected during the year of 
study, were analyzed according to many morphological 
parameters.

Results and Discussions
The studied trees are about 40 years old, most of 

them possess large, dense crowns, grow and develop 
normally, reaching 25–30 m in height. In the heavy 
drought conditions of 2012, during the summer, an 
annual average growth of stems, reaching 40–45 cm; 
during the 2013–2015 years, a higher growth of stems, 
the average being 60 cm it was registered. The glabrous 
shoots are green, with prominent cushion-like swellings, 
but being scratched, emit an unpleasant smell. The buds 
are alternate, small, hairy, situated in the middle of the 
horseshoe-shaped scar, by three fascicular traces. The 
leaves are alternate, pinnate, consisting from 7 to 17 
leaflets, at the end of the growing season reaching 11 
to 25 cm in length. Leaflets are ovoid-shaped to lance-
ovate, acute, broad cuneate to rounded at base, reach 
2.5–5.0 cm in length and are closely appressed-pu-
bescent. Flowers are greenish-white, relatively small 
(1.0–1.5 cm), fragrant, grouped in long panicles (35 
cm), pyramidal, erect and terminal. Flowers are papil-
ionaceous, with 5-toothed calyx, 5 greenish white petals, 
with yellow shades, which surround the 10 free stamens.

The species flourished in the first days of July and 
lasted until the first days of September. The fruits are 
some pods, bright green, fleshy, 5–10 cm long, poli-
yspermous, narrowed between the seeds and indehiscent; 
the number of pods in one inflorescence was 20–30 
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units in 2012, but varied between 87–97 units in 
2015. The seeds are ovate, black, reach 8–10 mm 
in length. It has been established that 1 kg contained 
800 units in 2014, up to 1176 fresh fruits, harvested 
in November 2012. Trees prefer warmer areas, deep 
soils up to sandy-clay. It supports salty soils. This 
species is resistant to drought and smog, and grows 
best in sunny locations. It is appreciated for its flowers 
in large panicles, melliferous qualities, ornamental and 
decorative appearance, ensured by the soft green foliage, 
late flowering, distinguished shape of the fruits and the 
preservation of the copper-coloured pods on trees until 
spring. Begins to blossom and fructifies from the age of 
5–7 years. Trees are growing rapidly and at 15 years of 
age reach 10 meters in height and 30 cm in diameter, 
maintaining their decorative qualities more than 50 
years [5]. As a result of phenological observations on 
the growth and development of plants, obtained from 
seeds, treated and untreated, in the first and the second 
years, as well as on trees, taken in the study, from the 
green spaces of the towns Chisinau and Orkhey, that 
the trees have resumed their growth at the beginning of 
April and continued until November it was established.

The mature plants from the green spaces of Chisinau 
town flourished on 10.07.2014 (Railway Station), 
while the mature plants, which grew and developed in 
the Botanical Garden (Institute) of A.S.M. and the 
Dendrological Park (Arboretum) started flowering 7 
days later (17.07.2014). The abundance of flowering 
on the plants was higher in the southern part of tree 
crowns and in the upper part of the trees, the number 
of flowers in inflorescences on the plants varied between 
50–150 units. The phenological observations carried 
out by our team allow us to conclude that the abundance 
of flowering and fructification depends on the sum of 
temperatures and on the quantity of precipitations during 
that period. Depending on the soil conditions and on 
the age of trees, the number of harvested fresh seeds, 
contained in the 1 kg, varies between 800–1300 seeds. 
The productivity and the quality of the seeds have a 
close link to the climatic conditions during flowering 
and fruit set.

The mass of 1000 fresh fruits was 810–1300 g, 
but the weight of 1000 fresh seeds, extracted from 
pods ranged between 110–165 g. 1 kg contained 
800–1235 freshly collected pods, from which were 
extracted 6061–9091 fresh seeds. The seeds, which 
were extracted freshly from the pods, were gathered 
after the frost and ranged between 9% and 35%. The 

linking percent of the fruits gathered after the frost was 
approx. 50%. At the trees from the green spaces of the 
towns Chisinau and Orkhey, the number of pods in one 
inflorescence varied between 26–78 units. From those 
reported above, we can conclude that seed productivity 
and quality at the studied species were higher in 2013 
and 2015 comparatively with 2012 and 2014. The 
data presented denote that the climatic conditions from 
2013 had a positive impact on the process of ontomor-
phogenesis of the seeds. The weight of 1000 seeds 
was 155–165 g, comparatively with the 2014–2015 
years, at the trees which grow and develop in di{erent 
stationary conditions. The seeds were soaked in hot 
water (70 °C) and sown in pots, crates and seed beds. 
As a result of the seeds treatment with 0.01% solution 
of gibberellins, 0.03% of gibberellins and 0.01% of 
KMnO4, it has been established that the best variant 
was 0.03% solution of gibberellins. The percentage of 
germination of the seeds treated with 0.03% solution 
of gibberellins per 24 hours has reached 25–50%, 
whereas in the variant of hydrothermal treatment of the 
seeds it was 10–15%. In the first growing season, the 
height of plants, grown from seeds, treated hydrother-
mally and then grown in containers in substrate, slightly 
varied between 35–60 cm, accounting on average 50 
cm, the length of the roots of first order was 15–30 cm, 
the average being 20 cm. The diameter of the plantlets, 
grown in containers, in the first year of vegetation, ranged 
from 15 to 30 mm, averaging 20 mm. In the first year 
of vegetation, the height of the plants, obtained from the 
seeds treated with 0.03% solution of gibberellins and 
grown in seed beds, according to the technology, varied 
between 35 and 182 cm, on average, 20 mm.

Conclusions
A distinctive peculiarity of the seeds treated with 

solution of gibberellins is that the seeds germination 
has been more uniform, the germination rate —  higher 
(35–50%) and the growth of the plantlets —  more in-
tensive. The plants at the end of the first year of vegeta-
tion are characterized by a more developed root system, 
the diameter of the root-collar reaching 15–50 mm, and 
by a greater leaf area. The optimal and cost-e{ective 
option for obtaining qualitative and uniform seedlings 
of Sophora is when the seeds are kept in cold storage, 
soaked in hot water of 70 °C and then treated with 
0.03% solution of gibberellins, applied for 24 hours.

1. Sophora japonica L. is a species resistant to drought 
and frost, and can be used as an ornamental plant, for 
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creating plantations for pharmaceutical purposes and as 
a melliferous plant.

2. The optimal and cost-e{ective option for obtaining 
qualitative and uniform seedlings of Sophora is when 
the seeds are kept in cold storage, soaked in hot water 
of 70 °C and then treated with 0.03% solution of gib-
berellins for 24 hours.

3. The distinctive peculiarity of the seeds treated with 
solution of gibberellins is that the germination of seeds 
has been more uniform, the germination rate —  higher 
(35–50%) and the growth of the plantlets —  more 
intensive. The plants at the end of the first year of 
vegetation are characterized by a more developed root 
system, the diameter of the root-collar reaching 15–50 
mm, and by a greater leaf area.
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ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ И РАЗМНОЖЕНИЯ SOPHORA JAPONICA L.  
В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

В настоящей работе рассмотрены особенности плодоношения и воспроизводства в период 2012-2015 
гг. Sophora japonica из разных зеленых зон городов Кишенева и Орхей, а также перспективы выращива-
ния в качестве декоративного, мелиорированного и лесного материала, используемого для реконструкции 
дендрариев Республики Молдова.

Ключевые слова: Sophora japonica L., продуктивность, плод, способность к прорастанию.

І. Роска, А. Паланціан, Е. Оніка, В. Ціпціриус
Ботанічний сад (інститут) Академії наук Республіки Молдова

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ І РОЗМНОЖЕННЯ SOPHORA JAPONICA L.  
У РЕСПУБЛІЦІ МОЛДОВА

У даній роботі розглянуті особливості плодоношення і репродукції Sophora japonica в період 2012-2015 
рр., яка походить з різних зелених зон міст Кишенева і Орхей, а також перспективи вирощування в якості 
декоративного, меліорованого і лісового матеріалу придатного для реконструкції дендраріїв Республіки 
Молдова.

Ключові слова: Sophora japonica L., продуктивність, плід, здатність до проростання.
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А. Ф. Рубцов
Біосферний заповідник «Асканія-Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна НААН

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ АРБОРИФЛОРИ 
ДЕНДРОПАРКУ «АСКАНІЯНОВА» ШЛЯХОМ ІНТРОДУКЦІЇ

В історичному аспекті розглядається процес накопичення біорізноманіття арборифлори в дендропарку 
«Асканія-Нова» за майже 130-літний період його існування, з моменту закладки в 1887 р. Описано 
4 етапи інтродукції і флуктуаційної динаміки чисельності паркової дендрофлори, розкрито причини по-
силення чи послаблення темпів інтродукційного процесу. Для интродуцентів вказана стадія онтогенезу, 
в якій вони зараз перебувають, а також їх життєвий стан. За показниками життєздатності та екологічної 
стійкості з позицій фітогеографії визначені основні напрямки подальшої роботи зі збагачення таксономіч-
ного складу арборифлори парку.

Ключові слова: дендропарк «Асканія-Нова», інтродукція, аналіз арборифлори (систематичний, біо-
морфологічний, фітогеографічний, за фазами онтогенезу, за екологічною стійкістю

Вступ
Дендрологічний парк «Асканія-Нова» загально-

державного значення створено майже 130 років тому 
(1887 р.) в зоні аридного південного сходу України, 
найбільш жорсткого, в природно-кліматичному ас-
пекті, регіону нашої країни. Він відрізняється від 
інших різкою континентальністю клімату, суховій-
ними явищами, інтенсивною інсоляцією, тривалою 
спекою влітку та значними перепадами температур 
взимку. Середньорічна температура повітря складає 
+9,9 °C (середня для липня +23,1 °C, для січня —  
1,1 °C). Абсолютна амплітуда річних температур 
повітря становить більше 72 °C: влітку —  до +40 °C, 
взимку —  до –30,9 °C. Річна сума опадів 386 мм, 
а в період накопичення вологи їх кількість не пере-
вищує 100 мм. Майже півроку (осінь —  зима і до 
середини весни) дмуть сильні північно-східні вітри, 
навесні переважають південно-східні вітри, які пере-
ходять в суховії.

Зональний степовий ландшафт практично по-
вністю трансформований людиною в агрокультурний. 
Ця обставина та природно-кліматичні особливості 
не сприяють зростанню у степу деревних рослин. 
Дендрокомпонент природної регіональної флори 
Південного степу складають лише 3 види: Amyg-
dalus nana L., Caragana scythica Rom. (Pojark.), 
та подекуди у Присивашші —  Ephedra distachia L.

Насадження регіону —  меліоративні, захисні, 
рекреаційні і декоративно-естетичні культурфі-
тоценози лісового та паркового типів, утворені 

з інтродуцентів. Культивування дерев та чагарників 
тут можливе тільки на зрошенні і при використанні 
енергоємної агротехніки вирощування та догляду, 
потребує ретельного підбору рослин, спроможних 
зростати в суворих умовах Південного степу, при 
цьому не тільки зростати, але й створювати мак-
симальний декоративний ефект при мінімальному 
догляді. Вирішення цієї основної проблеми регіо-
нального озеленення можливе за рахунок оптиміза-
ції та збагачення асортименту зеленого будівництва 
новими найбільш стійкими екзотами, які характе-
ризуються підвищеною посухо- та зимостійкістю, 
сталим розвитком, швидкістю росту, прискореним 
генеративним або вегетативним розмноженням. 
Саме в такому ключі проводиться інтродукційна 
робота в дендропарку «Асканія-Нова» з моменту 
його створення в 1887 р.

Творцями, доглядачами та науковцями парку за 
довгий час його використання та експлуатації роз-
роблено основи створення в аридному південному 
степу лісових, паркових та меліоративних насаджень 
з інтродукованих деревних екзотів на штучному зро-
шенні [1], обґрунтовані методи та засоби збереження 
і відновлення паркових насаджень [2], визначено 
шляхи інтродукції та впровадження в регіональну 
культуру рідкісних та зникаючих видів світової флори 
[3]. З’ясовано [4], що созологічний статус мають 
138 видів флори парку: 86 належать до Червоно-
го списку МСОП, 10 —  Європейського Черво-
ного списку, 5 —  до Бернської конвенції, 3 —  до 
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Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 
флори і фауни, що знаходяться під загрозою зник-
нення —  CITES, 63 —  до Червоної книги України, 
65 є рідкісними видами Євразії.

Розроблені принципи підбору та мобілізації ви-
хідного матеріалу екзотів світового дендрогенофонду 
для інтродукції на південь степової зони України, які 
базуються на систематичному, біоморфологічному 
та фітогеографічному аналізі екологічної стійкості 
інтродуцентів [5].

Не вдаючись у тонкощі цієї розробки, відмітимо, 
що первинними осередками для інтродукції дерев-
них рослин у Південний степ є дендрофлори Цен-
тральної та Східної Європи, Балкан, Західного 
та Північного Кавказу, Колхіди та інших фітохо-
ріонів Циркумбореальної, за А. Л. Тахтаджяном 
[6], флористичної області Голарктики (далі ФОГ). 
В цю категорію нами віднесені також дендрофлори 
двох Північноамериканських ФОГ —  Скелястих 
Гір (Орегано-Ситхінська провінція та підобласть 
Скелястих Гір), а також Атлантична (провінція 
Аппалачських Гір, Атлантичної низини та прерій). 
До первинних осередків інтродукції нами відне-
сено також дендрофлори Ірано-Туранської ФОГ, 
а саме: монтанні комплекси Середньої Азії (Па-
міро-Алай, Тянь-Шань, Джунгарія, Копен-Даг, 
Кара-Даг, Ала-Тау, Бадахшан, Афганські гори), 
Арало-Каспійська пустельна рівнина, Центральна 
Анатолія, Вірменське та Іранське Нагір’я, аридний 
і субаридний райони Турецької Вірменії, Південного 
Закавказзя до Хорасану та Курдистану, і далі аж до 
Месопотамії, Аравійської та Іудейської пустель та 
рубежів закавказького Середземномор’я. Окремо 
виділена Гірканська провінція з реліктовими лісами 
Талаша, Ленкорані, північних схилів Ельбрусу та 
Північнозахідного Хорасану.

Із Східноазійської ФОГ лише рослини широкого 
ареалу та деякі північнокитайські, східногімалайські 
та маньчжурські види, а також інтразональні рос-
лини монтанних флор Центрального Китаю, Кореї 
та Японії мають обмежені перспективи інтродукції 
в наш південно-степовий регіон України.

Зі Середземноморської ФОГ також лише рос-
лини широкого ареалу та деякі ксерофітні та ксеро-
мезофітні види Криму, Кавказу та Малої Азії мають 
певні перспективи для інтродукції у південно-степову 
зону.

Вважаємо доцільною інтродукцію вищевказа-
них видів проводити не тільки з місць природного 

походження, але також із пунктів зосередження 
екзотів (ботанічні сади, дендропарки, арборетуми), 
розташованих в Південносхідній та Центральній 
Україні, Південносхідній Росії (Кавказ, Закавказьке 
Нагір’я), Середній Азії, Сибіру та на Далекому Схо-
ді Росії, де ці рослини деякою мірою адаптувались. 
Це ми визнаємо вторинними джерелами мобілізації 
інтродуцентів.

Концептуальні теоретичні положення про первинні 
та вторинні джерела переселення деревних рослин на 
крайній південь степової зони України стали осно-
вою детальної програми інтродукційних досліджень 
в дендропарку в останнє десятиріччя ХХ та перше 
десятиріччя ХХІ століття. Вони дозволили реалі-
зувати ряд конкретних проектів з мобілізації нових 
деревних екзотів, а, головне, перейти на межі століть 
на стратегічно нову спеціалізовану інтродукцію [7], 
тобто здійснювати цілеспрямований відбір вихідного 
інтродукційного матеріалу, акцентований на пошук: 
а) раритетів різного рівня; б) нових культиварів 
(сортів, високодекоративних форм вже інтродуко-
ваних видів); в) малопоширених видів вітчизняної 
флори. Такий підхід дозволив за декілька років ін-
тродукувати біля 100 унікальних форм та сортів 
деревних рослин з родових комплексів Thuja L., 
Juniperus L. Picea A. Dietr., Chamaecyparis Spach, 
Platycladus Spach, Chamaecytisus Link, Lonicera L., 
Euonymus L., Forsythia Vahl., Rosa L., Spiraea L., 
Cornus L., Syringa L., Weigela Thunb., Fagus L. 
та ін. Але слід констатувати, що не всі можливості 
збагачення паркового колекційного фітогенофонду 
деревних досі були повністю використані.

Про правомірність цього твердження та неви-
користані потенційні можливості збагачення різно-
маніття дендрофлори України взагалі, а отож і ден-
дропарку «Асканія-Нова», зокрема, йдеться в роботі 
проф. М. А. Кохна [8]. За його даними, загальна 
кількість дендроресурсів усіх світових флор склада-
ла наприкінці ХХ сторіччя 70000 видів. Із них, за 
даними акад. А. Л. Тахтаджяна [9], 47000 видів є 
представниками тропічної та субтропічної зон нашої 
планети. Вони не становлять інтересу для інтродукції 
у відкритий грунт помірної зони Землі. Із останніх 
23000 видів 16000 деревних видів —  кущики та 
напівкущики, які практично досі не знайшли попиту 
з аспекту впровадження в культуру шляхом інтро-
дукції. Таким чином, для інтродукції і впровадження 
у відкритий грунт фітохоріонів помірних зон, в тому 
числі і України, залишається 7000 видів рослин 
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дендрологічного інтродукційного світового потенціа-
лу. В Україні в цілому колекційний фітогенофонд при-
родно зростаючих та інтродукованих видів складав 
наприкінці минулого століття біля 3000 видів дерев 
та кущів [8], або 42,9% світового інтродукційного 
потенціалу. Зараз цей показник дещо збільшився і за 
нашими розрахунками складає близько 3050–3070 
видів (43,9% світового інтродукційного ресурсу). 
В той же час в дендропарку «Асканія-Нова» зібрано 
всього 766 видів, що складає лише 10,9% світової 
потенціальної дендрофлори для інтродукції на пів-
день степової зони України, та 24,9% дикорослих та 
інтродукованих видів вітчизняної дендрофлори. Це 
свідчить, що потенційна інтродукційна ємність пів-
денно-степового регіону далеко не вичерпана, на що 
вказують дані М. А. Кохна та О. М. Курдюка [10]. 
Вони констатують, що на початку дев’яностих років 
ХХ століття в степову зону України було інтродуко-
вано 1342 види, 18 різновидів, підвидів та 352 форм 
та сортів (1712 таксонів) 191 роду деревних рослин. 
Ці показники включають дані Донецького, Криво-
різького, Дніпропетровського ботсадів, дендропарку 
«Асканія-Нова», Маріупольської ЛОС, Велико-
Анадольського лісового коледжу, Новокаховської 
філії Нікітського ботанічного саду, Артемівської 
станції інституту плодівництва, рекреаційних баз 
Азовського узбережжя та ін. Тому не дивно, що за-
раз, через 20 років, дендрогенофонд інтродуцентів 
парку «Асканія-Нова» майже на третину поступа-
ється наведеним вище даним, особливо показникам 
загального видового складу інтродуцентів. Із списку 
екзотів, інтродукованих в степову зону України [10] 
741 вид взагалі не використовувався у дендропарку 
в роботі з інтродукції. Тому надалі плануємо залучати 
рослини з цього переліку для первинних інтродукцій-
них випробувань. Це, на наш погляд, один. але не 
єдиний шлях для збагачення паркового різноманіття. 
Взагалі ж в регіональному масштабі перспективи 
інтродукції деревних величезні, як і актуальність до-
сліджень по їх впровадженню в культуру Південного 
степу. Цим і обумовлена мета нашої роботи —  про-
аналізувати сучасний стан паркової арборифлори та 
визначити шляхи і перспективи її збагачення, ви-
ходячи з критеріїв походження, екологічної стійкості 
та життєздатності інтродуцентів.

Матеріали та методи досліджень
Протягом останніх 15 років (2000–2015 рр.) пері-

одично проводяться дослідження щодо ідентифікації 

та аналізу колекції деревних рослин паркової арбо-
рифлори. При цьому використовувалися класичні 
методи фенологічних, екологічних, біоморфоло-
гічних спостережень за стандартними загально-
відомими методиками, які використовуються при 
інтродукції рослин [10–18]. Проаналізовані дані 
інвентаризацій колекційного фонду дендропарку 
за весь 125-річний період його існування. Також 
використані окремі відомості щодо теми досліджень 
із публікацій, які базуються на вивченні паркової 
дендрофлори [1, 3, 19–25].

Результати досліджень та їх обговорення
Встановлено, що станом на 01.11.2015 р. таксо-

номічний склад культивованої дендрофлори нарахо-
вує 766 видів та 348 форм і сортів (1114 таксонів), 
які відносяться до 175 родів, 69 родин, 40 поряд-
ків, 5 класів, 2 відділів вищих рослин. Голонасінні 
представлені 71 видом, 84 формами і культиварами 
(155 таксонів), 19 родами, 7 родинами. Покрито-
насінні, відповідно, 694 видами та 264 формами 
(958 таксонами), 155 родами, 62 родинами [26]. 
Накопичення цього потужного колекційного фонду 
здійснювалося у 4 етапи, кожний з яких має окрему 
історію, свої причини посилення чи послаблення 
темпів інтродукції.

Вся інформація з цього аспекту докладно надана 
в нашій роботі [25]. В цій розробці висвітлюються 
лише її основні риси.

Перший етап спонтанної інтродукції приуроче-
ний до початку розбудови парку (1887–1913 рр.). 
Але інформація про створення парку не збереглась, 
оскільки архів родини Фальц-Фейнів був втрачений 
у період соціальних струсів революції та громадян-
ської війни (1917–1922 рр.). Тому про таксоно-
мічний склад парку у період його розбудови можна 
судити лише скісно, на основі нечисленних публікацій. 
Серед них особливе місце належить фундаментальній 
роботі проф. О. Л. Липи [27], за підсумками інвен-
таризації, яка була здійснена ним через 50 років після 
створення дендропарку, в 1936 році. У цей час вже 
сформувалися основні композиційні риси парку та 
його неповторний фізіономічний вигляд, як зеленої 
оази серед неоглядних степових просторів. Він дав 
короткий історичний огляд створення та детально 
проаналізував проект ботанічного парку, критично 
розглянув агротехніку закладки паркових насаджень 
та догляду за ними, обґрунтував необхідність регу-
лярного поливу деревостанів парку, описав 150 видів 
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і форм деревних рослин, які збереглися до тридцятих 
років ХХ сторіччя. В своїй роботі він акцентує, що 
при закладці парку було використано 220 видів де-
ревних, без урахування садових форм і гібридних сор-
тів, відмічає, що за 50 років існування парку з різних 
причин загинула третина усіх висаджених видів дерев 
і кущів (31,8%). Констатує значні випади рослин, 
особливо хвойних. Причин тому безліч, але не остан-
ньою є те, що асканійський ботанічний парк ство-
рювався вперше в зоні ризикованого землеробства, 
в аридному південному степу. В регіоні тоді не велись 
ні наукові, ні практичні розробки зі створення не 
тільки паркових або озеленювальних насаджень, але 
й просто лісових деревостанів меліоративного призна-
чення. Тому і підбір асортименту головних і супутних 
деревних порід, їх змішування та співвідношення 
з чагарниками, таксономічний склад і ценотична 

структура створюваних насаджень, агротехніка їх по-
садки, догляду на вирощуванні зі зрошенням не мали 
аналогів. Слід віддати належне власнику і засновнику 
ботанічного парку —  Ф. Е. Фальц-Фейну, автору 
проекту Дю Френу, основному виконавцю проекту 
І. В. Владиславському-Падалці, художнику-пейза-
жисту В. Д. Орловському, консультанту з добору 
інтродуцентів А. Е. Регелю, садівнику С. А. Філо-
ненку та іншим за їх професіоналізм та інтуїтивне 
передбачення під час проектування та будівництва 
цього чудового творіння садово-паркового мисте-
цтва. Вже до 1913 року він став взірцевим помісним 
ландшафтним парком вільного, з деякими елементами 
регулярного планування, з різноманітним видовим 
складом, відзначався природністю та завершеністю 
своєї композиційної структури.

Рис. 1. Накопичення колекційного фонду деревних рослин у дендропарку»Асканія-Нова»

Планувальна та об’ємно-просторова організація 
ботанічного парку в основному збереглась до цього 
часу, щоправда, зі значними втратами. І досі ботаніч-
ному парку притаманне чергування ландшафтів від-
критих та закритих просторів, мальовничих галявин, 
деревних масивів, груп і поодиноких дерев та кущів 
на фоні водної гладі ставка та іригаційної мережі 
відкритого аричного типу. І нині ботанічний парк 
вражає чистотою та завершеністю свого художнього 
образу, створеного порівняно скупими архітектурно-
планувальними засобами і досить незначним масовим 
асортиментом деревних рослин, що використовува-
лись при формуванні його ландшафтів. Основний 
мотив паркових пейзажів складено дубом звичайним, 

ясенем звичайним, різними видами кленів, білою 
акацією, софорою японською, соснами кримською 
та чорною, ялинами колючою та європейською, ялів-
цями козачим та віргінським, туями західною та 
Стендіша, широкогілочником східним та каркасом 
західним. В цей період вперше на південь Украї-
ни були інтродуковані і висаджені в парку: у 1887 
році —  Spiraea hypericifolia L., S. media Schmidt, 
Caragana arborescens Lam., Laburnum anagyroides 
Medik., Gleditsia triacanthos L., Tilia cordata Mill., T. 
platyphyllos Scop., Fraxinus excelsior L., F. americana 
L., Lonicera tatarica L., Juniperus virginiana L., Ligu-
strum vulgare L., Elaeagnus angustifolia L.; у 1888-
му —  Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch, Juglans 
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nigra L.; у 1889-му —  Libocedrus deccurens Torr., 
Juniperus sabina L.; у 1890-му —  Syringa persica L., 
S. chinensis Will.; у 1891-му —  Abies sibirica Ledeb.; 
у 1893-му —  Cladrastis lutea (Michx.) K. Koch; 
у 1897-му —  Picea polita Carr., P. engelmanni En-
gelm.; у 1899-му —  Lonicera caprifolium L., Thuja 
occidentalis L. ‘Fastigiata’, Chamaecyparis lawsoniana 
Parl., Pyrus communis L. Відтоді багато з них стали 
використовуватися в регіональному озелененні, пар-
кобудівництві та лісомеліорації.

Другий етап інтродукції деревних екзотів припадає 
на 1947–1965 рр. Він приурочений до повоєнного 
відновлювального періоду. Тоді дендропарк отримав 
статус наукового відділу Українського науково-до-
слідного інституту тваринництва. Були розгорнуті 
значні дослідження з полезахисного лісорозведення 
і розширені масштаби робіт з інтродукції посухостій-
ких дерев та чагарників. З 1954 року в центральній 
частині старого парку на площі біля 3 га, на місці за-
гиблого фруктового саду, створюється спеціалізована 
колекційна ділянка —  Старий арборетум. В ньому 
експонувались нові інтродуценти, а також проводи-
лись їх багаторічні випробування, перевірялась роз-
роблена агротехніка культивування та догляду екзотів, 
для подальшого впровадження їх в озеленення. Арбо-
ретум створено за систематичним принципом, де міс-
це кожного колекціанта чітко регламентовано за його 
таксономічним статусом. Проект склав і переніс в на-
туру доктор біологічних наук Г. М. Карасьов, який 
керував роботами з інтродукції рослин у парку майже 
30 років. За період 1949–1965 рр. інтродуковано, 
випробувано і висаджено в арборетумі 385 видів, 25 
різновидів та форм нових деревних екзотів, які нале-
жали до 107 родів, 51 родини (станом на 1.09.1961 
р.). Загальний дендрологічний генофонд нараховував 
538 видів, 35 форм і різновидів, які належали до 152 
родів, 56 родин [1]. З них голонасінні нараховували 
51 вид та 7 форм і різновидів, 17 родів, 6 родин; 
покритонасінні —  відповідно —  487, 28, 135, 50. 
Із Pinophyta в колекціях зростали Abies cephalonica 
Loud., A. concolor (Gord.) Hildebr., Сedrus libani 
Lows., Picea schrenkiana Fisch. et Mey., P. engel-
manni Engelm., Pinus banksiana Lamb., P. pinaster 
Soll., Thuja plicata D. Don., Juniperus oxycedrus L., 
J. scopulorum Sarg., Larix polonica Racib., L. sibirica 
Ledeb; Із Magnoliophyta —  Acer monspessulanum L., 
Rhus aromatica Ait., Berberis amurensis Bupr., Betula 
davurica Pall., Cornus mas L., Swida alba (L.) Opiz, 
Cercidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc., Elaeagnus 

umbellata Thunb., Eucommia ulmoides Oliv., Schep-
herdia arguta Nutt., Quercus castaneifolia C. A. Mey., 
Caragana pygmaea D.C., Maakia amurenasis Rupr, 
Robinia neo-mexicana Gray., Platanus acerifolia 
Willd., Zanthoxylum bunge L. та ін.

Логічним завершенням цього етапу стала публі-
кація монографії Г. М. Карасьова [1], в якій були 
наведені підсумки інтродукції деревних рослин за 
75 років функціонування парку.

Третій етап інтродукції деревних рослин в ден-
дропарку «Асканія-Нова» умовно датується 1966–
1978 рр. Він пов’язаний з розбудовою нової частини 
парку на площі біля 100 га, яка розпочалася в 1966 
році за проектом Київського державного проектного 
інституту «Діпромісто». Автори —  творчий колектив 
архітекторів —  В. С. Ступаченко, В. Г. Маєвська, 
Ю. С. Полоскова, М. С. Обозненко і головний кон-
сультант, д. б.н., проф. Л. І. Рубцов. При створенні 
нового паку використані ідеї та мотиви старого [28]. 
Нова частина парку закладена в ландшафтному стилі 
при гармонійному поєднанні лісового, лісостепового, 
в якійсь мірі степового, паркового, приозерного ти-
пів з наявністю галявин, водного дзеркала каскаду 
ставків (нажаль зараз, через дефіцит води, наповню-
ється тільки середній), насипних пагорбів, деревних 
масивів, гаїв та перелісків. Деревостани створено як 
простими, так і складними за структурою та видо-
вим різноманіттям. Останній підбирався з найбільш 
стійких в степових умовах порід-лісоутворювачів. 
В якості головних, в основному, були використані: 
дуб звичайний з формами, сосна кримська, ясен 
звичайний, яловець віргінський та ін. Супутні —  кле-
ни гостролистий, польовий та явір, липи серцелиста 
та крупнолиста. Чагарники представлені ліщиною, 
свидиною, скумпією. Для нової частини парку ха-
рактерний зональний тип організації території.

В основу зонування покладено принцип функціо-
нального призначення кожної ділянки. Вся територія 
розділена на 4 зони:

1. Захисна смуга, площею 14,1 га. Мета —  захист 
експозицій від дії пануючих східних та північно-
східних вітрів.

2. Експозиційна зона —  60,1 га. Мета —  експо-
нування найбільш стійких дерев та чагарників у їх 
найкращих поєднаннях для озеленення та садово-
паркового будівництва аридних регіонів України.

3. Науково-експериментальна зона —  20,6 га, 
включає колекційний новий арборетум, показо-
ву ділянку, фруктіцетум. Мета —  експонування 
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колекційного фонду дендропарку, садово-парко-
вих композицій найбільш декоративних та стійких 
екзотів.

4. Господарсько-репродукційна зона —  5,6 га. 
Включає репродукційний розсадник масового асор-
тименту та його маточники.

Кожна з них має своє архітектурно-планувальне 
рішення, свою композиційну систему, свій специ-
фічний таксономічний склад і ценотичну структуру. 
Дуже своєрідне планування науково-експеримен-
тальної зони. Тут зосереджені: показова галявина, 
в оформлені якої використані потужні плями пер-
спективних високодекоративних хвойних і листяних 
рослин; виставка стійких деревних порід; арборетум; 
сад бузку; фрутіцетум, або сад гарноквітучих ча-
гарників з притаманною йому гамою різноманітних 
фарб і відтінків.

В насадженнях нового парку зростає більше 200 
видів і форм дерев і чагарників, не враховуючи ко-
лекційних деревних, які зосереджені в експеримен-
тальному арборетумі. Створення останнього —  без-
перечна творча удача розбудовників парку. На цій 
колекційній ділянці, закладеній за систематичним 
принципом, з 1969 р. пройшли багаторічні інтро-
дукційні випробування більше ніж 500 видів но-
вих дерев та чагарників світу. Зараз (станом на 
1.10.2012 р.) в новому арборетумі зростає 328 
видів та 91 форма деревних рослин (419 таксонів), 
які належать до 84 родів, 31 родини.

Всього ж в новій частині парку, включаючи ар-
боретум, експозиційні насадження, захисні смуги, 
репродуктивний розсадник, були висаджені і в зна-
чній мірі збереглися до теперішнього часу рослини 
більше ніж 600 таксонів видового та внутрішньо-
видового рівнів. Майже всі вони були інтродуковані 
в асканійський парк в періоди підготовки та роз-
будови його нової частини. Тому цілком зрозумілий 
кульмінаційний сплеск і масштабність інтродукційної 
роботи в парку в цей період. Тоді, за свідоцтвом 
Г. М. Карасьова та Л. М. Панової [29], різко зріс 
колекційний фонд деревних інтродуцентів і досяг 
рівня 918 видів, форм і культиварів.

Четвертий період інтродукції деревних рослин 
розпочався в 1985 році і продовжується до сьогодні. 
Він пов’язаний з масштабними роботами з рекон-
струкції старого ботанічного парку, який на цей час 
досяг вікового рубежу свого існування.

За цей довгий час екологічні негаразди, значні 
періоди відсутності поливу і догляду за парковими 

насадженнями (революція, війна), природні про-
цеси старіння більшості деревних порід та чагарників 
привели до розладнання деяких деревостанів старого 
ботанічного парку і обумовили необхідність їх ре-
конструкції. Не останню роль в цьому відіграло по-
вне нехтування формуванням насаджень —  рубками 
догляду. Це, на думку проф. О. Л. Липи [27], було 
однією з причин загибелі низки екзотів і дерево-
станів. Він констатує: «Прочищення, проріджувань 
і прохідних рубок не проводили, тому повільно рос-
тучі породи, як бук, тис, обліпиха, бруслина і  ін. 
загинули. Догляд полягає лише в усуненні відмерлих 
дерев і чагарників і в обрізуванні сучків. Здорові де-
рева, при надзвичайній гущині, залишились, і тепер 
здебільшого перебувають у пригніченому стані…». 
Фундатор парку намагався зберегти кожне деревце, 
«щоб було зелено», і ця традиція підтримувалась 
довгий час…». Не дивно, що ця філософія —  «щоб 
було зелено» —  панувала в Асканії-Нова майже до 
середини вісімдесятих років ХХ століття. Для її по-
долання нами було проведено обстеження насаджень 
ботанічного парку за методикою А. В. Тюльпанова 
[30] —  Л. І. Рубцова [31] з нашими модифікаціями 
[23] та надано їх ландшафтну характеристику. Було 
встановлено, що всі рослинні угруповання старої 
частини дендропарку кваліфікуються як культурфіто-
ценози —  ясенево-акацієво-кленові діброви з другим 
ярусом з каркасу, кленів, липи та ін. По всій території 
парку розташована система пейзажних групових та 
поодиноких солітерів екзотів-інтродуцентів. Галяви-
нами, доріжками, поливними ариками і мальовничим 
ставком насадження парку розбиті на 60 куртин, пло-
щею від 0,017 до 0,817 га, загалом вони займають 
площу біля 17 га. Друга частина паркової території 
(біля 10 га) —  галявини, доріжки, став та поливна 
система [23].

Деревостани парку за їх віком, ценотичною струк-
турою, а також екологічними умовами місцезростан-
ня нами класифіковані на 12 ландшафтних виділів, 
в тому числі до лісового типу віднесено 7 виділів 
(33 куртини; площа —  9,042 га), до паркового —  
5 (27; 8,919). По типу місцезростання —  дуже 
сухий —  4 виділи, сухий —  5, відносно сухий —  3. 
Куртини 1, 2, 3, 4, 8, 12, 27, 28 кваліфіковано 
як лісова, дуже суха, закрита, розладнана, акаці-
єво-ясенево-каркасова штучна діброва; куртини 
25, 26 —  лісова, закрита, суха, недостатньо стійка 
кленово-ясенево-акацієва діброва; куртини 38, 39, 
55, 56 —  паркова, напіввідкрита, відносно суха, 
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розладнана кленово-ясенева з рідкісними екзотами 
діброва. Розподіл насаджень на ландшафтні виді-
ли дав змогу провести порівняльну оцінку кожного 
з них з позиції реконструкції і надати рекомендації 
комплексу заходів щодо відновлення ценотичної 
структури, таксономічного складу та системи ек-
зотичних пейзажних інтродуцентів [32, 33, 34]. 
У 1985 році в ландшафтній майстерні ДНБС (ви-
конавець —  ландшафтний архітектор А. А. Анен-
ков) був розроблений проект реконструкції старого 
ботанічного парку. На стадії проектного завдан-
ня в ньому надано образно-просторовий аналіз 
структури насаджень і практичні рекомендації зі 
збереження, відновлення та збагачення порушеної 
пейзажної організації, його таксономічного складу та 
ценотичної структури деревостанів [35]. Виконання 
цих рекомендацій потребувало багато нових деко-
ративних екзотів, що обумовило підвищення темпів 
і масштабів робіт з інтродукції. Це дозволило вже на 
2003 рік довести генофонд культивованих в парку 
деревних рослин до 1031 таксону (766 видів 265 
форм) [36], а на 2012 р. до 1114 видів, форм та 
культиварів дерев та чагарників, з них 766 видів та 
348 форм і сортів [26].

Арборифлору парку в основному складають ін-
тродуценти 10 найбільш багатих на видове різно-
маніття родин помірної зони: Rosaceae Juss. — 211 
видів, 94 форми і сорти (305 таксонів), 31 рід; 
Oleaceae Ho{mgg. еt Link —  45, 39 (84), 7; Cupres-
saceae E. F. Neger —  23, 68 (91), 7; Cаprifoliaceae 
Juss. — 43, 12 (55), 6; Pinaceae Lindl. — 42, 12 
(54), 6; Fabaceae Lindl. — 34, 7 (41), 11; Betu-
laceae S. F. Gray ― 23, 1 (24), 2; Berberidaceae 
Juss. — 18, 5 (23), 2; Fagaceae Dumort. ― 22, 14 
(36), 3; Hydrangeaceae Dumort. ― 21, 9 (30), 3. 
На долю рослин цих 10 родин 78 родів падає майже 
2/3 видового складу паркової арборифлори: 482 
види(62,8%) та 261 культивар і форма (75%), тоді 
як загальне число інших 59 родин, 97 родів паркової 
дендрофлори нараховує всього 284 види (37,2%) 
та 87 форм і сортів (25%). Серед Pinophyta най-
багатшими в таксономічному відношенні є роди: 
Abies Mill. ― 7 видів, 1 форма (8 таксонів); Larix 
Mill. ― відповідно —  6, 1 (7); Thuja L. ― 3, 26 
(29); Picea A. Dietr. ― 11, 6 (17); Pinus L. ― 16, 
1 (17); Chamaecyparis Spach ― 3, 6 (9); Platycladus 
Spach ― 1, 4 (5); Taxus L. ― 2, 4 (6). Pseudotsuga 
Carr., Calocedrus Kurz., Cupressus L., Thujopsis Sieb. 

et Zucc., Ephedra L., Ginkgo L., Tsuga Carr. пред-
ставлені 1 видом, з яких деякі мають по 1 формі.

Серед Magnoliophyta найбільшим різноманіттям 
відзначаються роди: Berberis L. — 17 видів, 5 форм 
(22 таксони); Clematis L. ― відповідно —  12, 11 
(23); Betula L. — 22, 1 (23); Populus L. — 12, 1 
(13); Salix L. — 12, 2 (14); Deutzia Thunb. ― 
6, 2 (8); Philadelphus L. ― 12, 6 (18); Cerasus 
Mill. ― 10, 2 (12); Cotoneaster Medik. ― 36, 5 (41); 
Crataegus L. ― 40, 2 (42); Malus Mill. ― 10, 3 
(13); Prunus L. ― 5, 4 (9); Pyrus L. ― 13, 1 (14); 
Rosa L. ― 14, 45 (59); Spiraea L. ― 24, 13 (37); 
Acer L. ― 23, 10 (33); Chamaecytisus Link ― 9, 0 
(9); Amorpha L. ― 7, 0 (7); Robinia L. ― 3, 5 (8); 
Vitis L. — 7, 3 (10); Euonymus L. ― 13, 5 (18); 
Fraxinus L. ― 14, 4 (18); Syringa L. — 16, 32 (48); 
Lonicera L. — 31, 1 (32); Weigela Thunb. ― 6, 6 
(11); Viburnum L. ― 9, 3 (12).

За біоморфами в парковій дендрофлорі домінують 
чагарники —  383 види (50%), дерева представлені 
337 видами (44%), ліани —  38 (5%), напівчагар-
ники —  8 (1%).

На діаграмі (Рис. 2) представлено розподіл пар-
кової арборифлори за життєвими формами.

В фітогеографічному плані 766 інтродукованих 
видів репрезентують, за А. Л. Тахтаджяном [6], 
геоелементи 6 флористичних областей Голарктики 
та групу спонтанних гібридів-культигенів і формують 
такий спектр: зі Східноазійської ФОГ —  263 види, 
Циркумбореальної —  178, Північноамериканської 
Атлантичної —  116 та Скелястих Гір —  37, Ірано-
Туранської —  84, Середземноморської —  31; спон-
танних гібридів-культигенів —  57 (таблиця).

За екологічною стійкістю інтродуценти, які куль-
тивуються в парку, розподіляються на групи задо-
вільного, незадовільного та пригніченого життєвого 
стану. Групу рослин задовільного стану складають 
535 видів. Вони зберігають в умовах інтродукції 
притаманні їм життєву форму та габітус, майже не 
пошкоджуються від дії весняних суховіїв та літньої 
спеки, а взимку від морозів та відлиг. Це, в основно-
му, 358 видів, інтродукованих з помірної та помір-
но-теплих зон північної півкулі (Циркумбореальна 
ФОГ —  143; Північноамериканські Атлантична —  
92 та Скелястих Гір —  23; Ірано-Туранська —  60; 
спонтанні гібриди —  40). Другу частину цієї групи 
формують 177 інтродуцентів помірно-теплої та те-
плої зон (Середземноморська ФОГ —  25 та Схід-
ноазійська —  152). Їх відносно висока посухо- та 
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морозостійкість є наслідком еволюційного розвитку 
в інтразональних екологічних умовах монтанних 

комплексів відповідних ФОГ, де проходило фор-
мування їх спадковості.

Рис. 2. Розподіл дендрофлори за життєвими формами

Фітогеографічна структура, життєвий стан та проходження фаз онтогенезу інтродукованих видів рослин 
культивованої дендрофлори парку «Асканія-Нова» (на 1.01.2015 р.)
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життєвий стан проходження фаз онтогенезу

за
до

ві
ль

ни
й

не
за

до
ві

ль
ни

й

пр
иг

ні
че

ни
й

цв
іте

пл
од

он
ос

ит
ь

ве
ге

ту
є

цв
іте

, а
ле

 н
е 

пл
од

он
ос

ит
ь

1. Північноамериканська 
Атлантична

116 
15,44

92 
12,01

11 
1,43

13 
1,70

107 
13,97

101 
13,18

9 
1,18

6 
0,78

2. Північноамерик. Ске-
лястих Гір

37 
4,83

23 
3,01

6 
0,78

8 
1,04

31 
4,05

29 
3,79

6 
0,78

2 
0,26

3. Циркумбореальна 178 
23,24

143 
18,67

11 
1,43

24 
3,14

156 
20,37

154 
20,10

22 
2,87

2 
0,26

4. Східноазійська 263 
34,34

152 
19,84

70 
9,15

41 
5,35

192 
25,07

170 
22,19

71 
9,27

22 
2,87

5. Ірано-Туранська 84 
10,97

60 
7,83

10 
1,32

14 
1,82

70 
9,14

69 
9,01

14 
1,83

1 
0,13

6. Середземноморська 31 
4,04

25 
3,26

4 
0,52

2 
0,26

27 
3,52

25 
3,26

4 
0,52

2 
0,26

7. Культигени гібрид. 
походж.

57 
7,44

40 
52,2

8 
1,04

9 
1,17

51 
6,66

47 
6,14

6 
0,78

4 
0,52

Всього: 766 
100

535 
69,85

120 
15,67

111 
14,58

634 
82,78

595 
77,67

132 
17,23

39 
5,09
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Рослин незадовільного стану —  120 видів. У них 
в посушливих умовах південного степу зменшений 
габітус, особливо висотний, взимку пошкоджується 
одно- та дворічний приріст, спостерігаються ано-
мальний несталий ритм фаз розвитку та передчасні 
літні листопади. За складом екоморф це, в осно-
вному, мезофіти та мезоксерофіти Східноазійської 
ФОГ —  70 видів, Північноамериканських Скелястих 
Гір —  6 та Атлантичної ФОГ —  11; Ірано-Туранської 
ФОГ —  10 видів. В групі інтродуцентів пригніченого 
стану нараховується 111 видів. Для них характерна 
повна зупинка верхівкового приросту, зміна при-
таманної біоморфи, масове пошкодження скелетних 
гілок крони вторинними шкідниками та стовбуровими 
гнилями. Це, в основному, мезофіти та мезоксеро-
фіти з вузьколокальними ареалами Східноазійської 
ФОГ —  41, Циркумбореальної ФОГ —  24, Пів-
нічноамериканської, Скелястих Гір та Атлантичної 
ФОГ —  21, Ірано-Туранської ФОГ —  14.

Незадовільний та пригнічений стан притаманний 
в основному рослинам Східноазійської та Серед-
земноморської ФОГ, тобто екзотам фітохоріонів 
Південного та Центрального Китаю, Кореї, Японії, 
Далекого Сходу Росії, а також мезофітам та мезок-
серофітам з вузьколокальними ареалами з Північної 
Америки, Східної та Північної Європи, Малої та 
Середньої Азії.

Одним із суттєвих показників успішності інтро-
дукції рослин в нові умови зростання є їх плодо-
ношення. Аналізом асканійської культивованої ар-
борифлори з цього аспекту доведено, що майже всі 
інтродуценти задовільного стану у південному степу 
цвітуть і плодоносять.

Коментуючи наведені в таблиці дані, відмічаємо, 
що із 178 рослин циркумбореального походження, 
які складають майже четверту частину всіх інтроду-
центів (23,24%) асканійської дендрофлори, рос-
лин задовільного стану нараховується 143 види 
(18,67%). Плодоносять 154 види (20,10%), тобто 
плодоносять не тільки рослини задовільного стану, 
а також ще й незадовільного і пригніченого стану. 
Аналогічні показники мають рослини північноа-
мериканського походження з Атлантичної ФОГ 
та Скелястих Гір, а також Ірано-Туранської ФОГ. 
Показники рослин, що плодоносять, у рослин задо-
вільного стану з цих ФОГ в процентному співвід-
ношенні до загальної кількості інтродукованих видів 
близькі до рослин циркумбореального походження. 
Інакші показники мають рослини східноазійського 

походження. Так, із 263 видів цієї ФОГ (34,34%) 
плодоносять більше половини рослин 170 видів 
(22,19%), 93 види (12,15%) не плодоносять. Із 
них 71 вид (9,27%) вегетують, а 22 види (2,87%) 
цвітуть, але не плодоносять. Аналогічні показники 
і у середземноморських рослин, тоді як у рослин 
Північноамериканських ФОГ, Циркумбореальної 
та Ірано-Туранської ФОГ і групи культигенів по-
казники рослин, що вегетують, і тих, що цвітуть, 
але не плодоносять, різко відрізняються і мають 
мінімальні показники.

Наведений вище аналіз екологічної стійкості, плодо-
ношення та фітогеографічного походження інтродуко-
ваних деревних екзотів, які зростають і культивуються 
в асканійському дендропарку, переконливо свідчать, 
що для подальшої інтродукції в південний степ Укра-
їни мають відбиратися рослини ФОГ Циркумбо-
реальної, Ірано-Туранської, Північноамериканської 
Атлантичної та Скелястих Гір, особливо монтанних 
комплексів і фітохоріонів Центральної та Східної 
Європи, Середньої та Передньої Азії, Америки, 
Центральної Росії, Сибіру. Із Середземноморської 
та Східноазійської ФОГ лише деякі мезофіти та 
мезоксерофіти з вузьколокальними ареалами з Пів-
денної Європи, Північної Африки, Близького Сходу, 
Центрального та Південного Китаю, Кореї, Японії, 
островів Далекого Сходу Росії мають обмежені пер-
спективи для переселення у південно-степовий регіон 
України.

Висновки
1. У дендропарку «Асканія-Нова» накопичення 

біорізноманіття арборифлори здійснювалось з мо-
менту його створення у 1887 році шляхом інтродук-
ції, яка нараховує чотири етапи:

Перший (1887–1913 рр.) —  роботи по розбудові 
парку і посадки рослин. Для закладки паркових 
деревостанів та колекцій мобілізовано і висаджено 
220 видів деревних інтродуцентів. Створено Старий 
ботанічний парк (28 га) на штучному зрошенні.

Другий (1947–1961 рр.) —  повоєнний віднов-
лювальний період. Дендропарк у 1947 р. одержав 
статус наукового відділу інституту тваринництва, 
розгорнув значні роботи з інтродукції та полезахис-
ного лісорозведення. У 1959 р. в парку створена 
спеціалізована ділянка —  Старий арборетум, з метою 
випробування і експонування нових інтродукованих 
деревних екзотів. Випробувано 385 нових видів, 26 
форм і сортів деревних рослин, які належали до 107 
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родів, 51 родини. Станом на 1.09.1961 р. загальний 
дендрологічний фонд парку нараховував 538 видів, 
35 форм і різновидів, які відносились до 152 родів, 
56 родин.

Третій (1966–1978 рр.) —  період створення но-
вої частини парку на площі біля 100 га. Загальний 
колекційний фонд паркової дендрофлори зріс до 918 
видів. Закладено Новий арборетум, де зростає 328 
видів та 91 форма і культивар дерев та чагарників. 
Пройшли комплексні інтродукційні випробування 
більше ніж 500 таксонів видового та внутрішньо-
видового рівнів нових деревних рослин. Створено 
паркові насадження на площі біля 100 га.

Четвертий —  бере початок з 1985 р. Проводяться 
масштабні роботи з реконструкції старого ботаніч-
ного парку. Здійснено проект реконструкції ста-
дії проектного завдання в ландшафтній майстерні 
Нікітського Державного ботанічного саду. Роз-
роблено рекомендації зі збереження, відновлення 
та збагачення порушеної структури складу та пей-
зажної організації насаджень старого ботанічного 
парку. Здійснена часткова реконструкція Старого 
арборетуму та частини деревостанів, прилеглих до 
екскурсійного маршруту. Інтродуковано біля 200 
видів, форм та культиварів.

2. Зараз генофонд паркової арборифлори налічує 
766 видів та 348 форм і сортів (1114 таксонів), які 
відносяться до 175 родів, 69 родин, 40 порядків, 5 
класів, 2 відділів вищих рослин, з них голонасінні 
представлені 71 видом, 84 формами і культиварами 
(155 таксонів), 19 родами, 7 родинами.

3. У фітогеографічному плані паркова дендрофлора 
репрезентує геоелементи 6 флористичних областей 
Голарктики і формує такий спектр: зі Східноазійської 
ФОГ —  263 види; Циркумбореальної —  178; Пів-
нічноамериканської Атлантичної —  116 та Скелястих 
Гір —  37; Ірано-Туранської —  84; Середземномор-
ської —  31; спонтанних гібридів-культигенів —  57.

4. За життєвим станом і стійкістю паркові інтро-
дуценти розподіляються на групи задовільного —  
535 видів, незадовільного —  120 видів та пригніче-
ного —  111 видів стану. Групу рослин задовільного 
стану складають в основному екзоти інтродуковані 
з Циркумбореальної ФОГ —  143, Північноаме-
риканської Атлантичної —  92, Скелястих Гір —  23, 
Ірано-Туранської —  60, культигени гібридного по-
ходження —  40. В цю групу входять східноазій-
ські —  152 види та середземноморські —  25 видів. 
Фітохоріони для інтродукції —  країни Західної та 

Центральної Європи, Балкани, Північна Турція, 
Європейська Росія та Забайкалля, Приамур’я, Да-
лекосхідні острови.

Рослин незадовільного стану —  120 видів. За скла-
дом екоморф це, в основному, мезофіти та мезоксеро-
фіти Східноазійської ФОГ —  70 видів, Північноаме-
риканських Скелястих Гір —  6 видів та Атлантичної 
ФОГ —  11 видів, Ірано-Туранської ФОГ —  10 видів, 
Середземноморських —  4 види, гібридних культи-
генів —  8. Фітохоріони для інтродукції —  Середня 
та Південна Європа, Середземноморря, Південний 
Китай, Корея, Японія.

В групі інтродуцентів пригніченого стану нара-
ховується 111 видів. Це, в основному, мезофіти 
та мезоксерофіти широкого ареалу Східноазійської 
ФОГ —  41, Циркумбореальної ФОГ —  24, Північ-
ноамериканської, Скелястих Гір –8 та Атлантичної 
ФОГ —  13, Ірано-Туранської ФОГ —  14, культи-
генів гібридного походження —  9.

5. Цвітуть —  634 види (82,78%), плодоно-
сять —  відповідно 595 (77,67%), вегетують —  132 
(17,23%), цвітуть, але не плодоносять —  39 (%).

6. Для подальшої інтродукції в південний степ 
України мають відбиратися рослини ФОГ Цир-
кумбореальної, Ірано-Туранської, Північноамери-
канської Атлантичної та Скелястих Гір, особливо 
монтанних комплексів і фітохоріонів Центральної 
та Східної Європи, Середньої та Передньої Азії, 
Америки, Центральної Росії, Сибіру. Із Серед-
земноморської та Східнозійської ФОГ лише деякі 
мезофіти та мезоксерофіти з широкими ареалами 
з Південної Європи, Північної Африки, Близького 
Сходу, Центрального та Південного Китаю, Кореї, 
Японії, островів Далекого Сходу Росії мають об-
межені перспективи для переселення у південно-
степовий регіон України.
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А. Ф. Рубцов
Биосферниый заповедник «Аскания-Нова» имени Ф. Е. Фальц-Фейна НААН

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОБОГАЩЕНИЯ АРБОРИФЛОРЫ ДЕНДРОПАРКА 
«АСКАНИЯНОВА» ПУТЕМ ИНТРОДУКЦИИ

В историческом аспекте рассматривается процесс накопления биоразнообразия арборифлоры в ден-
дропарке «Аскания-Нова» за почти 130-летний период его существования, с момента закладки в 1887 г. 
Описано 4 этапа интродукции и флуктуационной динамики численности парковой дендрофлоры, раскры-
ты причины усиления или ослабления темпов интродукционного процесса. Для интродуцентов указана 
стадия онтогенеза, в которой они сейчас находится, а также их жизненное состояние. По показателям 
жизнеспособности и экологической стойкости с позиций фитогеографии определены основные направления 
дальнейшей работы по обогащению таксономического состава арборифлоры парка.

A. F. Rubtsov
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT AND ENRICHMENT OF ARBOREAL FLORA 

OF THE DENDROLOGICAL PARK «ASKANIA NOVA» BY INTRODUCTION

Historically biodiversity increase of arboreal flora in the dendropark “Askania Nova” is considered for the 
130-years period since the moment of laying in 1887. Four stages of introduction and fluctuation dynamics of the 
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number of the park dendroflora are described. The reasons of strengthening or weakening of introduction rates are 
divulged. A stage of ontogenesis is listed for each introduced species in which it is now, as well as its state of life. 
The main areas for further work to expand the taxonomic composition of arboreal flora of the park are identified 
by indicators of viability and environmental resistance from a position of phytogeography.

УДК 582.635.14

Ю. О. Рум’янков
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

АНАЛІЗ ВИДОВОГО СКЛАДУ НАСАДЖЕНЬ РОДУ QUERCUS L. 
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «СОФІЇВКА» НАН 

УКРАЇНИ

Проведено порівняльний аналіз морфологічних ознак між гербарними зразками наявних видів роду 
Quercus в насадженнях Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України та гербарієм 
з електронних джерел з наведеними описами видів в дендрологічних визначниках. Виявлено часткову 
невідповідність між наявним видовим складом насаджень роду Quercus та вказаним в довідниковому 
посібнику «Каталог рослин дендрологічного парку «Софіївка» НАНУ» за 2000 рік. Встановлено, що 
колекція видів роду Quercus Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАНУ складає 12 видів.

Ключові слова: види роду Quercus L., аналіз морфологічних ознак, гербарні зразки, дендрологічні 
визначники, колекція, каталог рослин.

Вступ
Рід Quercus нараховує за різними даними від 450 

до 600 видів. У природних умовах України пошире-
но 3, а інтродуковано 43 види.

Більшість видів роду Quercus є найважливішими 
утворювачами широколистяних лісів помірної зони 
Північної півкулі. Це довговічні дерева першої вели-
чини, які живуть більше 1000 років, досягаючи при 
цьому 50 м висоти та від 3 до 5 м в діаметрі [1, 2, 4].

Виконуючи роботи з інвентаризації багаторіч-
них насаджень в Національному дендрологічному 
парку «Софіївка» НАН України була виявлена 
часткова невідповідність наявного видового складу 
насаджень роду Quercus L. із заявленим в довідни-
ковому посібнику «Каталог рослин дендрологічного 
парку «Софіївка» НАНУ» за 2000 рік [3]. Тому 
детальне дослідження морфологічних особливостей 
видів роду Quercus L. на предмет видової належ-
ності є актуальним, відповідно нашою метою було 
визначити наявний видовий склад насаджень роду 
Quercus L. в Національному дендрологічному парку 
«Софіївка» НАН України».

Матеріали і методи досліджень
Об’єктами дослідження є інтродуковані та або-

ригенні рослини видів роду Quercus L. в насаджен-
нях Національного дендропарку «Софіївка» НАН 
України. За даними каталогу рослин дендрологічного 
парку «Софіївка» за 2000 рік на його території 
росте 12 видів дуба: Q. rubra L., Q. castaneifolia 
C. A. Mey., Q. imbricaria Michx., Q. libani Oliver., 
Q. macranthera F. et. M., Q. palustris Muenchh., 
Q. petrea Liebl, Q. robur L., Q. r. var. fastigiata, 
Q. r. var. heterophylla, Q. r. var. pendula, Q. r. var. 
purpurescans.

Визначення наявних в колекції дендропарку ви-
дів виконували порівнюючи дані літературних та 
електронних джерел з вивченими нами морфологіч-
ними ознаками кожного з них. Морфологічні описи 
використані з дендрологічних посібників авторами 
яких були: Булигін, 1985 [1], Колєсніков, 1974 [4] 
та довідників «Деревья и кустарники» Централь-
ного республиканского ботанического сада, 1974 
[2], «Manual of cultivated trees and shrubs hardy in 
North America» Rehder A., 1949 [9]. Проведено 
порівняльний аналіз гербарних зразків з дерев дуба 
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дендропарку «Софіївка» та електронних джерел: 
«Kew Herbarium Catalogue» [7], «Portal Česke flory» 
[8], «USDA Plants Database» [12], «Acta Planta-
rum» [5], «UCONN Plant Database» [11]. Латин-
ські назви видів рослин наведені у відповідності із 
«The Plant List —  a working list of all plant species» 
[10] та «Catalogue of Life: 2013 Annual Checklist 
indexing the world’s known species» [6].

Критично опрацювавши літературні та електронні 
джерела щодо морфології рослин та їх гербарних 
зразків, виявлено, що серед 12 заявлених в каталозі 
рослин видів роду Quercus Національного дендро-
логічного парку «Софіївка» наявних 8:

1. Quercus rubra L. —  Дуб червоний.
2.  Quercus castaneifolia C. A. Mey. —  Дуб 

каштанолистий.
3. Quercus imbricaria Michx. —  Дуб черепитчатий.
4. Quercus palustris Műnchh. —  Дуб болотний.
5. Quercus robur L. —  Дуб звичайний.
6. Quercus robur var. fastigiata Lam. —  Дуб зви-

чайний різновид пірамідальний
7. Quercus robur var. heterophylla (Loud.) K. Koch. —  

Дуб звичайний різновид різнолистий.
8. Quercus robur var. pendula (Loud) A. DC. —  

Дуб звичайний різновид плакучий
1. Quercus rubra L. —  Дуб червоний [6, 10]. Цей 

вид було виявлено в одному екземплярі, як заявлено 
в каталозі у 30 кварталі «Англійський парк» та у 2, 
3 і 8 кварталах в кількості більше 150 дерев[3].

Дуб червоний —  листопадне дерево, в природі 
досягає висоти до 30 м, а діаметр стовбура від 60 
до 90 см, має широко-яйцеподібну крону та мілко-
розтріскану темно-буру кору. [1, 4]

Пагони блискучі, коричневі, бруньки гострі, ве-
ретеноподібні. Листки від 12 до 22 см завдовжки 
та від 10 до 18 см завширшки. Листкова пластинка 
має від 7 до 11 великих гострих лопатей та клинопо-
дібну основу, листковий черешок до 5 см довжиною 
(рис. 1.).

Листок на дотик шкірястий, зверху темно-зелено-
го кольору, знизу світліший. Навесні в стадії фор-
мування листка його листкова пластинка зморщена, 
малиново-червоного кольору. Восени листки шар-
лахово-червоні, а на старих деревах буро-коричневі.

Жолуді дозрівають восени другого року, роз-
міщуються на пагонах минулого року по 1–2 шт на 
плодоніжці, а в пазухах листків пагонів поточного 
року в цей час можна побачити, кулеподібні, вели-
чиною з горошину, жолуді першого року —  озимі. 

Зрілі жолуді овальні чи кулеподібні, від 15 до 30 мм 
завдовжки, з плоскою світлою основою, зверху за-
округлений з коротким шипиком, світло-коричневі, 
блискучі. Кожен жолудь сидить у вузькій блюдцепо-
дібній плюсці та заглиблений в ній на 1/4 або 1/3 
довжини [1, 4].

Рис 1. Листки Quercus rubra

2. Quercus castaneifolia C. A. Mey. [6, 10] —  
Дуб каштанолистий. Цей вид, який був заявлений 
в каталозі в одному екземплярі на дослідно-вироб-
ничій ділянці розсадника [3], не знайдено. Проте, 
Quercus castaneifolia виявлено в двох екземплярах 
в кварталі № 30, на повороті від Амстердамського 
шлюзу в «Англійський парк», під етикеткою з на-
звою Quercus libani —  Дуб ліванський.

На перший погляд можна погодитись, що вище 
названі два види дуже схожі. Наприклад, за фор-
мою листка, яка у дуба каштанолистного варіює від 
овально-видовженої до видовжено-ланцетоподібної, 
але ліванський частіше має видовжено-ланцетопо-
дібну форму (табл. 1); за пильчастим характером 
краю листкової пластинки, але ліванський має на 
трикутних зубцях видовжені щетинки; за незначною 
опушеністю верхньої частини листка, але ліванський 
взагалі не опушений; за невеликою довжиною че-
решка листка, але в ліванського він дещо коротший.

Проте, дуб каштанолистий все ж таки відрізня-
ється від ліванського рядом певних морфологічних 
ознак. Наприклад, прилистки дуба каштанолистного 
залишаються біля бруньки протягом року, а у ліван-
ського вони взагалі відсутні, дуб каштанолистний 
на відміну від ліванського не має по краю листка 
видовжених щетинок. Плоди дуба каштанолистного 
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сидячі, а у ліванського розміщені на товстому че-
решкові завдовжки 1,5 см. Плюска плоду дуба 
каштанолистного закриває його менше ніж до по-
ловини, а у ліванського —  більше половини. Лусочки 
на плюсці дуба каштанолистного розташовані вільно 

та загнуті назад, а у ліванського —  щільно прижаті. 
Тому, характер названих морфологічних ознак вказує 
на високу ймовірність того, що два екземпляра, які 
ростуть в кварталі № 30 «Англійський парк» є так 
названий Quercus castaneifolia.

1. Морфологічні ознаки Quercus castaneifolia та Quercus libani

Параметри Quercus castaneifolia Quercus libani

Прилистки наявні, не опадають відсутні
Форма листка від овально-видовженої до видовжено-

ланцетоподібної
видовжено-ланцетоподібна

Кінець листка загострений загострений
Довжина листка, см 7–16 см 5–10 см
Основа листка клиноподібна або закруглена закруглена
Характер краю листка грубо-пильчасті з загостреними зубцями пильчасті з видовженими щетинками на 

кінцях трикутних зубців
Кількість жилок 6–12 пар 9–12 пар
Верх листка злегка опушений, темно-зелений не опушений, темно-зелений 
Низ листка сіруватий, короткоопушений або не опу-

шений
світло-зелений, опушений по жилкам, або 
весь короткоопушений

Черешок листка, см 1,5–2,5 1–1,5
Черешок плоду плід сидячий на товстих черешках 1,5 см
Відношення плюска/плід 1/3 або 1/2 2/3
Лусочки на плюсці вільно загнуті назад щільно прижаті

Крім того, слід зазначити, що дуб каштанолистий 
в природі виростає висотою від 25 [9] до 30 м [2, 4] 
або навіть до 40–45 м [1] та має характерну архі-
тектоніку крони з низьким розташуванням масивних 
скелетних гілок, які мають великий кут відходження, 
створюючи при цьому крислату шатроподібну форму 
крони, тоді як десятиметрове дерево дуба лівансько-
го [2, 9] з високо піднятими скелетними гілками несе 
за собою досить скромні параметри крони.

Пагони Quercus castaneifolia на початку свого 
розвитку короткоопушені, згодом вони поступово 
втрачають своє опушення. Важливою ознакою виду 
є прилистки, які протягом вегетації не опадають. На-
віть після листопаду, вже засохлі прилистки також 
тримаються біля бруньки [9].

Листки за формою варіюють від овально-видо-
вжених до видовжено-лацетоподібних, завдовжки 
від 7 до 16 см, загострені в апікальній частині, кли-
ноподібні або закруглені в основі. Листкова пластин-
ка з країв грубопильчаста з загостреними зубцями, 
темно-зелена зверху, знизу сіруватоопушена або 

короткоопушена, інколи практично гола. Листок 
має від 6 до 12 пар жилок, черешок від 1,5 до 
2,5 см (Рис. 2.). Плоди сидячі, жолудь овальний, 
завдовжки від 2 до 3 см, закритий на 1/3 чи 1/2 
бокалоподібною плюскою, яка має загнуті назад 
лусочки. Дерева в парку плодоносять.

Рис. 2. Листки Quercus castaneifolia
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3. Quercus imbricaria Michx. [6, 10] —  Дуб че-
репитчатий. Молоде трьохметрове дерево даного 
виду виявлено в кварталі № 26, зліва по шляху від 
кам’яного містка до гроту Фетіди, на місці заявле-
ному в каталозі, не плодоносить.

В природі дерево виростає до 20 м [2], інколи 
до 30 м [9] заввишки, крона пірамідальної форми 
в молодому віці та круглої в дорослому [9] з дещо 
звисаючими на кінцях гілками [2].

Пагони тонкі та практично не опушені, світло-
коричневі [9], або темно-бурі [2]. Листок видовже-
ний, видовжено-ланцетний [9], широколанцетний 
або оберненояйцеподібний [2], загострений або 
закруглений на кінці, від 7 до 16 см завдовжки, 
2–6 см завширшки. Листкова пластинка із хвиляс-
тими краями, темно-зелена та не опушена зверху 
(рис. 3.), знизу світло-зелена або із коричневуватим 
опушенням, черешок від 0,5 до 1,5 см завдовжки 
[9]. Восени листки набувають оранжевого кольору 
та зберігаються на дереві всю зиму [2].

Рис. 3. Листки Quercus imbricaria

Плід короткочерешковий, жолудь напівкулеподіб-
ний [9], блідо-жовтого кольору [Дер и куст], від 1 
до 1,5 см заввишки [9] або до 2,5 см [2], закритий 
на 1/3 чи 1/2 чашеподібною плюскою. Лусочки 
плюски ланцетні, світло-коричневі [2].

4. Quercus palustris Műnchh. [6, 10] —  Дуб бо-
лотний. Цей вид заявлений в каталозі Національного 
дендропарку «Софіївка» в одному екземплярі в квар-
талі № 26 було виявлено на Єлисейських полях по 
лівому березі струмка біля магнолії [3]. Це невелике 
дерево до 10 метрів, не плодоносить.

В природі дуб болотний росте до 25 [2] інколи 
40 м [4, 9]. Дерево з тонкими галузистими па-
гонами та зазвичай повислими кінцями, формує 
симетричну пірамідальну крону в молодому віці, 
а в дорослому —  неправильну та видовжену [9] або 
широкопірамідальну [4]. Кора товста, темно-бура 
[2] або зеленувато-коричнева та гладенька, у старих 
дерев мілкорозтріскана [4].

Бруньки видовжено-овальні до 3–6 мм завдовж-
ки, темно-коричневого кольору [2], Пагони прак-
тично голі, темно-червоно-коричневого кольору або 
оранжевого [4, 9], бруньки горіхово-коричневі, не 
опушені.

Листя еліптичне або еліптично-видовжене, від 
8 до 12 см завдовжки, клиноподібне з основи, пе-
ристорозсічене, має від 5 до 7 видовжених або ви-
довжено-ланцетних хвилясто-зубчастих лопатей, 
світло-зелені зверху, знизу блідо-зелені, блискучі 
і без опушення (рис. 4.).

Рис. 4. Листки Quercus palustris

Опушення спостерігається лише між жилками на 
листковій пластинці [4, 9], черешок тонкий, від 2 
до 5 см завдовжки [9]. Восени листки пурпурного 
кольору [4].

Плоди сидячі, жолудь практично напівкулеподіб-
ний 1,5 см заввишки, з тонкою гострою верхівкою 
[4], закритий на 1/3 блюдцеподібною плюскою, 
на якій лусочки близько притиснуті одна до одної та 
дещо опушені [4, 9].

5. Quercus robur L. [6, 10] —  Дуб звичай-
ний або дуб черешчатий. Дерева цього виду було 
виявлено в кількості до 1000 шт в кварталах 
№ 12, 13, 22, 23, 24, 25, як заявлено в каталозі 
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Національного дендропарку «Софіївка» [3]. Дерева 
добре плодоносять.

Дуб звичайний —  потужне дерево з могутнім тов-
стим стовбуром та широко розміщеними масивними 
гілками, які формують відкриту розкидисту крону. 
Висота дерева від 25 до 30 метрів, інколи 40 м, 
стовбур товстий, з темною глибокоборознистою 
корою. Кора у молодого дерева гладенька, за що її 
називають дзеркальною, бурого кольору, пізніше 
срібно-сіра, а в віці 30 років починає розтріскува-
тись, стає товстою та буро-сірою [2].

Однорічні пагони дещо п’ятигранні, зеленувато-
червонуваті зі світлими сочевичками, не опушені. 
Бруньки яйцеподібні, темніші пагонів, багатолусоч-
кові. Бічні бруньки скупчені на кінці пагона, а все-
редині —  термінальна ростова брунька. [1].

Листки залишаються зеленим до пізньої осені, але 
кожного року опадають, перистолопатеві, за формою 
від обернено-яйцеподібних до видовжених обернено-
яйцеподібних, від 5 до 12 і навіть 30 см завдовжки, 
та 3–15 см завширшки, в основі серцеподібні або 
клиноподібні (рис. 5.).

Рис. 5. Листки Quercus robur

Листкова пластинка має від 3 до 7 пар заокру-
глених лопатей, без опушення, темно-зелена зверху, 
блідо-блакитно-зелена знизу, черешок завдовжки 
від 4 до 8 мм. Молоді листочки часто червонуваті, 
або жовтуваті, м’які, але в середині літа стають 
шкірястими [1].

Плоди світло-коричневого або буро-жовтого ко-
льору, гладенькі та блискучі, розміщені групою від 
1 до 5 шт. на плодоніжках завдовжки від 3 до 8 см, 
форма жолудя від овальної до овально-видовженої. 

Плід завдовжки від 1,5 до 2,5 см навіть до 3,5 см 
[2], з шипиком на верхівці, закритий на 1/3 чи 1/4 
чашеподібною плюскою. Плюска буровато-сіра, 
сизоопушена, до 20 мм в діаметрі, лусочки зрос-
лися разом, на яких випуклі лише верхівки. Дуже 
мінливий вид, має більше ніж 40 садових форм. [1, 
2, 4, 9]. Слід відмітити, що в парку існують дерева 
Quercus robur, які за реакцією на кліматичні умови 
суттєво розрізняються на два фенологічні різновиди: 
Quercus robur var. praecox, який рано розпочинає 
вегетацію та Quercus robur var. tardiflora [1], у яко-
го бруньки бубнявіють в середньому на два тижня 
пізніше, на цей час у ранньої форми вже будуть 
сформовані листки.

6. Quercus robur var. fastigiata Lam. —  Дуб зви-
чайний різновид пірамідальний [2, 4, 9] Дуб піра-
мідальний заявлений в каталозі Національного ден-
дропарку «Софіївка» [3] було виявлено в кварталі 
№ 8 та 39 в кількості 2 та 1 екземплярів відповідно. 
Дерева плодоносять. Це різновид черешчатого дуба, 
але його пагони розташовуються вертикально, фор-
мують колоноподібну крону, як у пірамідальній топо-
лі [2, 9]. Листки суттєво не відрізняються (рис. 6.).

Рис. 6. Листки Quercus robur var. fastigiata

7. Quercus robur var. heterophylla (Loud.) 
K. Koch. —  Дуб звичайний різновид різнолис-
тий [2, 4, 9]. Дуб різнолистий було виявлено як 
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заявлено в каталозі Національного дендропарку 
«Софіївка» в кварталі № 39.

Дуб різнолистий —  це різновид черешчатого дуба. 
Листя витягнуте та розділене по центральній жилці 
на нерівні частини, клиноподібне від основи, вузько-
оберненояйцеподібні [2] з дещо нерегулярним тупи-
ми лопатями по контуру, іноді вигнуте з пузирчас-
тими нерівностями, інколи з цілим краєм (рис. 7.).

Рис. 7. Листки Quercus robur var. heterophylla

8. Quercus robur var. pendula (Loud) A. DC. —  
Дуб звичайний різновид плакучий. [2, 4, 9] Дуб 
плакучий заявлений в каталозі Національного ден-
дропарку «Софіївка» було виявлено в кварталі 
№ 39 на території дослідно-виробничої ділянки 
розсадника.

Висота цього дерева 6 метрів, стовбур з темною 
глибокоборознистою корою. Це різновид череш-
чатого дуба, але з плакучими пагонами. Листки 
лопатеві, за формою від обернено-яйцеподібних до 
видовжено-обернено-яйцеподібних, від 5 до 15 см 
завдовжки, та 3–8 см завширшки, в основі серце-
подібні або клиноподібні.

Листкова пластинка розрізана на 3–5 пар окру-
глих лопатей, листок розсічений наполовину до се-
редньої жилки, без ознак перистості, не опушений, 
темно-зелений зверху, блідо-зелений знизу, черешок 
завдовжки від 4 до 8 мм (рис. 8.). Плоди світло-
коричневого або буро-жовтого кольору, гладенькі та 
блискучі, на плодоніжках завдовжки від 3 до 5 см, 
форма жолудя від овальної до овально-видовженої. 
Плід завдовжки від 1,5 до 2,5 см, з шипиком на 
верхівці, закритий на 1/3 чи 1/4 чашеподібною 
плюскою. Плюска буровато-сіра, лусочки зрослися, 
випуклі лише їх верхівки.

Рис. 8. Листки Quercus robur var. pendula

Крім названих видів дуба в каталозі Національно-
го дендропарку «Софіївка» НАНУ при обстеженні 
насаджень парку за морфологічними ознаками було 
визначено додатково 4 види:

1. Quercus acutissima Carruth. —  Дуб найгостріший.
2. Quercus rubra var. borealis (F. Michx.) Farw. —  

Дуб червоний різновид північний
3. Quercus phellos L. —  Дуб верболистий
4. Quercus macrocarpa Michx. —  Дуб великоплідний
1. Quercus acutissima Carruth. [6, 10] —  Дуб най-

гостріший. Росте в одному екземплярі в Арборетумі 
на дослідно-виробничій ділянці розсадника (кв. 39).

В природі дерево виростає до 15 м, пагони не 
опушені. Листя за формою від овально-видовженої 
до видовженої. Листкова пластинка загострена, 
розміром від 8 до 18 см завдовжки, широко-кли-
ноподібна або заокруглена від основи, з країв пиль-
часта, з одної сторони якої від 12 до 16 паралельних 
жилок, які закінчуються щетиноподібними зубцями 
(рис. 9.).

Листок не опушений, зверху блискучий, знизу 
світло-зелений, що є характерною ознакою виду. 
Опушеність спостерігається лише в період форму-
вання листкової пластинки та в пазухах жилок уже 
сформованих листків, черешок завдовжки від 1,5 
до 2,5 см.

Плід сидячий, плюска закриває до 2/3 плоду та 
має довгі рівномірно розташовані та загнуті назад 
лусочки [9].
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Рис. 9. Листки Quercus acutissima

2. Quercus rubra var. borealis (F. Michx.) Farw. —  
Дуб червоний різновид північний. Подається як си-
нонім Quercus rubra L. [6, 10], ще одна синонімічна 
назва Quercus rubra var. ambigua Fern. [4]. У довід-
нику «Деревья и кустарники» [2], та A. Rehder [9] 
вказують цей різновид як самостійний вид Quercus 
borealis Michx., при цьому взагалі не подають Quer-
cus rubra L. У довіднику «Декоративная дендроло-
гия» [4] червоний та північний дуби подані як два 
близькі, хоча самостійні види.

Дерева дуба північного ростуть в кварталі № 36 
в кількості близько 50 шт. В природі дерево вирос-
тає заввишки від 20 до 25 м. Пагони тонкі, практич-
но не опушені, світло- або темно-коричневі, бруньки 
світло-бурі, овальні, злегка загострені на кінці, опу-
шені лише в апікальній частині. Листки видовжені 
від 12 до 22 см завдовжки, зазвичай клиноподібні 
в основі. Листкова пластинка розсічена на 7 чи 11 
лопатей, але в верхній частині ця розсіченість мен-
ша, лопаті трикутно-овальні чи овально-видовжені 
з кількома нерегулярними зубцями (рис. 10.).

Листок зверху блідо-зелений, знизу сіро- чи біло-
зелений інколи блідо-жовто-зелений, без опушення, 
опушені лише місця між жилками, черешок від 2 до 
5 см завдовжки.

Плоди на короткій ніжці, жолудь овальний, за-
вдовжки від 2 до 2,5 см та від 1,5 до 2 см в перерізі, 
жолудь закритий на 1/3 напівсферичною плюскою 
з близько притиснутими та злегка опушеними лу-
сочками [2, 4, 9].

Рис. 10. Листки Quercus rubra var. borealis

3. Quercus phellos L. [6, 10] —  Дуб верболистий. 
Росте в одному екземплярі невисоким деревом до 
5 м в кварталі № 26 на Єлисейських полях на пра-
вому березі струмка біля дуба болотного та магнолії.

В природі дерево виростає висотою 20 або 25 м 
має конічно-кулеподібну крону та вербоподібні лист-
ки, які восени змінюють свій колір на світло-жовтий, 
що є особливістю цього виду. Пагони тонкі, червоно-
коричневі, не опушені. Листки лінійно-видовжені, 
ланцетоподібні, загострені на кінці, завдовжки від 5 
до 10 см, глянцеві зверху, опушені на початку розви-
тку, сформовані листки не опушені та світло-зелені 
за кольором (рис. 11.).

Рис. 11. Листки Quercus phellos
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Плід практично сидячий, напівсферичний, до 1 см 
завдовжки, закритий лише з основи блюдцеподібною 
плюскою [4, 9].

4. Quercus macrocarpa Michx. [6, 10] —  Дуб 
великоплідний. Росте в двох екземплярах в кварталі 
№ 3 по екскурсійному маршруту напроти ділянки 
В. В. Мітіна та одним деревом в кварталі № 26 че-
рез дорогу напроти Амстердамського шлюзу. Дерева 
не плодоносять.

В природі дерево виростає заввишки 25 інколи 
55 м. Кора світло-коричнева, з глибокими борознами 
та лусками. Пагони короткі, на початку свого розви-
тку щільно опушені, сформовані пагони не опушені. 
На пагонах інколи розвиваються коркові крила, що 
являється особливістю виду.

Листки за формою від обернено-яйцеподібних 
до видовжено-обернено-яйцеподібних, завдовжки 
від 10 до 24 см, в основі клиноподібні та інколи 
заокруглені, ліроподібно-перисті. Нижча частина 
листка звичайно з 2–3 парами лопатей відділена ши-
рокими і глибокими пазухами від верхньої лопаті, яка 
звичайно дуже велика та складається з 5-ти —  7-ми 
пар яйцеподібно-тупих лопатей, якщо верхня лопать 
менша, тоді вона 3-лопатева (рис. 12.).

Рис. 12. Листки Quercus macrocarpa

Листки зверху темно-зелені та блискучі, знизу 
сірувато- чи білуватоопушені.

Плоди сидячі, жолудь широкояйцеподібний чи 
еліпсоїдний 2–3,5 см заввишки, закритий на менше 
ніж на 1/2 або більше у великих плодів, його верхні 
лусочки закінчуються в тонкі ості і формують бахро-
моподібний контур, нижче ці ості значно потовщені. 
Дерево звичайно з високим стовбуром та розлогими 

пагонами, які формують широку крону, часто коркові 
пагони кидаються в очі взимку [2, 4, 9].

Висновки
Отже, в результаті проведення дослідження на-

саджень видів роду Quercus колекції Національного 
дендрологічного парку «Софіївка» НАНУ, станом 
на 2016 рік нами було нараховано 12 видів:

1. Quercus rubra L. —  Дуб червоний
2. Quercus castaneifolia C. A. Mey. —  Дуб 

каштанолистий
3. Quercus imbricaria Michx. —  Дуб черепичастий
4. Quercus palustris Műnchh. —  Дуб болотний
5. Quercus robur L. —  Дуб звичайний
6. Quercus robur var. fastigiata Lam. —  Дуб зви-

чайний різновид пірамідальний
7. Quercus robur var. heterophylla (Loud.) 

K. Koch. —  Дуб звичайний різновид різнолистий.
8. Quercus robur var. pendula (Loud) A. DC. —  

Дуб звичайний різновид плакучий
9. Quercus acutissima Carruth. —  Дуб 

найгостріший.
10. Quercus rubra var. borealis (F. Michx.) Farw. —  

Дуб червоний різновид північний
11. Quercus phellos L. —  Дуб верболистий
12. Quercus macrocarpa Michx. —  Дуб 

великоплідний
Чотири види роду Quercus із заявленого списку 

в каталозі рослин Національного дендрологічного 
парку «Софіївка» НАНУ станом на 2000 рік в на-
садженнях парку виявлено не було, це:

1. Quercus libani Oliver —  Дуб ліванський
2. Quercus macranthera F. et M. —  Дуб 

великопиляковий
3. Quercus petrea Liebl —  Дуб скельний
4. Quercus robur var. purpurescеns —  Дуб звичай-

ний різновид червонуватий’
Чотири види роду Quercus визначено як нові для 

насаджень парку це:
1. Quercus acutissima Carruth. —  Дуб 

найгостріший.
2. Quercus rubra var. borealis (F. Michx.) Farw. —  

Дуб червоний різновид північний
3. Quercus phellos L. —  Дуб верболистий
4. Quercus macrocarpa Michx. —  Дуб 

великоплідний.
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Ю. О. Румянков
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины,

АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА НАСАЖДЕНИЙ РОДА QUERCUS L. 
В НАЦИОНАЛЬНОМ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ «СОФИЕВКА» НАН 

УКРАИНЫ

Проведен сравнительный анализ морфологических признаков между гербарными образцами имеющих-
ся видов растений рода Quercus Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН Украины 
и гербарием из электронных источников с приведенным описанием видов в дендрологических определи-
телях. Обнаружено частичное несоответствие между имеющимся видовым составом насаждений рода 
Quercus и указанным в справочном пособии «Каталог растений дендрологического парка «Софиевка» 
НАНУ» за 2000 год. Установлено, что коллекция видов рода Quercus Национального дендрологического 
парка «Софиевка» НАНУ составляет 12 видов.

Rumyankov Y. O.
National dendrological park «Sofievka» of the National Academy of Sciences of Ukraine

ANALYSIS OF PLANTS SPECIES COMPOSITION OF THE GENUS QUERCUS L. 
IN THE NATIONAL DENDROLOGICAL PARK «SOFIEVKA» OF THE NATIONAL 

ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE

Comparative analysis of morphological characters between existing herbarium specimens plants of the genus 
Quercus of the National dendrological park «Sofievka» of the National Academy of Sciences of Ukraine and 
the herbarium of electronic sources to the described species in dendrological qualifiers was conducted. A partial 
discrepancy between the existing plants species composition of the genus Quercus and listed in catalog of plants 
dendrological park «Sofievka» of the National Academy of Sciences of Ukraine for 2000 was founded. Collection 
of species of the genus Quercus of the National dendrological park «Sofievka» of the National Academy of 
Sciences of Ukraine contains 12 species was established.
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УДК 582.635.14

Ю. О. Рум’янков
Національний дендрологічний парк «Софіївка»НАН України

ОЦІНКА ДЕКОРАТИВНОСТІ ВИДІВ РОДУ CELTIS В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ 
ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Проведено оцінку декоративності за п’ятьма ознаками дерев видів роду Celtis колекції Національного 
дендрологічного парку «Софіївка» НАН України. Описано зміну декоративного ефекту архітектоніки 
стовбура та крони від умов освітлення, вікового стану, особливостей розташування скелетних гілок та схеми 
посадки. Виявлено підвищення декоративності листків видів роду Celtis за рахунок наявності великих та 
малих листків у різних типів пагонів, а також появи золотистого відтінку листків C. crassifolia в кінці липня. 
Встановлено оцінку декоративності видів роду Celtis в Правобережному Лісостепу України —  4 бали.

Ключові слова: види роду Celtis L., декоративні ознаки, архітектоніка стовбура та крони, листки, квіти, 
плоди, колір та фактура кори стовбура гілок та пагонів, бал декоративності.

Вступ
Незважаючи на успіхи інтродукції деревних рос-

лин, на сучасному етапі розвитку декоративного 
садівництва і зеленого будівництва їх асортимент 
потребує збагачення за рахунок більш активного 
використання малопоширених видів.

Важливими критеріями вибору дерев для створен-
ня паркових і міських фітоценозів є їх довговічність, 
швидкість росту в молодому віці, висока посухостій-
кість, невибагливість до ґрунтів, висока приживлю-
ваність саджанців, легкість та доступність способу 
розмноження і стійкість до ураження хворобами та 
шкідниками, а також здатність затримувати пил, не 
викликати у людей алергічних реакцій у поєднанні 
з привабливим зовнішнім виглядом.

Види роду Celtis є представниками інтродуко-
ваної дендрофлори, які успішно поєднують в собі 
вищезгадані властивості. Основою їх цінності для 
зеленого будівництва є декоративні якості: гарна, 
розлога та високо піднята крона, грубо-тріщинувата 
або гладенька кора, округлі від світло-коричневого 
до червоно-фіолетового кольору плоди тощо. Тому 
нашою метою було провести оцінку декоративності 
видів роду Celtis колекції Національного дендроло-
гічного парку «Софіївка» НАН України.

Матеріал і методи досліджень
Об’єктом нашого дослідження були види роду 

Celtis Національного дендрологічного парку «Со-
фіївка» НАНУ: C. caucasica, C. crassifolia та C. oc-
cidentalis. Для оцінки декоративності видів роду 

Celtis ми скористалися методикою Н. В. Котелової 
та О. Н. Виноградової «Оцінка декоративності рос-
лин» [4].

Результати досліджень та їх обговорення
Найвагоміша декоративна ознака дерева це архі-

тектоніка стовбура та крони, оскільки вона сприй-
мається впродовж цілого року. Але форма крони 
видів роду Celtis дуже залежить від умов освітлення 
та росту кожного окремого екземпляру.

Найбільш яскраво демонструють приклад побудо-
ви форми крони в різних умовах освітлення дерева 
C. occidentalis [5]. Порівнюючи між собою дві групи 
дерев C. occidentalis на галявині «Грибок» (північна 
частина кв. 21) виявлено, що дерева першої гру-
пи мають крислатішу форму крони, оскільки вони 
ростуть на узліссі. Дерева другої групи розміщені 
у глибині насаджень. В умовах затінку вони мають 
більш виражений центральний провідник та меншу 
кількість гілок, які розміщені загалом у верхній час-
тині крони.

В обох випадках вони ростуть серед насаджень ін-
ших порід дерев і сформували свою крону у відповід-
ності з різними умовами освітлення. Тому при досить 
близьких показниках діаметра стовбура величина 
проекції крони у дерев, які ростуть на узліссі, варіює 
значно більше. Крім того, у деяких з них порівняно 
вдвічі менша висота, що пояснюється специфічною 
«Г»-подібною формою центрального провідника [6], 
яка утворилась у C. occidentalis в умовах затінення 
(рис. 1.). З точки зору унікальності таку специфічну 
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форму центрального провідника та крони можна 
назвати декоративними. З іншого боку «Г»-подібна 
форма централього провідника та нехарактерне для 
виду розміщення скелетних гілок знижує оцінку 
архітектоніки.

Рис. 1. «Г«-подібна форма центрального провід-
ника C. occidentalis на галявині «Грибок» в Націо-
нальному дендропарку «Софіївка» НАН України

Рослини C. caucasica (західна частина 21 кв.) 
мають життєву форму куща. Один екземпляр —  
маточний кущ, має три основних стовбура різного 
діаметру. Двоє інших —  коренева порость [7]. Кущі 
ростуть на кам’янистому схилі Женевського озера. 
Досить декоративно виглядають окремо розташовані 
скелетні гілки C. caucasica. Нависаючи над озе-
ром, вони розміщуються плагіотропно та формують 
нижню частину крони. Тому на загальному фоні 
колориту кам’янистого схилу оцінка архітектоніки 
стовбура та гілок підвищується (рис. 2.).

Рис. 2. Кущ C. caucasica у безлистому стані

Слід оцінити також вигляд оголеного кореня, який 
провисає між камінням, привертаючи увагу своїми 
розмірами та об’єднує три куща між собою. Діаметр 
кореня та початку стовбура куща практично співпа-
дають (8–10 см), лише кореневу шийку прикрито 
каменем. Тому розміщення кореня між камінням на 
фоні вертикальної скелі з плавним переходом в стов-
бур куща безперечно додає декоративності (рис. 3.).

Рис. 3. Вид кореня C. caucasica

Дерева C. сrassifolia ростуть як підлісок на лівому 
схилі Соколиного ставу (15 кв.). Всі дерева групи 
мають близькі показники висоти і діаметра стовбура 
(рис. 4.).

Рис. 4. Дерева C. сrassifolia

Найбільшу проекцію крони має дерево, яке рос-
те на краю групи в найкращих умовах освітлення. 
Але навіть за таких умов, стовбур дерева високо 
очищений від гілок. З одного боку підвищується 
декоративність стовбура, який легко проглядається 
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за відсутності нижніх гілок, а з іншого —  їх відсут-
ність зменшує цілісність крони, знижуючи оцінку 
архітектоніки.

Зауважимо, що у решти дерев C. crassifolia та 
C. occidentalis, які ростуть всередині групи, крона 
невелика, дуже високо піднята. В нижній частині 
стовбура гілок майже немає, а ті, що є, поступово 
відмирають. Тому архітектоніку їх стовбура та гілок 
можливо оцінити лише у контексті загальної крони 
групи дерев.

Прослідкувати як змінюється архітектоніка стовбу-
ра та крони у дерев сенільного періоду ми можемо на 
прикладі старих дерев C. occidentalis у Англійському 
парку, яким вже більше 120 років. Крона таких 
дерев зосереджується у верхньому ярусі, більшість 
нижніх гілок відсохли та відпали, на місці їх утвори-
лися дупла, які вигнивають повздовж стовбура. Такі 
дерева практично втрачають свою декоративність та 
підлягають видаленню як аварійні.

Як зазначалося на початку статті види роду Celtis 
набувають характерної крони лише на відкритій та 
добре освітленій території. Формування несиметрич-
ної крони C. caucasica та C. occidentalis відбувається 
при ортотропному та інколи плагіотропному (у ви-
падку C. caucasica) наростанні скелетних гілок. Роз-
лога шатроподібна крона C. crassifolia утворюється 
при ортотропному розташуванні скелетних гілок, 
розміщених здебільшого під гострим кутом. Крону 
формують кілька окремо розташованих великих ске-
летних гілок. Тому архітектоніку стовбура та крони 
видів роду Celtis ми оцінюємо в 3 бали.

Наступною ознакою для оцінки декоративності є 
листки рослини. Листки видів роду Celtis є голов-
ною окрасою. Листки прості, з нерозчленованою 
листковою пластинкою, почергові, розміщені двома 
рядами, щільні, шорсткі [1, 2, 3], зубчасті або майже 
цільнокраї, біля основи несиметричні, з трьома осно-
вними жилками, які відходять від основи пластинки 
[1, 2, 3, 8, 9] (рис. 5.). Черешки листків довжиною 
1–1,5 см, опушені [3]. При розпусканні молодих 
світло-зелених листків, оцінка їх декоративного ефек-
ту сягає 5 балів.

В червні та липні, коли все навкруги зелене де-
коративність листків знижується. Відмітимо лише, 
що у видів роду Celtis на дереві присутні одночасно 
великі листки ростових пагонів, які досягають 15 см. 
в довжину та менші листки генеративних пагонів до 
5 см. Також вони розрізняються за тоном кольору 
та фактурою, а листки C. crassifolia в кінці липня 

набувають золотистого відтінку. Декоративність 
листків в цей період ми оцінюємо в 4 бали. В серпні 
та вересні все листя стає не таким виразним, тому 
оцінюється в 3 бали. Але в жовтні, коли листя на-
буває осіннього кольору, декоративність листя за-
слуговує вищого балу —  5. В зимовий період за 
відсутністю цієї ознаки бал відповідно —  0. Тому 
загальний бал декоративності листя —  4 бали.

Рис. 5. Листки C. caucasica

Третьою ознакою для оцінки декоративності є 
квітки. Квітки у видів роду Celtis зібрані у суцвіття, 
цвітіння яких відбувається ще до остаточного фор-
мування листків, що підсилює декоративний ефект 
(рис. 6.). На цей час вони отримують високу оцін-
ку —  5 балів. В інший час оцінка квітів та суцвіття 
видів роду Celtis дорівнює нулю.

Рис. 6. Пагін з суцвіттями C. caucasica

Четверта ознака для оцінки декоративності є пло-
ди. Плоди видів роду Celtis в період формування на 
фоні загального вигляду дерева практично не помітні. 
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Максимального декоративного ефекту вони набува-
ють при достиганні, коли з’являється колір (рис. 7.). 
У кожного виду плоди різного кольору від світло-
коричневого до червоно-коричневого з фіолетовим 
відтінком. В цей період оцінка декоративності за 
цією ознакою —  5 балів.

Рис. 7. Плоди C. crassifolia

Невеликі кулясті плоди, достигаючи, змінюють 
своє забарвлення з оранжевого до темно-оранжевого 
у C. crassifolia та до пурпурового у C. occidentalis. 
Плоди тримаються на деревах майже протягом всієї 
зими, —  цим самим підвищують декоративність видів 
роду Celtis взимку, коли у більшості листопадних 
дерев вона знижується.

Остання ознака оцінки декоративності —  колір 
та фактура кори стовбура гілок та пагонів. За цією 
ознакою види роду Celtis проявляють свій декоратив-
ний ефект головним чином лише в осінньо-зимовий 
період (рис. 8.). Кора видів роду Celtis темно-сіра, 
грубо-тріщинувата, гілки також сірі, однорічні пагони 
темно-коричневі. За цією ознакою дерева отримують 
3 бали.

Користуючись характеристикою п’яти ознак оцін-
ки декоративності дерев видів роду Celtis ми роз-
рахували середню величину (Рсер) декоративності.

Рсер = (3×4+4×3+5×2+5×2+3×1) / (4+3+2+
+2+1) = 3,91

Висновки
Отже, середній бал декоративності видів роду 

Celtis в Правобережному Лісостепу України стано-
вить 4 бали.

Рис. 8. Кора C. occidentalis
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Ю. О. Румянков
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ ВИДОВ РОДА CELTIS В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ 
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Проведена оценка декоративности по пяти признакам деревьев видов рода Celtis коллекции 
Национального дендрологического парка «Софиевка» НАН Украины. Описаны изменения декоратив-
ного эффекта архитектоники ствола и кроны от условий освещения, возрастного состояния, особенностей 
расположения скелетных ветвей и схемы посадки. Выявлено повышение декоративности листьев видов 
рода Celtis за счет наличия больших и малых листьев у разных типов побегов, а также появления золоти-
стого оттенка листьев C. crassifolia в конце июля. Установлено оценку декоративности видов рода Celtis 
в Правобережной Лесостепи Украины —  4 балла.

Ключевые слова: виды рода Celtis L., декоративные признаки, архитектоника ствола и кроны, листья, цветы, 
плоды, цвет и фактура коры ствола ветвей и побегов, балл декоративности.

Rumyankov Y.
The National dendrological park «Sofievka» of the scientific research institute of the Ukrainian National academy 
of sciences of Ukraine

EVALUATION OF DECORATIVE OF THE CELTIS GENUS SPECIES IN RIGHTBANK 
FOREST STEPPE UKRAINE

Evaluation decorative by using five features of tree species of the genus Celtis of collection of the National 
dendrological park «Sofievka», NAS of Ukraine was conducted. Changing decorative e{ect of architectonics 
trunk and crown depending on the lighting conditions, the age state, features of the location of skeletal branches 
and planting scheme was described. Increasing decorative of leaves species of the genus Celtis by the presence of 
large and small leaves in di{erent types of sprouts and appearance of golden hue of leaves C. crassifolia in July 
was detected. Evaluation decorative of species of the genus Celtis in Right-bank Forest Steppe of Ukraine —  4 
points was estimated.
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В. М. Самородов 1, О. М. Байрак 2
1 Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава 
2 Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ

ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВОГО (GINKGO BILOBA L.) 
НА ПОЛТАВЩИНІ

Наведені дані про етапи інтродукції гінкго дволопатевого на Полтавщині за період з 1894 по 2016 р.; 
кількість його рослин у регіоні, їх ростову активність та насіннєву продуктивність.

Вступ
«Немає мамонтів давно, а гінкго й досі розко-

шує…», —  так влучно написав у одній із своїх по-
етичних мініатюр палкий шанувальник «Софіївки», 
знавець її історії та багаторічний екскурсовод Ми-
хайло Малиновський [3]. У повній мірі ці слова 
можна віднести до дендрофлори Полтавщини, в якій 
від 1894 р. представлений релікт третинного пері-
оду гінкго дволопатевий —  листопадне дводомне 
дерево, екзот із відділу Pinophyta, занесений до 
Міжнародної Червоної книги [4]. Відомості про по-
ширення гінкго дволопатевого наведені у публікаціях 
полтавських ботаніків, які займаються інтродукцією 
цієї рослини та вивченням її біології (Байрак, Само-
родов, Панасенко, 2007; Байрак, Самородов, 2012; 
Самородов, 2015; Самородов, Чеботарева, 2013) 
[1, 2, 4, 5].

Матеріали та методи досліджень
Дослідження виконувались шляхом обстеженнями 

авторами сучасного стану дерев гінкго дволопатевого 
у різних типах насаджень Полтавщини, а також 
аналітичного опрацювання відомих літературних 
джерел.

Результати досліджень та їх обговорення.
Встановлено, що на теренах Полтавської гу-

бернії, починаючи з 1894 р. росло шість дерев 
гінкго —  п’ять у Полтаві, одне —  в Устимівському 
дендропарку [1]. Авторам не вдалося знайти ін-
формацію про те, звідки вони походили і яким чи-
ном потрапили до дендроосередків. Цікаво те, що 
згадані рослини витримали складні метеоумови, і не 
зазнали при цьому ніяких пошкоджень. За деякими 
усними повідомленнями, дерева, які росли у ден-
дропарку Полтавської школи садівництва (нині 

Агро-економічний коледж Полтавської державної 
аграрної академії) навіть вступили у генеративну 
фазу розвитку. Одне з них було жіночої статі, рясно 
утворювало шишкоягоди. Та на превеликий жаль, 
саме ці дерева після 1956 р. були спиляні. Власне 
повною втратою усіх шести дерев закінчився пер-
ший етап (1894–1974 рр.) інтродукції гінкго на 
Полтавщині.

Більш результативним виявився другий етап його 
культивування, який розпочався від 1975 р. і три-
вав до 2000 р. [4]. Саме за цей період було у зна-
чній мірі розширено географію вирощування гінкго 
у Полтавській області [1, 2]. Крім зазначених ра-
ніше Полтаві та Устимівському дендропарку, дерева 
гінгко були висаджені у Кременчуці, Лубнах, Мир-
городі, Хоролі, а також у десяти районах області. 
Усе це свідчить про значне розповсюдження рослин 
у цей період, підвищеного інтересу з боку фахівців 
до культури гінкго [4].

Сучасний, третій етап (з 2001р. і дотепер) ха-
рактеризується позитивними і сталими тенденціями 
зростання кількості дерев гінкго у насадженнях, 
насамперед, у парках Полтавщини. Відомості про 
його наведено у таблиці.

Найпершими у 2003 р. були інтродуковані два 
дерева на території новоствореного дендропарку 
«Зоряний» (на той час колишній біостаціонар імені 
А. П. Каришина Полтавського національного педа-
гогічного університету імені В. Г. Короленка, південь 
Кобеляцького р-ну). Нині два дерева віком 15 років 
до 4 м заввишки мають добре розгалужену крону, 
характеризуються середнім приростом пагонів.

У 2006 р. в ході розбудови нового дендропар-
ку «Івушка» (с. Омельник Кременчуцького р-ну) 
за ініціативи одного з авторів —  Байрак О. М. —  
було завезено одне дерево (4-річний саджанець), 
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у 2007 р. —  ще дві п’ятирічні рослини. У подаль-
шому в них зафіксували найбільший приріст із усіх 
культивованих на Полтавщині рослин (до 80 см за 

рік). Нині вони мають висоту понад 4,5 м, вирізня-
ються сильним розгалуженням.

Результати третього періоду інтродукції гінкго дволопатевого у парки Полтавської області (2001–2016 рр.)

Назва парку Рік 
інтродукції

Кількість 
саджанців

Установа, з якої за-
везено саджанці

Річний 
приріст см

Кількість рослин 
станом на 2016 р.

Березоворудський 
ППСПМ*

2008 3 НБС 5–15 1

Криворудський  
ППСПМ

2009 
2012 
2016

2 
1 
4

НБС 5–10 7

Дендропарк «Лікарський 
сад» (арборетум)

2012 
2016

4 
2

Вирощені із насіння 
ПДАА

до 5 6

Устимівський дендропарк 
(розсадник)

2012 20 Вирощені із насіння 
ПДАА

5–7 2 (із 1983 р.) 

Дендропарк Лубенського 
лісотехнічного коледжу

2007 1 НБС 5–15 1

Дендропарк «Івушка» 2006 
2007

1 
2

НБС 25–80 3

Дендропарк «Зоряний» 2003 2 НБС 10–40 2
Дендропарк санаторію 
ім. М. В. Гоголя

2012 
2016

1 
3

НБС, ПАК, вироще-
ні з насіння ПДАА

20–40 4

* Скорочення: ППСПМ —  парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва, НБС —  Національний ботаніч-
ний сад імені М. М. Гришка НАН України, ПАК —  Полтавський аграрно-економічний коледж ПДАА, 
ПДАА —  Полтавська державна аграрна академія

Систематичне культивування гінкго з метою зба-
гачення колекцій заповідних парків Полтавщини 
починається із 2007 р. Саме тоді було висаджено 
одне дерево на території дендропарку Лубенського 
лісотехнічного коледжу, яке росте дуже повільно. 
Згодом посадки були здійснені у Криворудському 
дендропарку (через два роки рослина загинула). 
У цьому ж парку інтродуковано найбільшу кількість 
рослин у різних ландшафтних композиціях (біогрупи 
по 3–4 рослини), три з яких характеризуються слаб-
ким приростом, інші —  молоді (дворічки), висаджені 
навесні 2016 р.

У 2008 р. у Березоворудському парку, біля палацу 
Закревських, було висаджено три особини гінкго 
(3–4 річки), із яких донині росте лише одна (має 
незначний приріст).

У колекції дендропарку «Лікарський сад» при 
Дослідній станції лікарських рослин НААН Укра-
їни (с. Березоточа Лубенського р-ну) науковим 

співробітником, к. б.н. Федько Р. М. вирощено із 
насіння полтавської репродукції понад 20 рослин, 
але після пересадки в арборетум, більшість із них 
загинула. Ті з них, що лишилися, дають мінімаль-
ний приріст і мають слабкий ростовий потенціал. 
У 2016 р. передано із НБС до дендропарку ще два 
2 4-річних дерева, які посаджені на честь 100-ліття 
Дослідної станції лікарських рослин НААНУ.

У 2012 р. насіння гінкго, зібране у Полтаві, було 
передане Самородовим В. М. дендрологу Устимів-
ського дендропарку Білик О. М., із нього нині у роз-
саднику зростає 20 особин (мають слабкий приріст). 
У колекції дендропарку росте два дерева віком понад 
20 років та висотою до 2,5 м. Вони теж вирізняються 
мінімальними приростами.

Навесні 2012 р. науковцями Національного бо-
танічного саду імені М. М. Гришка подароване і ви-
саджене одне дерево гінгко на території дендропарку 
санаторію імені М. Гоголя (м. Миргород), яке нині 
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має висоту майже 5 м. Навесні 2016 р. колекція 
поповнена трьома двохрічними рослинами. Два 
дерева гінкго висаджено у 2012 р. біля конто-
ри ПП «Агроекологія» (за участю Героя України  
С. С. Антонця, с. Михайлики Шишацького р-ну).

Протягом останнього десятиліття дерева гінгко 
висаджені на території історико-культурних та на-
вчальних закладів Полтави, зокрема: Полтавського 
краєзнавчого музею імені Василя Кричевського (4 
особини), музею-садиби В. Г. Короленка (3 особи-
ни), агро-економічного коледжу ПДАА (7 особин), 
Еколого-натуралістичного центру учнівської молоді (2 
особини). Одна рослина висаджена біля приміщення 
ТРК «Лтава» (2013 р.), яка дає приріст 10–30 см, 
нині до 2 м заввишки, розгалужена.

Узагалі ж, в області склалась гарна традиція виса-
джування гінкго на честь вікопомних подій (75-річчя 
Полтавської державної аграрної академії, 120-річчя 
Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кри-
чевського, 120-річчя агро-економічного коледжу 
ПДАА), на честь ювілеїв класиків біології (Карла 
Ліннея, Миколи Вавилова, Володимира Вернадсько-
го, Василя Докучаєва), славетних полтавців —  Героїв 
України (Семена Антонця, Раїси Кириченко).

Особливої уваги у цьому відношенні заслуговує 
робота, яку здійснює науковий співробітник Полтав-
ської гравіметричної обсерваторії А. В. Гожий. Він, 
палкий прихильник та пропагандист цінних власти-
востей гінкго, заготовляє його насіння в різних містах 
України, а вирощені з нього сіянці дарує установам 
та окремим громадянам на честь знакових подій. 
У 2014 р. цей достойник провів акцію із посадки 
пам’ятних дерев гінкго на честь генія українського 
народу Тараса Шевченка у зв’язку із 200-річчям 
з дня його народження. При цьому А. В. Гожий 
висадив рослини не тільки у Полтаві та в області, 
а й повіз їх до Чернечої гори у Канів.

Таким чином, на теренах області культивуються 
різні за віком дерева. Досить молоді (3–4 річні), 
а також такі, які вступили у репродуктивний стан. 
Найстарші з них ростуть у Ботанічному саду Пол-
тавського національного педагогічного університету 
імені В. Г. Короленка. Їх вік сягає 43 років. Три 
з них —  чоловічої статі, одне —  жіночої. На 27-му 
році життя вони вступили в репродуктивний стан. 
Дещо молодші за них дерева з дендрарію аграрної 
академії. Одному з них, чоловічому, 40 років, ре-
шті —  двом чоловічим і одному жіночому —  по 35 
років. Такі ж за віком два чоловічі й одне жіноче 

дерева, які ростуть у Вавиловіарії. Репродукція 
дерев аграрної академії і Вавиловіарію почалась 
відповідно на 28-му і 30-му роках життя.

Нині в Полтавській області росте три жіночі дере-
ва, які утворюють шишкоягоди з насінням. Виявлено 
їх репродуктивний потенціал, який дозволяє щорічно 
заготовляти близько 5000 шишкоягід, або 10 кг на-
сіння, придатного для посіву.

Досвід культивування гінкго на Полтавщині свід-
чить про успішність його адаптації до умов облас-
ті. Так, вегетація дерев триває 170–185 днів, що 
вкладається в агрокліматичні параметри, притаманні 
нашому краю. Період росту видовжених пагонів —  
65–70 днів, що відповідає більшості аборигенних 
видів із тенденцією до затухання ростових проце-
сів у другій половині літа. Це повністю забезпечує 
своєчасне здерев’яніння пагонів та їх підготовку до 
перезимівлі.

Максимальну кількість шишкоягід (3436 шт.) 
зібрано у 2014 р. із жіночого дерева гінкго, яке рос-
те у Ботанічному саду педагогічного університету. 
З цієї ж рослини зібрано майже 6 кг очищеного від 
саркостести насіння (у 2014 р.). Але переважно 
більшу масу однієї насінини, в середньому 2,27 г, 
має жіноче дерево з дендрарію аграрної академії. 
Виповненість насіння коливається по роках, так само 
як і його польова схожість. Остання варієює у досить 
широких значеннях, від 0,6 до 5% при посіві у від-
критий ґрунт і від 30 до 75% при посіві у парник. 
Максимальною ж —  90%, польова схожість була при 
посіві насіння в теплиці (Полтавський лісгосп). Вже 
отримані сіянці власної репродукції, які використані 
для поповнення дендрологічних колекцій низки на-
укових та навчальних закладів.

Висновки
Станом на 1.01.2016 р. у ботанічних садах, ден-

драріях та парках Полтавської області зростало 75 
різновікових дерев гінкго (у десяти районах області: 
Диканському, Глобинському, Кобеляцькому, Кре-
менчуцькому, Машівському, Лубенському, Мир-
городському, Пирятинському, Семенівському та 
Шишацькому, у т. ч. у містах Полтава, Кременчук, 
Хорол, Лубни, Миргород. Найбільше дерев —  35, 
зростає в Полтаві. З них 28,60% припадає на ден-
драрій Полтавської державної аграрної академії, 
а 16,10% —  на Вавиловіарій —  меморіальний парк 
Полтавської сільськогосподарської дослідної станції 
імені М. І. Вавилова НААН України. Переважають 
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особини восьми —  десяти років. Більшість рослин 
у сучасний період була завезена із Національного 
ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України 
(м. Київ).

Результати інтродукції гінкго дволопатевого на 
Полтавщині за більш як віковий проміжок часу 
свідчать про досить високу екологічну пластичність 
цього виду, перспективність його масового роз-
ведення і більш широкого використання в паркобу-
дівництві, озелененні та лікарському рослинництві. 
У подальшому необхідно спрямувати зусилля на 
відбір найбільш декоративних, високоврожайних 
та адаптованих до екологічних умов Полтавської 
області рослин.
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ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ ГИНКГО ДВУЛОПАСТНОГО (GINKGO BILOBA L.) НА 
ПОЛТАВЩИНЕ

Приведены данные о этапах интродукции гинкго двулопастного на Полтавщине с 1894 по 2016 р.; 
количество его растений в регионе, их ростовую активность и семенную продуктивность. 

V. M. Samorodov, O. M. Bayrak
RESULTS OF INTRODUCTION GINKGO BILOBA (GINKGO BILOBA L.) IN POLTAVA 

REGION 

The data on the stages of the introduction of Ginkgo biloba L. in Poltava region from 1894 to 2016; the 
number of its plants in the region, their growth activity and seed production.
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Г. А. Тарасенко, М. В. Небиков, О. А. Балабак
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ВИКОРИСТАННЯ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИХ МЕТОДІВ СТЕРИЛІЗАЦІЇ 
ЕКСПЛАНТІВ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ CORYLUS L. IN VITRO

Наведено результати досліджень щодо можливостей вдосконалення елементів технології мікрокло-
нального розмноження представників роду Corylus. Визначено оптимальну стерилізацію, яка виявилась 
ефективною для всіх досліджуваних видів і сортів представників роду Corylus та дала змогу отримати 
найбільший відсоток стерильних та життєздатних експлантів. Досліджено кращі строки для введення екс-
плантів представників роду Corylus in vitro. Визначено, що кращими строками для введення була перша 
декада травня при якій отримано найвище поєднання стерильних і життєздатних експлантів —  86,6%

Вступ
В Україні тривалий час поширеним способом роз-

множення горіхоплідних був насіннєвий. Одержаний 
у такий спосіб садивний матеріал за господарсько-
біологічними властивостями відрізняється від мате-
ринських рослин (сортів) і є в сукупності різнорід-
ним (гібридний фонд). На сьогоднішній день значної 
популярності набуло вегетативне розмноження ліщин 
використовуючи пагони «сильних материнських 
рослин» відібраних з насаджень. Але якщо ці рос-
лини не мають сертифікату то підвищується ризик 
розповсюдження хвороб або отримання матеріалу 
невідомого походження [3].

Інтенсифікація садівництва в Україні, як галузі 
сільськогосподарського виробництва, пов’язана 
з проблемою вирощування оздоровленого садив-
ного матеріалу плодових, ягідних і декоративних 
культур. Дефіцит садивного матеріалу цих рослин 
обумовлений недостатнім рівнем наукових дослі-
джень з біолого-теоретичних аспектів їх вегетатив-
ного розмноження, а також відсутністю коорди-
нації науково-дослідної роботи щодо теоретичних 
і прикладних досліджень регенерації, біотехнології 
і мікроклонального розмноження [4].

Представники роду Corylus відіграють важливу 
роль у виробництві горіхів та декоративному озе-
лененні. У зв’язку з необхідністю інтенсифікації 
садівництва все більшого значення набуває розробка 
високоефективних технологій виробництва оздоров-
леного садивного матеріалу плодових культур. Крім 
того ліщинові горіхи мають високий попит на ринку 
як в шкаралупі так і без неї та широко використову-
ються в кондитерській та косметичній промисловості. 

На сьогоднішній день плантації представників роду 
Corylus створено на площі не більше 0,7 тис. га., але 
горіхова промисловість набирає обертів і можливо 
в майбутньому саме цей вид діяльності сприятиме 
розвитку вітчизняного експортного потенціалу [2].

Колекційний фонд Національного дендропарку 
«Софіївка» НАН України складає 33 види, форми 
та гібриди ліщини, які розташовані в паркових на-
садженнях і 137 сортів та форм фундуку, що зо-
середжені в маточних насадженнях та промислових 
садах на площі близько 11,5 га.

Оскільки, традиційне вегетативне розмноження 
рослин роду Corylus все ще досить складне і не 
зовсім економічно вигідне та зважаючи на збитки, 
які завдають вірусні хвороби рослинам, основним 
напрямом розвитку садівництва в Україні є пере-
ведення його на безвірусну основу.

Методики розробленні на модельних об’єктах не 
завжди вдається застосовувати на інших культурах. 
Одним з головних обмежуючих факторів розмно-
ження ліщини in vitro є високий рівень ендогенної 
контамінації [5], який робить розвиток в культурі 
важким і таким, що займає багато часу. Зважаючи 
на те, що основною умовою успішного введення 
експлантів у культуру in vitro є якісна стерилізація 
стартового матеріалу, яка полягає у знищенні спор 
грибів та бактерій на зовнішній поверхні рослинних 
об’єктів без пошкодження внутрішніх тканин. Ви-
бір стерилізатора, його концентрації та експозиції 
обумовлюються чутливістю тканини, яку необхідно 
простерилізувати. Правильно підібраний стерилі-
затор повинен згубно діяти на всі мікроорганізми 
і мінімально пошкоджувати тканини. Крім того, 
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стерилізатор має швидко розкладатись або легко 
видалятись з тканин промиванням дистильованою 
водою, для запобігання небажаному отруєнню тка-
нин, яке може негативно вплинути на подальший 
розвиток експланту [1].

Саме тому нам необхідно було зібрати досвід та 
додаткову інформацію щодо особливостей застосу-
вання загальновживаних стерилізаторів та підібрати 
експозиції для ефективної стерилізації експлан-
тів представників роду Corylus перед введенням їх 
у культуру in vitro.

Матеріали та методи досліджень
Дослідження проводили у 2015–2016 рр. на 

базі лабораторії мікроклонального розмноження 
Національного дендрологічного парку «Софіївка» 
НАН України. Об’єктами досліджень були зразки 
представників роду Corylus на території НДП «Со-
фіївка» НАН України.

Введення експлантів представників роду Corylus 
in vitro починали в першій декаді березня.

Зважаючи на те, що 2013 року нами було віді-
брано відсадки і сіянці 1–3 річних рослин та ви-
саджено їх в контейнери в умовах закритого ґрунту, 
де вони продовжують рости вже протягом трьох 
років, відповідно до методики Messeguer та Mele 
[8] які зафіксували ріст 50% експлантів з дорослих 
рослин (Corylus avellana L.) що протягом двох ро-
ків вирощувались в умовах закритого ґрунту. Perez 
et al., [9] зафіксував 70% активного росту in vitro 
латеральних бруньок взятих з вегетаційних пагонів 
саджанців фундуку вирощених в умовах закритого 
ґрунту, вже протягом двох років ми відбираємо ма-
теріал для введення in vitro з цих рослин паралельно 
з рослинами, що ростуть в природних умовах.

Крім того, ми пробували ізолювати окремі пагони 
від впливу зовнішніх чинників та використовували да-
ний матеріал в якості експлантів (рис. 1). Для ізоляції 
експлантів у ранньовесняний строк у лабораторних 
умовах пророщували зрізані в осінньо-зимовий пе-
ріод здерев’янілі живці. В інших варіантах введення 
в культуру відбувалось використовуючи бруньки та 
однорідні пагони експлантів 1–1,5 см завдовжки 
(з однією пазушною брунькою кожен) зібрані з об-
раних маточних рослин у другій декаді березня та 
першій декаді квітня. Зрізані пагони 10–15 см за-
вдовжки, діагностували на відсутність —  наявність 
вірусної інфекції, стерилізували і нарізали експланти.

Рис. 1. Ізоляція окремих пагонів рослин роду 
Corylus від впливу зовнішніх чинників

Стерилізацію рослинного матеріалу розпочинали 
з промивання експланта проточною водою. Наступ-
ним етапом стерилізації було занурення експланта 
у водний розчин стерилізатора, після чого вико-
нували трохразове споліскування в дистильованій 
стерильній воді. До розчину стерилізатора зазвичай 
додавали 1–2 краплі Твину-20 для ефективнішої дії 
стерилізатора.

З метою підвищення ефективності основного сте-
рилізатора застосовували декілька різних видів сту-
пінчастої стерилізації. Дослідження різних варіантів 
стерилізації наведені в таблиці 1.

Склад живильних середовищ модифікували від-
повідно до необхідного процесу морфогенезу, змі-
нюючи співвідношення мінеральних солей, вітамінів 
і доповнюючи регуляторами росту.

Простерилізовані експланти після видалення 
залишків стерилізатора промивання у дистильо-
ваній воді (5 хв.), висаджували на модифіковане 
живильне середовище DKW [6]. Через 7 діб ви-
значали ефективність стерилізації, тобто відсоток 
стерильних й інфікованих експлантів у кожному 
варіанті. Ефективність введення в культуру визна-
чали через 20 діб після висаджування на живильне 
середовище за кількістю експлантів, у яких спо-
стерігали розвиток макроструктур, від кількості 
стерильних експлантів.

Режим культивування був наступним: темпера-
тура —  25–27 °C, фотоперіод 16 годин, відносна 
вологість повітря 70%, освітлення 2,5–5 тис. люкс.
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1. Варіанти стерилізації рослинного матеріалу

Варіант 
 1 2 3 4 5 6 7

Антибак-
теріальний 
1,0% розчин 
Манорм 
фірма ВІК 
– А Україна 
(1 год.) 

Антибак-
теріальний 
1,0% розчин 
Манорм 
фірма ВІК 
– А Україна 
(5 хв.) 

Антибактеріа
льний 1,0% 
розчин 
Манорм 
фірма ВІК 
– А Україна 
(1 год.) 

Антибак-
теріальний 
1,0% розчин 
Манорм 
фірма ВІК 
– А Україна 
(5 хв.) 

Антибак-
теріальний 
1,0% розчин 
Манорм 
фірма ВІК 
– А Україна 
(5 хв.) 

Антибак-
теріальний 
1,0% розчин 
Манорм 
фірма ВІК 
– А Україна 
(5 хв.)

Антибак-
теріальний 
1,0% розчин 
Манорм 
фірма ВІК 
– А Україна 
(5 хв.)

70% розчин 
етилового 
спирту на 
1-2 с

дихлорид 
ртуті (HgCl2), 
0,1% + 
Tween 20 
(2 хв.)

Гіпохло-
рит натрію 
(NaOCl), 5% 
(3 хв.)

70% розчин 
етилового 
спирту на 5 с

0,05% Na 
Mertiolate 
(CgHgH-
gNaO2S Carlo 
Erba) на 10 
хв.,  + Tween 
20 (Sigma 
– Aldrich, 
Stenheim, Ger-
many)

обробка 1,0% 
нітратом срі-
бла (AgNO3)

стерильна 
дистильована 
вода тричі 
(3 хв. щоразу)

стерильна 
дистильована 
вода тричі 
(3 хв. щоразу)

стерильна 
дистильована 
вода тричі 
(3 хв. щоразу)

стерильна дис-
тильована 
вода тричі 
(3 хв. щоразу)

стерильна 
дистильована 
вода тричі 
(3 хв. щоразу)

стерильна 
дистильована 
вода тричі 
(3 хв. щоразу)

стерильна 
дистильована 
вода тричі 
(3 хв. щоразу)

обробка 1,5% 
водним розчи-
ном препарату 
ВТС 885 
(Irax Cleangel, 
Usa)

Гіпохлорит 
натрію (Na-
OCl), 15% 
(5 хв.) + 
Tween 20

Гіпохлорит 
натрію (Na-
OCl), 0,2% 
(3 хв.)

Реагент PPM 
в складі жив. 
серед.

Гіпохло-
рит натрію 
(NaOCl), 
0,2% (5 хв.) 
+ аскорбі-
нова кислота 
(С6Н8О6) 
100 мг/100 мл 
(10 хв.)

стерильна 
дистильована 
вода (3 хв.)

стерильна 
дистильована 
вода тричі 
(3 хв. щоразу
Обробка пре-
паратом фун-
дазол 1 мг/л 
(5 хв.) 
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1 2 3 4 5 6 7

стерильна 
дистильована 
вода тричі 
(3 хв. щоразу)

Результати досліджень та їх обговорення
Аналіз кількості стерильних й інфікованих експлан-

тів після застосування випробуваних стерилізаторів 
показав, що при всіх варіантах найменш ефективним 
виявився гіпохлорит натрію. Його застосування як 
основного стерилізатора у варіантах 3–4 забезпечи-
ло отримання лише 11–25% стерильних екплантів, 
80% експлантів виявились інфікованими. Показники 
ефективності стерилізації при використанні дихлориду 
ртуті у варіанті 2 становили 33%, при використанні 
нітрату срібла у варіанті 6 ми отримали 35% сте-
рильних екплантів, при обробці розчином мертиоляту 
натрію в 5-му варіанті, 40% були стерильними, ви-
користання варіанту 1 стало поштовхом до подальших 
досліджень. Хоча відсоток стерильних експлантів 
був також невисоким, всього 45% але нас дуже за-
цікавила ця методика. Досконало вивчивши роботу 

Вальтера Гарісона, професора Гуельського універси-
тету в Канаді [7], ми дійшли висновку, що можливо 
необхідно розгрузити даний варіант адже в ньому 
було забагато діючих речовин, що пригнічувало ріст 
рослин вже в процесі введення в культуру. Саме тому 
ми розробили наступний 7 варіант стерилізації зали-
шивши тільки промивання експлантів 1,0% розчином 
Манорму, дистильованою водою та обробку водним 
розчином комерційного препарату ВТС 885. Крім 
того, за методикою Гарісона основним було висаджу-
вання експлантів на живильне середовище до вмісту 
якого входив стерилізуючий реагент PPM (Plant 
Preservation Mixture). Раніше цей компонент не ви-
користовувася в наших дослідженнях. Як результат 
при використанні варіанту 7 в процесі стерилізації 
експлантів нам вдалось отримати до 88% стерильних 
експлантів (рис. 2).

Рис. 2. Порівняльна характеристика стерилізації експлантів представників роду Corylus

Порівнюючи строки введення живців в культуру 
in vitro слід зауважити, що живці взяті на початку 
вегетації були менш заражені. Однак фізіологічний 
стан був близький до трав’янистих рослин. Тому 
вихід стерильних, але не життєздатних експлан-
тів був значно більший. При введенні рослинного 

матеріалу у культуру in vitro першого квітня, вихід 
стерильних-життєздатних експлантів у середньому 
складав 47,7%. При введенні і аналогічній стерилі-
зації живців в першій декаді травня вихід стерильних 
експлантів був більшим і в середньому складав —  
86,6%. Стерилізація рослинного матеріалу в першій 
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декаді червня дала змогу отримати вихід стериль-
них-життєздатних живців —  50,7%. В результаті 
досліджень встановлено, що при введені в першій 
декаді квітня більшість живців були стерильними, 
але не життєздатними (рис. 3).

Рис. 3. Вихід стерильних-життєздатних експлан-
тів за однакових умов стерилізації і різних дат 

введення рослинного матеріалу в культуру in vitro

При однаковій стерилізації рослинного матеріалу 
в першій декаді червня, більшість живців було інфі-
ковано. Тому кращими строками для введення була 
перша декада травня при якій отримано найвище по-
єднання стерильних і життєздатних живців —  86,6% 
(Рис. 4).

Висновки
В результаті проведених досліджень нами було 

визначено оптимальну стерилізацію, яка виявилась 
ефективною для всіх досліджуваних видів і сортів 
представників роду Corylus та дала змогу отримати 
найбільший відсоток стерильних та життєздатних 
експлантів.

Визначено, що кращими строками для введен-
ня була перша декада травня при якій отримано 
найвище поєднання стерильних і життєздатних 
експлантів —  86,6%

Проте основним і найскладнішим залишається 
підбір компонентів живильного середовища, кон-
центрації та співвідношення регуляторів росту у їх 
складі, які і визначають напрями розвитку введеного 
біоматеріалу.

Рис. 4 Стерильні та життєздатні експланти представників роду Corylus in vitro
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Г. А. Тарасенко, М. В. Небиков, О. А. Балабак
Национальный дендрологический парк «Софиевка» НАН Украины

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ МЕТОДОВ СТЕРИЛИЗАЦИИ 
ЭКСПЛАНТОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА CORYLUS L. IN VITRO.

Приведены результаты исследований возможностей усовершенствования элементов технологии микро-
клонального размножения представителей рода Corylus. Определена оптимальная стерилизация, которая 
оказалась эффективной для всех исследуемых видов и сортов представителей рода Corylus и дала возмож-
ность получить наибольший процент стерильных и жизнеспособных эксплантов. Исследованы лучшие 
сроки введения эксплантов представителей рода Corylus in vitro. Определено, что лучшими сроками для 
введения была первая декада мая, так как именно в этот период получено наивысшее сочетание стерильных 
и жизнеспособных эксплантов —  86,6%

G. A. Tarasenko, M. V. Nebykov, O. A. Balabak
National dendrological park «Sofiyivka» of NAS of Ukraine

APPLICATION OF DIFFERENTIAL STERILIZATION METHODS OF EXPLANTS OF 
REPRESANTATIVES OF GENUS CORYLUS L. IN VITRO.

Investigation results as for the opportunities of improvement the elements of the technology of microclonal 
propagation of the representatives of genus Corylus. The most relevant sterilization which proved to be the most 
e{ective for all investigated species and varieties of the representatives of genus Corylus and gave the opportunity 
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to get the greatest percent of abortive and viable explants was determined. The best terms of explants introduction 
are investigated. It was revealed that the best term of introduction was the first day period of May, as during this 
period we got the highest combination of sterile and viable explants —  86,6%.

УДК 582.842.7:581.16:635.918

О. Г. Усольцева
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України

ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ PASSIFLORA CAERULEA L. В УМОВАХ 
ЗАХИЩЕНОГО ҐРУНТУ

В статті наведено результати досліджень особливостей вегетативного розмноження Passiflora caerulea L. 
(Passifloraceae Juss.) в умовах захищеного ґрунту за допомогою стеблових живців. Встановлено оптималь-
ний термін живцювання (II декада квітня). Досліджено наявність та особливості проходження стадій і фаз 
морфогенезу придаткових коренів при обкоріненні живців.

Ключові слова: Passiflora caerulea L., вегетативне розмноження, стеблові живці, термін живцювання, 
морфогенез придаткових коренів.

Вступ
Тропічні та субтропічні рослини завжди корис-

тувалися попитом при внутрішньому озелененні як 
громадських, так і приватних об’єктів. Особливо це 
стосується красивоквітучих трав’янистих, деревних, 
а також ліаноподібних видів, які мають тривалий 
період цвітіння та є невибагливими до умов виро-
щування. Останнім часом надається перевага верти-
кальному озелененню, що дозволяє на обмеженому 
просторі розміщувати значну кількість різноманітних 
рослин. Але на сьогодні асортимент ліаноподібних 
рослин, які використовуються в фітодизайні, дуже 
обмежений, що пов’язано з недостатньою вивченістю 
як морфологічних, так і репродуктивних особливос-
тей більшості з цих видів.

Одним з видів ліаноподібних рослин, який від-
різняється високими декоративними властивостями, 
має тривалий термін цвітіння та є невибагливим до 
умов вирощування є Passiflora caerulea L. (Passiflo-
raceae Juss.). В дикої природі зустрічається у Бра-
зилії, Аргентині, Парагваї, Уругваї. Це вічнозелена 
ліана зі здерев’янілими в основі пагонами. Листя 
темно-зелені, перисті, серцеподібні, глибоко розсі-
чені. В пазухах листків розташовані вусики. Квітки 
зазвичай білого або кремового кольору, складні, 
пазушні, до 10 см в діаметрі [3, 7, 9].

В умовах оранжереї Національного дендрологіч-
ного парку «Софіївка» НАН України (НДП «Со-
фіївка» НАНУ) Passiflora caerulea щорічно цвіте 
(VI–IX), утворює плоди, але вони не мають на-
сіння. Тому метою наших досліджень було дослідити 
особливості штучного вегетативного розмноження 
(живцювання) цього виду в умовах захищеного 
ґрунту та розробити технологічні прийоми прискоре-
ного розмноження та дорощування для подальшого 
використання цього виду в якості як ґрунтової, так 
і контейнерної культури на окремих ділянках парку.

Матеріали та методи
Дослідження проводили в оранжереї НДП «Со-

фіївка» НАНУ. При живцюванні використовували 
загальноприйняті методики [2, 5, 8]. Живцювання 
проводили у весняний і літній періоди з використан-
ням напівздерев’янілих стеблових живців. Біологічну 
здатність до утворення придаткових коренів визна-
чали за наступними критеріями: обкорінюваністю, 
тривалістю обкорінення, ступенем розвитку коре-
невої системи обкорінених живців. Спостереження 
за утворенням коренів проводили за методикою 
І. А. Комарова [6]. Морфогенез придаткових ко-
ренів вивчали за методикою І. О. Байтулина [1]. 
Як субстрат для обкорінення стеблових живців ви-
користовували пісок.
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Результати та обговорення
Тропічні і субтропічні рослини мають велику різ-

номанітність видів, різновидів, а також форм та 
культиварів, відрізняються за біологічними влас-
тивостями і мають різну здатність до вегетативного 
розмноження, зокрема до розмноження стебловими 
живцями.

Наші спостереження показали, що здатність утво-
рювати придаткові корені у тропічних і субтропічних 
рослин виявляється по-різному. Спостерігається 
різниця у тривалості обкорінення, кількості обко-
ріненних живців, а також характеру придаткового 
коренеутворення, тобто ця група рослин має різну 
регенераційну здатність.

При стебловому живцюванні Passiflora caerulea 
напівздерев’янілими живцями ми спостерегали за 
процесом коренеутворення. Одержані нами резуль-
тати показали, що при живцюванні в різні терміни 
кращі показники було отримано при живцюванні 
навесні (II декада квітня). При цьому обкоріненість 
склала 52,73%, тоді як при живцюванні влітку —  
32,08% (I декада червня) та 28,23% (I декада 
липня). Також тривалість обкорінення навесні була 
коротше і складала 20–25 діб.

Ми дослідили обкоріненість, особливості утворен-
ня калюсу, а також особливості росту і розвитку при-
даткових коренів на обкорінених стеблових живцях 
Passiflora caerulea (табл.).

Особливості придаткового коренеутворення на стеблових живцях Passiflora caerulea L. залежно від термінів 
живцювання

Наявність калюсу Обкоріненість, % Ступінь галуження 
коренів

Сумарна довжина 
коренів, см 

M±m

Сумарна кількість 
коренів, шт. 

M±m
Живцювання навесні (II декада квітня)

― 52,73 I–III 41,77±1,24 38,23±1,25
Живцювання влітку (I декада червня)

+ 32,08 I–II 28,44±0,17 23,15±2,05
Живцювання влітку (I декада липня)

+ 28,23 I–II 19,33±1,46 18,35±1,77

Примітка: M ± m —  середнє значення ± похибка.

Процес утворення придаткових коренів поділяєть-
ся на стадії ендогенного та екзогенного ризогенезу. 
В свою чергу ендогенная стадія складається з ка-
люсогенезу і безпосередньо ризогенезу, а екзоген-
ная —  з фаз утворення коренів першого, другого та 
наступних порядків. Спираючись на наші попередні 
дослідження [4, 10–12], при вивченні калюсогенезу 
на обкорінених живцях Passiflora caerulea ми спосте-
рігали утворення калюсу при живцюванні влітку. Він 
був валикоподібного типу, світло-жовтого кольору, 
невеликий за розміром. Навесні утворення калюсу 
ми не спостерігали.

Результати наших досліджень показали, що обко-
ріненість та розвиток придаткових коренів залежать 
від терміну живцювання. Кращі показники за обкорі-
неністю ми відмічали при живцюванні навесні. В цей 
термін при дослідженні екзогенної стадії морфогенезу 

придаткових коренів ступінь їх галуження, а також 
сумарна довжина і кількість були максимальними. 
Так, утворилися корені трьох ступенів галуження 
(їх сумарна довжина складала 41,77 ± 1,24 см, 
а сумарна кількість —  38,23 ± 1,25 шт.), тоді як при 
живцюванні влітку —  тільки двох, а на деяких живцях 
лише першого ступеня галуження.

На поверхню живців придаткові корені можуть 
виходити в різних місцях заглибленої в субстрат його 
частини. Нами відмічаються певні закономірності 
у розташуванні придаткових коренів на обкорінених 
стеблових живцях і пагонах рослин. При живцюванні 
Passiflora caerulea придаткові корені мали змішане 
розташування, тобто вони виходили безпосередньо 
із зрізу, а також вище нього, по поверхні живця, а на 
живцях з калюсом виходили із калюсної тканини. 
Довжина відрізку, на якому утворилися придаткові 
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корені, варіювала від 1,10±1,58 до 2,10±1,14 мм. 
Залежності цього показника від термінів живцюван-
ня нами не відмічено.

Висновки
Таким чином, проведені дослідження щодо осо-

бливостей розмноження Passiflora caerulea пока-
зали, що цей вид в умовах захищеного ґрунту до-
цільно розмножувати вегетативно за допомогою 
напівздерев’янілих стеблових живців. Кращі по-
казники за обкоріненістю та розвитком придаткових 
коренів отримано навесні (II декада квітня). Цей 
термін є оптимальним для розмноження дослідже-
ного виду. Експериментальним шляхом підтвер-
джено, що наявність та особливості проходження 
стадій і фаз морфогенезу придаткових коренів на 
живцях при обкоріненні також залежать від термінів 
живцювання.
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ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ PASSIFLORA CAERULEA L. В УСЛОВИЯХ 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

В статье представлены результаты исследований особенностей вегетативного размножения Passiflora 
caerulea L. (Passifloraceae Juss.) в условиях защищенного грунта с помощью стеблевых черенков. 
Установлен оптимальный срок черенкования (II декада апреля). Исследованы наличие и особенности 
прохождения стадий и фаз морфогенеза придаточных корней при укоренении черенков.

Ключевые слова: Passiflora caerulea L., вегетативное размножение, стеблевые черенки, срок черенкования, 
морфогенез придаточных корней.
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VEGETATIVE PROPAGATION OF PASSIFLORA CAERULEA L. GERMINATED 
UNDER THE GREENHOUSE CONDITIONS

Investigation results as for the peculiarities of Passiflora caerulea L. (Passifloraceae Juss.) vegetative propa-
gation under the greenhouse conditions with the help of stem grafts are given in the article. Optimal cutting term 
(II decade of April) is determined. Occurrence and peculiarity of passing the morphogeny stages and phases for 
secondary root during the graft’s inveteracy was investigated.

Key words: Passiflora caerulea L., vegetative propagation, stem grafts, cutting term, secondary root morphogeny.
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Т. М. Черевченко, Л. І. Буюн, В. Д. Кулик, Л. А. Ковальська
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України

БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ТЕХНОЛОГІЯ КУЛЬТИВУВАННЯ 
ЦИМБІДІУМА ГІБРИДНОГО (CYMBIDIUM HYBR. HORT.)

Для забезпечення продуктивності цвітіння різних сортів Cymbidium hybr. hort. особливо важливим є 
питання розробки системи живлення рослин. Враховуючи біологію росту і розвитку рослин різних сор-
тів цимбідіума, річний біологічний цикл було умовно поділено на три основні періоди: 1) активний ріст 
вегетативних пагонів; 2) закладання генеративних бруньок і ріст генеративних пагонів; 3) цвітіння. При 
опрацюванні системи живлення враховували пору року, фенологічну групу рослин, склад та співвідношення 
макро- і мікроелементів. Було виявлено позитивний вплив на розвиток рослин цимбідіума водної витяжки 
з кропиви дводомної (Urtica dioica).

Ключові слова: Orchidaceae, Cymbidium, біологія розвитку, технологія культивування, система 
живлення

Вступ
Одним із пріоритетних напрямків дослідження 

Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка 
є розробка теоретичних і практичних засад збере-
ження біотичного різноманіття тропічних орхідних ex 
situ. Для цих досліджень, які тривають в НБС вже 
понад 30 років, характерний комплексний підхід, 
який включає дослідження еколого-ценотичних осо-
бливостей рослин in situ, дослідження особливостей 
репродуктивної біології, що дає змогу отримати 
життєздатне насіння, опрацювання методів масового 
розмноження і практичне впровадження результатів 
досліджень [1].

Останнім часом значну увагу було приділено до-
слідженням біології розвитку рослин природних 

видів і сортів роду Cymbidium Sw. Інтерес до цього 
роду обумовлений, передусім, тим, що за умов оран-
жерейної культури рослини різних видів та сортів 
потребують значно нижчих температур, порівняно 
із такими представниками родини Orchidaceae, як 
Cattleya, Laelia, Paphiopedilum тощо.

Рід Cymbidium Sw. нараховує біля 50 видів. Аре-
ал роду охоплює територію від північно-західної час-
тини Гімаліїв до Японії, від Індокитаю до північної 
і східної Австралії [7].

У межах роду Cymbidium чітко проявляється еко-
логічна диференціація: різні види можуть зростати 
як наземні рослини, епіфіти або літофіти на висоті 
до 2000 м над р. м.
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Умови місцезростань різних видів роду надзви-
чайно різноманітні —  від вологих тропічних лісів, 
де протягом року температура залишається майже 
незмінною —  24–25 °С, вологість —  90–100%, 
до майже аридних областей. Переважну більшість 
холодовитривалих сортів цимбідіума, найбільш по-
ширених в наш час, отримано, головним чином, 
завдяки схрещуванню видів, що походять із пів-
нічної Індії, Бірми, Таїланду, В’єтнаму. Ці види 
трапляються здебільшого в листопадних гірських 
лісах на висоті 1500–2400 м над р. м., де протягом 
доби спостерігаються значні перепади температури: 
вдень —  21–38 °С, а вночі температура інколи падає 
до 0 °С. Крім того, для цієї частини земної кулі ха-
рактерний мусонний клімат із холодною посушливою 
зимою і спекотним вологим літом [1, 3, 6].

В даний час сорти цимбідіума займають чільне 
місце у квітникарських господарствах світу. Пере-
вага цієї культури перед іншими полягає у значній де-
коративності їх квіток і суцвіть та їх стійкості під час 
транспортування, тривалості цвітіння як на рослині, 
так і в зрізаному стані, культивування при зниженій 
температурі в осінньо-зимовий період [2, 3].

У колекції НБС рід Cymbidium представлений 
7 природними видами і понад 60 сортами. Загалом 
представлені всі 3 підроди роду Cymbidium: Cym-
bidium, Cyperorchis, Jensoa [7].

Вперше в Україну різні сорти цимбідіума були заве-
зені в Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка 
НАНУ у 80-ті роки минулого сторіччя із Франції 
(фірма Vacherot-Lecoufle). Вивчення цих сортів 
протягом багатьох років дало можливість відібрати 
серед всього різноманіття сортів, які утримують-
ся в колекції НБС, 20 сортів, що є надзвичайно 
декоративними, продуктивними та стійкими до дії 
стресових чинників.

Матеріали та методи досліджень
Вирощування рослин проводилося в теплицях 

в літній період при температурі 20–28 °С, взим-
ку —  10–14 °С. В перші роки відповідно до відомих 
технологій вирощування цієї культури, в осінньо-зи-
мові місяці проводили досвічування —  2–3 години на 
добу [5]. В останні два десятиліття з метою економії 
електроенергії досвічування не проводилося, а від-
працьовувалася та вдосконалювалася технологія 
культивування [4].

Враховуючи біологічний цикл розвитку рослин, 
сорти умовно поділили на групи: ранні, середні та 

пізні. Загальною вимогою до культивування рослин 
всіх сортів, незалежно від групи, є проведення що-
денного провітрювання теплиць: в осінньо-зимовий 
період —  3–4 години на добу (залежно від темпера-
тури зовнішнього повітря), а в весняно-літній період 
фрамуги залишали відкритими цілодобово. Крім 
того, дотримувались постійної орієнтації рослин від-
носно джерела світла, особливо під час формування 
генеративних пагонів.

Результати досліджень та їх обговорення
Для забезпечення продуктивності цвітіння особли-

во важливим є питання розробки системи живлення 
рослин. При вирішенні цього питання враховува-
лася пора року, фенологічна група рослин, склад 
та співвідношення макро- і мікроелементів. Значне 
прискорення росту і розвитку спостерігалося при 
використанні водної витяжки кропиви дводомної 
(Urtica dioica), яка містить у собі збалансований 
комплекс мікро- та макроелементів. Основними 
хімічними сполуками, які містяться в листках Urtica 
dioica, є флавоноїди, таніни, леткі сполуки та жирні 
кислоти, полісахариди, ізолектини, стероли, терпени, 
білки, вітаміни та неорганічні сполуки [8]. Листки 
кропиви містять вітаміни B, C, K та неорганічні еле-
менти, такі як кальцій, залізо, магній, фосфор, калій 
та натрій. Іншими важливими сполуками є незамінні 
амінокислоти, глюкокініни та надзвичайно високий 
вміст хлорофілу. Очевидно, стимулюючі властивості 
цієї витяжки саме й пояснюються високим вмістом 
в її листках хлорофілу (до 5%) та заліза (41 мг%), 
а також наявністю каротиноїдів, вітамінів С, В2, В3, 
К1 і органічних кислот.

При використанні витяжки значно посилюєть-
ся забарвлення листків та квіток цимбідіума. Для 
приготування витяжки використовували 1 кг свіжої 
подрібненої кропиви на 10 л води, яку витримували 
у темному місці 3–4 дні. Витяжку застосовували як 
для кореневого, так і для позакореневого живлення.

Для вирощування рослин використовували суб-
страт із соснової кори, лісової підстилки, сфагно-
вого моху і сухої кропиви (0,5 : 0,3 : 0,2 : 0,001). 
Використовували три фракції соснової кори: велику 
(4–5 см), яка забезпечує водо- і повітропроник-
ність, середню (2–3 см) і дрібну (1–2 см). Пе-
ред посадкою кору замочували протягом 3–5 днів 
у 0,2% розчині фосфорнокислого калію, що забез-
печувало рослини поживними речовинами та сприяло 
прискореному розвитку кореневої системи.
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Враховуючи біологію росту і розвитку рослин різ-
них сортів цимбідіума, річний біологічний цикл було 
умовно поділено на три основні періоди: 1) активний 
ріст вегетативних пагонів; 2) закладання генератив-
них бруньок і ріст генеративних пагонів; 3) цвітіння. 
В зв’язку з тим, що ранні сорти в основному цвітуть 
у грудні, середні —  у січні-лютому, пізні —  у березні-
квітні, то розвиток вегетативних і генеративних паго-
нів у них відбувається у різні строки. Слід зазначити, 
що ряд авторів відзначають, що період формування 
репродуктивних органів у цимбідіума дуже короткий 
[5, 6]. Важливо було визначити цей період, щоб 
опрацювати питання температурного і світлового 
режиму, поливу та живлення. Була розроблена на-
ступна технологія вирощування сортів цимбідіума.

1. Активний ріст вегетативних пагонів.
Березень
Ранні сорти: ріст вегетативних пагонів. Середні 

сорти: початок вегетації.
Вологість повітря 65–70%, субстрату 55–60% 

ПВ. Підживлення: І декада —  позакоренево —  «реа-
ком —  хелат заліза»; ІІ декада —  NH4NO3 ― 0,2%; 
ІІІ декада —  кеміра N10P10K20 ― 0,2%.

Пізні сорти: масове цвітіння. Вологість повітря 
65%, субстрату 30–35% ПВ. Підживлення: ІІ 
декада —  позакоренево —  брексил кальцію + бор 
0,01%

Квітень
Ранні сорти: активний ріст вегетативних пагонів. 

Середні сорти: ріст вегетативних пагонів. Воло-
гість повітря 75–80%, субстрату 65–70% ПВ. 
Підживлення: І декада —  CO(NH2)2 ― 0,1%, 
FeSO4 × 7H2O —  0,1%; ІІ декада —  кеміра гідро —  
0,15%; ІІІ декада —  позакоренево —  плантофол 
N20P20K20 + B, Fe, Zn, Cu, водна витяжка кропиви 
дводомної (1 л банка сухої маси на 9 л води).

Пізні сорти: завершення цвітіння. Вологість повітря 
75%, субстрату 65% ПВ. Підживлення: І декада —  
позакоренево мегафон 1,5 мл на 1л води; ІІ декада —  
CO(NH2)2–0,15%; ІІІ декада —  кеміра —  0,2%.

Травень
Ранні, середні та пізні сорти: активний ріст ве-

гетативних пагонів. Регульоване притінення. Во-
логість повітря 75–80%, субстрату 70% ПВ. 
Підживлення: І тиждень —  позакоренево —  «реа-
ком —  хелат заліза», водна витяжка кропиви; ІІ тиж-
день —  кеміра —  0,2% або акварин; ІІІ тиждень ― 
NH4NO3 ― 0,2%; IV тиждень —  KNO3 ― 0,15%, 
Zn2SO4 × 7H2O —  0,01%.

Червень
Ранні, середні та пізні сорти: продовження на-

ростання вегетативної маси та формування псевдо-
бульб. Вологість повітря 75–85%, субстрату 75% 
ПВ. Підживлення: І тиждень —  кеміра —  0,2%; ІІ 
тиждень —  KH2PO4 ― 0,2%, Cu2SO4 × 7H2O —  
0,01%; ІІІ тиждень —  позакоренево плантофол 
N20P20K20 + B, Fe, Zn, Cu, водна витяжка кропиви 
дводомної; IV тиждень —  Mg2SO4 ― 0,2%.

2. Закладання генеративних бруньок і ріст гене-
ративних пагонів.

Липень
Ранні сорти: формування псевдобульб, закладання 

генеративних бруньок.
Для стимуляції закладання генеративних бру-

ньок з середини місяця проводиться підсушу-
вання субстрату. Обприскування рослин. Во-
логість повітря 75–85%, субстрату 30% ПВ. 
Підживлення: І декада —  KH2PO4 ― 0,2%; ІІ 
декада —  позакоренево плантофол N5P15K45 + 
мікроелементи —  0,01%.

Середні сорти: формування псевдобульб, закла-
дання генеративних бруньок. Пізні сорти: продо-
вження наростання вегетативної маси. Обприску-
вання рослин, доріжок, стелажів. Вологість повітря 
75–85%, субстрату 75% ПВ. Підживлення: І дека-
да —  акварін 0,2%; ІІ декада —  KH2PO4 ― 0,2%; 
ІІІ декада —  позакоренево плантофол N20P20K20 + 
мікроелементи —  0,01%.

Серпень
Ранні сорти: закінчення інтенсивного росту та 

формування псевдобульб. Закінчується підсушу-
вання субстрату. В кінці місяця при основі деяких 
псевдобульб починають рости генеративні паго-
ни. Вологість повітря 75%, субстрату 55–60% 
ПВ. Підживлення: І декада —  KH2PO4 ― 0,2%; 
ZnSO4 × 7H2O —  0,01%; ІІ декада —  K2CO3 ― 
0.2%, MgSO4 × 7H2O —  0,05%.

Середні сорти: продовжується формування 
псевдобульб та закладання генеративних бруньок. 
Починається підсушування субстрату. Вологість 
повітря 75–80%, субстрату 30% ПВ. Піджив-
лення: І декада —  позакоренево —  «реаком —  хе-
лат заліза»; ІІ декада —  KH2PO4 ― 0,2%; 
ZnSO4 × 7H2O —  0,01%; ІІІ декада —  K2CO3 ― 
0.2%, MgSO4 × 7H2O —  0,05%.

Пізні сорти: продовження наростання вегетативної 
маси, формування псевдобульб, початок закладан-
ня генеративних бруньок. Вологість повітря 80%, 



ISSN 2220-1114. Автохтонні та інтродуковані рослини. Випуск 12. 2016   241

субстрату 60% ПВ. Підживлення: І декада —  KH-
2PO4 ― 0,2%; ZnSO4 × 7H2O —  0,01%, кемера —  
0,1%; ІІ декада —  позакоренево —  «реаком —  хелат 
заліза» —  0,01%; ІІІ декада —  K2CO3 ― 0.2%, 
MgSO4 × 7H2O —  0,05%.

Вересень
Ранні сорти: у окремих псевдобульб починають 

рости генеративні пагони. Вологість повітря 70%, 
субстрату 55–60% ПВ. Підживлення: І декада —  
NH4H2PO4 ― 0,2%; ІІ декада —  K2CO3 ― 0,2%, 
CuSO4 × 7H2O —  0,01%.

Середні сорти: закінчується інтенсивний ріст ве-
гетативних органів. Вологість повітря 70%, суб-
страту 55–60% ПВ. Підживлення: І декада —   
KH2PO4–0,2%; ІІ декада —  позакоренево планто-
фол N5P15K45 + мікроелементи —  0,01%; ІІІ дека-
да —  K2CO3 ― 0.2%, MgSO4 × 7H2O —  0,05%.

Пізні сорти: продовжується формування псев-
добульб, закладка генеративних бруньок. Во-
логість повітря 70%, субстрату 55–60% ПВ. 
Підживлення: І декада —  позакоренево —  «ре-
аком —  хелат заліза» —  0,01%; ІІ декада ― 
NH4H2PO4 ― 0,2%; ІІІ декада —  K2CO3 ― 0.2%, 
MgSO4 ×7H2O —  0,05%.

Жовтень
Ранні сорти: у окремих рослин закінчується ріст 

генеративних пагонів. Полив зменшують. Вологість 
повітря —  65%, субстрату —  40% ПВ. Підживлен-
ня: І декада —  позакоренево «реаком-плюс-хелат-
кальцію + В» —  0,01%; ІІ декада —  KH2PO4 ― 
0,2%; CuSO4 × 7H2O —  0,01%.

Середні та пізні сорти: закінчується формування 
вегетативних органів. Вологість повітря 65–70%, 
субстрату 40–45% ПВ. Підживлення: ІI дека-
да —  KH2PO4 ― 0,2%; ІІI декада —  позакоренево 
плантофол N5P15K45 + мікроелементи —  0,01%.

Листопад
Ранні сорти: інтенсивна бутонізація. Середні 

сорти: у окремих росли починають рости гене-
ративні пагони. Пізні сорти: поява генеративних 
бруньок. Зменшують полив. Вологість повітря 
65%, субстрату 30–35% ПВ. Підживлення 
припиняється.

3. Цвітіння.
Грудень
Ранні сорти: починається цвітіння. Середні: Про-

довжується ріст генеративних пагонів. Пізні сорти: 
поява генеративних бруньок. Вологість повітря 65%, 
субстрату 30–35% ПВ.

Січень
Ранні сорти: завершується цвітіння. Полив об-

межений. Середні сорти: активна бутонізація. Пізні 
сорти: починається ріст генеративних пагонів. Воло-
гість повітря 65%, субстрату 30–35% ПВ.

Лютий
Ранні сорти: початок вегетації. Вологість повітря 

65%, субстрату 40–45% ПВ.
Середні: продовжується цвітіння. Пізні сорти: 

починається цвітіння. Вологість повітря 65%, суб-
страту 30% ПВ.

Важливим елементом технології є регулярна пере-
садка рослин весною після закінчення цвітіння через 
2–3 роки, а при появі характерних ознак антракно-
зу —  щороку. Розмноження проводили поділом рос-
лин, після чого цвітіння наступало вже на другий рік.

Висновки
Цимбідіум є високодекоративною промисловою 

культурою. У порівнянні з іншими родами орхідних, 
такими як Cattleya, Laelia, Phalaenopsis, Cymbidium 
потребує значно нижчих температур при культи-
вуванні за умов захищеного грунту у помірному 
кліматі. Завдяки широкому спектру кольорів, три-
валому цвітінню сорти цимбідума широко популярні 
і доповнюють асортимент красиво квітучих рослин 
в захищеному ґрунті з січня по травень. Крім того, 
рослини різних сортів цимбідіума використовуються 
в експозиційній оранжереї «Орхідарій».
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ТЕХНОЛОГИЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
ЦИМБИДИУМА ГИБРИДНОГО (CYMBIDIUM HYBR. HORT.)

Для обеспечения продуктивности цветения Cymbidium hybr. hort. особенно важное значение имеет 
разработка системы питания растений. Учитывая биологию роста и развития растений разных сортов 
цимбидиума, годичный биологический цикл условно был разделен на три основных периода: 1) активный 
рост вегетативных побегов; 2) заложение генеративных почек и рост генеративных побегов; 3) цвете-
ние. При разработке системы питания учитывали время года, фенологическую группу растений, состав 
и соотношение макро- и микроэлементов. Было выявлено положительное влияние на развитие растений 
цимбидиума водной вытяжки из крапивы двудомной (Urtica dioica).

Ключевые слова: Orchidaceae, Cymbidium, биология развития, технология выращивания, підкормка

T. M. Cherevchenko, L. I. Bujun, V. D. Kulik, L. A. Kovalska
National Botanical Garden named after M. M. Grishko NAS of Ukraine

BIOLOGICAL PECULIARITIES AND CULTIVATION TECHNOLOGY OF CYMBIDIUM 
HYBR. HORT.

To ensure the flowering productivity of various Cymbidium hybr. hort. cultivars elaboration of fertilization 
technology of these plants under glasshouse conditions is of great importance. Regarding developmental biology 
of the plants of various Cymbidium cultivars, an annual biological cycle was divided provisionally on three main 
periods: 1) the active growth of vegetative shoots; 2) generative buds initiation and generative shoots growth; 3) 
flowering period. For elaboration of fertilization systems of various phenological groups of Cymbidium, di{ering 
by the time of spikes development initiation, the seasons, phenological plant groups, both composition and 
macroelements/microelements ratio have been taken into consideration. The positive e{ect of aqueous extract of 
stinging nettle plants (Urtica dioica) was revealed.

Key words: Orchidaceae, Cymbidium, developmental biology, cultivation technology, fertilization
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INTRODUCTION SPICEAROMATIC SPECIES VERBENA TRIPHILLA L’HER. 
INTO COLLECTIONS OF THE BOTANICAL GARDEN (INSTITUTE) OF ASM.

Verbena triphylla L’Her is the species that possess unique chemical composition curative, flavoring, decorative, 
being widely used in sundries domain. Practical diversity was our landmark studies of introduction in the climatic 
conditions of our country. Since the volume of the original material that we had was small, I began research for 
defining methods of reproduction of the species. Within three years were identified cheap and most e{ective 
methods being chosen as asexual multiplication —  potting-up. The method allows for a considerable amount of 
rooted plants, as well raw materials resulting from mature plants

Key words: verbena, spice, method, multiplication, rooting, cuttings, substrate

Verbena triphylla L’Hér. is a perspective perennial 
species with spice, aromatic, curative, proprieties and 
decorative appearance. The main chemical components 
of lemon verbena oil are borneol, geraniol, linalool, nerol, 
citral, dipentene, limonene and myrcene (1). The ther-
apeutic properties of lemon verbena oil are anti-oxidant 
(2), anti-Candida (3), anti-septic, anti-spasmodic, 
aphrodisiac, digestive, emollient, febrifuge, hepatic, 
insecticide, sedative, stomachic and tonic.

Verminoside and verbascoside are natural compounds 
present in plants used in traditional medicine. They 
exhibit several biological activities including anti-inflam-
matory, anti-bacterial and anti-tumor properties (4).

Material and methods
Its introduction in the climate conditions of Moldova 

is related especially by the choice a method of multipli-
cation. The experiments regarding propagation methods 
were carried out during 2013–2015 period. During the 
process of introduction there have been applied several 
methods of vegetative multiplication in order to identify 
the most e%cient and fast one.

Propagation by cuttings is the most common method 
of plant multiplication and is based on attributes that 
have some species to reconstruct new plant by organs or 
parts of organs, when detached from the mother plant 
and are placed in the environment conditions.

Di{erent kinds of cuttings were sampled for rooting. 
After the nature of tops, shoot and stem tops were used, 
and by tissue consistency were collected —  herbaceous 
cuttings, taken from soft green stems and lignified ones. 
The period of collecting the cuttings a varied —  during 

summer-autumn and early spring. The method was 
supplemented with rhyzogene substances (hormones) 
treatments to stimulate rooting. River sand, and mix-
ture forest soil and Biohumus served as a substrate for 
rooting. Purification of the collected material and of 
the tool used in the cuttings process was made using 
solution —  1% —  solution Potassium permanganate.

The cutting sampled in spring were planted in 
mini-greenhouses covered with special material «Agril» 
and those sampled in summer-autumn —  in containers. 
Sampling of cuttings was performed with horticultural 
scissors and shaping for rooting —  with a sharp scalpel. 
The lots of apical after tissue consistency were erbaceous 
and semilignifed, those from branches —  semilignifed 
and strains —  lignified.

In winter the plants of Verbena triphylla L’Her lose 
foliage and cuttings sampled early spring are without 
leaves. Before collecting cuttings mother- plants were 
fertilized and well irrigated. The cuttings collected în the 
summer-autumn period were shaped by removing two 
pairs of basal leaves and the other being halved. The cuts 
should be straight, without chipping. Here and there 
are made small incisions superficial tissue for stimulat-
ing the roots. The cuttings intended for rooting group 
were 8–10cm long and were half incorporated into the 
substrate. Before incorporation, the cuttings were cut 
o{ below the basal node, one part being processed with 
rhyzogene stimulator and the other remaining raw. Green 
seedlings were incorporated vertically and the smilig-
nified and lignified ones —  at an angle of 15 degrees. 
After incorporation, the substrate around seedlings was 
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irrigated and well compacted, this enhanced rooting. In 
both cases the light was intense but filtered.

Results and discussion
Factors that intervene in the production capacity of 

roots were identified as a result of the research. One of 
the important factors was the age mother plant. When 
mother plants were younger the propagation capacity is 
greater. The mother plant nutrition important was also 
important; root cuttings formed much faster and were 
qualitative. Light had an active role in the success of 
cuttings but this role is di%cult to quantify, long days 
favored for rooting. One of the key factors that influ-
enced directly rooting was constant humidity; both the 
substrate and the air influenced rooted cuttings.

Throughout cuttings was carefully controlled evap-
oration and water absorption from the ground. If the 
substrate (sand or mixture) is dry, cuttings will wither, 
if it is too wet, they will rot.

Over 12 to 15 days, buds appeared on the small stem 
of the cuttings, which began to develop intensively. This 
is the stage when the cuttings have already formed root. 
It was time to perform transplantation in larger containers 
and permanent place of growth for further development. 
The operation was carried out with great care, because 
newly formed roots are very fragile. For transplanted 
cuttings were created semidarkness conditions. The 
rooting rate of green apical cuttings treated with rooting 
stimulator was of 69% while the rooting rate 67% of 
the untreated ones was of 67% being insignificant, given 
the cost of preparation.

Apical cuttings green leaves often touching the sub-
strate causing rot infection and their low rate of rooting. 
Semi lignified apical cuttings had the highest rate of 
rooting. Those treated with rooting stimulator —  89%, 
and the unprocessed ones –79% (tab.)

1. Rate of rooting di{erent types of cuttings and rooting substrate

   Types of cuttings
The rate of rooting, %

Sand substrate Substrate mixture
Processed by rooting stimulate Raw Processed by rooting stimulate Raw

Apical green 69 67 68 66
Apical semilignified 89 79 88 82
Lignified of the branches 73 70 74 71
Lignified of the de strains 75 74 75 75

Lignified cuttings derived from branches and strain 
had the same average rate of rooting: 70–75% rooting. 
I also noticed that rooting substrate isn’t the most im-
portant criterion in the rooting process, sine the results 
were similar (66% rooting by stimulating both the 
substrate and on sand, and 65% unprocessed both 
substrates)

Mature plants of Verbena triphylla L’Her during the 
cold period are kept in the greenhouse at a temperature 
of 10–120C.

Apical cuttings taken from them are the early spring, 
without foliage, but good rooting. The summer —  au-
tumn apical cuttings, have 4–5 pairs of leaves, are green 
but semilignified. Their rooting rate is also pretty good 
89% in early spring cuttings and 85% in summer —  
autumn. Lignified cuttings, collected so early as spring 
and summer —  autumn had lower rates of 78–81% 

rooting. Rooting is influenced largely by stimulating 
rhyzogene processing.

Conclusions
Multiplying this precious species spicy, aromatic and 

medicinal should be performed using apical cuttings 
semilignifid. Applying rooting stimulators allows rapid 
rooting without massive loss of material. Collecting 
material is more rational multiplication during early 
spring. Rooting substrate that is not directly influence 
on this process.
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ИНТРОДУКЦИЯ ПРЯНОАРОМАТИЧЕСКОГО ВИДА VERBENA TRIPHILLA 
L’HER. В КОЛЛЕКЦИИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА(ИНСТИТУТА) АНМ

Verbena triphylla L. ‘Her это вид, который имеет уникальный химический состав, лекарственные, арома-
тические, декоративные свойства используемые в различных направлениях. Разнообразное практическое 
использование этой культуры способствовало начать исследования по интродукции в климатических усло-
виях нашей страны. Поскольку объем исходного материала был минимальным, были начаты исследования 
для определения методов воспроизводства вида. В течение трех лет были определенны самые простые 
и дешевые методы вегетативного размножения —  черенкование. Метод позволяет получить значительное 
количество укорененных растений, используя исходный материал с зрелых растений

Ключевые слова: вербена, пряность, метод, размножение, укоренение, черенки, субстрат

Л. Чісніціан
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ІНТРОДУКЦІЯ ПРЯНОАРОМАТИЧНИХ ВИДУ VERBENA TRIPHILLA L’HER. 
В КОЛЕКЦІЇ БОТАНІЧНОГО САДУ (ІНСТИТУТУ) АНМ

Verbena triphylla L’Her — це вид, який має унікальний хімічний склад, лікарські, ароматичні, декоративні 
властивості, які використовуються в різних напрямках. Різноманітне практичне використання цієї куль-
тури сприяло почати дослідження з інтродукції в кліматичних умовах нашої країни. Оскільки обсяг 
вихідного матеріалу був мінімальним, були розпочаті дослідження для визначення методів відтворення 
виду. Протягом трьох років були визначені найпростіші і дешеві методи вегетативного розмноження - 
живцювання. Метод дозволяє отримати значну кількість вкорінених рослин, використовуючи вихідний 
матеріал з зрілих рослин

Ключові слова: вербена, прянощі, метод, розмноження, укорінення, живці, субстрат
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