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ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН STEVIA REBAUDIANA (BERT.) 
BERTONI В НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ 
ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Наведено результати багаторічних досліджень Stevia rebaudianа (Bert.) Bertoni, зокрема особливості морфології рос-

лин та розмноження, компонентний склад та прийоми культивування. Рослини характеризуються цінними лікар-

ськими і харчовими властивостями та є перспективними інтродуцентами в Україні. В НБС ім. М.М. Гришка НАН 

України створено генофонд, який нараховує понад 20 форм. Розроблено умови та підібрано поживні середовища для 

введення в культуру і тривалого зберігання рослин в умовах in vitrо, а також для їх регенерації з листкових експлан-

тів. Визначено вміст антиоксидантів (флавоноїдів та аскорбінової кислоти) у фітосировині стевії. Встановлено, що 

у листках S. rebaudiana накопичується в середньому близько 6-7 % (від абс. сухої маси) дитерпенових глікозидів. Це 

динамічний показник, який залежить від форми та умов культивування. Максимальне накопичення стевіозидів спо-

стерігається у рослин відкритого ґрунту в фазу бутонізації. Рослини S. rebaudiana незалежно від форми та умов 

культивування (відкритий та захищений ґрунт, in vitro) характеризуються низьким рівнем посухостійкості. Рос-

лини, які зростають у ґрунтових умовах, відрізняються вищою посухостійкістю порівняно із рослинами, котрі зрос-

тають в умовах in vitro. Найбільшу водоутримувальну здатність, як у ґрунтових умовах, так і в умовах in vitro, 

встановлено у форми R100, найменшу — у форми 3T.

Ключові слова: інтродукція, Stevia rebaudianа (Bert.) Bertoni, стевіозиди, флавоноїди, аскорбінова кислота, три-

вале депонування, посухостійкість.
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Стевія (Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni) — 

одна з наймолодших сільськогосподарських 

культур у сучасному рослинництві. В країнах 

Південно-Східної Азії та Латинської Америки 

її почали вирощувати в кінці 50-х років ХХ ст. 

Пізніше вона була інтродукована в США і 

країни Південної Європи. Стевію промислово 

вирощують у Східній Азії (Китай (з 1984 р.), 

Японія, Республіка Корея), Південно-Схід-

ній Азії (Тайвань, Таїланд, Малайзія), Індії та 

Південній Америці (Бразилія, Колумбія, Пе-

ру, Парагвай, Уругвай) [34, 36], а також у Ка-

наді, США, Мексиці та Ізраїлі. Найбільшими 

експортерами очищених екстрактів та препа-

ратів стевії (Enliten®, Pure Via™, Reb A, Rebi-

ana, Stevia Extractin the Raw™, Stevia cane®, 

Sweet leaf Sweetener™) є Китай, США, Респуб-

ліка Корея та Японія [8, 29].

Стевія є перспективною рослиною для вве-

дення в культуру в Україні. Її вирощування 

обмежене територіально, а валовий збір лист-

ків становить декілька десятків тонн. Однак 

ця культура має великий адаптивний потен-

ціал, здатна формувати більшу врожайність 

листкової маси.

Особливе значення має соціальний аспект 

вирощування стевії. Значне техногенне за-

бруднення довкілля у другій половині ХХ ст. 

призвело до різкого зростання кількості за-

хворювань, пов’язаних з порушенням обміну 

речовин. Діабет, ожиріння, алергічні стани 
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притаманні для всіх вікових груп, але особли-

во різко зростає кількість хворих дітей. На 

думку лікарів-дієтологів, одним із чинників, 

який спричиняє виникнення таких захворю-

вань, є надмірне споживання цукру. У зв’язку 

з цим у харчовій промисловості почали засто-

совувати замінники цукру. Штучні підсоло-

джувачі (аспартам, цикламат тощо) переважа-

ють цукор за солодкістю у десятки, сотні, ти-

сячі разів, але для їх метаболізму в організмі 

не потрібен інсулін і вони не впливають на рі-

вень цукру в крові. На жаль, усі вони чинять 

багато побічних негативних ефектів [29].

Натуральні підсолоджувачі (фруктоза, кси-

літ, сорбіт, маніт та ін.), як і цукор, спожива-

ються у досить великих кількостях, але мають 

в 1,5—2,0 рази меншу, ніж у цукру, енергетич-

ну цінність. На особливу увагу заслуговують 

глікозиди стевії — стевіозиди. Вони не лише 

замінюють цукор (листки стевії у 15—20 разів, 

а стевіозиди — у 200—400 разів солодші за цу-

кор) [19, 20], а й знижують концентрацію глю-

кози в крові та асоціюються з низкою інших 

позитивних впливів на організм людини. Сте-

віозиди засвоюються організмом, але кало-

рійність їх незначна.

Клінічними дослідженнями встановлено, 

що вживання стевіозидів навіть у дозах, які у 

50 разів перевищують фізіологічні, не призво-

дило до жодних патологічних змін в організмі 

піддослідних тварин [34].

У природній флорі S. rebaudiana трапляєть-

ся на напівпосушливих територіях від рівнин 

до гірських районів Південної та Центральної 

Америки, на північ до Мексики. Протягом 

багатьох століть індіанці племені гуарані, які 

проживали на території сучасних Бразилії та 

Парагваю, застосовували в їжу деякі види сте-

вії, віддаючи перевагу S. rebaudiana, яку нази-

вали «ka’ahe'» («солодка трава» або «медова 

трава»), як підсолоджувачу для трав’яних на-

поїв та гірких цілющих лікарських засобів. 

Листки стевії в поєднанні із тонізуючими рос-

линами є неодмінним компонентом тради-

ційного парагвайського напою «мате» [34].

Уперше стевію було досліджено в XVI ст. лі-

карем та професором ботаніки Petrus Jacobus 

Stevus (іспанською — Pedro Jaime Esteve), який 

працював в університеті Валенсії. На його 

честь рослина отримала латинську назву [30].

Першим повідомив про застосування сте-

вії у харчуванні індіанцями гуарані доктор, 

директор агрономічного коледжу в Асунсь-

йоні (столиці Парагваю) Мойзес Бертоні в 

1837 р. Зацікавлений розповідями про незви-

чайну рослину, солодку на смак, отримавши у 

подарунок від місцевого священника живий 

екземпляр стевії, Бертоні почав її досліджу-

вати [29]. 

Стевію було відкрито вдруге у 1887 р. уче-

ним-натуралістом, відомим ботаніком іта  лій-

сько-швейцарського походження Антоніо Бер-

тоні під час експедиції в Парагвай [31]. Вия-

вилося, що це новий представник роду стевії. 

А. Бертоні назвав його на честь свого прияте-

ля-хіміка, доктора Овідія Ребауді, який до по-

магав отримати екстракт. Таким чином, латин-

ська назва стевії — Stevia rebaudiana (Bertoni) 

Bertoni. В 1900 р. Овідій Ребауді першим про-

вів хімічний аналіз стевії та відкрив у ній со-

лодку сполуку — глікозид. У 1918 р. Бертоні 

детально описав стевію та дійшов висновку, 

що «cтевія не лише не токсична, а, навпаки, 

дуже корисна для здоров’я, як це показали до-

сліди доктора Ребауді». 

У 1908 р. стевію почали культивувати. Того 

ж року було отримано перший урожай сухих 

листків — майже 1 т. У 1920 р. рослину почали 

вирощувати на великих плантаціях у Бразилії 

та Парагваї.

У 1931 р. два французькі хіміки — М. Брі-

дель та Р. Лавей виділили зі стевії глікозиди, 

які надають їй солодкого смаку. Екстракти, 

які отримали назву «стевіозиди» та «ребаудіо-

зиди», виявилися солодшими за сахарозу в 

250—300 разів та не спричиняли виражені по-

бічні дії і токсичні ефекти у різних груп екс-

периментальних тварин [34]. 

У 1934 р. М.І. Вавилов привіз із парагвай-

ської експедиції насіння стевії. В своєму листі 

уряду вчений повідомив про унікальні лікар-

ські та смакові властивості цієї рослини, на-

голошуючи на можливості використання сте-

вії в харчовій промисловості як цукрозамін-
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ника. Проте через репресії програму «Стевія» 

було відкладено на довгі роки [4]. 

Під час Другої світової війни внаслідок 

блокади німецькими підводними човнами 

шляхів постачання із Америки в Англії виник 

дефіцит цукру. Тому в країні почали пошук 

природного замінника цукру, який можна 

було б вирощувати на британських островах. 

Дослідження доктора Мельвілля показали, 

що S. re baudiana може бути такою культурою. 

У 1942 р. із Парагваю було отримано насіння 

стевії і почались експерименти з її вирощу-

вання в кліматично м’яких районах Англії. 

Проте з невідомих причин проект було за-

крито [4, 29].

У 1954 р. уперше в світі в Японії почали ви-

рощувати стевію в тепличних умовах. У 1969—

1971 рр. японський учений Тетсуя Суміда зай-

мався постачанням насіння стевії в Японію 

та був відповідальним за її культивування в 

регіонах Японії. Держава підтримала програ-

му інтродукції стевії із Парагваю. Японці на-

звали цей процес «зеленою революцією». В 

1971 р. китайському вченому Тей Фу Чену, 

який дослідив стародавні манускрипти ки-

тайських імператорів, вдалося методом екс-

тракції стевіозиду із рослинної сировини по-

збутися небажаного кольору та гіркуватого 

присмаку листків стевії. У 1970-х роках за-

вдяки токсикологічним дослідженням, про-

веденим в Японії, США та Кореї, які довели 

безпечність, немутагенність і користь трива-

лого вживання стевії, почали масово застосо-

вувати стевію та стевієвмісні продукти у хар-

чуванні [4, 29].

У 1980-ті роки у Радянському Союзі ак-

тивно почали досліджувати та впроваджувати 

сте вію. Було ухвалено програму під грифом 

«секретно» з адаптації стевії до умов помірного 

клімату, а також поставлено завдання — роз-

робити продукти з неї для харчування космо-

навтів, спецслужб, підводників та еліти. Екс-

перименти з адаптації проводили в усіх рес-

публіках, проте розвиток ця програма отри-

мала лише в Україні. В 1984 р. декілька рослин 

стевії було завезено на територію України, а в 

1985 р. у Всесоюзному науково-дослідному 

інституті цукрових буряків (м. Київ) розпоча-

то наукову роботу з цією культурою [10]. 

З 1986 р. стевію вирощують на території 

України. Тривалий час розробкою технології 

вирощування стевії та дослідженнями власти-

востей стевіозидів займалися в Нікітському 

ботанічному саду (м. Ялта). В ближньому за-

рубіжжі стевію почали вирощувати в 1987 р., 

коли науковці з Нікітського ботанічного саду 

передали досвід з агротехніки вирощування і 

посадковий матеріал стевії в Узбекистан, а в 

1991 р. — у Росію [4, 10]. 

Цікаво, що з 1997 р. Пентагон повністю за-

мінив цукор на стевію в раціоні харчування 

армії США. Японія стала другою батьківщи-

ною стевії, оскільки 90 % світового урожаю су-

хих листків використовують в їжу японці [29].

У 1990 р. на 9-му Всесвітньому симпозіуму з 

проблем цукрового діабету і тривалості життя 

стевію було нагороджено золотим призом, як 

рослину, яка підвищує рівень біоенергетичних 

можливостей людини та сприяє ак тив  ному дов-

голіттю. Стевія має лікуваль но-про  фі лак тичну 

дію при цукровому діабеті, порушеннях робо-

ти шлунково-кишкового тракту, ожирінні, ате-

росклерозі. Вживання стевіозидів запобігає роз-

витку гіпоглікемічних та гіперглікемічних ста-

нів, а отже, нормалізує обмін речовин [34]. 

Сте вія має також інші лікувальні властивості: 

підвищує імунітет, ви водить з організму ток-

сини і радіонукліди, завдяки вітаміну С, β-ка-

ротину, мінералам, Zn, Se чинить антиокси-

дантну та загальнотонізуючу дію, сповільнює 

процеси старіння [19, 20, 29].

На думку провідних дієтологів, глікозиди 

стевії є найбільш корисними перспективни-

ми підсолоджувачами: вони мають високий 

коефіцієнт солодкості, низьку енергетичну 

цінність, стійкі до нагрівання, легко розчи-

няються, дозуються, не чинять негативного 

впливу на організм [15, 34, 35].

Дитерпенові глікозиди стевії виявляють 

гіпоглікемічну дію, протизапальні, репара-

тивні і бактерицидні властивості, сприяють 

зниженню артеріального тиску, нормалізують 

функції імунної системи, захищають організм 

від шкідливого впливу стресу, запобігають 
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розвитку багатьох захворювань, зокрема ві-

діграють важливу роль у лікуванні жіночих 

захворювань [34]. Антиоксидантні гідрокси-

коричні кислоти та флавоноїди зміцнюють 

судинні стінки, зменшують проникність і 

ламкість капілярів, посилюють скорочення 

серцевого м’яза, нормалізують процеси трав-

лення, запобігають росту патогенних мікро-

організмів у кишечнику. 

У 2004 р. експерти Всесвітньої організації 

охорони здоров’я затвердили стевію як харчо-

ву добавку, а у 2006 р. визнали безпечність сте-

вії. З огляду на результати досліджень дитер-

пенових глікозидів стевії на тваринах і людях, 

немає підстав вважати стевіозид і ребаудіозид 

генотоксичними та канцерогенними сполу-

ками. У 2007 р. стевію було занесено в Codex 

alimenteris, що свідчить про відповідність між-

народним стандартам безпечності. У 2010 р. 

Європейським управлінням з безпеки харчо-

вих продуктів прийнято рішення про безпеч-

ність використання стевіолглікозидів як хар-

чової добавки в європейській харчовій про-

мисловості [29].

Стевіозид, який кількісно переважає ребау-

діозид A в листках стевії, має такі недоліки, як 

гіркуватий присмак та солодкий післясмак. 

Тому нині намагаються досягти максималь-

ного вмісту ребаудіозиду A у препаратах під-

солоджувачів шляхом очищення або викорис-

тання генно-інженерної стевії, яка продукує 

майже чистий ребаудіозид A [29]. 

U.S. Food and Drug Administration (FDA) у 

2008 р. через високу безпечність постійного 

вживання очищеного ребаудіозиду A як під-

солоджувача дозволив широке використання 

його в харчовій галузі, а в 2015 р. після аналізу 

даних FDA повідомив, що немає жодних під-

став для заборони використовувати очищені 

препарати стевії в їжу. Останні представлені 

нині на харчовому ринку як добавки до про-

дуктів, які продаються в США [37]. 

Харчові добавки, виготовлені зі стевії, до-

зволені для використання у багатьох країнах. 

Препарати із листків стевії широко застосову-

ють для приготування десертів, морозива, ва-

фель, жувальних гумок, соків, напоїв, соусів, 

рибних паст, дієтичних продуктів. На відміну 

від штучних підсолоджувачів стевіозид не 

руйнується під час нагрівання, тому його ви-

користовують для приготування кондитер-

ських виробів та гарячих напоїв. Традиційно 

стевію застосовують у вигляді подрібненого 

трав’яного порошку, настоянок, чаю. Поро-

шок листків стевії додають у страви, напої, 

кондитерські вироби [29].

Стевія — багаторічна трав’яниста рослина, 

яка належить до порядку Compositales, родини 

Asteraceae [1].

Коренева система мичкувата. Стевія не-

стійка до низьких температур і за темпера-

тури нижче за +12 °С майже не розвиваєть-

ся, чутлива до морозів, тому в умовах помір-

ного клімату України її можна вирощувати в 

природних умовах як однорічну культуру, ос-

кільки у зимовий період її кореневища ви-

мерзають.

Основні солодкі складові стевії — тетрацик-

лічні дитерпенові глікозиди стевіозид і ребау-

діозид — виділено у 1931 р., а в 1950-х рр. 

установлено їх хімічну будову. Вони походять 

від одного аглікону — стевіолу, речовини, по-

з бавленої смаку, дитерпеноїду кауранової гру-

пи, близької до гіберелінів (хімічна назва — 

13-гідрокси-16-каурен-19-карбонова кислота). 

Головним джерелом цих сполук, яких відомо 

понад два десятки, є листки [15, 35]. У листках 

середній вміст чотирьох основ них компонен-

тів, характерний для дикої (wild-type) стевії, 

становить (на суху масу): стевіо зиду — 9,1 (4—

13) %, ребаудіозиду A — 3,8 (2—4) %, ребауді-

озиду C — 0,6 %, дулькозиду — 0,3 %. Стевія 

також продукує гідроксикоричні кислоти у 

вигляді кон’югатів з хін ною та шикімовою 

кислотами [24, 26] і флавонолами, лабданові 

та норлабданові дитерпеноїди (стеребіни 

А—М) тощо [15, 18—20, 35]. Крім того, стевія 

містить білки, мінерали (фосфор, залізо, на-

трій, магній, хром, кобальт, селен), таніни, ві-

таміни (аскорбінову кислоту, провітамін А, 

тіамін, рибофлавін), чинить антибактеріаль-

ну, антифунгіцидну та антиоксидантну дію 

[17, 19, 20]. Є дані щодо протиракової актив-

ності стевії [34].
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Оскільки насіння стевії недостатньо визрі-

ває в умовах помірного клімату України, од-

ним з основних завдань при інтродукції є ви-

рощування її в польових умовах за однорічним 

циклом. У зв’язку з тим, що товарною части-

ною, заради якої її вирощують, є листки, всі 

агротехнічні прийоми мають бути спрямовані 

на досягнення оптимальної площі листкової 

поверхні, при якій листки мали б найкращі 

можливості для фотосинтезу, а отже, і для біо-

синтезу дитерпенових глікозидів. 

З огляду на те, що стевія — пропасна культу-

ра, попередниками її мають бути рослини 

вузькорядного або суцільного способу сівби — 

трави, зернові, зернобобові. Оптимальними 

для вирощування стевії є ґрунти з легким ме-

ханічним складом, слабокислі, з високим рів-

нем ґрунтових вод [16, 17]. На важких ґрунтах, 

збагачених органічними речовинами, можуть 

розвиватися хвороби кореневої системи. Роз-

саду висаджують у відкритий ґрунт тоді, коли 

минає загроза заморозків, а середньодобова 

температура повітря досягає +10 °С [9].

Оскільки досліджено лише окремі питання 

технології вирощування у відкритому ґрунті 

та введення Stevia rebaudiana в культуру in vitro 

як зарубіжними [27, 31], так і вітчизняними 

науковцями [10], це не сприяло широкому 

впровадженню культури у виробництво. 

Мета роботи — провести комплексні інтро-

дукційні, селекційні та біотехнологічні дослі-

дження рослин Stevia rebaudiana в Національ-

ному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН 

України, встановити біолого-морфологічні особ-

ливості, біохімічний склад, стійкість високо-

продуктивних скоростиглих форм рослин за-

лежно від умов вирощування (відкритий ґрунт, 

захищений ґрунт, в культурі in vitro) за насін-

ного та вегетативного розмноження. 

Значну увагу приділено виявленню основ-

них формоспецифічних ознак рослин Stevia 

rebaudiana. Важливим досягненням селекцій-

ної роботи був відбір найпродуктивніших 

скоростиглих форм, які здатні розмножувати-

ся насінням в умовах відкритого ґрунту на 

півночі України, де раніше культивування Ste-

via rebaudiana було абсолютно неможливим.

Матеріал та методи 

Для культивування in vitro рослини стевії з різ-

ними генотипами вирощували за температури 

повітря 24—26 °С, з фотоперіодом 16 год та 

освітленням 2,0—2,5 клк на модифікованому 

середовищі Мурасіге—Скуга [32]. Це середо-

вище містить 0,5 дози макро- і мікроелементів 

з додаванням 30 г/л сахарози і 7,45 г/л агару та 

має слабокислу реакцію (рН 5,6—6,0).

Визначали вміст дитерпеноїдних глікози-

дів та фенольних сполук in vivo (листки апі-

кальної і базальної частини стебла) та in vitro 

(калуси і листки обкорінених пагонів). Для 

аналізу вмісту терпенових глікозидів у лист-

ках стевії використовували високоефективну 

рідинну хроматографію на автоматичному 

4-канальному рідинному хроматографі Agi-

lent 1100 з діодно-матричним детектором та 

хімічною станцією (Agilent Technologies, Ні-

меччина). Зразки отримували з листкових 

пластин дорослих рослин стевії. Грубо по-

дрібнений повітряно-сухий матеріал екстра-

гували метанолом у співвідношенні 100 мг на 

2 мл відповідно. Хроматографічне розділення 

екстрак тів, які містили досліджувані речови-

ни, проводили в градієнті вода—ацетонітрил 

на колонці Zorbax ODS 4,6 � 250 мм, 5 мкм. 

Результати обробляли та представляли за до-

помогою програмного забезпечення Agilent 

Chem Station® і Corel Draw®.

Кількісний вміст флаваноїдів визначали 

за методикою, розробленою співробітниками 

Санкт-Петербурзької державної хіміко-фар-

ма цев тич ної академії. Аналіз рослинної сиро-

вини на вміст аскорбінової кислоти проводи-

ли за В.П. Крищенком (1983) [5] і Б.П. Плеш-

ковим (1985) [7]. Посухостійкість визначали 

за методикою Л.Г. Добренькової (1989) [2].

Результати та обговорення

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гриш-

ка НАН України проводяться інтродукційні, 

селекційні та біотехнологічні дослідження S. re-

baudiana. Створено понад 20 форм, які відріз-

няються за морфолого-біологічними особ ли-

востями, біохімічним складом і продуктивним 

потенціалом. Із застосуванням селекційних 
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методів створено ранньо-, середньо- та пізньо-

стиглі форми рослин, які здатні забезпечити на-

сіннєве розмноження в умовах півночі України 

у відкритому ґрунті. Розроблено методику про-

ведення експертизи сортів Stevia rebaudiana на 

відмінність, однорідність та стабіль ність [6].

За морфологічними ознаками рослини S. re-

 baudiana суттєво відрізняються. Дослідження 

створених форм рослин дало змогу охаракте-

ризувати та згрупувати їх за різними показни-

ками. За висотою виділено три групи рослин: 

низькі (до 45 см), середні (46—70 см) і високі 

(понад 71 см). За габітусом рослини можуть 

бути прямі, напіврозлогі, розлогі. Форма ку ща 

може бути овальною, кулястою, розлогою, пі-

рамідальною, циліндричною, конусоподібною. 

Виявлено різноманітні за ступенем галужен-

ня, облиствленості, а також характером опу-

шення рослини. Стебло та листя рослин зеле-

ного кольору (від світлого до темного відтінка), 

також трапляються рослини з антоціановим 

забарвленням. Листки яйцеподібної, еліп тич-

ної, обер нено-ланцетної або ланцетної фор-

ми. За дов жиною виділено короткі (до 4,0 см), 

середні (4,1—6,0 см), довгі (понад 6,1 см) лист-

ки, за шириною — вузькі (до 1,5 см), середні 

(1,6—2,1 см), широкі (понад 2,2 см) листки. 

Край листкової пластинки зубчастий або ці-

лісний (рис.1 та 2).

Квітки зібрані в кошики (по 5 квіток у кож-

ному), які формують складне суцвіття — щи-

ток. Суцвіття також характеризується варіа-

бельністю параметрів: за довжиною — корот-

ке (до 2,0 см), середнє (2,1—8,0 см), довге 

(понад 8,1 см), за формою — головчасте, ци-

ліндричне, видовжено-циліндричне, за кіль-

кістю квіток — малоквіткове (до 6 шт.), серед-

ньоквіткове (7—12 шт.), багатоквіткове (понад 

13 шт.). Квітки стевії дуже дрібні двостатеві, 

актиноморфні, п’ятичленні. Віночок зросло-

пелюстковий, трубчастий, має форму видов-

женого дзвоника, забарвлення від білого, сі ру-

вато-білого до зеленувато-білого. Квітка за роз-

міром може бути малою (до 2 мм), середньою 

(3-4 мм) та великою (понад 5 мм). 

За часом початку цвітіння рослини розпо-

ділено на ранні (до 105 діб від початку вегета-

ції до цвітіння), середні (105—125 діб) та пізні 

(понад 125 діб) форми.

Насіння дрібне, варіює за довжиною (ко-

ротке, середнє, довге). Маса 1000 шт. насіння 

мала (до 0,29 г), середня (0,30—0,40 г) та вели-

ка (понад 0,41 г). Забарвлення різної інтен-

сивності від сірого до коричневого. Рослини 

відрізняються також за характером та інтен-

сивністю проходження фізіологічних проце-

сів і ступенем накопичення біологічно актив-

них речовин, зокрема глікозидів, вміст яких 

може бути низьким (до 8 %), середнім (8—14 %) 

та високим (понад 14 %).

Оскільки рослинам стевії незалежно від 

форми притаманне дрібне насіння, це уне-

можливлює сівбу насіння безпосередньо у від-

критий ґрунт за допомогою технічних засобів. 

Важливим та ефективним методом є висадка в 

ґрунт розсади, вирощеної із насіння в захище-

ному ґрунті. Сівбу проводять у І-ІІ декаді квіт-

ня. Рослини у цих умовах перебувають до фази 

сходів та появи 1—3 справжніх листків. Виса-

джувати рослини у відкритий ґрунт рекомен-

дується не раніше ІІІ декади травня, коли ми-

нає загроза нічних заморозків та зберігається 

достатня кількість вологи у ґрунті. Рослини 

стевії у відкритому ґрунті проходять такі фази 

розвитку: стеблування, бутонізації, цвітіння, 

плодоношення, достигання насіння.

Рис. 1. Галуження рослин Stevia rebaudiana: 1 — слабке 

(до 10 пагонів); 2 — помірне (10—18); 3 — сильне (по-

над 18 пагонів)

Fig. 1. Branching of Stevia rebaudiana plants: 1 — poor 

(10 stems); 2 —moderate (10—18); 3 — strong (over18 stems)
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У зв’язку із складністю отримання повно-

цінного насіння у великій кількості, а також 

через майже повну втрату його схожості під 

час тривалого зберігання, високу вартість про-

цесу збору урожаю розмноження стевії in vitro 

є актуальним та високоефективним. Застосу-

вання цього методу значно збільшує коефі-

цієнт розмноження порівняно зі звичайним 

живцюванням, дає змогу отримувати незалеж-

но від пори року та погодних умов позбавле-

ний від хвороб та грибкової інфекції посадко-

вий матеріал зі збереженням його генетичної 

однорідності та стабільності. Тривають пошу-

ки ефективних методів передпосівної обробки 

насіння.

Ми ввели в культуру in vitro 12 форм стевії. 

Вперше опрацьовано технологію отримання 

регенерантів з листкових експлантів [8]. Цей 

метод дав змогу значно прискорити розмно-

ження стевії і за короткий період отримати 

велику кількість рослинного матеріалу. 

Первинним матеріалом для отримання сте-

рильних (чистих від мікроорганізмів) рослин 

стевії in vitro було насіння. Його обробляли 70 % 

спиртом з експозицією 30 с, а потім 0,5 % роз-

чином тимерозалу (C
9
H

9
HgNaO

2
S) з експози-

цією 5 хв. Стерилізоване насіння переносили 

на поживне середовище і пророщували за тем-

ператури 26 °С.

Тривалість періоду до появи проростків сте-

вії становила від 14 до 20 діб. Живцювання 

рослин проводили за наявності на рослинах 

3—5 міжвузлів. Частину стебла (мікроживець) 

завдовжки 1,0—1,5 см з двома пазушними 

бруньками базальною частиною вертикально 

розміщували в агаризованому поживному се-

редовищі на глибину 0,3—0,5 см. Процес по-

садки мікроживців можна повторювати бага-

торазово, збільшуючи кількість пагонів з од-

ного експланту.

Для регенерації рослин з листкових екс-

плантів листки сформованих рослин зрізали і 

переносили на модифіковане середовище Му-

расіге—Скуга, яке містить 0,5 дози макро- і 

мікроелементів з додаванням 200 мг/л мезо-

інозиту, 30 г/л сахарози, 7,45 г/л агару (рН 5,6—

6,0) і регуляторів росту (нафтилоцтової кис-

лоти, 6-бензиламінопурину, індол-3-оц то вої 

кислоти, тидіазурону, кінетину) у поєднанні з 

вітамінами (В
1
, В

6
) та залізом. 

Початкові етапи регенерації відбувалися 

за температури +26—28 °С у темноті. Одержа-

ні мікропагони субкультивували на середови-

щі Мурасіге—Скуга при освітленні люмінес-

цент ними лампами (2,0—2,5 клк) з 16-годин-

ним фотоперіодом за температури +26 °С і 

вологості 70 %.

Установлено, що найбільш виражений сти-

мулювальний вплив на процес регенерації за-

безпечує середовище з додаванням 0,2 мг/л 

тидіазурону у поєднанні з вітамінами В
1
, В

6
 та 

заліза у дозі 52 мг/л.

Рис. 2. Листкова пластинка Stevia rebaudiana: форма (1 — яйцеподібна; 2 — еліптична; 3 — обернено-ланцетна; 

4 — ланцетна); зубчастість краю (1 — відсутня; 2 — наявна)

Fig. 2. Leaf plateo оf Stevia rebaudiana: the shape (1 — ovate; 2 — elliptical; 3 — oblanceolate; 4 — lanceolate); serration 

of edge (1 — absent; 2 — present)
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Початок формування пагонів із експлантів 

у рослин з різними генотипами спостерігали 

на 20—50-ту добу. Відзначено фенотипічний 

ефект індукції регенерантів. Виділено геноти-

пи із здатністю до стабільної регенерації паго-

нів. Проведено скринінг регенерантів за здат-

ністю до вторинної регенерації рослин із 

листкових експлантів. Відібрано регенеранти, 

здатні індукувати утворення пагонів на 10-ту 

добу з частотою 2-3 регенеранти на експлант, 

тоді як частота первинної регенерації стано-

вила 0,25—1,00 регенерант на експлант.

Сформовані рослини-регенеранти ділили 

на сегменти довжиною 1,0—1,5 см з двома па-

зушними бруньками і розміщували вертикаль-

но на агаризованому середовищі. Після фор-

мування кореневої системи рослини перено-

сили на спеціально підготовлений стерильний 

субстрат, де відбувалася адаптація рослин до 

умов in vivo. Опрацьовано процес мікрокло-

нального розмноження та переведення стевії 

із культури in vitro у відкритий ґрунт (рис. 3).

Відомо, що для підтримання колекції необ-

хідно пересаджувати рослини кожні 2-3 тиж, 

що, крім матеріальних витрат, збільшує ризик 

контамінації середовища та втрати колекцій-

ного матеріалу [22, 26]. Ми розробили пожив-

ні середовища, які містили інгредієнти, котрі 

сповільнюють ріст рослин. Визначено умови 

культивування, які забезпечують тривале збе-

рігання рослин стевії в умовах in vitro. Так, ви-

користання різних концентрацій мікро- та 

макроелементів показало, що сповільнити ріст 

рослин можна, застосовуючи низькі концен-

трації елементів, збільшуючи щільність по-

живного середовища та зменшуючи інтенсив-

ність освітлення [12, 13]. 

За результатами біохімічних аналізів уста-

новлено, що найбільший вміст флавоноїдів 

(0,91 мг%) накопичується у листках рослин, 

вирощених в умовах відкритого ґрунту, се-

редній вміст (0,60 мг%) — у листках рослин, 

виро щених в умовах in vitro, найнижчий 

(0,15 мг%) — у калусних тканинах. За вміс-

том аскорбінової кис лоти найбільший по-

казник (260,05 мг%) виявлено у листках рос-

лин, вирощених в умовах in vitro, середній 

(258,09 мг%) — у листках рослин, вирощених 

у відкритому ґрунті, найменший (67,58 мг%) — 

у калусі. Для калусних тканин S. rebaudiana 

характерна загальна тенденція до накопи-

чення низького рівня як флавоноїдів, так і 

аскорбінової кислоти (табл. 1).

Аналогічні закономірності продукування 

дитерпенових глікозидів та гідроксикоричних 

кислот у рослин стевії, вирощених в умовах in 

vitro (листки колекційних рослин) та in vivo 

(калуси і вкорінені пагони), добре помітні на 

типових хроматографічних профілях (рис. 4).

Таблиця 1. Вміст флавоноїдів та аскорбінової кислоти (мг%) у калусі та листках 
Stevia rebaudiana залежно від умов культивування

Table 1. The content of flavonoids and ascorbic acid (mg%) in callus and leaves 
of Stevia rebaudiana depending on cultivation conditions

Рослинний матеріал Флавоноїди Аскорбінова кислота

Калус 0,15 67,6

Листки, in vitro 0,60 260,1

Листки, відкритий ґрунт 0,91 258,1

Рис. 3. Рослини Stevia re-

baudiana: А — in vitro; В — 

у пер літі; С — у ґрунтосу-

міші

Fig. 3. Stevia rebaudiana 

plants: A — in vitro; B — in 

perlite; C — in soil-mixture



11ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2016, № 1

Інтродукція рослин Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України

Рис. 4. Хроматограми екстрактів Stevia rebaudiana в режимі аналізу дитерпенових глікозидів: I — калус; II — лист-

ки обкорінених in vitro пагонів; III — листки апікальної частини рослин in vivo; IV — листки базальної частини 

рослин in vivo; 1 — ребаудіозид D; 2 — ребаудіозид A; 3 — стевіозид; 4 — ребаудіозид C; 5 — суміш дулькозиду A, 

ребаудіозиду D тощо; C — похідні гідроксикоричних кислот (кавової та ін.) — цинамати. Співвіднесення піків на 

основі стандартних речовин (ребаудіозид A, стевіозид), УФ-спектрів [19]

Fig. 4. The chromatograms of Stevia rebaudiana extracts in diterpene glycosides analysis mode: I — calluses; II — leaves of 

in vitro rooted shoots; III — apical leaves of plants in vivo; IV — basal leaves of plants in vivo; 1 — rebaudioside D; 2 — re-

baudioside A; 3 — stevioside; 4 — rebaudioside C; 5 — mixture dulkoside A, rebaudioside D etc.; C — hydroxycinnamic 

acid derivatives (caffeic and others) — cinnamics. Peaks matching is based on standard substances (rebaudioside A, stevio-

side), UV spectra [19]
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У листках базальної частини колекційних 

рослин Stevia rebaudiana вміст стевіол-гліко зи-

дів становив 3—9 %, зокрема ребаудіозиду A — 

до 4,5 % на абс. суху масу, або 60 % від суми 

стевіол-глікозидів. Калусні тканини, утворені 

на стандартних середовищах, не містять сте віол-

 глікозидів. У них виявлено велику кількість 

депсидів гідроксикоричних кислот та ін ші фе-

нольні сполуки. Зрозуміло, що в стані калусу 

без модифікації середовищ у рослин не відбу-

вається біогенез терпеноїдів, а вторинний ме-

таболізм спрямований на синтез фенілпропа-

ноїдів. Під час онтогенезу, ко ли відбувається 

диференціювання тканин рос лини на вегета-

тивні та генеративні органи, фенольний мета-

болізм у листках поступово змінюється на тер-

пеноїдний з повноцінним синтезом сте віол- 

глі козидів, вміст яких визначається як геноти-

пом, так і умовами вирощування.

Установлено, що у листках стевії накопичу-

ється в середньому близько 6-7 % (від абс. су-

хої маси) глікозидів, але цей показник може 

варіювати залежно від умов вирощування та 

форми стевії. Найбільший вміст стевіозидів 

виявлено у рослин відкритого ґрунту у фазу 

бутонізації.

За результатами досліджень посухостійкос-

ті рослин залежно від умов зростання вста-

новлено, що ґрунтові рослини S. rebaudiana 

незалежно від форми під час посухи втрача-

ють вологу поступово і в цілому на 20—25 % 

менше, ніж рослини, які зростають на агари-

зованому середовищі (табл. 2).

Форми S. rebaudiana 3T та S. rebaudiana St5 

втрачають основний об’єм, а форма R100 — 

увесь об’єм вологи протягом перших 2 год. 

Рослини, які зростають у ґрунтових умовах, 

відрізняються вищою водоутримувальною здат-

ністю, а отже, і вищою посухостійкістю порів-

няно із рослинами, котрі зростають в умовах 

in vitro. Із досліджених форм найбільшу водо-

утримувальну здатність, як у ґрунтових умо-

вах, так і в умовах in vitro, встановлено у фор-

ми R100, найменшу — у форми 3T. 

За шкалою оцінки параметрів водного режи-

му листків та визначення відносної посухостій-

кості рослин (розробленою науковцями Пав-

лівської дослідної станції Всесоюзного інститу-

ту рослинництва) рослини S. rebaudiana в по-

сушливих умовах незалежно від форми та умов 

зростання втрачають після в’янення ≥50,1 % во-

логи, що свідчить про їх низьку посухостійкість, 

а тому потребують систематичного поливу. 

Висновки

Аналіз літератури свідчить, що рослини Stevia 

rebaudiana характеризуються цінними лікар-

ськими та харчовими властивостями і є пер-

спективними інтродуцентами в Україні. В На-

ціональному ботанічному саду ім. М.М. Гриш-

ка створено цінний генофонд, який нараховує 

понад 20 форм. Розроблено ефективний біо-

Таблиця 2. Водоутримувальна здатність листків рослин Stevia rebaudiana 
для встановлення відносної посухостійкості

Table 2. Water retentivity of Stevia rebaudiana leaves to set there lative drought tolerance

Форма 

та умови 

культи вування

Водоутримувальна здатність, втрата води

Експозиція, год

2 4 6 24
Середня 

за 1 год

Оцінка 

посухо стійкості

R100 in vivo 15,5 ± 0,7 24,2 ± 1,4 30,5 ± 2,0 61,0 ± 2,14 2,54 ± 0,09 Низька

R100 in vitro 82,8 ± 0,9 84,3 ± 0,9 78,5 ± 1,0 81,6 ± 0,86 3,40 ± 0,04 "

3Т in vivo 25,9 ± 1,9 37,2 ± 2,4 44,3 ± 2,2 69,9 ± 0,81 2,91 ± 0,03 "

3Т in vitro 70,2 ± 1,8 82,5 ± 0,3 84,8 ± 0,3 87,7 ± 0,20 3,65 ± 0,01 "

St5 in vivo 16,6 ± 0,4 25,8 ± 0,1 32,3 ± 0,1 62,3 ± 0,1 2,60 ± 0,01 "

St5 in vitro 75,5 ± 1,5 86,4 ± 0,4 84,5 ± 0,6 87,3 ± 0,5 3,64 ± 0,02 "
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технологічний метод введення рослин у куль-

туру in vitro. Визначено кількісний та якісний 

вміст флавоноїдів та аскорбінової кислоти у 

фітосировині стевії.

Для масового розмноження Stevia rebaudia-

na доцільно використовувати безгормональне 

середовище Мурасіге—Скуга. Зменшення кон-

центрації мінеральних речовин у поживному 

середовищі вдвічі не позначається на інтен-

сивності росту і розвитку рослин. Для регене-

рації рослин з листкових експлантів опти-

мальним є середовище Мурасіге—Скуга з до-

даванням 0,2 мг/л тидіазурону у поєднанні з 

вітамінами В
1
, В

6 
та заліза у дозі 52 мг/л. Інте-

грація всіх умов гальмування росту рослин 

Stevia дала змогу депонувати рослини в куль-

турі in vitro понад 6 міс.

Установлено, що у листках Stevia rebaudiana 

накопичується в середньому близько 6—7 % 

(від абс. сухої маси) глікозидів. Це динаміч-

ний показник, який залежить від форми та 

умов культивування. Максимальне накопи-

чення стевіозидів спостерігається у рослин 

відкритого ґрунту у фазу бутонізації.

Рослини Stevia rebaudiana незалежно від 

форми та умов культивування (відкритий та 

захищений ґрунт, in vitro) характеризуються 

низьким рівнем посухостійкості. Рослини, які 

зростають у ґрунтових умовах, відрізняються 

вищою посухостійкістю порівняно із росли-

нами, які зростають в умовах in vitro. Найбіль-

шу водоутримувальну здатність, як у ґрунто-

вих умовах, так і в умовах in vitro, встановлено 

у форми R100, найменшу — у форми 3T.
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ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ 

STEVIA REBAUDIANA (BERT.) BERTONI 

В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Приведены результаты многолетних исследований 

Stevia rebaudianа (Bert.) Bertoni, в частности особен-

ности морфологии растений и размножения, компо-

нентный состав и приемы культивирования. Расте-

ния характеризуются ценными лекарственными и 

пищевыми свойствами и являются перспективными 

интродуцентами в Украине. В НБС им. Н.Н. Гришко 

НАН Украины создан генофонд растений, который 

насчитывает свыше 20 форм. Разработаны условия и 

подобраны питательные среды для введения в куль-

туру и длительного сохранения растений в условиях 

in vitro, а также для их регенерации из листовых экс-

плантов. Определено содержание антиоксидантов 

(фла воноидов и аскорбиновой кислоты) в фитосырье 

стевии. Установлено, что в листьях S. rebaudianа на-

капливается в среднем около 6-7 % (от абс. сухой 

массы) дитерпеновых гликозидов. Это динамичный 

по казатель, который зависит от формы и условий куль-

тивирования. Максимальное накопление стевио зи дов 

наблюдается у растений открытого грунта в фазу буто-

низации. Растения S. rebaudianа независимо от фор-

мы и условий культивирования (открытый или за-

крытый грунт, in vitro) характеризуются низким уров-

нем устойчивости к засухе. Растения, произрастающие 

в почвенных условиях, отличаются более вы сокой за-

сухоустойчивостью по сравнению с растениями, про-

израстающими в условиях in vitro. Наибольшая водо-

удерживающая способность, как в почвенных усло-

виях, так и в условиях in vitro, установлена у формы 

R100, наименьшая — у формы 3T. 

Ключевые слова: интродукция, Stevia rebaudianа (Bert.) 

Bertoni, стевиозиды, флавоноиды, аскорбиновая кис-

лота, длительное хранение, засухоустойчивость.
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INTRODUCTION OF STEVIA REBAUDIANA (BERT.) 

BERTONI PLANTS IN M.M. GRYSHKO NATIONAL 

BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE

The results of long-term studies of Stevia rebaudiana (Bert.) 

Bertoni are presented, viz. plant morphology parameters, 

propagation, cultivation, constituents. Stevia is character-

ized by significant food and medicinal properties and is 

promising introduced species in Ukraine. In M.M. Grysh-

ko National Botanical Garden the valuable gene pool is 

ac cumulated which has numbered more than 20 forms. 

The nutritional media and environment needs for intro-

duction to the culture in vitro and long-term storage of 

plant and also their regeneration from leaf explants. The 

content of antioxidants (flavonoids and ascorbic acid) in 

stevia raw material has been evaluated. The leaves of Ste-

via rebaudiana have been accumulated the diterpenegly-

co si des up to approximately 6-7 % (to dry weight). This is 

dyna mic indicator that depends on Stevia form and culti-

vation conditions. Maximal accumulation of steviosides 

was observed in open ground plants in budding-bloo ming 

phases. Stevia rebaudiana plants regardless of the form and 

the cultivation conditions (open and protected ground, in 

vitro) are characterized by low levels of drought tolerance. 

Plants growing in open ground conditions demonstrate 

higher drought tolerance compared with plants in vitro. 

The biggest water-retaining capacity, both in soil and in 

vitro conditions, is found in form R100, the lowest — in 

form 3T.

Key words: introduction, Stevia rebaudianа (Bert.) Ber-

toni, steviosides, flavonoids, ascorbic acid, long-term de-

posit, drought tolerance.
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ДЕРЕВНА ТА ЧАГАРНИКОВА РОСЛИННІСТЬ 
НАДДНІПРЯНСЬКИХ СХИЛІВ У МЕЖАХ НАЦІОНАЛЬНОГО 
БОТАНІЧНОГО САДУ ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Наведено результати досліджень сучасного стану деревної та чагарникової рослинності наддніпрянських схилів у 

межах Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України. Встановлено, що видовий склад деревостанів 

досить одноманітний — здебільшого це листяні рослини:Robinia pseudoacacia L., Acer platanoides L., Fraxinus excelsior 

L., Acer negundo L., Ulmus glabrа Hubs. та ін. Просторова структура досить різноманітна, що зумовлено неоднорід-

ністю екологічних умов. Наведено характеристику лісівничих, орографічних та ґрунтових умов досліджених схилів, 

що може бути підставою для рекомендацій щодо підбору видового складу та оптимізації їх просторової структури.

Ключові слова: деревна та чагарникова рослинність, схил, ерозія, деградованість.
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Раціональне використання схилових терито-

рій є одним з пріоритетних завдань охорони 

природного середовища та містобудування. 

Сучасні будівельні технології дають змогу 

освоювати такі території, але часто це роблять 

без урахування їх екологічних, фітомеліора-

тивних, естетичних та історичних функцій [1, 

7]. Яскравим прикладом цього є схили на пра-

вому березі Дніпра у межах м. Києва. Стан на-

саджень на схилах через посилення антропо-

генного тиску не завжди є задовільним. Це 

призводить до розвитку ерозійних процесів, 

заміни корінних деревостанів похідними із 

спрощеною видовою та просторовою струк-

турою, погіршення фітосанітарного стану, що 

в цілому негативно впливає на корисні функ-

ції цих насаджень. 

Усе зазначене стосується і наддніпрянських 

схилів у межах Національного ботанічного 

саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС), 

які, крім згаданих функцій, відіграють важ-

ливу роль як буферна зона. Ця місцевість ха-

рактеризується досить різноманітним рельє-

фом і різним ступенем ерозії. Суттєво впли-

вають на водний режим та формування мік-

рорельєфу такі антропогенні чинники, як 

штучний дренаж і терасування окремих діля-

нок. Крім того, безпосередня близькість до 

Наддніпрянського шосе з інтенсивним рухом 

автотранспорту, потужних підприємств буді-

вельної індустрії та ТЕЦ спричиняє високий 

рівень техногенного забруднення оксидами 

сірки та азоту, сірководнем, формальдегідом 

та іншими токсичними речовинами. Це зумо-

вило порівняно невисоке видове та ценотичне 

різноманіття рослинного покриву, який на 

значних площах характеризується різним сту-

пенем деградованості та втратою середовище-

стабілізувальних, фітомеліоративних, захисних 

і естетичних властивостей. 

Мета — дослідити насадження наддніпрян-

ських схилів у межах Національного ботаніч-

ного саду ім. М.М. Гришка НАН України для 

відновлення та посилення їх функцій. 

Матеріал та методи

Обстеження схилів проведено навесні та вліт-

ку 2015 р. Визначено пробні площі, які репре-

зентували ландшафтні, орографічні та лісо-

рослинні умови, різноманітність деревної і 

чагарникової рослинності схилів. Опис проб 

проводили згідно з рекомендаціями Б.М. Мір-

кіна та Б.Є. Якубенка, а також чинних норма-

тивних документів [4, 5, 10]. Характеристики 
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та градацiю схилiв за крутістю описували за 

М.М. Заславським [6, 9]. Видовий склад рос-

лин і тип лісорослинних умов визначали за 

довідниками [2, 3]. 

Результати та обговорення

Досліджувана територія характеризується склад-

ним рельєфом, найпомітніше — у його східній 

частині. Схили мають переважно східну орієн-

тацію, загальна їх протяжність у межах НБС 

становить близько 2 км, перепад висот між 

нижніми та верхніми частинами — від 50 до 70 м. 

Крутизна схилів — від 20° до 75° (круті, обри-

висті та стрімкі схили). На окремих ділянках 

відзначено інтенсивне утворення ярів. 

Рекогносцирувальні обстеження, проведе-

ні навесні та влітку 2015 р., показали, що знач-

на частина схилів зазнає впливу водної ерозії, 

як наслідок, на значних площах (особливо на 

схилах південно-східної експозиції) спостері-

гаються зсуви та обвали, вихід материнської 

породи (лесоподібних суглинків) на поверх-

ню і порушення або повна відсутність ґрунто-

вого покриву. Під час інтенсивного танення 

снігу та значних опадів, особливо на круто-

схилах, створюється реальна небезпека зсувів, 

що відбулося навесні 2013 р. (рис. 1). 

Для опису деревної та чагарникової рос-

линності, особливостей рельєфу і лісорослин-

них умов закладено 4 пробні площі на різних 

висотах та схилах різної експозиції. 

Пробна площа № 1 (рис. 2) розташована у 

середній частині наддніпрянських схилів пів-

ден но-східної експозиції. Протяжність — 50—

70 м, крутизна — 45—60° (обривистий, стрім-

кий схил). Чітко виражені та кі елементи мікро-

рельєфу, як улоговини, яри, обриви. Ґрунтовий 

покрив на більшості території відсутній, що 

свідчить про високу інтенсивність ерозійних 

процесів. Ґрунти (у місцях, де вони не змиті) 

сірі лісові, малопотужні (5—10 см). На більшій 

частині проби спостерігається вихід на поверх-

ню материнської породи — лесу або лесоподіб-

них суглинків легкого та середнього механіч-

ного складу. Ґрунтові води відведені штучною 

дренажною системою. Підстилка не суцільна, 

малопотужна (до 3 см). 

Рис. 1. Аварійний зсув ґрунту під ділянкою «Красний 

двір» (квітень 2013 р.)

Fig. 1. Emergency landslide under section “Krasny Dvyr” 

(April 2013)

Рис. 2. Загальний вигляд пробної площі № 1

Fig. 2. General view of plot N 1

Деревостани досить щільні, проективне по-

криття — 0,7—0,9. У верхній та середній час-

тині схилу у першому ярусі переважають наса-

дження з акації білої (Robinia pseudoacacia L.), 

клена звичайного (Acer platanoides L.), ясена 
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Таблиця 1. Таксаційна характеристика 
деревостану пробної площі № 1

Table 1. Taxation characteristics of woody stand of plot N 1

Вид
Діаметр 

стовбура, см
Висота, м

І ярус

Robinia pseudoacacia 24—32 18—20

Acer platanoides 22—34 18—22

Fraxinus excelsior 22—28 16—18

Tilia cordata 20—24 15—18

ІІ ярус

 Acer negundo 12—18 10—12

Просторова структура насадження — склад-

на та багатоярусна, що відповідає неоднорід-

ності екологічних умов. Зімкненість крон — 

висока (0,8-0,9). 

Перший ярус деревостану представлений 

дубом звичайним (Quercus robur L.) та кленом 

звичайним. У другому ярусі зростає в’яз шор-

сткий (Ulmus glabrа Hubs.), у зволожених міс-

цях — вільха чорна (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.) 

та акація біла. Таксаційну характеристику на-

садження наведено у табл. 2.

Підліскок представлений бузиною чорною, 

підростом клена звичайного, на освітлених 

місцях — клена американського. Відзначено 

задовільне природне поновлення клена зви-

чайного (середня щільність — 0,4—1,0 особи-

на/м2), поодиноко — клена польового (Acer 

campestre L.) та ясена звичайного.

Рис. 3. Загальний вигляд пробної площі № 2

Fig. 3. General view of plot N 2

Таблиця 2. Таксаційна характеристика 
деревостану пробної площі № 2

Тable 2. Taxation characteristics of woody stand of plot N 2

Вид
Діаметр стов-

бура, см
Висота, м

І ярус
Quercus robur 48—56 22—24

Acer platanoides 36—40 20—22

ІІ ярус

Ulmus glabrа 22—26 16—18

Alnus glutinosa 16—22 15—17

Robinia pseudoacacia 20—24 15—17

звичайного (Fraxinus excelsior L.), липи серце-

листої (Tilia cordata Mill.). Другий ярус вира-

жений у місцях з меншою зімкнутістю крон та 

представлений переважно кленом американ-

ським (Acer negundo L.). Таксаційну характе-

ристику видів дерев наведено у табл. 1. 

Підлісок середньої щільності (проективне 

покриття — 0,5—0,6), представлений бузиною 

чорною (Sambucus nigra L.), поодиноко — лі-

щиною звичайною (Corylus avellana L.). Спо-

стерігається задовільне природне поновлення 

клена звичайного — 0,2—0,4 особини/м2, зав-

вишки 0,8—1,3 м, меншою мірою — ясена 

звичайного. Відзначено засмічення території 

побутовим сміттям та витоптування стежок. У 

цілому санітарний стан насадження можна 

оцінити як незадовільний — більше ніж поло-

вина дерев суховершинні та вражені омелою.

Пробну площу № 2 (рис. 3) закладено у ниж-

ній частині схилу південно-східної експози-

ції, яка безпосередньо межує з Наддніпрян-

ським шосе. Крутизна схилів — 55—75°. Схил 

обривистий, стрімкий, перепад висот — 35—

40 м. Сильно виражені водна ерозія (в окремих 

місцях відзначено виклинювання ґрунтових вод 

у весняний період) та вихід материнської по-

роди (лесоподібних суглинків і глини) на по-

верхню. Навесні під час різкого танення сні гу 

спостерігаються зсуви та обвали. У місцях, які 

не піддаються змиву, ґрунти сірі лісові, мало-

потужні, лісова підстилка товщиною до 3 см. 
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Санітарний стан характеризується сильною 

захаращеністю, наявністю суховершинних 

дерев, місцями — густими заростями з дівочо-

го винограду п’ятилисточкового (Parthenocis-

sus quinquefolia (L.) Planch ), і тому оцінений 

нами як незадовільний. Також відзначено 

сильну засміченість побутовим сміттям.

Пробна площа № 3 (рис. 4) розташована у 

верхній частині південно-східних схилів кру-

тизною 40—70° з перепадом висот 40—45 м. 

Мікрорельєф складний — від урвищ до майже 

горизонтальних терас. Ґрунти переважно гли-

нисті, але трапляються також лесові та піщані 

прошарки. Товщина лісової підстилки — 3-4 см.

Насадження характеризуються різноманіт-

ним видовим складом та просторовою струк-

турою. Зімкненість крон — середня (0,5-0,6). У 

верхній частині схилу у першому ярусі зроста-

ють сосна звичайна (Pinus sylvestris L.) та клен 

звичайний, у другому ярусі — в’яз шорсткий, 

ясен звичайний, на освітлених місцях — топо-

ля чорна (Populus nigra L.). Таксаційну характе-

ристику насадження наведено у табл. 3. 

 Підлісок представлений глодом колючим 

(Crataegus oxyacantha L.), ялівцем козацьким 

(Juniperus sabina L.) та скумпією звичайною 

(Cotinus coggygria Scop). 

Трав’янистий покрив відсутній. Відзначено 

природне поновлення клена гостролистого та 

в’яза шорсткого щільністю до 0,3 особини/м2. 

Санітарний стан незадовільний: спостерігаєть-

ся сильна захаращеність, наявність вітролом-

них та уражених гниллю дерев, забруднення 

побутовим сміттям.

Пробну площу № 4 (рис. 5) закладено у се-

редній частині північно-східного схилу. Цей 

схил є пологішим (крутизна — 20—25°) порів-

няно зі схилами південно-східної орієнтації. 

Мікрорельєф характеризується наявністю ви-

раженої прируслової тераси. Ґрунти сірі лісо-

ві, потужністю 10—15 см, дреновані, глинисті 

з прошарками лесу. Ерозія — незначна.

Деревостан (табл. 4) характеризується 

складною просторовою структурою. Перший 

ярус представлено дубом звичайним, ясеном 

звичайним, кленом звичайним та грабом зви-

чайним (Carpinus betulus L.). У другому ярусі 

Рис. 4. Загальний вигляд пробної площі № 3

Fig. 4. General view of plot N 3

Рис. 5. Загальний вигляд пробної площі № 4

Fig. 5. General view of plot N 4

трапляються клен американський (на освітле-

них місцях), в’яз шорсткий, підріст клена зви-

чайного та ясена звичайного. У підліску — бу-

зина чорна, бруслина європейська (Euonymus 

europaeus L.), ліщина звичайна (Corilus avellana 

L.), глід колючий, клен польовий, молоді де-

рева клена звичайного та ясена звичайного.

Проективне покриття деревостану — 0,5—0,6. 

Трав’янистий покрив представлений зірочником 

лісовим (Stellaria holostea L.) та кропивою дво-

домною (Urtica dioica L.) у розріджених місцях. 
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Лісова підстилка потужніша, ніж на описаних 

вище пробних площах (товщина до 5 см).

Санітарний стан у цілому задовільний, але 

необхідне видалення сухостійних та дерев, які 

впали, розчистка сміття. 

Дані, отримані при обстеженні силових те-

риторій, свідчать про те, що деревна рослин-

ність представлена досить обмеженою кількіс-

тю видів, переважно листяними видами. З них 

найпоширенішими у верхніх частинах схилу є 

клен звичайний, акація біла, дуб звичайний, 

ясен звичайний, липа серцелиста, граб звичай-

ний, в’яз шорсткий, тобто мезо- та ксерофітні 

види, характерні для свіжих суборів та судібров 

Таблиця 4. Таксаційна характеристика 
деревостану пробної площі № 4

Table 4. Taxation characteristics of woody stand of plot N 4

Вид
Діаметр 

стовбура, см
Висота , м

І ярус

Quercus robur 32—36 18—22

Acer platanoides 22—28 18—20

Fraxinus excelsior 20—24 17—19

ІІ ярус

Acer negundo 10—16 13—15

Acer platanoides 8—10 10—14

Ulmus glabra 14—20 12—15

Fraxinus excelsior 5—10 8—14

Carpinus betulus 12—16 8—12

(В
2 
, С

2
). У нижній частині схилів, де зволоження 

збільшується внаслідок вищого залягання ґрун-

т ових вод та близькості Дніпра, у насадженнях 

зростають більш вологолюбні рослини, які є 

едифікаторами вологих та сирих лісорослин-

них умов B
3-4 

, C
3
 (вільха чорна, тополя чорна, 

поодиноко — тополя біла (Populus alba L.) та 

верба біла (Salix alba L.), які у місцях вклиню-

вання ґрунтових вод утворюють нечисленні 

групи). Домінуючим видом силових деревоста-

нів є клен звичайний. Досить висока частка 

припадає на дуб звичайний та ясен звичайний. 

Клен американський трапляється на різних 

висотах схилів, але приурочений до насаджень 

із середньою зімкненістю крон або відкритих 

добре освітлених ділянок. Хвойні рослини 

представлені лише двома видами — сосною 

зви чай ною та ялівцем козацьким, які трап-

ляються у штучних протиерозійних насаджен-

нях у середній і верхній частині схилів. 

Просторова структура дендроценозів до-

сить різноманітна. Зазвичай це двоярусні на-

садження з високим проективним покриттям 

та розрідженим підліском з бузини чорної, лі-

щини звичайної, скумпії звичайної, глоду ко-

лючого, ялівцю козацького та порослі клена 

американського. Природне поновлення спо-

стерігається у деревостанах середньої зімкну-

тості або на відкритих ділянках. 

Санітарний стан насаджень здебільшого є не-

задовільним (виявлено значне ураження дерев 

омелою білою та грибковими захворюваннями, 

велику частку сухостою та захаращеність). 

Крутизна схилів зазвичай є дуже високою, 

що створює небезпеку обвалів та зсувів. Для її 

усунення необхідно вжити комплекс інженер-

них заходів (терасування, виположування ярів, 

дренування). З огляду на реальний стан фі-

нансування навряд чи можна розраховувати 

на їх масштабне проведення. Аналіз літерату-

ри та власні спостереження свідчать, що де-

ревна рослинність навіть на стрімких схилах є 

дієвим засобом їх закріплення [7, 8]. Ефек-

тивність протиерозійних функцій напряму за-

лежить від структури та стану насаджень. На 

нашу думку, насамперед потрібно проводити 

лісівничі заходи з відновлення та поліпшення 

Таблиця 3. Таксаційна характеристика 
деревостану пробної площі № 3

Table 3. Taxation characteristics of woody stand of plot N 3

Вид
Діаметр 

стовбура, см
Висота, м

І ярус

Pinus sylvestris 26—32 15—20

Acer platanoides 18—24 16—18

ІІ ярус

Ulmus glabra 16—20 12—15

Fraxinus excelsior 14—20 13—15

Acer platanoides 12—16 10—12

Populus nigra 10—20 12—15
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санітарного стану насаджень (рубки догляду 

та санітарні рубки), які забезпечать форму-

вання бажаного складу насаджень, їх просто-

рової структури, створення сприятливих умов 

для росту і розвитку лісового поновлення та 

ґрунтового покриву, що має важливе значен-

ня для захисту ґрунтів від змиву та розмиву. 

При підборі видів деревних рослин для ви-

рощування на схилах слід дотримуватися та-

ких вимог:

1) обирати рослини з потужною глибокою 

кореневою системою, яка сприяє дренажу, пе-

реведенню поверхневого стоку в глибинний та 

скріпленню ґрунту; 

2) при закрiпленнi крутих схилiв використо-

вувати рослини, якi розмножуються вегетатив-

но — кореневими паростками та вiд вод ками, 

котрi скріплюють ґрунт своїми коренями i за-

хищають його вiд змиву i розмиву (наприклад, 

тополю сіріючу (Populus canescens Ait. Smith.) 

та осику (Populus tremula L.);

3) пiдбирати рослини стiйкi, які ростуть на 

еродованих землях і відновлюють їх родю-

чість, збагачуючи ґрунт азотом та кальцієм 

(наприклад, вільха чорна та види лип (Tilia));

4) обирати рослини, які утворюють розпу-

шену м’яку підстилку з великою вологоєм-

нiс тю i водопропускною здатністю.

Такі насадження будуть бiологiчно стiй ки-

ми, здатними ефективно виконувати фітоме-

ліо  ративні, санітарні, захисні та естетичні функ-

ції, створити умови для збільшення видового 

різноманіття біоти буферної зони НБС. 

На нашу думку, підбору рослин має переду-

вати детальне вивчення локальних екологіч-

них (мікрокліматичних, едафічних, орографіч-

них) умов, що дасть змогу оптимально враху-

вати локальні лісорослинні особливості при 

створенні насаджень.

Для збагачення видового складу та оптимі-

зації силових насаджень увагу слід приділити 

плодовим i лiкарським видам та рослинам-ме до-

носам: груші звичайній (Pyrus communis L.), 

яблуні лісовій (Malus sylvestris Mill.), айві зви-

чайній (Cydonia oblonga Mill.), смородині чор-

ній (Ribes nígrum L.), обліписі крушиноподіб-

ній (Hippophaë rhamnoides L.), видам шипши-

ни (ssp. Rosa L.), горобині звичайній (Sorbus 

aucuparia L.), аронії чорноплідній (Aronia me-

lanocarpa), ірзі звичайній (Amelanchier Med.), 

кизильнику горизонтальному (Cotone aster ho-

risontalis Decaisne) тощо.

Висновки

Проведені дослідження засвідчили, що еко-

логічні умови схилів (орієнтація, крутизна, 

ґрунтовий покрив, ступінь еродованості, осо-

бливості мікрорельефу) є різноманітними.

Структура деревостанів дуже різноманітна 

та не завжди оптимально відповідає орографіч-

ним, едафічним та лісорослинним умовам. За-

звичай вони представлені насадженнями од но-

типної просторової структури з різною зім к-

неністю крон. Природне відновлення спосте-

рігається лише на окремих ділянках і по требує 

вжиття відповідних заходів.

Видовий склад похідних деревостанів є об-

меженим і представлений переважно листяни-

ми аборигенними видами. Збагачення асорти-

менту за рахунок інших видів поліпшить стій-

кість та корисність схилових насаджень.

Фітосанітарний стан обстежених територій 

здебільшого є незадовільним. Велика кількість 

сухостійних, уражених хворобами та шкідни-

ками, ослаблених і відмираючих дерев, захара-

щеність потребують вжиття термінових заходів 

для поліпшення санітарного стану насаджень.

Дієвим способом посилення захисних і 

протиерозійних функцій схилових насаджень 

є зба гачення їх видового складу та оптиміза-

ція просторової структури, проведення робіт 

зі сприяння поновленню. 
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ДРЕВЕСНАЯ И КУСТАРНИКОВАЯ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ДНЕПРОВСКИХ 

СКЛОНОВ В ПРЕДЕЛАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА им. Н.Н. ГРИШКО 

НАН УКРАИНЫ

Приведены результаты исследований современного 

состояния древесной и кустарниковой растительно-

сти днепровских склонов в пределах Национального 

ботанического сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины. 

Установлено, что видовой состав насаждений доста-

точно однообразный — в основном это листопадные 

растения: Robinia pseudoacacia L., Acer platanoides L., 

Fraxinus excelsior L., Acer negundo L., Ulmus glabrа Hubs. 

и др. Пространственная структура достаточно разно-

образна, что обусловлено неоднородностью экологи-

ческих условий. Приведена характеристика лесовед-

ческих, орографических и почвенных условий ис-

следованных склонов, что может быть обоснованием 

для рекомендаций по подбору видового состава и 

оптимизации их пространственной структуры. 

Ключевые слова: древесная и кустарниковая расти-

тельность, склоны, эрозия, деградированность. 



25ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2016, № 1

Деревна та чагарникова рослинність наддніпрянських схилів у межах Національного ботанічного саду...

O.M. Gorelov, N.M. Chornomaz

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

TREES AND SHRUBS VEGETATION 

OF DNIEPER SLOPES OF M.M. GRYSHKO 

NATIONAL BOTANICAL GARDEN 

OF THE NAS OF UKRAINE

The results of the current state of the woody and shrub 

vegetation of slopes of M.M. Gryshko National Botanical 

Garden of  the NAS of Ukraine are given. Іt is established 

that the species composition rather monotonous, basi-

cally, this deciduous species: Robinia pseudoacacia L., 

Acer platanoides L., Fraxinus excelsior L., Acer negundo L., 

Ulmus glabra Hubs. etc. The spatial structure is quite di-

verse, corresponding diversity environmental conditions. 

The characteristic of forestry, orographic, environmental 

and soil conditions studied slopes, which can be the basis 

for making recommendations regarding the selection of 

species composition and recommendations for their im-

provement.

Key words: tree and shrub vegetation, slope, erosion, de-

gradation.
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МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ 
ВЕГЕТАТИВНИХ ОРГАНІВ CAMELLIA OLEIFERA ABEL

Наведено результати дослідження морфологічної будови вегетативних органів Camellia oleifera Abel в умовах захище-

ного ґрунту. Описано морфологічні особливості кореня, пагона, бруньки та листка. Встановлено характерні особли-

вості будови вегетативної сфери C. oleifera. У рослин виявлено відсутність виражених листків верхівкової формації. 

Встановлено мінливість форми та розмірів листової пластинки листків серединної формації як на одній рослині, так 

і на різних особинах виду, а також наявність проміжних форм листків між листками низової та серединної формації. 

Відзначено наявність «риб’ячих» листків. Установлено подібність морфологічної будови вегетативної сфери трьох 

видів камелій — C. oleifera, C. sasanqua та C. japonica. Значні відмінності у цих видів спостерігаються лише у розмірі 

пагонів, листків, бруньок, формі листків, ступені опушення стебла, листків та бруньок.

Ключові слова: Camellia oleifera, вегетативні органи, корінь, стебло, брунька, листок.
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Камелію олійну (Camellia oleifera Abel) виро-

щують протягом багатьох віків [2, 14]. Цей вид 

відомий насамперед як олійна культура, але 

має й декоративне значення. Олія, отримана з 

насіння C. oleifera, має назву «чайна олія» [14]. 

Її широко використовують у харчовій промис-

ловості та косметиці [2], а також у медицині 

[9, 13]. Більшість робіт з вивчення цього виду 

при свячені дослідженню біохімічних особли-

востей і практичному використанню C. oleifera 

у різних галузях промисловості [13, 15, 16]. Ви-

вченню морфологічних особливостей вегета-

тивної сфери C. oleifera приділено недостатньо 

уваги [2, 10, 11, 14, 17]. Такі дослідження цікаві 

із систематичної точки зору: C. oleifera та С. sa-

sanqua — два дуже близьких за багатьма озна-

ками види. Деякі ботаніки припускають, що 

ці види є лише підвидами, які походять від од-

ного спільного предка [14].

Мета роботи — вивчити морфологічні особ-

ливості будови вегетативних органів Camellia 

oleifera. 

Матеріал та методи

Об’єктами досліджень були прегенеративні і 

генеративні рослини Camellia oleifera.

Роботу виконано протягом 2013—2015 рр. 

в умовах захищеного ґрунту відділу тропічних 

і суб тропічних рослин Національного бота-

нічного саду ім. М.М. Гришка НАН України 

(м. Київ). 

При описі морфологічних особливостей 

ве гетативних органів C. oleifera використову-

вали термінологію «Атласа по описательной 

морфологии высших растений. Лист» [4] та 

«Атласа по описательной морфологии выс-

ших растений. Стебель и корень» [5].

Результати та обговорення 

Камелія олійна зростає у вигляді невеликих 

дерев (рис. 1), висота яких у природних умо-

вах може досягати 7 м [2, 12].

Коренева система стрижнева, галузиста. 

Вона складається з головного кореня та біч-

них коренів різних порядків галуження. Голов-

ний корінь вертикальний — розташований 

під прямим кутом до поверхні ґрунту. У рос-

лин, які вирощують у горщиковій культурі, 

головний корінь рано припиняє лінійний ріст. 

Подальший розвиток кореневої системи від-

бувається за рахунок галуження бічних ко ре-

нів. За формою корені циліндричні, тонкі, дов-

гі. Молоді корені гнучкі, біло-жовті, а багато-

річні — дерев’янисті, коричневого кольору, на 
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зрізі білуваті. На поверхні кореня добре вира-

жена кірка. 

Рослина C. oleifera має багаторічне, де ре в’я-

нисте, пряме, галузисте стебло. Головна вісь 

дорослої рослин утворена одним ортотроп-

ним, спочатку гнучким стеблом, пізніше — 

жорстким стовбуром, на якому розташовані 

бічні пагони. Кут відхилу пагона одного по-

рядку галуження від попереднього становить 

від 20° до 45°. Галуження пагонів відбувається 

спочатку за моноподіальним типом, пізніше — 

як за моноподіальним, так і за симподіаль-

ним. Основна частина пагонів ізотропна — 

постійно зберігає певне положення у просто-

рі. Менша частина бічних пагонів — анізо-

тропна. Такі пагони спочатку розвиваються 

майже ортотропно, а з часом можуть набувати 

плагіотропного напрямку.

Пагони тонкі, облиствлені, за формою ци-

ліндричні. Молоді пагони гнучкі, через рік 

дерев’яніють. Поверхня молодих стебел чер-

во нувато-коричневого кольору, матова, опу-

шена (рис. 2). На другий рік на стеблах відбу-

вається відшарування первинної кірки у ви-

гляді темних коричневих смужок (рис. 3). 

Схоже явище спостерігається у близького 

виду — Camellia sasanqua Thunb. [7]. Багато-

річні пагони жорсткі. Поверхня багаторічних 

стебел коричнево-сіруватого кольору, шорст-

ка (рис. 4). Вузли відкриті. Міжвузля подов-

жені, їх довжина становить від 0,3 до 3,8 см. 

На елементарному пагоні зазвичай розташо-

вано від 4 до 5 листків, іноді — 3 або 6. Лист-

кові рубці виражені.

Бруньки сидячі, поодинокі. Верхівкові брунь-

ки зазвичай листкові, а пазушні — змішані. 

Розташування пазушних бруньок чергове, 

розставлене, іноді — розсіяне (можуть чергу-

ватися довгі та короткі міжвузля). Форма па-

зушних бруньок — конусоподібна, а верхівко-

вих — як конусоподібна, так і веретеноподібна. 

За розміром бруньки дрібні, верхівкові — 

0,15—0,45 см завширшки та 0,3—1,1 см зав-

довжки, а пазушні — 0,1—0,3 см завширшки 

та 0,1—0,7 см завдовжки. Верхівка бруньки 

зазвичай загострена, іноді — притуплена. Па-

зушні бруньки на верхівці притуплені. Бруньки 

Рис. 1. Загальний вигляд Camellia oleifera Abel

Fig. 1. General view of Camellia oleifera Abel

Рис. 2. Молодий пагін Camellia oleifera Abel

Fig. 2. Young shoot of Camellia oleifera Abel
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зелені або темно-зелені, іноді — частково ко-

ричневі.

У вегетативних бруньок покриви опадаючі. 

Ззовні луски верхівкових бруньок опушені гус-

тими волосками при основі, уздовж вісі лусок 

та по їх краях. Що глибше залягає луска, то біль-

ше вона опушена. Власне листкові зачатки 

зовні ледь опушені вздовж вісі листка, а по 

краях зубчасті без опушення. Внутрішній бік 

як покривних лусок, так і листкових зачатків, 

гладенький і блискучий. Термінальні бруньки 

містять 5-6 лусок та 4—6 листкових зачатків. 

Останні у пазушних бруньках чітко не дифе-

ренційовані. У таких бруньках наявне опу-

шення по краю луски та листкового зачатка, 

незначне опушення в середній частині їх зов-

нішньої поверхні. Пазушні бруньки зелені або 

темно-зелені. Іноді край покривних лусок та 

їх верхівка можуть бути забарвлені у коричне-

вий колір. Пазушна брунька містить 5-6 лусок 

та 3-4 листкових зачатки.

Листкозмикання, або положення листків 

чи квіткових покривів у бруньці по відношен-

ню один до одного, — напівохоплююче. По-

ложення кожної листкової пластинки у брунь-

ці, або листкоскладання, — згорнуте.

Листки у C. oleifera представлені листками 

низової та серединної формацій. Листкороз-

ташування чергове. Листки низової формації 

мають вигляд лусок, які вкривають листки 

серединної формації під час росту пагона. Із 

закінченням росту елементарного пагона ці 

листки поступово відпадають. Листки низової 

формації мають видовжену форму, без череш-

ка, завдовжки від 0,4 до 1,5 см.

Як і у C. sasanqua [7], у C. oleifera відсутні 

чітко виражені листки верхівкової формації. 

Квіткові бруньки закладаються у пазухах пер-

ших покривних лусок верхівкових та пазуш-

них бруньок. Розвиток верхівкової бруньки 

ніколи не закінчується утворенням квітки. 

Власне квіткова брунька, а згодом і квітка міс-

тить лише покривні луски та чашолистики. 

Можна вважати, що покривні луски квіткової 

бруньки є складовими елементами чашечки 

квітки. Луски бруньок, під якими закладають-

ся квіткові бруньки, не можуть одночасно 

Рис. 3. Відшарування первинної кірки на 

дворічному пагоні Camellia oleifera Abel

Fig. 3. Peeling of the primary skin on a two-

year shoot of Camellia oleifera Abel

Рис. 4. Багаторічний стовбур Camellia olei-

fera Abel

Fig. 4. Perennial trunk of Camellia oleifera Abel
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бути листками низової і верхівкової форма-

цій. Вони є листками низової формації [3, 8].

Між листками низової та серединної форма-

цій відзначена наявність листків з нехарактер-

ною будовою як для низових, так і для середин-

них листків. Такі листки черешкові, відрізняють ся 

за розміром та формою. Зазвичай ці листки знач-

но коротші за листки серединної формації, дов-

жина їх листкової пластинки становить від 2,6 

до 5,0 см. Вони можуть бути округлими, еліп-

тичними, округло-яйце подіб ними за формою. 

Ще однією їх характерною особливістю є від-

сутність загостреного кінчика. Частина цих лист-

ків на верхівці мають виїмку (рис. 5). Наяв ність 

такого листка відзначена також у інших видів — 

C. sinensis O. Kuntze [1] та C. japonica L. [6]. Ці 

листки у C. sinensis отримали назву «риб’ячі» 

оскільки їх листкова пластинка з виїмкою на 

верхівці нагадує ри б’я чий хвіст [1]. Основна від-

мінність цих листків від листків низової форма-

ції полягає у тому, що низові листки з часом від-

падають, а вони завжди залишаються на еле-

ментарному пагоні як найнижчий його листок.

Листки серединної формації у C. oleifera од-

нотипні. Листок черешковий, без прилистків, 

простий, цілокраїй, шкірястий. Листкова плас-

тинка пласка, поверхня гладенька, матова. На 

верхній поверхні листкової пластинки вздовж 

центральної жилки наявне опушення. Край 

при основі листкової пластинки також має не-

велике опушення. На нижньому боці вздовж 

центральної жилки іноді спостерігається не-

значне опушення у вигляді пооди ноких волос-

ків, які не опадають. Волоски сидячі, шило-

подібні, нерозгалужені. Довжина листкової 

пластинки — від 5,5 до 9,5 см, ширина —від 3,0 

до 5,7 см. З верхнього боку вона зелена, з ниж-

нього — світло-зелена. За формою листки пе-

реважно загострено-еліптичні, іноді — обер не-

но-яйцеподібні. Основа листкової пластинки 

округло-клиноподібної або клинопо діб ної фор-

 ми. Верхівка листкової плас тинки загост рена, 

іноді — притуплена. Край пластинки дві чі пил-

частий. Кількість зубців на ділянці краю лист-

кової пластинки завдовжки 2 см варіює від 6 

до 9. Зубці на верхівці мають конусоподібні 

темно-коричневі шипики.

Спостерігається деяка вигнутість листкової 

пластинки. З верхнього боку листка вздовж 

центральної жилки наявне заглиблення, тоді 

як з нижнього боку по центральній жилці лис-

ток випинається. Основа листкової пластин-

ки та її верхівка відігнуті донизу. 

Рис. 6. Різноманіття форм листків серединної форма-

ції Camellia oleifera Abel: 1–4 — листки звичайної фор-

ми; 5—8 — листки з видозміненою формою

Fig. 6. The variability of the leaves within of the middle 

series of Camellia oleifera Abel: 1—4 — leaves of the com-

mon form; 5—8 — modified leaves

Рис. 5. Нижні листки елементарного пагона Camellia 

oleifera Abel: 1—4 — риб’ячі листки; 5—7 — листки 

проміжної форми

Fig. 5. The lower leaves of elementary shoots of Camellia 

oleifera Abel: 1— 4 — fish-like leaves; 5—7 — leaves of in-

termediate form



30 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2016, № 1

І.І. Харченко 

Крім того, як і у C. sasanqua [7], у C. oleifera 

виявлено мінливість листка серединної фор-

мації, як на одній, так і на різних рослинах, за 

розміром, співвідношенням довжини та ши-

рини, формою листкової пластинки. На одній 

і тій самій рослині листки можуть бути еліп-

тичними, загострено-еліптичними та оберне-

нояйцеподібними (рис. 6). 

Листок багатонервовий, пірчастонервовий. 

Центральна жилка прохідна, добре вирізня-

ється як на верхньому, так і на нижньому боці 

листка. Жилок другого порядку — 7 пар, вони 

відходять від центральної жилки під кутом 

приблизно 45°. Жилкування пірчасто-сіт час те.

Черешок напівциліндричний за формою, ко-

роткий, товстий, слабко опушений, до 0,9 см 

завдовжки. Діаметр у середньому втричі мен-

ший за довжину — до 0,3 см. Черешок припід-

нятий — пригнутий до стебла, іноді притис-

нений.

Листок серединної формації за звичайних 

умов залишається на рослині близько 3 років. 

З огляду на дані, отримані при дослідженні 

морфологічних ознак вегетативних органів 

C. oleifera, C. sasanqua [7] та C. japonica [8], мож-

на дійти висновку про значну подібність мор-

фологічної будови вегетативних органів цих 

видів. Відмінності спостерігаються лише у роз-

мірі пагонів, листків, бруньок, формі листків, 

ступені опушення стебла, листків та бруньок. 

Висновки

Дослідження виявили характерні особливості 

морфологічної будови вегетативних органів 

C. oleifera: коренева система стрижнева, галу-

зиста; головний корінь рано припиняє ліній-

ний ріст; пагони тонкі, облиствлені, цилінд-

ричні за формою; молоді стебла червонувато-

ко рич невого кольору, опушені, гнучкі, з 2-3-річ-

ного віку стебла коричнево-сіруватого кольору, 

без опушення, шорсткі; вегетативні бруньки 

сидячі, поодинокі, дрібні; пазушні бруньки за 

формою конусоподібні, верхівкові — ко ну-

со по дібні та веретеноподібні; листкозмикан-

ня — напівохоплююче, листкоскладання — 

згорнуте; листки низової формації лускопо-

дібні; листки верхівкової формації відсутні; 

листки серединної формацій черешкові, без 

прилистків, прості, цілісні, шкірясті, переваж-

но загострено-еліптичні за формою, іноді — 

оберненояйцеподібні; верхній бік листкової 

пластинки зелений, нижній — світло-зелений; 

наявні «риб’ячі» листки. Встановлено значну 

подібність морфологічної будови вегетативних 

органів C. oleifera, C. sasanqua та C. japonica.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ 

CAMELLIA OLEIFERA ABEL

Представлены результаты исследования морфологи-

ческого строения вегетативных органов Camellia oleife-

ra Abel в условиях закрытого грунта. Описаны морфо-

логические особенности корня, побега, почки и листа. 

Установлены характерные особенности строения ве-

гетативной сферы C. oleifera. У растений выявлено от-

сутствие выраженных листьев верховой формации. 

Установлена изменчивость формы и размеров листо-

вой пластинки листьев срединной формации как на 

одном растении, так и на разных экземплярах данного 

вида, а также наличие промежуточных форм листьев 

между листьями низовой формации и срединными 

листьями. Отмечено наличие «рыбьих» листьев. Уста-

новлено сходство морфологического строе ния вегета-

тивной сферы трех видов камелий — C. oleifera, C. sasan-

qua и C. japonica. Значительные отличия у этих видов 

наблюдаются только в размере побегов, листьев, по-

чек, форме листьев, степени опушения стеблей, лис-

тьев и почек.

Ключевые слова: Camellia oleifera, вегетативные органы, 

корень, стебель, почка, лист.
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MORPHOLOGICAL PECULIARITIES 

OF STRUCTURE OF CAMELLIA OLEIFERA ABEL 

VEGETATIVE ORGANS 

The results of studies of the morphological structure of the 

vegetative organs of Camellia oleifera Abel under greenhouse 

conditions are given. The peculiarities of morphological 

structure of root, shoot, buds and leaves are described. The 

characteristic features of vegetative organs C. oleifera are 

identified. The absence of pronounced terminal series of 

the leaves of the plants C. oleifera is revealed. The variability 

of the leaf blade form both between various individuals of 

the same species and within the single plant is detected. 

The presence of intermediate leaf forms between the lower 

leaf series to the middle one is identified. The presence of 

so called fish-like leaves is found. The essential similarity 

of the morphological structure of the vegetative organs of 

three Camellia species — C. oleifera, C. sasanqua and 

C. japonica is revealed. Significant differences between 

spe cies studied, such as amount of the shoots, leaves and 

buds, the form of the leaves, the degree of indumentum of 

stems, leaves and buds are observed.

Key words: Camellia oleifera, vegetative organs, root, stem, 

bud, leaf. 
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БУДОВА КОРЕНІВ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РОСТУ 
В OXALIS TETRAPHYLLA CAV. (OXALIDACEAE R. BR.)

Запропоновано новий термін для позначення видозміненого додаткового ріпоподібного кореня у цибулинної Oxalis tetra-
phylla Cav. — «стрижнеподібний» корінь. Розглянуто адаптивну пластичність та сезонний характер зміни мичкува-
тої кореневої системи на стрижнеподібну в O. tetraphylla. Показано, що закладання додаткових коренів відбувається 
виключно в зоні шкірястих лусок, з яких починається річний приріст цибулини. «Ефемерний коренеплід» утворюється 
внаслідок зростання нижньої частини стебла-денця з апікальною частиною стрижнеподібного кореня. Установлено 
наявність двох типів додаткових коренів — стрижнеподібних (контрактильних, ріпоподібних, запасаючих, у кіль-
кості 1-2) і шнуроподібних (неконтрактильних, живильних, тонких, численних). Виявлено, що шнуроподібні та стриж-
неподібні корені, які виникають одночасно і не відрізняються морфологічно, в процесі росту зазнають значних морфо-
логічних перетворень з перерозподілом функцій.

Ключові слова: Oxalis tetraphylla Cav., цибулина, корені.
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Космополітичний рід квасениця (Oxalis L.) 

нараховує близько 800—950 видів [20]. Життє-

ві форми рослин роду надзвичайно різнома-

нітні і значно відрізняються за будовою не 

лише листків, суцвіть та плодів, а і кореневої 

системи [12].

Oxalis — це єдиний рід дводольних рослин, 

представники якого мають цибулини. Існують 

два центри різноманіття цибулинних квасе-

ниць — один у Південній і Центральній Аме-

риці, другий — у Південній Африці. Всі пів-

денноафриканські види Oxalis сконцент ровані 

у Капському флористичному регіоні і пред-

ставлені тунікатними цибулинними рослинами 

[28], а американські види Oxalis (секція Ionoxalis 

Small) є імбрікатними цибулинними рослина-

ми (близько 60 видів) [16], які мають широкий 

ареал у гористих областях від Патагонії до пів-

нічно-східних штатів США [14, 21].

Квасениця чотирилиста (O. tetraphylla Cav., 

syn. O. deppei Lodd.) походить з високих плато 

Мексики, Панами, Гватемали, Коста-Рики, 

Карибських островів [30]. Рослину віднесено 

до групи квасениць з місцезростанням лісово-

го типу. Вона трапляється у вологих соснових 

лісах на схилах вулканів, змішаних лісах [17]. 

Висота зростання — 800—2400 м н.р.м. [30, 23]. 

Для цих місць характерний тропічний вологий 

клімат із дощовим сезоном з травня до ве рес-

ня—жовтня і сухим сезоном з листопада до квіт-

ня та відносно постійною температурою про-

тягом року [31]. Рослини O. tetra phylla мають 

ксероморфні ознаки. Так, цибулини мають не-

великий розмір (діаметром до 3 см) [20].

Квасениця чотирилиста добре відома як са-

дова та оранжерейна декоративно-листяна 

рослина [29, 16]. Її свіжозібрані корені їстівні, 

солодкуваті на смак, з легким лимонним аро-

матом [34], високим вмістом катехінів та ан-

тоціанів [4].

Дослідженню коренів і кореневих систем, 

на відміну від пагонових систем, присвячено 

небагато робіт, хоча корені та кореневі системи 

відрізняються великим різноманіттям і часто 

саме характер кореневої системи та тривалість 

життя коренів визначають стратегію і тактику 

рослинного організму, його життєву форму [8].

Мета роботи — проаналізувати морфоло-

гічні особливості кореневої системи O. tetra-

phylla та характер росту її коренів.

Матеріал та методи

Об’єкт досліджень — рослини O. tetraphylla, 

інтродуковані в Національному ботанічному 
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саду ім. М.М. Гришка НАН України. Для ви-

вчення морфологічної будови кореневої сис-

теми застосовували якісні та кількісні методи 

[7]. Упродовж вегетаційного періоду (бе ре-

зень—листопад) 2013—2015 рр. один раз на 

місяць викопували по 3 рослини. При описі 

використано термінологію «Атласа по описа-

тельной морфологии высших растений» [9].

Результати та обговорення

Несприятливі умови середовища, які зумови-

ли геофілію, спричинили розвиток запасаю-

чих органів (цибулин, стрижневих коренів), 

які здатні заглиблюватись у ґрунт [5]. В.В. Чуб 
[10] відзначає, що O. tetraphylla має потужні 

контрактильні корені, які водночас є запаса-

ючими органами. При характеристиці коре-

невої системи O. tetraphylla зазвичай наводять 

опис лише ріпоподібного, білого, контрак-

тильного кореня [29], стрижневого, до 5 см 

завдовжки і 3 см завтовшки [32], вертикаль-

ного, циліндричного, іноді з чисельними і 

дуже довгими волокнистими відгалуженнями 

[20]. У близькоспоріднених до O. tetraphylla 

видів O. debilis Kunth subsp. corymbosa (DC.) 

Lourteig та O. latifolia Kunth [22] при пророс-

танні цибулини після періоду спокою спосте-

рігається поява кільця адвентивних коренів 

[26, 27, 33], один з яких пізніше стає головним 

м’ясистим стрижневим коренем [33]. У сухих 

умовах цей корінь скорочується, заглиблю ючи 

цибулину в ґрунт, і повністю руйнується по 

всій довжині, якщо рослину не поливати де-

кілька тижнів. Зазначається, що запасаючі ко -

рені виконують функції живлення, скорочення 

та збереження поживних речовин, що є адап-

тацією до несприятливих умов у природних 

місцях зростання [25]. Крім того, у деяких ви-

дів у звичайних коренів, які виконують функ-

ції і живлення, і скорочення, існує здатність 

до скорочення, в інших видів ці функції розді-

лені, спеціалізовані [25].

Відомо, що у дводольних рослин втягування 

надземної частини в ґрунт відбувається вже на 

ранніх фазах розвитку сіянців [3]. Зародковий 

корінець у O. rubella Jacq. є контрактильним, а 

сіянці O. hirta L. мають не лише контрактильні 

корені, а й контрактильний гіпокотиль, що 

необхідно для виживання сіянців [13].

Y. Iziro та Y. Hori [19] розглядають контрак-

тильні корені у O. bowieana Lodd. як тимчасові 

(ефемерні) запасаючі органи. Однак, як за-

Рис.1. Початок відростання шнуроподібних коренів, 

які пробивають шкірясті луски 

Fig.1. The beginning of regrowth of the threadlike roots, 

breaking through leathery scales

Рис. 2. Шнуроподібні корені на початку вегетаційно-

го сезону

Fig. 2. The threadlike roots at the beginning of the growing 

season
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ефемерний, який, на нашу думку, доцільніше 

назвати «стрижнеподібним».

Формування ріпоподібної форми об’єд нан-

ня (a turnip-shaped unit) основи цибулини з 

проксимальним кінцем контрактильного ко-

реня у O. pes-caprae L. відзначив N. Pütz [24]. 

Таке зростання кореня і стеблової частини є 

значає N. Pütz [25], на відміну від справжніх 

запасаючих коренів рослина не використовує 

ці запасні речовини під час наступного веге-

таційного періоду. Контрактильний корінь є 

органом пересування і забезпечення важли-

вою інформацією про орієнтацію кореня у 

ґрунті [16]; він функціонує лише один раз і є 

«ботанічним одноразовим м’язом», виконую-

чи також функцію поліпшення закріплення 

рослини в ґрунті [25].

У різних видів Oxalis установлено скорочен-

ня коренів до 70 %, що сприяє інтенсивному 

вегетативному поновленню, а діаметр кореня 

близько 10 мм забезпечує силу стискання ко-

реня [24]. Дослідження, проведені з декілько-

ма південноафриканськими цибулинними ква-

сеницями, виявили вплив температури на ско-

рочення їх коренів [11, 18].

Контрактильні корені у Oxalis можна від-

нес ти до звичайних коренів, які слугують для 

поглинання і запасання поживних речовин, 

але здатні скорочуватися, що притаманно дво-

 доль ним [5]. У дводольних найчіткіше конт-

рак тильність коренів виражена у рослин, які 

належать до родин Apiaceae Lindl. та Fabaceae 

Lindl., з коренями стрижневого типу [1]. У 

стрижнекореневих трав’янистих рослин по-

товщення пов’язане з розвитком кореня як 

запасаючого органу. В однодольних тра в’я-

нистих рослин протягом одного вегетаційно-

го періоду відбувається зміна живильних ко-

ренів на спеціалізовані.

Отже, у Oxalis утворюються корені двох ти-

пів — як у однодольних  (неконтрактильні, 

живильні, тонкі, численні) і як у дводольних  

(контрактильні, стрижневі). На відміну від 

однодольних рослин, у яких спостерігається 

зміна живильних коренів на спеціалізовані, у 

цибулинних квасениць формування одного-

двох ефемерних стрижневих коренів відбува-

ється з додаткових живильних ростових коре-

нів. Однак їх не можна назвати спеціалізова-

ними, оскільки вони виконують декілька функ-

 цій. До того ж стрижневий корінь дводольних 

рослин розвивається із зародкового кореня і 

зберігається протягом усього життя, а у цибу-

линних Oxalis — це один з додаткових коренів, 

Рис. 3. Початок відмирання шнуроподібних коренів 

та потовщення деяких з них 

Fig. 3. The beginning of die-off of threadlike roots and 

thickening of several of them

Рис. 4. Ділянки кореня з дихотомічним галуженням 

Fig. 4. The sections of root with dichotomous branching

Рис. 5. Шнуроподібний корінь з переривчасто-по тов-

щеними ділянками 

Fig. 5. The threadlike root with irregularly-thickened areas
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характерним при утворенні видозмінених ко-

ренів-коренеплодів у дводольних. Корене-

плід у дворічників має складну будову: нижня 

його частина є коренем, верхня — гіпокоти-

лем, який переходить у вкорочене стебло з 

розеткою листків, тобто він утворений уна-

слідок зростання головного кореня з час-

тиною пагона (гіпокотилем). У O. tetraphylla 

утворюється «ефемерний коренеплід» унаслі-

док зростання нижньої частини стебла-ден ця 

з апікальною частиною ріпоподібного коре-

ня. O. tetraphylla є цибулинним багаторічни-

ком, усі корені якого додаткові. Стрижне-

подібний корінь, який виникає біля основи 

ден ця разом з іншими ростовими шнуро-

подібними коренями, розростаючись, займає 

се редину денця. При його нетривалому іс ну-

ван ні і відмиранні при зниженні температури 

(в посушливих умовах зростання) має місце 

«скидання» «ефемерного коренеплоду» — ра-

зом з відмиранням кореня відбувається де-

струкція нижньої частини денця, до якої були 

прикріплені найбільш розвинені дочірні ци-

булинки (які вже заклали дочірні цибулинки 

в пазухах нижніх лусок), сприяючи їх відок-

ремленню від материнської рослини.

В однодольних рослин для накопичення 

поживних речовин, які утворилися впродовж 

вегетаційного періоду, слугує базальна части-

на листка, яка входить до складу цибулини. 

В.В. Чуб [10] відзначає, що у O. tetraphylla 

основи фотосинтезуючих листків і катафіли 

також відіграють роль запасаючих органів і 

чергуються в листкових серіях, проте було по-

казано [3], що основи фотосинтезуючих лист-

ків та катафілів не потовщені і не є запасаю-

чими органами. У цибулинних Oxalis під час 

вегетації одним з депо для накопичення по-

живних речовин є стрижнеподібний корінь, а 

іншим — соковиті луски.

Попередні дослідження [2] показали, що 

кожна дочірня цибулина у O. tetraphylla моно-

подіально наростає та послідовно галузиться 

максимально до 4-го порядку, а певний поря-

док галуження відповідає певному вегетатив-

ному циклу. Цибулина O. tetraphylla — багато-

лускова, її ємність може становити до 174 

справжніх листків та лусок.

Річний цикл розвитку материнської цибу-

лини у O. tetraphylla починається з відростання 

шнуроподібних ростових коренів — утворен-

ня так званої корони коренів навколо денця, 

що за сталих умов зберігання у сховищі відбу-

вається у березні. Корені закладаються в зоні 

шкіряних лусок, пробиваючи їх (рис. 1). На-

прикінці травня всі корені (близько 30 шт.) є 

Рис. 6. Стрижнеподібний корінь з переривчасто-по-

товщеними ділянками 

Fig. 6. The rachislike root with irregularly-thickened areas

Рис. 7. Стрижнеподібний контрактильний корінь у 

середині вегетаційного сезону 

Fig. 7. The rachislike contractile root in the middle of the 

growing season
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шнуроподібними (рис. 2). Вони галузяться до 

2-го порядку і досягають довжини 10-11 см. 

Шнуроподібні корені мають найменший діа-

метр біля основи та починають потовщуватися 

із середньої частини у зоні галуження. Трива-

лість їх життя становить близько 3 міс. Протя-

гом літнього періоду 1-2 шнуроподібних коре-

ня починають потовщуватися біля основи, 

утворюючи стрижнеподібний корінь (рис. 3). 

Іноді спостерігається дихотомічне галуження 

коренів (рис. 4) та утворення на окремих шну-

роподібних (рис. 5) і стрижнеподібних (рис. 6) 

коренях 2-го та 3-го порядків галуження пе ре-

ривчасто-потовщених коренів [9] (або чотко-

подібних потовщень [6]). У стрижнеподібного 

кореня O. tetraphylla з початком розростання 

потовщеної частини залишається «ніжка» — 

найтонша ділянка базальної частини кореня, 

яка надалі поступово потовщується, захоплю-

ючи всю поверхню денця (рис. 7). Восени, на-

прикінці вегетаційного сезону, загальна кіль-

кість коренів на материнській цибулині стано-

вить 1-2 стрижнеподібних та декілька (до 6) 

шнуроподібних, які галузяться до 4-го порядку 

(зрідка — до 5-го порядку). У стрижнеподіб-

них коренів галуження спостерігається ближ-

че до проксимального кінця кореня, потовще-

на частина якого може сягати до 8 см завдовж-

ки і 5 см завтовшки, а маса — 40 г, тоді як 

діаметр шнуроподібних коренів не перевищує 

1 мм (біля основи — менше ніж 1 мм). Напри-

кінці вегетаційного періоду (рис. 8), коли стриж-

неподібний корінь засихає і відокремлюється 

від цибулини, місце його прикріплення до ос-

нови пагона 1-го порядку має гладеньку по-

верхню (денце). Тривалість життя стрижнепо-

дібного кореня — близько 5 міс.

Таким чином, шнуроподібні та стрижнепо-

дібні корені, які виникають одночасно і не 

відрізняються морфологічно, в процесі росту 

зазнають значних морфологічних перетворень 

зі значним перерозподілом функцій. На по-

чатку вегетаційного сезону (з початком дощо-

вого періоду у місцях природного зростання) 

цибулини O. tetraphylla розвивають розгалу-

жену мичкувату систему, яка здатна швидко 

поглинати поверхневу вологу. З настанням 

посушливіших умов шнуроподібні корені за-

мінюються на стрижнеподібні, здатні глибше 

занурюватися у ґрунт, краще закріплюватися 

в ньому та отримувати воду з глибших джерел. 

У O. tetraphylla відбувається швидкий сезон-

ний характер зміни кореневої системи (мич-

куватої на стержнеподібну), що свідчить про її 

високу адаптивну пластичність.
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СТРОЕНИЕ КОРНЕЙ И ОСОБЕННОСТИ 

ИХ РОСТА У OXALIS TETRAPHYLLA CAV. 

(OXALIDACEAE R. BR.)

Предложен новый термин для обозначения видоиз-

мененного придаточного реповидного корня у Oxalis 

tetraphylla Cav. — «стержневидный» корень. Рассмот-

рены адаптивная пластичность и сезонный характер 

смены мочковатой корневой системы на стержневид-

ную у луковичной O. tetraphylla. Показано, что зало-

жение придаточных корней происходит исключи-

тельно в зоне кожистых чешуй, с которых начинается 

годичный прирост луковицы. «Эфемерный корне-

плод» образуется вследствие срастания нижней части 

стебля-донца с апикальной частью стержневидного 

корня. Установлено наличие двух типов придаточных 

корней — стержневидных (контрактильных, репо-

видных, запасающих, в количестве 1-2) и шнуровид-

ных (неконтрактильных, питающих, тонких, много-

численных). Обнаружено, что шнуровидные и стерж-

невидные корни, возникающие одновременно и не 

отличающиеся морфологически, в процессе роста 

претерпевают значительные морфологические пре-

образования с перераспределением функций.

Ключевые слова: Oxalis tetraphylla Cav., луковица, корни. 

A.I. Zhila, O.D. Timchenko

M.M. Gryshko National Botanical Garden,

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Kyiv

THE STRUCTURE AND GROWTH 

CHARACTERISTICS OF OXALIS TETRAPHYLLA 

CAV. (OXALIDACEAE R. BR.) ROOTS

The new term “rachislike root” which is intended to be 

used for the modified adventitious napiform root of Oxalis 

tetraphylla Cav. is proposed. The adaptive flexibility and 

seasonal character of O. tetraphylla fibrous root system 

changing to the rachislike root system are considered. The 

initianion of adventitious roots takes place exclusively in 

the area of leathery scales from which the annual growth of 

bulbs begins. The formation of the so-called ephemerous 

root crop is the result of the inosculation of the lower part 

of stem-basal plate with the apical part of rachislike root. 

The occurrence of two types of adventitious roots — the 

rachislike (contractile, napiform, storage, in number 1-2) 

and threadlike (not contractile, feeding, thin, numerous) 

is established. It was shown, that in the process of growth 

the rachislike and threadlike roots which are co-originated 

and do not differ morphologically, undergo significant 

morphological transformations with, respectively, signifi-

cant realignment of functions. 

Key words: Oxalis tetraphylla Cav., bulb, roots.
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Исследован вклад доктора биологических наук, профессора Л.И. Рубцова в создание ботанических садов. Сделан 
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академии). Отмечены теоретические разработки Л.И. Рубцова, изложенные в докладе на Первой Всесоюзной кон-
ференции ботанических садов СССР и в специализированной литературе. Проанализирован практический вклад 
Леонида Ивановича в проектирование академического Московского ботанического сада, Ботанического сада 
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Ботанические сады представляют собой на учно-

исследовательские учреждения, ос нов  ны ми за-

дачами которых являются интродукция, аккли-

матизация и селекция растений, сохранение 

био логического разнообразия, изу чение, со-

хранение и улучшение состояния природных 

экосистем и ландшафтов. При создании бота-

ничес ких садов большое значение имеет ар-

хи тек тур но-планировочное уст ройство тер ри -

то рии. Мно гие ботанические сады являются 

памятниками садово-пар ко вого искусства.

Л.И. Рубцов, выдающийся дендролог и ланд-

шафтный архитектор, внес весомый вклад в 

проектирование и строительство ботаничес-

ких садов. Из его творческого наследия наи-

более известны проекты многочисленных 

участков в Национальном ботаническом саду 

им. Н.Н. Гришко НАН Украины (НБС). Од-

нако участие мастера ландшафтной архитек-

туры в создании других ботанических садов 

практически не освещено.

Изучены архивные фонды Музея НБС, 

Государственного предприятия «Украинский 

го сударственный НИИ проектирования го-

родов “Гипроград” имени Ю.М. Белоконя», 

Центрального государственного научно-тех-

ни ческого архива Украины, Архива РАН, 

Санкт- Петербургского филиала Архива РАН, 

литературные источники, а также архив семьи 

Рубцовых и зафиксированы личные воспо-

минания профессора Ботанического инсти-

тута им. акад. В.Л. Комарова РАН Г.И. Родио-

ненко и кандидата архитектуры, заслуженного 

архитектора УССР В.Г. Маевской.

Л.И. Рубцов закончил Ленинградскую лесо-

техническую академию им. С.М. Кирова, на 

территории которой был расположен прекрас-

ный дендрологический парк, созданный по 

проекту итальянского архитектора Пьетро де 

Гонзаго. Во время учебы Леонид Иванович 

имел возможность изучить жемчужины парко-

вого ландшафтного искусства в окрестнос тях 

Ленинграда: парки Пушкина, Петродворца, 

Павловска, Гатчины, а позднее, работая во Все-

союзном институте растениеводства (ВИР), — 

субтропические парки, например, парк совхоза 

«Южные культуры» в Сочи, созданный в 1910—

1912 гг. по проекту мастера декоративного ланд-

шафтного садоводства Арнольда Регеля [13].
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В 1935—1941 и 1945—1946 гг. Л.И. Рубцов 

вел доцентский курс по садово-парково му 

искусству в Ленинградской лесотехнической 

академии, работая на кафедре [8], которую 

возглавляла крупный специалист в области 

са дово-паркового искусства Татьяна Бори-

совна Дубяго [15]. 

Одновременно (1935—1939) Л.И. Рубцов 

работал в ВИР, занимаясь интродукцией де-

коративных растений [23]. С мая 1939 г. он 

перешел на работу в Ботанический институт 

АН СССР (БИН) в отдел Ботанический сад. 

По данным С.Я. Соколова [17], сотрудники 

Ботанического сада БИН, начиная с 1938 г., 

разрабатывали, консультировали или обсуж-

дали проекты следующих ботанических садов 

академий наук: Белорусской CСР, Узбекской 

ССР и Таджикской ССР, Днепропетровского 

университета, Московского академического 

сада, Полярно-Альпийского, Карельского го-

сударственного университета, Западносибир-

ского, Молдавского, Уральского и Дальневос-

точного филиалов АН СССР, Куйбышевского 

и Московского государственного универси-

тета на Ленинских горах, Всесоюзного инсти-

тута лекарственных растений.

В 1940 г. Л.И. Рубцов принимал активное 

участие в Первой Всесоюзной конференции 

ботанических садов СССР, основной задачей 

которой было определить профиль и цели бо-

танических садов. По поручению Биологиче-

ского отделения Академии наук СССР конфе-

ренцию открыл академик Б.А. Келлер, после 

чего был избран президиум в следующем со-

ставе: академик Б.А. Келлер, академик Н.И. Ва-

вилов, А.А. Гроссгейм, М.Н. Козо-По лян ский, 

Б.К. Шишкин, Д.И. Сосновский, М.В. Куль-

тиасов, С.Я. Соколов и секретари — Л.И. Руб-

цов и Ф.А. Железнов [16].

После доклада Б.А. Келлера о проекте Мос-

ковского ботанического сада АН СССР и со-

докладчика архитектора А.В. Власова был за-

слушан доклад академика Н.И. Вавилова на 

тему «Итоги работ Всесоюзного института рас-

тениеводства в области интродукции расте-

ний» [4]. Далее последовали доклады С.Я. Со-

колова, М.В. Культиасова, К.И. Степановой, 

Л.И. Рубцова и С.Г. Саакова, а также предста-

вителей многих ботанических садов и озеле-

нительных учреждений.

Л.И. Рубцов выступил с докладом на тему 

«Принципы планировки и оформления тер-

ритории ботанических садов», в котором от-

метил, что планировка сада определяется ин-

тродукцией растений, их показом и пропа-

гандой. Растения открытого грунта лучше 

всего компоновать в легко обозримые и худо-

жественно оформленные ландшафтные груп-

пы даже в случае подбора растений по систе-

матическому или географическому призна-

кам. Доклад Л.И. Рубцова изложен полностью 

в материалах конференции [5]. 

На этой конференции был намечен пер-

спективный план строительства новых садов 

в относительно мало затронутых ботаничес-

кими исследованиями районах, а также рас-

смотрен вопрос о строительстве нового акаде-

мического Московского ботанического сада. 

Л.И. Рубцов принимал участие в разработ-

ке проектов ботанических садов АН БССР, 

Уральского филиала АН СССР, Московского 

академического сада, а также в создании 

альпинария в Ботаническом саду БИН, после 

Л.И. Рубцов, 1946 г. Фото из архива се-

мьи Рубцовых (публикуется впервые)

L.I. Rubtsov, 1946. Photo from archi ves 

of Rubtsov family (first published)
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переезда в Киев — в создании Центрального рес-

публиканского ботанического сада АН УССР 

(ныне — НБС), а также Винницкого ботани-

ческого сада «Подолье».

Освоение территории, отведенной под Бо-

танический сад АН БССР (г. Минск), площа-

дью около 106 га, до 1940 г. осуществлялось 

по генеральной схеме, составленной в 1932 г. 

Однако, как оказалось, схема имела ряд зна-

чительных недостатков, поэтому в 1940 г. по 

указанию Совета Министров БССР группой 

научных сотрудников БИН в составе С.Г. Саа-

кова, Л.И. Рубцова, архитектора-художника 

А.И. Изосимова и др. был разработан гене-

ральный проект реконструкции сада. В ка чест-

ве консультантов приняли участие профессора 

А.П. Ильинский, Б.А. Федченко, Н.В. Шип-

чинский и С.Я. Соколов. Составленный проект 

был одобрен академиком В.Л. Комаровым.

Новый проект учитывал особенности ре-

льефа и почв сада. Большинство дорог были 

размещены на участках с понижением релье-

фа, а коллекции — на возвышенностях. Такая 

планировка обеспечивала лучший обзор рас-

тений для посетителей. 

Согласно проекту реконструкции террито-

рия Минского ботанического сада была разде-

лена на следующие части: лесопарковая, гео-

графичес кая (Восточная Азия, Дальний Вос-

ток, Европа, Сибирь, Белоруссия, Крым, Кав-

каз, Средняя Азия), ландшафтная, участок 

систематики, сквер, розарий, верхний партер, 

нижний партер, плодовый сад, альпинарий, 

стелящийся сад [9, 10]. 

Разработанный в 1940 г. генеральный план 

реконструкции ЦБС не был полностью реа-

лизован из-за войны, поэтому возникла не-

обходимость в разработке нового проекта, 

который в 1957—1962 гг. выполнил институт 

«Белгоспроект».

После окончания войны в 1945 г. Л.И. Руб-

цов, который служил в рядах Советской Ар-

мии, вернулся на работу в БИН на должность 

младшего научного сотрудника [2]. 

Еще в 1938 г. Леонид Иванович, будучи 

старшим научным сотрудником ВИР, опубли-

ковал в сборнике «Зеленое строительство» [14] 

статью под названием «Альпийский сад», в 

которой описал краткую историю создания 

альпийских садов в мире, привел основные 

принципы их планировки и подбора растений.

По сведениям, полученным от профессора 

БИН Г.И. Родионенко (интервью 2011 г.), 

Л.И. Рубцов в 1946 г. создал в Ботаническом 

саду БИН альпинарий на месте старого фун-

дамента здания прямоугольной формы из из-

вестняка. Эту основу он дополнил камнями, 

Л.И. Рубцов возле боскетов Центрального республи-

канского ботанического сада АН УССР. 1950-е годы. 

Фото из архива семьи Рубцовых (публикуется впервые)

L.I. Rubtsov near bosquets of Central Republican Botani-

cal Garden of Academy of Sciences of Ukrainian SSR. 

1950 years. Photo from archives of Rubtsov family (first 

published)

Аллея гинкго. Фото из архива семьи Рубцовых (пуб-

ликуется впервые)

Ginkgo parkway. Photo from archives of Rubtsov family 

(first published)
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привезенными с берегов рек Нева и Карпов-

ка. Растения высаживали только низкие — это 

были многочисленные альпийские растения, 

а также виды рода Eritronium L. С целью кра-

сочного дополнения были высажены десятки 

сортов крокусов. Сейчас на месте этого аль-

пинария создан японский сад.

Ботанический сад БИН с 1918 г. был Глав-

ным ботаническим садом РСФСР, а с 1925 г. — 

Главным ботаническим садом СССР. В Мос-

кве, столице СССР, был только Ботанический 

сад Московского университета (Аптекарский 

огород) площадью 7 га. Поэтому уже в 1930 г. 

возник вопрос о создании нового ботаничес-

кого сада в Москве [1, 11].

В 1936 г. под руководством академика 

Б.А. Келлера были разработаны основные по-

ложения проекта Всесоюзного ботанического 

сада (ВБС) в Москве и начата разработка фор-

проекта при участии коллективов ботаников 

и архитекторов Москвы и Ленинграда, в том 

числе архитектурной мастерской Централь-

ного парка культуры и отдыха имени Горького 

в Москве, работающей под руководством ар-

хитектора А.В. Власова (который впоследст-

вии разрабатывал генеральный план Цент-

раль ного республиканского ботанического 

са да в Киеве); мастерской «Академпроекта» 

под руководством архитектора И.М. Петро-

ва, Ленинградской мастерской под руковод-

ством архитектора В.В. Степанова, мастер-

ской Моссовета под руководством архитекто-

ра М.П. Коржева [6, 19, 20].

Начиная с 1937 г., было разработано не-

сколько проектов Московского, или как он 

тогда назывался, Всесоюзного, а познее — 

Главного ботанического сада (ГБС), причем 

на разных территориях [6].

В 1945 г. в БИН для участия в проекте Мос-

ковского академического сада особой комис-

сией были назначены 10 групп (бригад) со-

трудников по созданию разных экспозиций. 

Л.И. Рубцов руководил двумя из этих групп, 

которые занимались декоративным оформле-

нием и техникой строительства [19].

Проект, по которому было начато строи-

тельство ботанического сада в Москве на пло-

щади 360 га, представлял собой совместный 

проект мастерских «Академстроя» и Моссо-

вета под руководством архитектора И.М. Пет-

рова (т.е. совместный проект М.П. Коржева и 

И.М. Петрова) [6].

Генеральный план ГБС был утвержден Пре-

зидиумом АН СССР в 1952 г. Это был много-

томный труд, имеющий большое методиче-

ское значение. Основные положения проекта 

были использованы при создании и реконст-

рукции ботанических садов в Киеве, Алма-Ате, 

Дендрарий. Фото из архива семьи Рубцовых (публи-

куется впервые)

Arboretum. Photo from archives of Rubtsov family (first 

published)

Водоем «Источник чистых наслаждений» во влажной 

долине. 1957 г. Фото из архива семьи Рубцовых (пуб-

ликуется впервые). 

Pond "source of pure pleasure" in a humid valley. 1957. 

Photo from archives of Rubtsov family (first published)
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Кишиневе, Горьком, Минске, Риге и дру гих 

городах [7]. 

В 1946 г. Л.И. Рубцов по приглашению ака-

демика Н.Н. Гришко перешел на работу в 

Центральный республиканский ботаниче-

ский сад, в строительстве которого он принял 

активное участие [22].

Леонид Иванович является автором и не-

посредственным исполнителем проектов ряда 

участков в центральной части сада (боскеты 

у входа, аллея гинкго, дендрарий, Горный сад). 

Центральной и наиболее впечатляющей ком-

позицией дендрария является известный да-

леко за пределами Украины Сад сирени. В 

1967 г. эта работа Л.И. Рубцова получила ди-

плом Союза архитекторов СССР «За лучшую 

работу в области архитектуры». Под руковод-

ством Леонида Ивановича в дендрарии были 

созданы участки, каждый из которых являет-

ся уникальным: березовая роща, хвойные, ли-

повые, бобовые, ореховые, кленовые, буко-

вые, сад чубушников, сад дейций, сад форзи-

ций («Золотая долина»), розоцветные, ивовые, 

Выдубецкий склон с рощей метасеквойи, теп-

лолюбивые, сад магнолий, участок конских 

каштанов с древовидными пионами.

Во влажной долине дендрария Л.И. Рубцов 

создал водоем с поэтическим названием «Ис-

точник чистых наслаждений» (к сожалению, 

к настоящему времени не сохранился).

В 1965—1979 гг. Леонид Иванович был глав-

ным консультантом Украинского государ-

ственного института проектирования городов 

(Гипроград, ныне — Государственное пред-

приятие «Украинский государственный НИИ 

проектирования городов “Гипроград” имени 

Ю.М. Белоконя»). Одним из многочисленных 

проектов «Гипрограда», выполненных с учас-

тием Л.И. Рубцова, был проект Винницкого 

ботанического сада «Подолье». Главный ар-

хитектор проекта — В.Г. Маевская, консуль-

тант — професор Л.И. Рубцов [3].

Подолье — это историко-географическая 

об ласть в юго-западной части Украины, зани-

мающая бассейн р. Южный Буг и левобереж-

ную часть бассейна р. Днепр. Растительный 

покров отличается значительным разнообра-

зием, поскольку Подольское плато в отличие 

от окружающих территорий не покрывалось 

ледником и Понтийским морем.

 Сад «Подолье» расположен в юго-западной 

части г. Винницы рядом с музеем Н.И. Пиро-

гова на северном и южном склонах р. Вишни. 

Площадь сада — около 70 га. 

Проект предусматривал, что северная часть 

сада включала дендрарий, в состав которого 

Л.И. Рубцов, И. Шевченко, В.Г. Маевская, В.С. Сту-

паченко во время работы над проектом в Гипрограде. 

1969 г. Фото из архива В.Г. Маевской (публикуется 

впервые)

L.I. Rubtsov, I. Shevchenko, V.G. Mayevskaya, V.S. Stu-

pachenko in the work on the project in Giprograd. 1969. 

Photo from archives of V.G. Mayevskaya (first published)

Геоморфологическая модель Подолья. Рис. В.Г. Маев-

ской. Центральный государственный научно-тех ни-

ческий архив Украины (Публикуется впервые)

Geomorphological model of Podole. Picture of V.G. Ma-

jevskaya. Central State Scientific-Technical Archives of 

Ukraine (first published)



46 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2016, № 1

Е.Л. Рубцова, Е.И. Романец

Генеральный план ботанического сада «Подолье» [3] (публикуется впервые).

Северная часть: I — дендрарий; А — розарий; Б — пришкольный участок; IV — 

участок пейзажных композиций; V — участок прибрежной и водной флоры. 

Южная часть: VI — леса и луга Подолья; VII — подольская степь; VIII — геомор-

фологическая модель Подолья; IX — участок лекарственных растений; X — учас-

ток плодовых деревьев и кустарников; XI — участок декоративных форм древес-

ных растений; XII — участок вьющихся растений

The general plan of Botanical Garden "Podole" [3] (first published).

Northern part: I — arboretum; A — rosary; B — schoolyard site; IV — section of land-

scape compositions; V — section of coastal and aquatic flora. South part: VI — forests 

and meadows of Podole; VII — podolsky steppe; VIII — geomorphological model of 

Podole; IX — the site of medicinal plants; X — plot of fruit trees and bushes; XI — plot of  

decorative forms of wood plants; XII — plot of vines
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входили розарий и сирингарий, а также участ-

ки систематики травянистых растений, при-

школьный, пейзажных композиций, прибреж-

ной и водной флоры. Южная часть включала 

леса и луга Подолья, подольскую степь, участ-

ки лекарственных, плодових и вьющихся рас-

тений, а также декоративних форм древесных 

растений. В проект южной части сада был 

также включен уникальный участок — гео-

морфологическая модель Подолья [21]. По 

данным А.С. Паламарчук и Г.Л. Паламарчук, 

проект Винницкого ботанического сада был в 

основном осуществлен [12] и сейчас он вхо-

дит в зеленое кольцо города.

Таким образом, Л.И. Рубцов в 1938—1980 гг. 

принимал активное участие в создании бота-

нических садов как на территории Украины, 

так и за ее пределами. Его научное наследие 

(теоретические основы создания ботаничес-

ких садов и практическая реализация уни-

кальных проектов) является важнейшим вкла-

дом в ботаническую науку и садово-парковое 

искусство.
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проф. В.И. Мельнику за консультацию при на-

писании статьи.
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Національний ботанічний сад 

ім. М.М. Гришка НАН України, 

Україна, м. Київ 

ВКЛАД ДОКТОРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК, 

ПРОФЕСОРА Л.І. РУБЦОВА У СТВОРЕННЯ 

БОТАНІЧНИХ САДІВ

Досліджено вклад доктора біологічних наук, профе-

сора Л.І. Рубцова у створення ботанічних садів. Зроб-

лено акцент на теоретичних знаннях з інтродукції та 

ландшафтного будівництва, одержаних під час на-

вчання в Ленінградській лісотехнічній академії та ро-

боти під керівництвом академіка М.І. Вавилова (Все-

союзний інститут рослинництва) і Т.Б. Дубяго (кафед-

ра садово-паркового мистецтва Ленінградської лісо-

технічної академії). Відзначено теоретичні розробки 

Л.І. Рубцова, викладені в доповіді на Першій Всесоюз-

ній конференції ботанічних садів СРСР та в спеціалі-

зо ваній літературі. Проаналізовано практичний вклад 

Леоніда Івановича в проектування академічного Мос-

ковського ботанічного саду, Ботанічного саду АН БРСР 

(Мінськ), Ботанічного саду «Поділля» (Вінниця), а 

також безпосередню участь у проектуванні та будів-

ництві альпінарія Ботанічного саду Ботанічного ін-

ституту ім. акад. В.Л. Комарова (Ленінград), Ботаніч-

ного саду Академії наук УРСР (Київ).

Ключові слова: Л.І. Рубцов, теоретичні засади, проек-

тування, ботанічні сади.

E.L. Rubtsova, E.I. Romanets

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Kyiv

CONTRIBUTION OF THE DOCTOR 

OF BIOLOGICAL SCIENCES, PROFESSOR 

L.I. RUBTSOV TO CREATION OF BOTANICAL 

GARDENS

Contribution of the doctor of biological sciences, profes-

sor L.I. Rubtsov to creation of botanical gardens has been 

researched. Emphasis was made on theoretical knowledge 

base for the introduction and landscape construction, re-

ceived while studying at the Leningrad Forestry Academy 

and working under the supervision of N.I Vavilov (All-

Union Institute of Plant Industry) and T.B Dubyago (de-

partment of landscape art of the Leningrad Forestry Acad-

emy). Theo retical elaborations of L.I. Rubtsov reported at 

the First all-union conference of botanical gardens of the 

USSR and published in the specific literature were marked. 

A practical contribution of Leonid Ivanovich to planning 

of the academic Moscow botanical garden, Botanical gar-

den of Academy of Sciences of BSSR (Minsk), Botanical 

garden “Podole” (Vinnytsya), and also direct participating 

in planning and building of the rock garden Botanical gar-

den of Academician V.L. Komarov Botanical Institute 

(Leningrad), Botanical garden of Academy of Sciences of 

Ukraine (Kyiv) were analysed. 

Key words: L.I. Rubtsov, theoretical principles, planning, 

botanical gardens.
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С.І. ГАЛКІН, Н.М. ДОЙКО, І.Л. МОРДАТЕНКО
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Україна, 09113 Київська область, м. Біла Церква, 13

ВІДНОВЛЕННЯ СТРУКТУРИ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ 
ДЕРЕВНИХ НАСАДЖЕНЬ ЛАНДШАФТНОЇ ДІЛЯНКИ 
«ТАНЦЮВАЛЬНИЙ ПАВІЛЬЙОН» У ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ 
ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

У результаті проведених досліджень з’ясовано видовий та віковий склад насаджень, розроблено проект з відновлення 
структури ділянки «Танцювальний павільйон»: відновлено архітектурну споруду «Танцювальний павільйон», алейну 
мережу, зокрема історичні алеї з первісним покриттям, частково розкрито фундаменти Великого та Монаршого 
павільйонів, відновлено історичну «Грабову алею», історичну композицію навколо вікового дуба, оптимізовано деревні 
насадження, відновлено квітники навколо павільйону.

Ключові слова: ландшафтна ділянка, відновлення структури, оптимізація, «Танцювальний павільйон», видовий 

склад, деревна рослинність, трав’яниста рослинність.

Пам’ятники садово-паркового мистецтва (са-

ди, парки тощо), які збереглися, потребують 

дбайливого ставлення та науково обґрунтова-

ного підходу до їх відновлення.

Реставрація об’єктів садово-паркового мис-

тецтва — процес творчий, це не означає точ-

ного відтворення композиції періоду розквіту. 

При збереженні стилістичних особливостей 

ансамблю потрібно враховувати збереження 

старих дерев, зміну призначення ансамблю, 

велику кількість відвідувачів та інші чинники 

аж до сучасних методів експлуатації парку [1]. 

Основним нормативним документом, який 

регламентує заходи з утримання та охорони 

старовинних садів та парків, є «Флорентій-

ська міжнародна хартія» [37], ратифікована 

Україною. Згідно з її положеннями історич-

ний сад чи парк — це архітектурна або рос-

линна композиція, яка з точки зору історії або 

мистецтва становить суспільний інтерес. Вона 

потребує таких заходів, як охорона, утриман-

ня, реставрація, іноді — відновлення.

В Україні питання відновлення та рекон-

струкції історичних паркових насаджень і ком-

позицій вивчали Л.І. Рубцов [36], Ю.А. Бон-

дарь та ін. [3], М.А. Кохно та ін. [25—27], 

Ю.О. Клименко, С.І. Кузнецов [21], І.В. Ко-

сенко [23, 24] та інші дослідники.

Мета досліджень — за результатами вивчен-

ня архівних, іконографічних матеріалів та на-

турних обстежень установити структуру ланд-

шафтної ділянки навколо «Танцювального па-

вільйону», визначити межі насаджень у натурі 

та нанести їх на план, провести таксаційний 

опис деревних насаджень, визначити видовий 

склад трав’янистого покриву; розробити захо-

ди з відновлення та оптимізації насаджень.

Матеріал та методи

Об’єкт досліджень — структура насаджень ланд-

шафтної ділянки «Танцювальний павільйон».

У роботі використано метод комплексного 

аналізу (історико-аналітичний), іконографіч-

ний, натурний (фотофіксація, вимірювання, за-

мальовки). Під час опрацювання джерел літера-

тури застосовано історико-аналітичний метод.

Хронологічні межі досліджень — кінець 

ХVІІІ—ХХ ст. 

Інвентаризацію таксономічного складу на-

саджень проводили методом маршрутних об-

стежень. Номенклатуру таксонів наведено 

згідно  з [39, 41]. 

Для оптимізації структури ділянки викорис-

товували рекомендації з відновлення старо-
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винних паркових насаджень Д.С. Ліхачова [29, 

30], Л.І. Рубцова [36], М.А. Кохна, Т.М. Черев-

ченко [25], М.А. Кохна, А.А. Пасічного [26, 27], 

Ю.А. Бондаря, А.К. Салатича [3], В.А. Агаль-

цової [1], Н.А. Ільїнської [17], Г.А. Полякової 

[34], Ю.О. Клименка [19, 20], Ю.О. Клименка, 

С.І. Кузнецова [21], І.С. Косенка [23, 24] та ін.

Парк «Олександрія», спочатку літня, а зго-

дом і зимова резиденція графів Браницьких, 

був заснований у 1788 р. на західній околиці 

м. Біла Церква на лівому березі р. Рось на пло-

щі майже 200 га.

У розробці проекту парку взяли участь два 

архітектори — француз Мюффо та італієць 

Д. Ботані. Велику роль у розбудові парку 

«Олександрія» відіграли садівники Бартець-

кий, Станге, Вітт та архітектори Курбатов, 

Старов, Львов та ін. Найдовше в «Олександ-

рії» пропрацював німецький садівник Август 

Енс, який керував парковими роботами про-

тягом 50 років (1815—1865). Основні роботи з 

облаштування парку і побудови архітектурних 

споруд проведено за життя його засновниці — 

О. Браницької (1781—1838) [11]. Свого часу 

«Олександрія» була культурним і духовним 

центром Східної Польщі, пізніше — півден-

них губерній Росії. Парк «Олександрія» — 

один з кращих зразків старовинних пейзаж-

них парків. Його відвідували царі та вельможі, 

видатні поети і філософи, а в наш час щорічно  

близько 500 тис. екскурсантів. 

Територія парку «Олександрія» має рівнин-

ний характер з легким нахилом до р. Рось і ство-

рювалася за ландшафтним типом планування 

території. Для цього було використано існуючі 

природні елементи: вікову діброву, р. Рось, не-

рівності рельєфу у вигляді трьох глибоких балок 

з джерельною водою. Останнє дало змогу ство-

рити на території парку каскади декоративних 

ставків та різноманітні гідротехнічні споруди — 

фонтани, водоспади і навіть невеликий млин. 

У верхній частині парку була розташована 

літня резиденція — «Аустерія», яка є елемен-

том регулярного стилю (піднесення будинку 

над парком) [30]. «Танцювальний павільйон» 

був розташований на південь від палацу. Це був 

одноповерховий будинок у класичному стилі 

Т-подібного плану, який мав спільні риси з 

іншими парковими павільйонами. Найімовір-

ніше, ідею побудови танцювальної зали як 

окремого павільйону О. Браницька запозичи-

ла із садів О.О. Наришкіна та рідної сестри 

В.В. Голіциної на Петергофській дорозі по-

близу Санкт-Петербурга [13]. 

На відміну від палацової території, біля па-

вільйонів немає регулярної розбивки доріжок. 

Таким чином було досягнуто гармонійного 

поєднання павільйонів з оточуючим парко-

вим ландшафтом (рис. 1).

Рис. 1. Вид на павільйони (зліва — Танцювальний па-

вільйон). Сепія Юзефа Ріхтера, 1837 р.

Fig. 1. View of the pavilions (left — Dance pavilion). Se-

pia Jozef Richter, 1837

Рис. 2. Територія ділянки до початку реставраційних 

робіт

Fig. 2. Land territory before the restoration work
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Територію навколо «Танцювального павіль-

йону» було прикрашено скульптурами, дерев-

ними екзотами і квітами. 

На початку ХХ ст. більшість архітектурних 

споруд були знищені, з парку вивезено багато 

цінних мармурових та бронзових скульптур, 

значної шкоди завдано парковим насаджен-

ням. За довгі роки без належного догляду ви-

гляд багатьох ландшафтних композицій парку 

зазнав негативних змін. 

Перші роботи з реставрації та розвитку 

парку розпочато у 1955 р. установою «Київ-

обл проект» за активної участі архітектора 

Д.М. Криворучка. У період з 1958 до 1964 р. 

республіканськими реставраційними майстер-

нями було відновлено низку архітектурних 

споруд та ландшафтних ділянок [11, 28]. Однак 

ділянка Дідинця (палацової частини) за ли-

шилася поза увагою. На час проведення до-

сліджень у 2014 р. територія, де колись роз-

ташовувалась бальна зала, більше нагадува-

ла ліс із залишками фундаментів під шаром 

ґрунту (рис. 2).

Для виявлення меж історичних насаджень, 

меморіальних, рідкісних та цінних видів дерев 

і кущів до початку робіт на ділянці проведено 

таксономічні дослідження. Згідно з результа-

тами інвентаризації, на ділянці зростали 33 ви-

ди дерев загальною кількістю 456 екз. На думку 

провідних фахівців [12, 23, 29], при віднов-

ленні ландшафтних ділянок у старовинних 

парках особливу увагу необхідно приділяти 

ві ковим деревам, які відіграють важливу роль 

у сприйнятті оточуючого ландшафту, надають 

самобутності і неповторності парку. Під час 

об стежень на ділянці виявлено низку дерев, 

які згідно з документами були висаджені за 

часів Браницьких: Larix sibirica Ledeb. (най-

старіше з трьох дерев цього виду в парку), Car-

pinus betulus L. (залишки від берсо між павіль-

йонами), Quercus robur L. 

Під час проведення ландшафтних рубок у 

2014 р. на місці «Танцювального павільйону», 

фундаментів Монаршого і Великого павіль-

йонів та на прилеглій території видалено 313 

самосійних дерев, найбільше — Acer platano-

i des L. (79 екз.), Fraxinus excelsior L. (74), Acer 

campestre L. (59), Carpinus betulus (18), Robinia 

pseudoacacia L. (17). Більшість дерев з діамет-

ром стовбура понад 60 см, окремі дерева з 

меншим діаметром, а також старовинні алей-

ні насадження були максимально збережені. 

На Малій галявині, куди виходить південна 

частина павільйону, узлісся без належного до-

гляду з часом зайняло значну частину західної 

сторони галявини. Шляхом вирубки самосіву 

(22 самосійних дерева Acer platanoides, A. cam-

pestre, Fraxinus excelsior з діаметром стовбура 

8—16 см, самосів з діаметром стовбура менш 

ніж 8 см не враховували) галявині повернули 

первинні розміри та форму. 

Невід’ємною композиційною частиною са-

дибних парків є трав’янистий покрив. У ре-

зультаті проведених досліджень виявлено 116 

видів рослин, які належать до 3 класів (Equise-

topsida — 1 вид, Magnoliopsida — 96, Liliopsida — 

20), 34 родин та 94 родів. Найбільшою кількіс-

Рис. 3. Фрагмент карти парку «Олександрія», 1858 р.

Fig. 3. Detail of map of the park “Оlexandria”, 1858 
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тю видів представлені родини Asteraceae (15), 

Poaceae (13), Apiaceae (7), Boraginaceae (7), Bras-

siсaceae та Caryophyllaceae  (по 6 видів), Ranun-

culaceae  (5 видів). Багаторічних рослин — 72 ви-

ди, однорічних та дворічних — 43 види. На 

галявині у кількісному відношенні переважа-

ють злаки: Elytrigia repens (L.) Nevski, Antho-

xanthum odoratum L., Dactylis glomerata L. Festu-

ca pratensis Huds. На тіньових ділянках росте 

багато рослин Viola odorata L., Myosotis sylvati-

ca Ehrh. ex Hoffm. та види роду Vinca L. Найі-

мовірніше, ці види з’явилися у парку ще за 

часів Браницьких. Про незабудку М.Г. Гро-

дзинський писав: «росте в значній кількості в 

Олександрійскому парку, коло Білої Церкви. 

Тут, в рідкій світлій дубині, ця рослина скла-

дає значну частину зіллястого вкриття. В око-

лишних лісах не знайдена» [14]. Барвінок як 

паркова рослина ввійшов у моду у ХVІІІ ст. як 

улюблена квітка Жан-Жака Руссо [2]. 

Виділено адвентивну фракцію — 34 види, з 

них три види є ергазіофігофітами (Duchesnea 

in dica (Ander.) Focke, Telekia speciosa (Schreb.) 

Baumg., Ipomea purpurea (L.) Roth), які було ви-

саджено у попередні роки на сусідніх ділянках, 

1 вид — карантинний (Ambrosia artemisifolia L.). 

Перед початком робіт з оптимізації наса-

джень за проектом після ландшафтних рубок 

проведено археологічні дослідження з виявлен-

ня історичних алей. У результаті знайдено дві 

алеї: 1) алею всередині грабового берсо; 2) зви-

висту алею, яка починалася від Великого па-

вільйону (продовження Грабової алеї), прохо-

дила поряд з історичним дубом, по узліссю 

виходила до центру Малої галявини і далі була 

спрямована до центру парку. На доріжках збе-

реглося первісне покриття, яке ми залишили. 

При відновленні алейної мережі на ділянці ми 

користувалися картою парка 1858 р. (рис. 3).

Також було відновлено історичну компози-

цію біля дуба, яку добре видно на сепії Вілі-

бальда Ріхтера (рис. 4). 

При відновленні насаджень насамперед ви-

саджували дерева, які історично тут зростали. 

З об’єктивних причин неможливо було відно-

вити первинний облік берсо, тому ми поки 

що обмежилися відновленням алейної посад-

ки Carpinus betulus між Монаршим та Великим 

павільйонами. Біля Монаршого павільйону 

посаджено Robinia pseudoacacia, яка історично 

тут зростала. З історичних іконографічних ма-

теріалів видно, що навколо павільйонів було 

багато декоративних кущів. Для оптимізації 

деревних насаджень навколо «Танцювального 

павільйону» ми намагалися підбирати види 

дерев і кущів, які раніше росли в парку «Олек-

сандрія» [32, 33, 40] або в інших парках ХVІІІ—

ХІХ ст. Також висаджено невелику кількість 

сучасних високодекоративних культиварів 

(рис. 5). На нашу думку, введення декількох 

сучасних форм не суперечить принципам 

Рис. 4. Сепія Вілібальда Ріхтера (1828) (вгорі) та від-

новлена історична композиція (2015) (внизу)

Fig. 4. Sepia Willibald Richter (1828) (top) and restored 

historical composition (2015) (below)
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Рис. 5. План-схема оптимізації насаджень ділянки «Танцювальний павільйон»: 1 — Robinia pseudoacacia ‘Globo-

sa’; 2 — Robinia pseudoacacia; 3 — Liriodendron tulipifera L.; 4 — Acer platanoides ‘Royal Red’; 5 — Ligustrum vulgare L.; 

6 — Philadelphus coronarius L.; 7 — Larix leptolepis (Sieb. et Zucc.) Gord.; 8 — Juniperus chinensis L. ‘Pfitzeriana’; 9 — 

Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. ; 10 — Cotoneaster horizontalis Decne.; 11 — Cotoneaster dammeri Schneid; 12 — 

Rhodothypus kerrioides Sieb. et Zucc.; 13 — Cornus alba L.; 14 — Cornus stolonifera (Michx.) Rudb. ‘Flaviramea’; 15 — 

Pentaphylloides fruticosa (L.) O. Schwarz ‘Albotswood’; 16 — Pentaphylloides fruticosa ‘Goldteppich’; 17 — Kerria japonica 

DC.; 18 — Rosa multiflora Thunb.; 19 — Rosa rugosa Sieb.; 20 — Spiraea × cinerea Zabel. ‘Grefsheim’; 21 — Spiraea × 

bumalda Burvenich ‘Goldflame’; 22 — Forsythia suspensa L.; 23 — Pyracantha coccinea (L.) V. Roem.; 24 — Syringa vul-

garis ‘Mrs. Edwing Harding’; 25 — Syringa vulgaris L. ‘Monblan’; 26 — Syringa vulgaris ‘Taras Bulba’; 27 — Syringa × 

chinensis Willd.; 28 — Chaenomeles maulei (Mast.) C.K. Schneid.; 29 — Forsythia viridissima Lindl. ‘Weber’s Bronx’; 30 — 

Carpinus betulus. У знаменнику наведено кількість екземплярів

Fig. 5. Layout optimization of “Dance pavilion” plantations area: 1 — Robinia pseudoacacia ‘Globosa’; 2 — Robinia pseu-

doacacia; 3 — Liriodendron tulipifera L.; 4 — Acer platanoides ‘Royal Red’; 5 — Ligustrum vulgare L.; 6 — Philadelphus co-

ronarius L.; 7 — Larix leptolepis (Sieb. et Zucc.) Gord.; 8 — Juniperus chinensis L. ‘Pfitzeriana’; 9 — Mahonia aquifo-

lium (Pursh) Nutt. ; 10 — Cotoneaster horizontalis Decne.; 11 — Cotoneaster dammeri Schneid; 12 — Rhodothypus kerrioides 

Sieb. et Zucc.; 13 — Cornus alba L.; 14 — Cornus stolonifera (Michx.) Rudb. ‘Flaviramea’; 15 — Pentaphylloides fruticosa 

(L.) O. Schwarz ‘Albotswood’; 16 — Pentaphylloides fruticosa ‘Goldteppich’; 17 — Kerria japonica DC.; 18 — Rosa multiflo-

ra Thunb.; 19 — Rosa rugosa Sieb.; 20 — Spiraea × cinerea Zabel. ‘Grefsheim’; 21 — Spiraea × bumalda Burvenich ‘Gol-

dflame’; 22 — Forsythia suspensa L.; 23 — Pyracantha coccinea (L.) V. Roem.; 24 — Syringa vulgaris ‘Mrs. Edwing Harding’; 

25 — Syringa vulgaris L. ‘Monblan’; 26 — Syringa vulgaris ‘Taras Bulba’; 27 — Syringa × chinensis Willd.; 28 — Chaenomeles 

maulei (Mast.) C.K. Schneid.; 29 — Forsythia viridissima Lindl. ‘Weber’s Bronx’; 30 — Carpinus betulus
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створення паркових композицій часів Бра-

ницьких, оскільки Олександра Браницька лю-

била рослини, любила все нове і цікаве. За її 

часів у парку було висаджено багато рослин, 

невідомих до того часу в Київській губернії.

На ділянках біля бокових портиків ми від-

новили стиль посадок: формовані кущі виса-

джено візерунком на газоні з гравійною об-

сипкою.

Квітники були обов’язковим елементом як 

регулярних, так і пейзажних парків. Оскільки 

сортимент рослин, які використовували у 

квітниках, зазнає суттєвих змін у процесі роз-

витку садово-паркового мистецтва і при зміні 

їх стильових прийомів, то при відновленні 

квітників слід обрати такий підхід, який дасть 

змогу забезпечити достатню достовірність ху-

дожнього та декоративного образу історичних 

територій.

На жаль, не збереглися списки квіткових 

рослин, які зростали на квітниках та газонах у 

парку «Олександрія». Для виявлення (уточ-

нення) видового складу вивчено графічні сві-

доцтва (малюнки, гравюри, фотографії), до-

кументи (особисте листування, свідоцтва су-

часників) [15, 38, 40], дослідження ХІХ ст. [31] 

та ХХ ст. [16]), аналоги квіткового оформлен-

ня та сортименту відповідного історичного 

періоду [4—10], праці А.Т. Болотова [2], А. Ре-

геля [35], Н.І. Кичунова [18]). Квітники з істо-

ричних видів рослин, які відповідають стилю 

епохи і духу часу, є неповторними, за па м’я то-

вуються і дають змогу ненадовго поринути в 

атмосферу минулого. 

Одним із прийомів створення парадних 

квітників є модульний — формування навко-

ло великої круглої клумби або фонтана кон-

центричними колами і в симетричному по-

рядку узорчастих менших за розміром і різних 

за формою клумб [35]. Основний малюнок 

центральної клумби (рис. 6) створено з бага-

торічних рослин (Нosta lancifolia Engl., H. mi-

nima, Heuchera × brizoides Lem.).

Фон між малюнком запроектовано запо-

внити однорічними рослинами одного виду, 

але контрастними за кольором квіток або лис-

тя: сортами видів Petunia × hybrida Vilm., Age-

ratum houstonianum Mill. або Begonia sempervi-

rens Link еt Otto. На бічних круглих модулях 

висаджено багаторічники з різними періода-

ми цвітіння (Muscari neglectum Guss. ex Ten. та 

Viscaria vulgaris Bemh.), на трапецеподібних 

заплановано чергування різних видів одно-

річників: Zinnia elegans Jacq., Tagetes signata L. 

Плавний перехід від регулярного стилю до 

ландшафтного, котрий добре прослідковуєть-

ся в зміні форми доріжок, також підкреслили 

квітниками, в яких квіти висаджено у довіль-

ному порядку. Велику увагу ми приділили, як 

і в парках ХVІІІ ст., запашним квітам: Dianthus 

deltoidеs L., D. plumarius L., Narcissus angustifo-

lius Curtis, Hesperis matronalis L., Verbena × hy-

brida hort., Monarda didyma L.

Рис. 6. Схема-проект партерної клумби перед «Тан-

цювальним павільйоном»

Fig. 6. Scheme project parterre beds to «Dance pavilion»
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ВИСНОВКИ

1. У результаті проведеної роботи на ділянці 

«Танцювальний павільйон» склад деревної 

рослинності збільшився з 33 видів та культи-

варів деревних рослин загальною кількостю 

456 екз. до 46 видів та культиварів у кількості 

532 екз. за рахунок введення високодекора-

тивних видів.

2. Виявлено історичні вікові дерева, які за-

лишилися на ділянці, — Larix sibirica Ledeb. 

(1860 р. посадки), а також місцеві види Quer-

cus robur (вік понад 200 років) і Carpinus betulus 

(посадки кінця XIX — початку XX ст.). Про-

ведено роботи з їх збереження. 

3. Установлено, що видовий склад тра в’я-

нистої рослинності ділянки нараховує 116 ви-

дів рослин, які належать до 3 класів (Equise-

topsida — 1 вид, Magnoliopsida — 96 видів, Li lio-

psida — 20 видів), 34 родин та 94 родів. Найбіль-

шою кількістю видів представлені родини 

As teraceae (15), Poaceae (13), Apiaceae (7), Bora-

ginaceae (7), Brassiсaceae та Caryophyllaceae (по 

6), Ranunculaceae (5). Частка видів місцевої 

флори — 70 %.

4. Виділено адвентивну фракцію – 34 види. 

З них три види є ергазіофігофітами (Duchesnea 

indica (Ander.) Focke, Telekia speciosa (Schreb.) 

Baumg., Ipomea purpurea (L.) Roth), які було ви-

саджено у попередні роки на сусідніх ділянках, 

та 1 карантинний вид (Ambrosia artemisifolia L.).

5. За проектом оптимізації паркової ком-

позиції «Танцювальний павільйон» відновле-

но структуру ділянки розташування архітек-

турної споруди: алейну мережу, зокрема істо-

ричні алеї з первісним покриттям, частково 

розкрито фундаменти Великого та Монаршо-

го павільйонів, відновлено історичну «Грабо-

ву алею», історичну композицію навколо віко-

вого дуба, оптимізовано деревні насадження, 

відновлено квітники навколо павільйону.

6. Введення у насадження 29 видів та куль-

тиварів дерев і кущів (389 екз.) з високими де-

коративними якостями та 31 виду квітнико-

вих рослин, які використовували у XVI—ХІХ ст. 

разом з проведеною реконструкцією самого 

павільйону значно поліпшило естетичний ви-

гляду ділянки.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ 

И ОПТИМИЗАЦИЯ ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

ЛАНДШАФТНОГО УЧАСТКА «ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

ПАВИЛЬОН» В ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОМ ПАРКЕ 

«АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ

В результате проведенных исследований установлен 

видовой и возрастной состав насаждений, разработан 

проект по восстановлению структуры участка «Танце-

вальный павильон»: восстановлены архитектурное со-

оружение «Танцевальный павильон», аллейная сеть, в 

том числе исторические аллеи с первоначальным по-

крытием, частично раскрыты фундаменты Большого и 

Монаршего павильонов, восстановлена историческая 

«Грабовая аллея», историческая композиция вокруг 

векового дуба, оптимизированы древесные насажде-

ния, восстановлены цветники вокруг павильона.

Ключевые слова: ландшафтный участок, восстанов-

ление структуры, оптимизация, «Танцевальный па-

вильон», видовой состав, древесная растительность, 

травянистая растительность.

S.I. Galkin, N.M. Doiko, I.L. Mordatenko

State Dendrological Park “Olexandria”, National 

Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv region, 

Bila Tserkva

RESTORING THE STRUCTURE OF WOODY 

PLANTATIONS OF LANDSCAPE AREA 

“DANCE PAVILION” AND ITS OPTIMIZATION 

IN DENDROLOGICAL PARK “OLEXANDRIA”OF 

THE NAS OF UK RAINE

As a result of the research it was determined species and 

age of plantings, developed a project to restore the struc-

ture of the area “Dance Pavilion”. Due to the project ar-

chitectural structure “Dance Pavilion” was restored, ways 

network, including historic paths of the original coating 

were restored too.  The foundations of the Great and Mo-

narchal pavilions were partially uncovered, the historic 

“Hornbeam path” and historic track around the old oak 

were restored; woody plantation was optimized, flower 

beds around the “Dance pavilion” were renewed.

Key words: landscape areas, restore the structure, optimi-

zation, “Dance pavilion”, species composition, woody ve-

getation , herbaceous vegetation. 
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АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ БІОЛОГІЧНО 
АКТИВНИХ РЕЧОВИН ДЕРЕВНИХ ПЛОДОВИХ ЛІАН

Проведено оцінку антиоксидантної активності біологічно активних речовин (БАР) вегетативних і генеративних 

органів деревних плодових ліан родів Actinidia L., Schisandra Michx. та Vitis L., інтродукованих у Правобережному 

Лісостепу України. Результати свідчать, що плоди і листки рослин є цінним джерелом БАР, сумарна антиокси-

дантна активність яких становить від 0,3 до 1,6 мг/мл і залежить від виду та сорту рослин, а також від фази їх 

розвитку. Листки деревних ліан характеризуються значно вищою антиоксидантною активністю порівняно з плода-

ми. Найвищий вміст антиоксидантів виявлено в листках S. chinensis. Установлено, що плоди актинідії з інтенсив-

нішим пурпуровим забарвленням вирізняються вищою антиоксидантною активністю БАР, яка може бути зумовле-

на насамперед наявністю антоціанів.

Ключові слова: антиоксидантна активність, деревні плодові ліани, види актинідії, лимонник китайський.

© Н.В. СКРИПЧЕНКО, В.Ф. ЛЕВОН, 2016

Останнім часом під впливом негативних чин-

ників довкілля спостерігається значне зни-

ження антиоксидантного статусу людського 

організму, що призводить до ослаблення іму-

нітету та розвитку патологічних захворювань 

[5, 6]. Тому значну увагу приділяють вивчен-

ню антиоксидантної активності продуктів 

харчування, яка полягає в здатності біологіч-

но активних речовин (БАР) виконувати за-

хисну функцію, нейтралізуючи негативну дію 

вільних радикалів. Важливими антиоксидан-

тами є речовини, які належать до різних кла-

сів природних сполук: фенольні та поліфе-

нольні сполуки, вітаміни, ферменти, кароти-

ноїди тощо [ 8]. Оскільки основним джерелом 

природних антиоксидантів є фрукти та овочі, 

які входять до щоденного раціону харчування 

людини, зростає науковий і практичний ін-

терес саме до плодових рослин, зокрема до 

нетрадиційних та малопоширених видів. Не-

традиційні плодово-ягідні рослини цінують 

насамперед за хороші смакові властивості 

плодів та високий вміст БАР [4]. Цілющі влас-

тивості мають також вегетативні органи рос-

лин, які містять сапоніни, флавоноїди, алка-

лоїди, аскорбінову кислоту та інші речовини. 

Колекційний фонд відділу акліматизації 

плодових рослин Національного ботанічного 

саду імені М.М. Гришка НАН України (НБС) 

нараховує 150 видів та понад 2000 сортів не-

традиційних і малопоширених видів плодових 

культур [3], до яких належать деревні плодові 

ліани — види актинідії, лимонник китайський 

(Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.) та виноград 

лабруска (Vitis labruska L.). Багаторічні дослі-

дження цих рослин в умовах Лісостепу Украї-

ни свідчать, що їх плоди характеризуються 

ви соким вмістом аскорбінової кислоти, фе-

нольних речовин, пігментів, багатим макро- 

та мік роелементним складом тощо.

Мета — провести оцінку антиоксидантної 

активності біологічно активних речовин ве-

гетативних і генеративних органів видів роду 

Actinidia, Schisandra chinensis та Vitis labruska, 

інтродукованих у Правобережному Лісостепу 

України.

Матеріал та методи

Дослідження проведено у 2013—2014 рр. Пред-

метом досліджень були деревні ліани ро ду Ac-

tinidia L. (A. kolomikta (Rupr. et Maxim.) Ma-

xim., A. arguta (Siebold et Zucc.). Planch. ex Miq., 

A. purpurea Rehd., A. polуgama Siebold et Zucc., 

А. chinensis Planch.), S. chinensis, природний 
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ареал яких охоплює тропічні, субтропічні і 

помірні широти Східної Азії (Китай, Японія, 

Корейський півострів і Далекий Схід Росії) 

[1, 2] та V. labruska — інтродуцент з Північної 

Америки. 

Для визначення антиоксидантної активнос-

ті використовували методику [7]. Розрахунок 

концентрації БАР проводили в перерахунку на 

кверцетин. Зразки відбирали у фази бутоніза-

ції, масового цвітіння та достигання плодів.

Результати та обговорення 

Порівняльне вивчення антиоксидантної здат-

ності плодів досліджених видів показало, що 

вони суттєво відрізняються за цим показ-

ником. Найвищу антиоксидантну активність 

ус тановлено для плодів A. кolomikta та A. po lу-

ga ma, значно нижчі показники отримано для 

пло дів S. chinensis та A. arguta. Дослідження 

плодів окремих сортів актинідії селекції НБС 

виявило не лише видову, а й сортову залеж-

ність антиоксидантної активності — різні сор-

ти одного виду мають різні показники антиок-

сидантної активності (рис. 1). Це свідчить про 

широку варіабельність цього показника і пер-

спективність селекції на отримання сортів з 

підвищеним вмістом антиоксидантів. За ре-

зуль татами оцінки антиоксидантної активно-

сті плодів різних сортів A. arguta (Пурпурова 

садова, Сєнтябрьська, Київська крупно плід-

на, Ласунка), найвищим показником харак-

теризувався сорт Пурпурова садова (0,9 мг/мл) 

з пурпуровими плодами. Мінімальний вміст 

антиоксидантів установлено в плодах із зеле-

ним забарвленням (сорт Сєнтябрьська). Можна 

зробити припущення про те, що антиокси-

дантна активність плодів актинідії корелює зі 

ступенем їх пігментації, яка зумовлена насам-

перед вмістом антоціанів.

Порівняльне дослідження антиоксидант-

ної активності плодів та листків у фазу дости-

гання плодів виявило значно нижчі показни-

ки для плодів порівняно з листками — відпо-

відно 0,30—0,43 та 0,6—1,6 мг/мл (рис. 2). У 

фазу бутонізації найбільшим вмістом антиок-

сидантних речовин характеризувалися лист-

ки S. chinensis (1,6 мг/г сухої речовини), дещо 

Рис. 1. Антиоксидантна активність БАР плодів видів і 

сортів актинідії: 1 — с. Пурпурова садова; 2 — с. Київ-

ська крупноплідна; 3 — с. Ласунка; 4 — с. Ананасна 

Мічуріна; 5 — с. Сєнтябрьська; 6 — с. Помаранчева

Fig. 1. Antioxidant activity of biologically active substances of 

fruit of Actinidia species and varieties: 1 — v. Purpurova sado-

va; 2 — v. Kyivska krupnoplidna; 3 — v. Lasunka; 4 — v. Ana-

nasna Michurina; 5 — v. Sentiabrska; 6 — v. Pomarancheva

Рис. 2. Антиоксидантна активність БАР листків і пло-

дів деревних ліан у фазу достигання плодів: 1 — 

Schisandra chinensis; 2 — виноград с. Екстра; 3 — A. кo-

lo mikta, ♀; 4 — A. arguta, ♀; 5 — А. polуgama, ♀
Fig. 2. Antіохіdant activity of biologically active substanc-

es of leaves and fruits of woody vines during maturation of 

fruit: 1 — Schisandra chinensis; 2 — grape Extra; 3 — A. ko-

lomikta, ♀; 4 — A. arguta, ♀; 5 — A. polуgama, ♀

нижча антиоксидантна активність властива 

листкам винограду с. Екст ра (1,1 мг/мл), A. de-

liciosa та A. arguta (0,95 мг/мл). Мінімальне 

значення цього показ ника встановлено для 

листків А. polуgama (0,6 мг/мл).

Дослідження динаміки вмісту БАР у вегета-

тивних органах рослин протягом вегетації по-

казало, що сумарна антиоксидантна актив-

ність не є сталою величиною, а змінюється 
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залежно від фази розвитку рослин. Макси-

мальний вміст антиоксидантів припадає на 

фазу масового цвітіння рослин. Найвищу ан-

тиоксидантну активність установлено для кві-

ток, дещо нижчу — для листків і найнижчу — 

для пагонів рослин (рис. 3). 

Оскільки більшість витких рослин — це дво-

домні або однодомні рослини з роздільноста-

тевими квітками, проведено порівняльне до-

слідження антиоксидантної активності чоло-

вічих і жіночих квіток A. kolomikta, A. arguta, 

А. polygama, A. chinensis та S. chinensis (рис. 4).

Установлено значно вищий рівень анти-

оксидантної активності у тичинкових квіток 

S. chinensis (0,88 мг/мл), тоді як для маточко-

вих квіток вона виявилась на 41 % нижчою. 

При дослідженні квіток чоловічих та жіночих 

рослин актинідії відзначено аналогічну залеж-

ність — тичинкові квітки характеризувалися 

вищою антиоксидантною активністю порів-

няно з функціонально-жіночими (в 1,8 разу 

для A. кolomikta). На нашу думку, це може бути 

пов’язано зі стерильністю пилку функ ціо наль-

 но-жіночих квіток актинідії. 

Висновки

Результати дослідження антиоксидантної ак-

тивності біологічно активних речовин квіток, 

плодів та листків деревних плодових ліан свід-

чать про те, що вегетативні і генеративні орга-

ни можуть бути цінним джерелом БАР. 

Величина антиоксидантної активності ста-

новила від 0,3 до 1,6 мг/мл залежно від виду і 

сорту рослин та фази їх розвитку. 

Вища антиоксидантна активність властива 

листковій масі ліан з максимумом у фазу ма-

сового цвітіння. Найвищу антиоксидантну 

активність установлено для листків S. chinensis 

(1,6 мг/г). 

Плоди актинідії з інтенсивнішим пурпуро-

вим забарвленням вирізняються вищою анти-

оксидантною активністю БАР, яка може бути 

зумовлена насамперед вмістом антоціанів.
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Рис. 3. Антиоксидантна активність БАР різних органів 

S. chinensis у фазу цвітіння (мг/мл): 1 — пагони; 2 — 

листки; 3 — квітки

Fig. 3. Аntioxidant activity of biologically active substanc-

es of different organs of S. chinensis in flowering phase 

(mg/ml): 1 — shoots; 2 — leaves; 3 — flowers

Рис. 4. Антиоксидантна активність БАР квіток видів 

актинідії: 1 — A. кolomikta, ♂; 2 — A. кolomikta, ♀; 3 — 

A. arguta, ♂; 4 — А. polygama, ♂; 5 — А. polygama, ♀; 

6 — А. chinensis

Fig. 4. Antіохіdant activity of biologically active substances 

of flowers of Аctinidia species: 1 — A. kolomikta, ♂; 2 — 

A. kolomikta, ♀; 3 — A. arguta, ♂; 4 — A. polygama, ♂; 

5 — A. polygama, ♀; 6 — A. chinensis
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

ДРЕВЕСНЫХ ПЛОДОВЫХ ЛИАН 

Проведена оценка антиоксидантной активности био-

логически активных веществ (БАВ) вегетативных и 

генеративных органов древесных плодовых лиан ро-

дов Actinidia L., Schisandra Michx. и Vitis L., интроду-

цированных в Правобережной Лесостепи Украины. 

Результаты свидетельствуют о том, что плоды и ли-

стья растений являются ценным источником БАВ, 

суммарная антиоксидантная активность которых со-

ставляет от 0,3 до 1,6 мг/мл и зависит от вида и сорта 

растений, а также от фазы их развития. Листья дре-

весных лиан характеризуются значительно более вы-

сокой антиоксидантной активностью по сравнению с 

плодами. Наибольшее содержание антиоксидантов 

обнаружено в листьях S. chinensis. Установлено, что 

плоды актинидии с более интенсивной пурпурной 

окраской отличаются более высокой антиоксидант-

ной активностью БАВ, которая может быть обуслов-

лена прежде всего наличием антоцианов.

Ключевые слова: антиоксидантная активность, дре-

весные плодовые лианы, виды актинидии, лимонник 

китайский.

N.V. Skrypchenko, V.F. Levon

M.M. Grуshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Kyiv 

THE ANTIOXIDANT ACTIVITY 

OF BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES 

OF FRUIT WOODY VINES 

The evaluation of the antioxidant activity of biologically ac-

tive substances (BAS) of vegetative and generative organs of 

woody fruit vines of Actinidia L., Schisandra Michx. and Vitis 

L. genus, introduced in Right Forest-Steppe of Ukraine, is 

given. The fruits and leaves of plants are a very valuable source 

of BAS, their total antioxidant activity ranges from 0.3 to 

1.6 mg/ml and depends on the species and variety of plants, 

as well as the phase of their growth. The leaves of woody vines 

have much higher antioxidant activity compared to fruits. 

The highest antioxidant activity was found for S. chinensis 

leaves. It was found, that Actinidia fruits with more intensive 

purpur color have the highest antioxidant activity of BAS, 

which is due, primarily, by the presence of anthocyanins.

Key words: antioxidant activity, fruit woody vines, Actini-

dia species, Schisandra chinensis.
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ПЕРШІ ЗНАХІДКИ БОРОШНИСТОРОСЯНОГО ГРИБА SAWADAEA 
BICORNIS (WALLR.) HOMMA НА ACER VELUTINUM BOISS. В УКРАЇНІ

Наведено інформацію про перші знахідки в Україні борошнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma на 

інтродукованому декоративному клені (Acer velutinum Boiss.). Уперше гриб виявлено у 2014 р. на території Ботаніч-

ного саду імені акад. О.В. Фоміна (Київ). Його розвиток спостерігали тут і наступного року. Ураження A. velutinum 

борошнистою росою не було значним, міцелій гриба у вигляді дифузних сіруватих плям був добре помітний з верхнього 

боку листків. Відзначено утворення плодових тіл. Знахідка S. bicornis на A. velutinum є новою не лише для території 

України, а й для Європи. Очевидно, ця знахідка є свідченням того, що інтродуковані рослини можуть уражатися 

місцевими расами борошнисторосяних грибів, які розвиваються на споріднених аборигенних видах рослин-жи ви те лів.

Ключові слова: Ascomycota, Erysiphales, Sawadaea tulasnei, декоративна рослина, Sapindaceae, Ботанічний сад 

імені акад. О.В. Фоміна, Крим, Нікітський ботанічний сад.

Борошнисторосяні гриби (Erysiphales, Ascomy-

cota) є облігатними паразитами судинних рос-

лин, переважно дводольних. За останніми да-

ними [11], вони уражують понад 10 тис. видів 

рослин, однак кожен рік у світі реєструють 

нових живителів цих грибів. Розширення ре-

гіональних списків господарів борошнисто-

ро сяних грибів зумовлене різними причинами. 

Так, на території України цей перелік постій-

но поповнювався завдяки мікофлористичним 

дослідженням мікологів. Отримані результати 

узагальнено у спеціальному випуску «Флоры 

грибов Украины» [1], в якому представлено 

як видовий склад борошнисторосяних грибів 

України, так і їхні рослини-живителі. До Єв-

ропи відбувалися міграції представників по-

рядку Erysiphales з інших континентів, насампе-

ред з Північної Америки та Південно-Схід ної 

Азії, що супроводжувалося освоєнням ними 

нових живильних субстратів. Так, за останні 

де сятиріччя в Україні зареєстровано такі ін-

вазійні американські види, як Erysiphe azaleae 

(U. Braun) U. Braun et S. Takam. на рододендро-

нах [4], E. flexuosa (Peck) U. Braun et S. Ta kam. 

на кінському каштані та ще п’яти видах роду 

Aesculus L. [3], E. elevata (Burrill) U. Braun et 

S. Takam. на катальпі [13], E. magnifica (U. Braun) 

U. Braun et S. Takam. на 11 видах магнолій [9], 

E. platani (Howe) U. Braun et S. Takam. на пред-

ставниках роду Platanus L. [14] тощо, а також 

азійські E. kenjiana (Homma) U. Braun et S. Ta-

kam. на декількох видах в’яза [16], E. syringae-

japonicae (U. Braun) U. Braun et S. Takam. на 

бузку [18, 19], Neoerysiphe geranii (Y. Nomura) 

U. Braun на герані [2, 15] та ін. Звичайно, чу-

жоземні гриби освоюють насамперед росли-

ни, інтродуковані з відповідних регіонів, які 

раніше не уражувалися цими грибами в Євро-

пі, але вони можуть переходити і на абориген-

ні види споріднених рослин. Такий процес 

часто є блискавичним та вражаючим, з поміт-

ним негативним ефектом через шкідливість 

борошнисторосяних грибів та масовий їх роз-

виток. Наприклад, згаданий північноамери-

канський вид E. flexuosa вперше в Україні за-

реєстровано у 2002 р. лише в Києві на двох 

деревах Aesculus hip pocastanum L. Наступного 

року ця важлива декоративна культура вже 

бу ла уражена борошнистою росою на всій те-

риторії України [3]. 
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Інша причина поповнення списку видів 

рослин-живителів борошнисторосяних гри-

бів — освоєння рослин-інтродуцентів абори-

генними видами цих грибів, що може супро-

воджуватися навіть видоутворенням. Напри-

клад, на Robinia pseudoacacia L., яка походить з 

Північної Америки, в Україні описано новий 

вид Trichocladia pseudoacaciae P.D. Marczenko 

(= E. pseudoacaciae (P.D. Marczenko) U. Braun 

et S. Takam.) [8]. Його аналоги в Америці не 

відомі. Однак такий процес, очевидно, є по-

рівняно рідкісним. Значно частіше спостері-

гається просте, без будь-яких морфологічних 

змін, освоєння аборигенними популяціями 

борошнисторосяних грибів видів інтродуко-

ваних рослин, споріднених з уже відомими у 

регіоні живителями цих грибів. Саме це від-

булося з Acer velutinum Boiss., який є інтроду-

центом в Україні.

Об’єкти та методи

У 2014 р. під час обстеження зелених наса-

джень Ботанічного саду імені акад. О.В. Фо-

міна Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка одним з авторів цього 

повідомлення (О.О. Cенчилом) були зібрані 

листки A. velutinum (Sapindaceae), уражені бо-

рошнистою росою. Наступного року розвиток 

хвороби повторився. Її збудника було визна-

чено як Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma. Пло-

дові тіла гриба досліджували і фотографували 

в дистильованій воді під мікроскопом «Primo 

Star» (Carl Zeiss, Німеччина) з використанням 

камери «Canon A 300» та програмного забез-

печення «AxioVision 4.7». Зібрані зразки збері-

гаються в Національному гербарії Інституту 

ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України 

(KW 60651F, 70094F) та мікологічному гербарії 

кафедри ботаніки Навчально-наукового цент-

ру «Інститут біології» Київського національ-

ного університету (KWU). 

Результати та обговорення 

Клен величний (Acer velutinum) є декоративною 

рослиною, яка походить зі східного Закавказзя 

(східні схили Талиша, Нухинський р-н і Ала-

занська долина, Азербайджан) та півночі Ірану 

(у горах, які прилягають до Каспійського мо-

ря). Це досить високе (до 40 м) дерево з пря-

мим стовбуром, сірою корою, великими п’я ти-

лопатевими листками (до 30 см завдовжки та 

завширшки). В природних умовах росте неве-

ликими групами на вологих багатих ґрунтах у 

нижньому поясі, найчастіше — поодинокими 

екземплярами як домішок до граба, бука, дуба, 

липи тощо. В Україні культивується в ботаніч-

них садах Асканії-Нової, Києва та Ялти, денд-

ропарку «Веселі Боковеньки» (Кіровоградська 

обл.), парках деяких населених пунктів (міста 

Боярка і Мукачеве) [5, 6].

Обстежений нами екземпляр А. velutinum був 

висаджений на території Ботанічного саду імені 

акад. О.В. Фоміна (в науковій частині) в 1910 р. 

Станом на сьогодні — це велике дерево зав-

Рис. 1. Листки Acer velutinum з дифузним міцелієм Sa-
wadaea bicornis (a, b) та A. platanoides з міцелієм S. tu la-
snei у вигляді чітко окреслених плям (c, d)

Fig. 1. Leaves of Acer velutinum with diffuse mycelium of 

Sawadaea bicornis (a, b) and A. platanoides with mycelium 

of S. tulasnei in the form of sharp spots (c, d)
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вишки 17 м, з діаметром крони близько 16 м та 

з кількома стовбурами діаметром близько 0,6 м. 

В умовах ботсаду щороку цвіте, рясно плодоно-

сить, утворюючи фертильне насіння [7].

У відомій загальносвітовій базі К. Амано [10] 

A. velutinum як рослина-живитель борошнис-

торосяних грибів наводиться лише з регіонів, 

де вона відома у природних умовах, — з Азер-

байджану та Ірану. При цьому вказується, що 

на цій рослині паразитує S. bicornis. Цей же 

гриб наведено для A. velutinum і в контроль-

ному списку борошнисторосяних грибів Іра-

ну [17]. Види роду Acer L. уражуються ще од-

ним борошнисторосяним грибом з роду Sa-

wadaea Miyabe — S. tulasnei (Fuckel) Homma. 

Однак у світовій літературі його жодного разу 

не наводили для A. velutinum.

За результатами аналізу електронних міко-

логічних джерел інформації нам удалося вия-

вити, що A. velutinum в Україні вже реєстрували 

як рослину-живитель борошнисторосяних гри-

бів. Так, у базі даних «Cybertruffle's Robigalia» 

[12] вказано, що на цій рослині в Нікітському 

ботанічному саду (АР Крим, Ялта) В.П. Ісіко-

вим 8 листопада 2001 р. було виявлено S. tu la-

snei. Оскільки цей вид у світі на A. ve lu ti num ні-

коли не наводився і морфологічно близь кий до 

S. bicornis, ми вважаємо, що зразок ідентифі-

ковано неправильно. От же, припускаємо, що 

S. bicornis на A. veluti num уперше в Україні (та в 

Європі) знайдено в Криму на початку цього 

століття, а наша знахідка є другою.

Виявлене нами ураження A. velutinum не бу-

ло значним. Гриб розвивався лише на листках 

невеликої частини крони північно-за хід ної 

екс позиції, причому вони були затінені ін шим 

деревом. Міцелій формувався на обох боках 

листкової пластинки, однак його дифузні сіру-

ваті плями були помітні лише з верхнього боку 

(рис. 1, a, b). Знизу ж міцелій був малопомітним, 

однак на ньому утворювалися характерні для 

S. bicornis плодові тіла — хазмотеції (рис. 2, a) з 

дихотомічно, часто — не од норазово розгалу-

женими закрученими на кінцях придатками 

(див. рис. 2, b, c) та зрілими сумками зі спорами 

(див. рис. 2, d, e). Вид відрізняється від S. tulasnei 

насамперед типом ура ження листків рослини-

живителя та морфологією придатків. У S. tula-

snei міцелій має вигляд чітко окреслених білих 

плям (див. рис. 1, c, d), які пізніше можуть зли-

ватися в суцільний білий наліт, розвивається 

на верхньому боці листкової пластинки, а при-

датки прості або на кінцях один раз дихотоміч-

но розгалужені (див. рис. 2, f, g).

Рис. 2. Sawadaea bicornis з листка Acer ve-

lutinum (a–e) та S. tulasnei з листка A. plata-

noides (f, g): a — хазмотецій (вид зверху, у 

відбитому світлі); b, c, f, g — придатки; d — 

сумка зі спорами; e — окрема спора 

Fig. 2. Sawadaea bicornis ex the leaf of Acer 

velutinum (a–e) and S. tu la snei ex the leaf of 

A. platanoides (f, g): a — chasmothecium (top 

view, in reflected light); b, c, f, g — appendages; 

d — ascus with spores; e — single spore



67ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2016, № 1

Перші знахідки борошнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Wallr.) Homma на Acer velutinum Boiss. в Україні

Висновки
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жатися місцевими расами борошнисторося-

них грибів, які розвиваються на споріднених 
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ПЕРВЫЕ НАХОДКИ МУЧНИСТОРОСЯНОГО 

ГРИБА SAWADAEA BICORNIS (WALLR.) HOMMA 

НА ACER VELUTINUM BOISS. В УКРАИНЕ

Приведена информация о первых находках в Украине 

мучнисторосяного гриба Sawadaea bicornis (Wallr.) 

Homma на интродуцированном декоративном клене 

(Acer velutinum Boiss.). Впервые гриб был обнаружен в 

2014 г. на территории Ботанического сада имени акад. 

А.В. Фомина (Киев). Его развитие наблюдали здесь и 

в следующем году. Поражение A. velutinum мучнистой 

росой не было значительным, мицелий гриба в виде 

диффузных сероватых пятен был хорошо заметен на 

верхней стороне листьев. Отмечено образование пло-

довых тел. Находка S. bicornis на A. velutinum является 

новой не только для территории Украины, но и для 

Европы. Очевидно, данная находка является доказа-

тельством того, что интродуцированные растения 

могут поражаться местными расами мучнисторося-

ных грибов, которые развиваются на близкородствен-

ных аборигенных видах питающих растений.

Ключевые слова: Ascomycota, Erysiphales, Sawadaea tu-
lasnei, декоративное растение, Sapindaceae, Киев, Бо-

танический сад имени акад. А.В. Фомина, Крым, Ни-

китский ботанический сад.
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FIRST RECORDS OF A POWDERY MILDEW FUN-

GUS SAWADAEA BICORNIS (WALLR.) HOMMA ON 

ACER VELUTINUM BOISS. IN UKRAINE

Information on the first records of Sawadaea bicornis 

(Wallr.) Homma on the ornamental maple (Acer velutinum 

Boiss.), an introduced species in Ukraine, is given. For the 

first time, the fungus was found in 2014 in Academician 

O.V. Fomin Botanical Garden (Kyiv) and was observed here 

in the next year. Infection of A. velutinum was not signifi-

cant. Mycelium of the fungus was clearly visible on the up-

per side of leaves as diffuse gray spots. Fruiting bodies were 

formed. These records are new for both Ukraine and Eu-

rope. It is suggested that this finding is an evidence of a pos-

sibility of local races of powdery mildews parasitizing the 

native hosts to infect the closely related introduced plants.

Key words: Ascomycota, Erysiphales, Sawadaea tulasnei, or-

namental plant, Sapindaceae, Kyiv, Academician O.V. Fo-

min Botanical Garden, Crimea, Nikita Botanical Garden.
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Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

РЕПОРТАЖ ПРО СВЯТКУВАННЯ 80-річчя ЗАСНУВАННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ ім. М.М. ГРИШКА 
НАН УКРАЇНИ

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка (НБС) засновано в 1935 р. У 1967 р. він отримав статус науково-до-
слідного інституту. До його складу входять вісім наукових відділів та дві лабораторії. В НБС працюють понад 170 на-
укових співробітників, з них 14 докторів наук та 2 члени-кореспонденти НАН України. Площа Ботанічного саду, на 
якій розміщені унікальні колекції, до складу яких входять понад 11 970 таксонів із 220 родин, становить 129,86 га.
НБС є провідною біологічною установою в Україні. Вчені Ботанічного саду проводять наукові дослідження за напря-
мами інтродукція рослин, збереження ендемічних, реліктових і зникаючих рослин, селекція декоративних, плодових, 
овочевих та кормових рослин, біотехнологія тропічних і субтропічних рослин, медична ботаніка, хімічна взаємодія 
рослин, дендрологія та ландшафтне будівництво.
Під час святкування 80-річчя заснування НБС відбулася Міжнародна наукова конференція на тему «Інтродукція 
рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах та дендропарках», в якій взяли участь понад 
120 представників із 22 наукових установ України та інших країн. 
Багатьом співробітникам НБС були вручені нагороди, почесні грамоти і подяки Президії НАН України. Від імені На-
місника Видубицького чоловічого монастиря Отець Миколай нагородив співробітника Саду, майора ракетних військ 
Анатолія Костянтиновича Кушвида медаллю «За жертовність».
Під час проведення конференції відбулася презентація нових колекційно-експозиційних ділянок «Сад тибетської природи 
і культури», «Сад ароматів», «Сад Анни Ярославни» («Французький город»), «Сад каменів». Працювали виставки книг 
та публікацій співробітників Саду, тропічних і плодових рослин, художніх робіт. Проведено дегустації та екскурсії.

Ключові слова: Ботанічний сад, Київ, 80 років, репортаж.
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Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка 

(НБС) НАН України — провідну наукову уста-

нову біологічного профілю в Україні засновано 

80 років тому — у вересні 1935 р. Багато років 

було присвячено збору колекцій рослин та ство-

ренню колекційно-експо зи ційних ділянок. Ли-

ше через 30 років (у 1967 р.) Ботанічний сад 

отримав статус науково-дослідного інституту, у 

1999 р. — статус національного. До складу Бота-

нічного саду входять вісім наукових відділів та 

дві лабораторії, в яких працюють понад 170 на-

укових співробітників, з них 14 докторів наук та 

2 члени-кореспонденти НАН України.

Площа Ботанічного саду становить 129,86 га. 

Колекції налічують понад 11 970 таксонів, які 

належать до 220 родин.

Учені Ботанічного саду проводять наукові 

дослідження за напрямами:

– iнтродукція, акліматизація та селекція рослин;

– вивчення, збереження, охорона, збагачен-

ня та використання біологічної різноманітнос-

ті рослин;

– екологічний моніторинг та оптимізація біо-

геоценозів;

– збільшення видової різноманітності куль-

турфітоценозів;

– ландшафтне проектування та садово-пар-

кове будівництво;

– хімічна взаємодія рослин (алелопатія);

– медична ботаніка, комплексне викорис-

тання лікарських рослин;

– біоіндикація та хемосистематика;

– біотехнологія.

У НБС сформувалася та успішно діє низка 

відомих наукових шкіл: з інтродукції та селек-
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ції рослин (засновник — академік АН УРСР 

М.М. Гришко), з хімічної взаємодії рослин — 

алелопатії (засновник — академік АН України 

А.М. Гродзинський), зі збереження біологіч-

ного різноманіття (засновник — чл.-кор. НАН 

України Т.М. Черевченко).

Підготовка до святкування 80-річчя засну-

вання НБС розпочалася задовго до ювілею, 

але основні події відбувалися 15—17 вересня 

2015 р., зокрема Міжнародна наукова конфе-

ренція на тему «Інтродукція рослин, збере-

ження та збагачення біорізноманіття в бота-

нічних садах і дендропарках». У роботі кон-

ференції взяли участь 120 представників із 

22 наукових установ України та інших країн.

Відкрила конференцію голова Ради бота-

нічних садів та дендропарків України, почес-

ний директор Національного ботанічного са ду 

ім. М.М. Гришка НАН України, чл.-кор. НАН 

України Т.М. Черевченко. Вона згадала 1950-ті 

роки, коли, будучи студенткою Київського 

університету ім. Т.Г. Шевченка, познайомила-

ся з одним із засновників та розбудовників 

Ботанічного саду — академіком М.М. Гриш-

ком, його роботу на будівництві Саду, щиру та 

просту манеру спілкування не лише з колега-

ми, а і зі студентами та відвідувачами.

У своєму виступі директор Національного 

ботанічного саду ім. М.М. Гришка, чл.-кор. 

НАН України Н.В. Заіменко подякувала за 

співпрацю та побажала наукових досягнень, 

миру та процвітання.

Віце-президент НАН України, акад. НАН 

України В.Г. Кошечко поздоровив співробіт-

ників Саду з ювілеєм та зачитав привітання 

від президента НАН України, акад. Б.Є. Пато-

на та головного ученого секретаря НАН Украї-

ни, акад. В.Л. Богданова. Згідно з постановою 

Президії НАН України № 199 від 09.09.2015 р. 

він вручив нагороди: відзнаку НАН України 

«За професійні здобутки» к. б. н., пр. н. с. 

В.Ф. Горобцю; Подяку НАН України: голов-

ному бухгалтеру С.М. Ковальчук, старшому 

касиру В.І. Горіновій, провідним інженерам 

Н.Д. Дідусенко, В.М. Завалеєвій, Л.І. Мазор-

чук, В.І. Неминущому, М.П. Обіуху, Н.В. Хар-

ченко, касиру вхідних квитків Є.О. Пивовар, 

інженерам І категорії Л.П. Фесун, Д.Ф. Шев-

ченко, Н.С. Грицай, інженеру ІІ категорії 

М.В. Ямкач; Почесну грамоту Президії НАН 

України і Центрального комітету профспіл-

ки працівників НАН України: д.б.н., пр.н.с. 

О.Л. Рубцовій, д.с.-г.н., пр.н.с. Ф.М. Левону, 

к.б.н., пр.н.с. Л.А. Ковальській, к.б.н., ст.н.с. 

В.К. Горбу, к.б.н., ст.н.с. О.К.Дорошенку, к.і.н., 

ст.н.с. Н.В. Чувікіній.

Від Відділення загальної біології Президії 

НАН України з вітальним словом виступив 

ака демік-секретар, акад. НАН України, Герой 

України В.В. Моргун. За багаторічну сумлінну 

працю і трудові досягнення Грамотою Відді-

лення загальної біології НАН України нагоро-

джено: д.б.н., проф., гол.н.с. С.І. Кузнецова, 

д.с.-г.н., проф., завідувача відділу Д.Б. Рахме-

това, д.б.н., завідувача відділу Л.І. Буюн, к.б.н., 

ст.н.с. О.В. Григор’єву, завідувача науковою біб-

ліотекою Л.О. Ісакову, провідного інженера 

В.М. Остап’юка, інженера І категорії П.І. Мо-

рєву, інженера ІІ категорії Л.О. Лунєвську, за-

ступника головного бухгалтера Л.П. Сторче-

ус, водія І класу І.К. Шалона.

Депутат Київради О.Л. Вовченко відзначив, 

що НБС — це справжня зелена перлина Киє-

ва, де відпочивають кияни та гості міста. Він 

подякував співробітникам за самовіддану ро-

боту. Київрада розпочала співпрацю з Бота-

нічним садом.

Вітання від Міністерства екології та при-

родних ресурсів України зачитав А.О. Лобода. 

Він побажав натхнення, нових творчих здо-

бутків, збереження території Саду.

Від імені Намісника Видубицького чо ло-

вічо го монастиря Отець Миколай нагородив 

спів робітника Саду, майора ракетних військ 

А.К. Кушвида, який з березня 2014 р. брав 

участь в антитерористичній операції на Дон-

басі, медаллю «За жертовність», заснованою 

Митрополитом Філаретом.

Нагороджений привітав усіх присутніх з юві-

леєм та вшанував пам’ять героїв, які віддали 

своє життя за Батьківщину, побажав мирного 

неба над головою та процвітання країні.

Акад. НАН України В.Г. Радченко від-

значив, що Національний ботанічний сад 
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ім. М.М. Гришка за 80 років існування став 

основою для створення багатьох унікальних 

куточків природи в Україні. Багато зусиль 

співробітники Саду доклали для створення у 

Києві надзвичайно мальовничого куточка у 

Феофанії. Знаменно, що цього року вперше 

розквітли магнолії, висаджені співробітника-

ми Ботанічного саду.

Акад. НАН України В.Д. Романенко приві-

тав усіх присутніх з ювілеєм і розповів, що роз-

почав свою діяльність в Інституті гідробіології, 

відділи якого були розташовані в різних уста-

новах, зокрема в адміністративному корпусі 

Ботанічного саду, який «прихистив» співро-

бітників відділу водних рослин. Це були най-

кращі спогади про роботу на землі, дружні від-

носини в колективі. Директор Ботанічного 

саду А.М. Гродзинський не розділяв співро-

бітників Саду та інституту — це була єдина 

родина. «Дуже важко працювати під погляда-

ми мільйонів відвідувачів — будь-яка помил-

ка од разу помітна, тому це і висока відпові-

дальність. Національний ботанічний сад — це 

гордість незалежної України», — наголосив 

В.Д. Романенко.

Вітання від Інституту ботаніки ім. М.Г. Хо-

лодного НАН України передав його директор, 

чл.-кор. НАН України С.Л. Мосякін. Він за-

значив, що Національний ботанічний сад є не 

лише важливим місцем для киян та гостей 

міста як куточок відпочинку, а і осередком біо-

різноманіття рослин та науковою установою. 

Саме останній аспект роботи Ботанічного са-

ду, непомітний для відвідувачів, можна порів-

няти з твором «Невидимий сад» або «The Gar-

den knowledge» (сад знань). С.Л. Мосякін по-

дякував співробітникам саду за самовіддану 

працю, збереження та примноження скарб-

ниці знань для багатьох поколінь.

Чл.-кор. НАН України, директор Націо-

нального дендрологічного парку «Софіївка» 

І.С. Косенко привітав з ювілеєм та відзначив 

велику заслугу Ботанічного саду у тому, що у 

2005 р. дендропарк «Софіївка» набув статусу 

національного. Він передав вітання директо-

ру НБС Н.В. Заіменко, почесному директору 

Т.М. Черевченко та науковим співробітникам, 

які своєю працею піднесли наукові здобутки 

на високий рівень. Хор співробітників ден-

дропарку виконав пісні «Розляглася щедро 

буйна нива», «Вітання з ювілейним днем», «Від 

щирого серця».

Делегація науковців з Молдови передала 

вітання від директора Кишинівського бота-

нічного саду О. Телеуце. Делегати зазначили, 

що Національний ботанічний сад за 80 років 

існування став центром біорізноманіття рос-

лин. За цей період співробітникам вдалося 

створити вражаючі за багатством колекції, де-

коративно-експозиційні ділянки, отримати ва-

гомі наукові результати. Вони зачитали власні 

вірші, написані українською мовою і присвя-

чені Ботанічному саду.

За дорученням колективу директор Ботаніч-

ного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київсь кого на-

ціонального університету імені Тараса Шев ченка 

О.О. Сенчило привітав співробітників з ювіле-

єм, побажав успіхів та наукового росту. Він за-

значив, що багато зусиль для ство рення Ботаніч-

ного саду було докладено акад. О.В. Фо  міним.

Директор Ботанічного саду Одеського націо-

нального університету ім. І.І. Мечникова д.б.н. 

О.М. Слюсаренко приєднався до привітань 

колег та зазначив, що НБС за 80 років прой-

шов шлях становлення від відділу Інституту 

ботаніки до самостійної наукової установи. Ро-

бота колективу — зразок самовідданої праці, 

масштабних наукових досліджень та їх резуль-

татів: публікацій, монографій, колекцій та екс-

позиційних ділянок. Він побажав, щоб цю не-

втомну працю завжди супроводжував успіх.

Від колективів Криворізького та Донецько-

го ботанічних садів (частина останнього нині 

розташована в Кривому Розі) передала приві-

тання А.Ю. Мазур. Вона відзначила велику до-

помогу НБС у розбудові цих ботанічних садів, 

які набули самостійності як наукові установи.

Директор Ботанічного саду Львівського на-

ціонального університету імені Івана Франка 

А.І. Прокопів підкреслив, що зусиллями де-

кількох поколінь науковців та робітників ство-

рено чудові експозиційні ділянки, зібрано уні-

кальний колекційний матеріал, величезне різ-

номаніття рослин. «Низький уклін колективу 
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Національного ботанічного саду ім. М.М. Гриш-

ка, на який ми рівняємося, дякуємо за працю 

та допомогу».

Від колективу Ботанічного саду Харківсь кого 

національного університету ім. В.Н. Каразіна 

передав вітання його директор О.О. Альохін 

та подякував за поповнення колекційного фон-

ду та плідну співпрацю.

Науковці Державного дендрологічного пар-

ку «Олександрія» поздоровили колектив НБС 

та зачитали привітання директора дендропар-

ку д.б.н. С.І. Галкіна, висловили вдячність за 

допомогу в розширенні колекцій і навчанні 

молодих науковців.

Директор Державного дендрологічного пар-

ку «Тростянець» О.О. Ільєнко подякував спів-

робітникам НБС за підтримку та співпрацю, 

побажав наукових досягнень, успіхів та про-

цвітання.

Запорізький міський дитячий ботанічний 

сад представляла Т.І. Єрьоміна, яка згадала як 

тепло завжди зустрічають колег у Ботанічно-

му саду. Вона подарувала посадковий матеріал 

рідкісних рослин та сушарку для овочів.

Від колективу Ботанічного саду Чернівець-

кого національного університету імені Юрія 

Федьковича передала вітання к.б.н. Т.О. Дере-

венко, яка подякувала за підготовку кадрів для 

їх установи. 

Директор Ботанічного саду Дніпропетров-

ського національного університету імені Оле-

ся Гончара В.Ф. Опанасенко зачитав віршова-

не привітання.

Завідувач навчальної лабораторії кафедри 

фізіології та екології рослин Національного 

університету імені Тараса Шевченка А.Л. Смо-

ля подякувала Т.М. Черевченко, Н.В. Заімен-

ко, О.О. Чудовській та іншим науковцям за 

допомогу у навчанні студентів, за цікаві екс-

курсії та зачитала вірші з нагоди ювілею.

Колектив Українського науково-дослідно го 

інституту лісового господарства та агролісоме-

ліорації ім. Г.М. Висоцького (Харків) при вітав 

колег з НБС з нагоди 80-річчя його заснуван-

ня. Завідувач лабораторії селекції С.А. Лось 

передала саджанці для поповнення колекції 

дубів, зокрема дуб П’ятницького. Вона поба-

жала співробітникам наукових досягнень, про-

цвітання, хорошої акліматизації нових рослин 

та вагомих наукових результатів.

Науковці Ботанічного саду Прикарпат сько-

го національного університету імені Василя 

Стефаника (Івано-Франківськ) побажали ко-

лективу НБС наснаги, витримки та нових на-

укових звершень.

Л.П. Казімірова, яка є вихованкою відділу 

дендрології та паркознавства НБС, нині очо-

лює Ботанічний сад Хмельницького на ціо-

наль ного університету. Вона висловила вели-

ку подяку за підготовку наукових кадрів та 

побажала підтримувати «ботанічний дух на-

ших установ». «Щоб частинка подарованого 

тепла повернулась усім співробітникам саду».

Колеги з Кременецького ботанічного саду 

та Національного парку «Кременецькі гори» 

привітали колектив НБС з 80-річчям та поба-

жали процвітання на довгі роки.

Вітання від колег з Ботанічного саду Жи-

томирського національного агроекологічно го 

уні верситету передав В.Т. Харчишин. Він зау-

важив, що понад 30 років триває плідна спів-

праця обох установ. Завдяки підтримці Т.М. Че-

ревченко та багатьох науковців з НБС існує 

Ботанічний сад. В.Т. Харчишин побажав плід-

ної наукової праці.

Полтавщину представляла д.б.н., проф. 

О.М. Байрак. Вона передала вітання від бота-

нічних та дендрологічних установ Полтав-

ської області, зокрема від Полтавської дер-

жавної аграрної академії, Устимівського дер-

жавного дендрологічного парку, «Березової 

Рудки» та багатьох інших закладів. Привітан-

ня було представлено у вигляді авторської 

фотовиставки та віршів.

Молодіжна частина Національного заслу-

женого академічного народного хору України 

імені Григорія Верьовки вітала колектив Саду 

та гостей піснями «Боже великий, єдиний», 

«Ой, дуб, дуба», «Ой, у вишневому садочку». 

Пісню «Ой, чорная ти, чорна» було присвяче-

но присутній у залі доньці академіка А.М. Гро-

дзинського. У виконанні майстрів співу про-

звучали також пісні «Ой, чий то кінь стоїть», 

«Розпрягайте, хлопці, коней», «За Україну».
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Презентація нових колекційно-екс по зи цій-

них ділянок почалася з найновішої — ділянки 

«Сад тибетської природи і культури». Проект 

цієї ділянки було затверджено в 2014 р. Цен-

тром експозиції є мандала зі ступою, які сим-

волізують центр Космосу. В Тибеті поширене 

вірування у те, що ступа є елементом, який 

зберігає мир у світі та допомагає людям гар-

монізувати своє життя, позбувшись вад і роз-

винувши в собі чесноти.

Асортимент рослин зазначеної колекцій-

но-експозиційної ділянки співробітники Бо-

танічного саду підбирали за матеріалами ки-

тайських геоботаніків. У рослинному покриві 

Ти бетського автономного району виділяють 

12 типів рослинності, для експозиції в україн-

ській науковій установі відібрано рослинність 

двох типів — альпійські та субальпійські ча-

гар никово-лугові угруповання. При форму-

ванні фітоценотичної структури насаджень 

було використано методи родових комплексів 

і фізіономічної схожості. Для альпійських ча-

гарниково-лугових угруповань характерними 

є рододендронові зарості, які на їх батьківщи-

ні називають «рододендроновими лісами». 

Вони притаманні для схилів гір і скель. Пояс 

низькорослих кущів у вигляді заростей, які 

чергуються з високогірними луками, розта-

шований нижче від поясу гірських степів — 

переважно на вологих північних схилах і пред-

ставлений дрібнолистими, часто колючими 

кущами заввишки до 1 м, які мають щільну 

подушкоподібну або кулясту форму. Для фор-

мування ділянки в НБС з цього типу рослин-

ності обрано чагарникові види верб, сорти 

пер стачу чагарникового, карагани, низько-

рослі види і сорти таволги, кизильник гори-

зонтальний, ялівець, сосни, а також деякі ви-

ди та форми гортензії, барбарису і шипшини. 

В озелененні альтанки співробітники саду ви-

користали невисокі хвойні дерева, які трапля-

ються в лісах Тибету: тсугу китайську, тис ки-

тайський, ялину пурпурову, модрину, а для 

квіткового оформлення — змієголовник різ-

нолистий, королицю алтайську, едельвейси, 

цибулі, астрагали та подушкоподібні рослини 

(проломник килимовий, піщанку мохоподіб-

ну, осоки, гірчак, рутвицю альпійську, блакит-

ний мак, перстачі, тирличі). У заростях родо-

дендронів трапляються орхідеї, анемони, ряст, 

роджерсії, подофіллуми.

Інша колекційно-експозиційна ділянка бо-

танічного саду — «Сад каменів» демонструє 

зразки каменів з різних куточків планети. На 

Сході вважають, що вищим творінням приро-

ди є камінь і через камінь можна передати всю 

інформацію про світ. Цей філософський вис-

новок набагато старіший за перші кам’янисті 

сади і пояснює побожне ставлення до каме-

ню, як до матеріалу. 

«Сад каменів» складається з двох частин: у 

першій експонуються камені з країн Південно-

Відкриття колекційно-експозиційної ділянки «Сад 

тибетської природи і культури»

Фрагмент ділянки «Сад каменів»
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Східної Азії. Вони доповнені рослинами форм 

та сортів клена пальмолистого (Acer palmatum 

Thunb.) з яскраво-за барв леним листям, сим-

волічне поєднання якого із камінням підкрес-

лює філософський підтекст зна чення життє-

вого простору людини в природному середо-

вищі та додає гармонійності до загального вра-

ження від споглядання композиції. Основу 

експозиції складають оброблені та необроб-

лені натуральні камені різного забарвлення і 

фактури, а їх підбір відображує східні традиції, 

згідно з якими слід ви ко рис товувати не обка-

тані льодовиком валуни, а камінь, який зазнав 

дії природних чинників.

Другу експозицію представлено ератични-

ми («erraticus» у перекладі з латини означає 

«блукаючий»), занесеними льодовиком валу-

нами, які часто трапляються на Українському 

Поліссі. Розташування цих каменів виконано 

в ландшафтному стилі: валуни адаптовано до 

рельєфу та рослин, а експозицію доповнено 

різними формами і сортами модрини євро-

пейської.

Ділянку «Сад Анни Ярославни», або «Фран-

цузький город», співробітники створили для 

вшанування пам’яті королеви Франції Анни 

Ярославни — наймолодшої доньки великого 

київського князя Ярослава Мудрого, яка гідно 

представляла на чужині свою Батьківщину — 

Київську Русь. Зазначена експозиція належить 

до регулярного типу облаштування простору. 

Форми окремих грядок — прості геометричні 

фі гури. Періодичне повторення цих фігур че-

рез рівні інтервали доріжок створює малю нок-

ор намент: строгий — у загальних прямокутних 

межах, або центрально-симет ричний, який скла-

дається із кола і променів-трапецій. Для запов-

нення грядок характерне поєднання «кра си во-

го, корисного та їстівного». Згадки про спільне 

вирощування овочевих культур, де ко ра тив но- 

квітникових та лікарських рослин трап ляються 

з часів Карла Великого. А при Людовику ІV за-

вдяки зусиллям його садівника Жана-Батиста 

Ла Кантині відбувся справжній прорив у деко-

ративному городництві. Ла Кантині вивів ба-

гато нових сортів овочів та вдало розташував їх 

разом із пряними, лікарськими, ягідними і 

плодовими рослинами. Город замку Віландрі 

був для гостей короля набагато цікавішим, 

ніж звичайний сад. У письмових джерелах зга-

дуються городні культури, які вирощували у 

Середньовіччя: селера, капуста, цибуля, бу-

ряк листковий, ріпа, боби, горох, часник, ци-

буля, кавун, петрушка, спаржа, шпинат, ща-

вель, артишок, цикорій салатний, портулак, 

крес-са лат, гірчиця, пастернак, мак, огірки, 

диня, морква, кріп, фенхель, майоран, кмин, 

естрагон, коріандр. 

Сучасний «французький город» — це гра ко-

льору і форми в групах рослин, вдало підібра-

ні бордюри, витончені деталі, арки, вазони із 

квітами, чіткі доріжки. 

Створення ділянки «Сад ароматів» було роз-

почато в 2011 р. Згідно з давньою філософією 

Китаю рослини з різноманітним забарвлен-

ням та ароматом використовували для залу-

чення в сад позитивної енергії. «Сад ароматів» 

представлений рослинами із запашними квіт-

ками або листками. При підборі рослин урахо-

вували їх висоту і габітус, забарвлення суцвіть, 

листків та пагонів, час і тривалість цвітіння, 

ароматичність надземної частини пряних трав. 

З ґрунтопокривних рослин на ділянці пред-

ставлений чебрець заввишки 5—20 см. Для 

низькорослих бордюрів використано котячу 

м’яту закавказьку (20—35 см), для середньо-

рослих — однорічні рослини (васильки зви-

На ділянці «Сад Анни Ярославни», або «Французь-

кий город» 
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чайні, периллу, чорнобривці, чорнушки дамась-

ку і посівну) та багаторічні (гісоп лікарський, 

материнку, м’яту перцеву, руту запашну, кану-

фер, полин австрійський, лаванду вузько лис-

ту, шавлію мускатну (35—70 см)). Високорослі 

рослини представлені монардою, кореоп си-

сом великоквітковим, ельшольцією Стаун то-

на (70—120 см), вітексом священним і ко но пле-

подібним (близько 200 см). Поєднання кольо-

рів та форм культивованих у «Саду ароматів» 

рослин, посилене їх запахами, дасть змогу від-

відувачам відпочити, розслабитися та відво-

ліктися від повсякденних турбот від ранньої 

весни до пізньої осені.

Після урочистої презентації експозиційно-

колекційних ділянок продовжила роботу науко-

ва конференція, в рамках якої відбулося засі-

дання Ради ботанічних садів та дендропарків.

16 та 17 вересня 2015 р. у рамках роботи 

конференції відбулися секційні засідання, де 

було заслухано 18 наукових доповідей.

Під час конференції працювали виставки 

книг та публікацій з різних напрямів наукової 

діяльності співробітників Саду (152 видан-

ня), тропічних та плодових рослин, художніх 

робіт «Рослини в творчості Якова Гніздов-

ського», відбулися дегустації, екскурсії, зуст-

річі з ветеранами Саду.

Рекомендував до друку М.І. Шумик

Надійшла до редакції 01.10. 2015 р.

Н.В. Заименко, Т.М. Черевченко, 

Н.Б. Гапоненко, Н.Н. Смилянец

Национальный ботанический 

сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, 

Украина, г. Киев

РЕПОРТАЖ О ПРАЗДНОВАНИИ 

80-летия ОСНОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА им.Н.Н. ГРИШКО 

НАН УКРАИНЫ

Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко 

(НБС) был основан в 1935 г. В 1967 г. он получил ста-

тус научно-исследовательского института. В его со-

став входят восемь научных отделов и две лаборато-

рии. В НБС работают более 170 научных сотрудников, 

из них 14 докторов наук и 2 члена-корреспондента 

НАН Украины. Площадь Ботанического сада, на ко-

торой расположены уникальные коллекции, состоя-

щие из более чем 11 970 таксонов из 220 семейств, со-

ставляет 129,86 га.

НБС является ведущим биологическим учреждением 

в Украине. Ученые Ботанического сада проводят на-

учные исследования по направлениям интродукция 

растений, сохранение эндемичных, реликтовых и ис-

чезающих растений, селекция декоративных, плодо-

вых, овощных и кормовых растений, биотехнология 

тропических и субтропических растений, медицин-

ская ботаника, химическое взаимодействие растений, 

дендрология и ландшафтное строительство.

Во время празднования 80-летия основания НБС со-

стоялась Международная научная конференция на те-

му «Интродукция растений, сохранение и обогащение 

био разнообразия в ботанических садах и дендропар-

ках», в которой приняли участие более 120 представите-

лей из 22 научных учреждений Украины и других стран.

Многим сотрудникам НБС были вручены награды, 

почетные грамоты и благодарности Президиума НАН 

Украины. От имени Наместника Выдубицкого муж-

ского монастыря Отец Николай наградил сотрудника 

Сада, майора ракетных войск Анатолия Константи-

новича Кушвида медалью «За жертвенность».

Во время проведения конференции состоялась пре-

зентация новых коллекционно-экспозиционных участ-

ков «Сад тибетской природы и культуры», «Сад арома-

тов», «Сад Анны Ярославны» («Французский огород»), 

«Сад камней». Работали выставки книг и публикаций 

сотрудников Сада, тропических и плодовых расте-

ний, художественных работ. Проведены дегустации и 

экскурсии.

Ключевые слова: Ботанический сад, Киев, 80 лет, ре-

портаж.

N.V. Zaimenko, T.M. Cherevchenko, 

M.B. Gaponenko, N.M. Smilyanets

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Kyiv 

REPORTING DEVOTED TO 80TH ANNIVERSARY 

OF M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL 

GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE

The M.M. Gryshko National Botanical Garden (NBG) 

was founded in 1935. In 1967 it achieved the status of 

scientific-research institute. At present, there are eight 

departments and two laboratories in the garden with more 

than a 170 research staff of which 14 are doctors and two 

corresponding member of National Academy of Sciences 

of Ukraine and other states. The area of the Garden is 

129.86 ha and it has a unique collection consisting of 

about 11,970 taxa belonging to 220 families.

The NBG is a leading biological institution in Ukraine. 

Scientists of the Garden carry out research work on plant 
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introduction, conservation of endemic, relict and en dan-

gered plants, selection and genetics of ornamental, fruit, 

vegetable and forage plants, biotechnology of tropical and 

subtropical plants, medical botany, chemical interaction 

of plants, dendrology and park-building.

The celebration of the 80th anniversary of the NBG in-

cluding International scientific conference “Plant intro-

duction, conservation and biodiversity enrichment in bo-

tanic gardens and arboreta”, which was attended by over 

120 representatives from 22 scientific institutions of Uk-

raine and other states. Many employees NBG were pre-

sented with awards, diplomas and gratitude Presidium of 

the National Academy of Sciences of Ukraine. On be half of 

Governor Vydubytsky Monastery Father Nicholas awarded 

the employee, Major Missile Forces Anatoly K. Kushvyda, 

the medal “For the sacrifice”. The new collections and ex-

position “Garden of Tibetan nature and culture”, “Garden 

of scents”, “Garden Anna Yaroslavna” (“French garden”), 

“Garden of stones” are presented. Exhibitions of books and 

publications of staff of NBG, tropical fruit and plants, art 

works, held tastings and tours were carried out.

Key words: Botanical Garden, Kyiv, 80 years, report. 
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У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

15—17 вересня 2015 р. у м. Києві відбулася се-

сія Ради ботанічних садів та дендропарків 

України (РБСДУ) і міжнародна конференція 

в її рамках на тему «Інтродукція рослин, збере-

ження та збагачення біорізноманіття в бо та-

ніч них садах та дендропарках». Присвячена во-

на була 80-річчю Національного ботаніч ного 

саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС).

У роботі сесії (конференції) взяли участь 

близько 200 осіб з різних наукових установ 

України та інших країн (Молдови та Угорщи-

ни), а також представники органів місцевої 

влади, Президії НАН України, окремих мініс-

терств, духовенства та культури. 

Представники більшості установ, місцевих 

та інших органів привітали колектив НБС 

ім. М.М. Гришка НАН України з ювілеєм. Ві це-

 президент НАН України академік НАН Украї-

ни В.Г. Кошечко зачитав вітальну адресу Пре-

зидента НАН України академіка Б.Є. Патона 

та головного вченого секретаря НАН України 

академіка НАН України В.Л. Богданова. З ві-

тальним словом виступили: академік-секретар 

Відділення загальної біології академік НАН 

України В.В. Моргун, академіки НАН України 

В.Г. Радченко і В.Д. Романенко, члени-ко рес-

понденти НАН України С.Л. Мосякін та І.С. Ко-

сенко. Від Київради колектив Саду привітав 

депутат О.Л. Вовченко. Колектив НБС приві-

тали також керівники ботанічних садів та ден-

дропарків Одеси, Львова, Харкова, Києва, За-

поріжжя, Кривого Рогу, Дніпропетровська, 

Кременця, Білої Церкви, Умані, Тростянця. 

Багато співробітників НБС були нагоро-

дже ні почесними грамотами та подяками Пре-

зидії НАН України і профспілки працівників 

НАН України. 

Після урочистих зборів учасники конфе-

ренції разом з адміністрацією Ботанічного са-

ду відвідали нові колекційно-експозиційні ді-

лянки — «Сад тибетської природи і культури», 

«Сад ароматів», «Сад Анни Ярославни» («Фран-

цузький город»), «Сад каменів». 

Після перерви розпочала роботу сесія РБСДУ.

Голова Ради чл.-кор. НАН України, д.б.н. 

Т.М. Черевченко доповіла про роботу РБСД 

України у 2014—2015 рр., зазначивши, що особ-

ливу увагу було приділено збереженню колек-

цій в оранжереях і теплицях у зимовий період. 

Від імені РБСДУ було надіслано листи Прези-

денту та Прем’єр-міністру України з прохан-

ням щодо стабілізації тепло- і газопостачання 

в оранжерейні та тепличні комплекси ботаніч-

них садів і дендропарків України незалежно 

від їх підпорядкування. До Ради надійшла від-

повідь про те, що Кабінет Міністрів дав розпо-

рядження обласним державним адміністраціям 

зробити все можливе для забезпечення умов 

для збереження рослин у ботанічних садах та 

дендропарках узимку. Більшість обласних ад-

міністрацій оперативно відреагували на це до-

ручення і надіслали до Ради листи із запевнен-

ням про забезпечення ботанічних установ не-

обхідними ресурсами. Взимку 2014/2015 рр. 

цю обіцянку було виконано. Звернення Ради 

до міністерств щодо штатного розкладу в бота-

нічних садах вищих навчальних закладів зали-

шилися без відповіді.

До Бюро РБСДУ від Ботанічного саду Націо-

нального університету біоресурсів і природо-

користування України (НУБіП України) на-

дійшла пропозиція про створення нової секції 

при Раді «Ботанічні сади вищих навчальних за-

кладів України», яка б безпосередньо зай ма-

лася вирішенням питання щодо штатного роз-

кладу в цих ботанічних садах. Після обгово-

рення пропозиції таку секцію було створено. 

Головою обрано директора Ботанічного саду 

імені акад. О.В. Фоміна Київського національ-

ного університету імені Тараса Шевченка д.б.н. 

О.О. Сенчила. РБСДУ доручила новообраному 

голові секції за участю директорів інших бота-

нічних садів вищих навчальних закладів невід-

кладно продовжити роботу з вжиття заходів 

для вирішення питання щодо штатного роз-

кладу цих установ у відповідних міністерствах.
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У Раді ботанічних садів та дендропарків України

Голова РБСДУ поінформувала про опублі-

кування в «Бюлетені ботанічних садів і ден-

дропарків країн СНД» звітів ботанічних садів 

і дендропарків України за 2013 та 2014 рр. 

Вона зазначила, що, незважаючи на нинішню 

ситуацію, інформація про роботу і досягнен-

ня установ РБСДУ у цьому виданні має важ-

ливе значення, тому наприкінці року всім 

установам Ради необхідно подати звіти про 

основні наукові здобутки до Бюро РБСДУ, де 

вони будуть узагальнені і надіслані для опуб-

лікування. 

На сесії було оголошено конкурс на здобут-

тя Премії імені акад. М.М. Гришка. Термін 

подання матеріалів у Бюро Ради — до 15 жовт-

ня 2015 р. 

Т.М. Черевченко нагадала, що наступна се-

сія буде звітно-виборчою. Запропоновано 

провести її у жовтні 2016 р. на базі Національ-

ного дендрологічного парку «Софіївка» НАН 

України з нагоди його 220-ї річниці на тему 

«Збереження та відновлення старовинних пар-

ків України». 

У роботі Міжнародної наукової конферен-

ції взяли участь 120 представників із 10 бота-

нічних садів та дендропарків України (НБС 

ім. М.М. Гришка, Ботанічного саду імені акад. 

О.В. Фоміна, Ботанічного саду НУБіП, Кри-

ворізького ботанічного саду НАН України, 

Національного дендропарку «Софіївка», ден-

дрологічних парків «Олександрія» і «Тростя-

нець» НАН України, Ботанічних садів Львів-

ського національного університету імені Івана 

Франка, Чернівецького національного уні-

верситету імені Юрія Федьковича, Одеського 

національного університету імені І.І. Мечни-

кова, Харківського національного універси-

тету імені В.Н. Каразіна, Дніпропетровського 

національного університету імені Олеся Гон-

чара, Прикарпатського національного універ-

ситету імені Василя Стефаника, Хмельниць-

кого національного університету, Ботанічного 

саду Національного агроекологічного універ-

ситету, Запорізького дитячого ботанічного са ду, 

Кременецького ботанічного саду, Київського 

національного університету імені Тараса Шев-

ченка, Інституту ботаніки імені М.Г. Холод-

ного НАН України та ін.), а також науковці 

ботанічних закладів Молдови та Угорщини.

Матеріали конференції опубліковано в збір-

нику «Інтродукція рослин, збереження та зба-

гачення біорізноманіття в ботанічних садах та 

дендропарках». Ознайомитись зі збірником 

можна у науковій бібліотеці НБС.

На конференції було заслухано 18 пленар-

них та секційних доповідей, присвячених на-

уковому та виробничому досвіду. Учасники 

конференції обговорили питання, пов’язані з 

інтродукцією, акліматизацією та селекцією рос-

лин, збереженням і збагаченням рослинного 

різноманіття, і зазначили, що:

— програму конференції слід вважати ви-

конаною, а проведену роботу успішною;

— наукові установи, які входять до складу 

РБСДУ, та інші наукові організації і вищі на-

вчальні заклади спрямовують свою діяльність 

на вирішення складних питань щодо збере-

ження і збагачення біологічного різноманіття 

урбанізованих територій. Однак останнім ча-

сом посилилася діяльність приватних органі-

зацій із ввезення і культивування декоратив-

них та інших рослин, яка набула некеровано-

го характеру (рослини іноді не підлягають 

навіть карантинному нагляду);

— недосконалість природоохоронного та фі-

то карантинного законодавства в Україні при-

звела, наприклад, до того, що вирішення най-

важливіших завдань у галузі збереження біоло-

гічного і ландшафтного різноманіття урбанізо-

ваних територій, збагачення біологічних ресур-

сів з метою рекреації та забезпечення якісного 

життя в міському середовищі зведене до поба-

жань місцевих органів самоуправління, які не 

зацікавлені у становленні та розвитку цієї діяль-

ності через відсутність швидкої вигоди;

— міські комунальні служби не завжди звер-

таються за консультативною допомогою до 

висококваліфікованих фахівців ботанічних са-

дів та дендропарків при вирішенні складних 

питань добору асортименту рослин для зеле-

ного будівництва і використанні сучасних тех-

нологій посадок, посівів та догляду за зеле-

ними насадженнями. Необхідно продовжити 

ро боту з налагодження тісніших зв’язків із ко-
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мунальними службами щодо добору рослин 

для міських насаджень з урахуванням розроб-

лених концепцій ландшафтного будівництва 

та його ролі у забезпеченні сталого розвитку 

сучасного міста, що поліпшить стійкість та 

екологічну ефективність зелених насаджень в 

урбогенному середовищі.

Учасники конференції (сесії) відзначили, що: 

— НБС на сьогодні — один із найкращих 

ботанічних садів, його колекції рослин надзви-

чайно цікаві. За результатами їх дослідження 

запропоновано асортимент нових і малопоши-

рених культиварів деревних, квіт ни ково-деко-

ративних, плодових, ароматичних, кормових, 

технічних, овочевих та лікарських рослин;

— останніми роками в НБС створено уні-

кальні експозиційні ділянки: «Корейський сад», 

«Австрійський альпійський сад» та ін. Бота-

нічний сад має важливі досягнення в інтро-

дукції рослин, збереженні та збагаченні рос-

линного різноманіття, ландшафтній архітек-

турі, паркознавстві тощо;

— оргкомітетом, колективом та адмініст-

ра цією НБС виконано великий обсяг робіт з 

підготовки святкування 80-річного ювілею 

ус танови.
Голова Ради ботанічних 

садів та дендропарків Украї ни 
чл.-кор. Т.М. ЧЕРЕВЧЕНКО

Учений секретар РБСДУ 
к.б.н. Н.М. ТРОФИМЕНКО 
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ВОЛОДИМИРУ МИКОЛАЙОВИЧУ МЕЖЕНСЬКОМУ — 60 років

Володимир Миколайович Меженський — 

доктор сільськогосподарських наук, широко 

відомий в Україні та за її межами вчений у га-

лузі інтродукції, акліматизації та селекції ма-

лопоширених плодових рослин. 

Народився 10 лютого 1956 р. у місті Лубни 

на Полтавщині. Вищу освіту отримав у До-

нець кому державному університеті (1974–1979). 

Спеціалізувався на кафедрі фізіології рослин 

біологічного факультету. Отримав дип лом з 

відзнакою. 

Як молодий фахівець Володимир Микола-

йович розпочав працювати на Донецькій до-

слідній станції садівництва (нині — Артемів-

ська дослідна станція розсадництва Інституту 

садівництва НААН України). За 30 років він 

пройшов шлях від лаборанта до керівника на-

укової частини станції. Закінчив заочну аспі-

рантуру Всесоюзного інституту рослинництва 

ім. М.І. Вавилова під науковим керівництвом 

чл.-кор. ВАСГНІЛ Я.С. Нестерова і в 1989 р. 

успішно захистив кандидатську дисертацію 

на тему «Господарсько-біологічні особливості 

видів хеномелесу (Chaenomeles Lindl.)» за спе-

ціа льністю 06.01.05 — селекція і насінництво. 

У 1998 р. йому присвоєно вчене звання стар-

шого наукового співробітника зі спеціальнос-

ті «Селекція і насін ництво».

В.М. Меженський — автор сортів нетради-

ційних плодових культур, які у 2000–2001 рр. 

занесено до Державного реєстру сортів рос-

лин Украї ни, зокрема сорту обліпихи Солодка 

жінка, дерену Билда, хеномелесу Каліф, Ніка, 

Ніколай і Ніна. У співавторстві з Л.О. Межен-

ською створив сорти глоду Збігнев, Людмил 

та Шаміль.Успіх у селекційній роботі багато в 

чому був забезпечений створеною Володими-

ром Миколайовичем унікальною колекцією 

нетрадиційних плодових культур, яку після 

здобуття Україною незалежності включено до 

складу Національного фонду генетичних ре-

сурсів рослин України, а В.М. Меженського 

було призначено її куратором. Нині колекція 

налічує 1259 зра зків 316 видів, підвидів, різно-

видностей і гібридів деревних рослин.

З 2009 p. B.M. Меженський працює в На-

ціональному університеті біоресурсів і приро-

докористування (НУБіП) України, спочатку 

на посаді доцента ка федри ентомології, пізні-

ше — провідного та головного наукового спів-

робітника. Він узагальнив результати своїх 30-річ-

них досліджень у докторській дисер тації на 

тему «Наукові основи формування колекції та 

удосконалення методів добору нетрадиційних 

плодових і декоративних культур» за спеціаль-

ністю 06.01.05 — селекція і розсадництво (на-

уковий консультант — проф. С.В. Клименко), 

яку захистив у 2012 р. в Інституті рослин ни-

цт ва ім. В.Я. Юр’єва НААН України та отри-

мав науковий ступінь доктора сільськогоспо-

дарських наук. 

Наукову роботу Володимир Миколайович 

поєднує з викладацькою діяльністю як профе-

сор кафедри садівництва ім. проф. В.Л. Сими-

ренка НУБіП України. На «Агрономічній до-

с лідній станції» ВП НУБіП України ним ство-

рено колекцію, яка складається з 981 зразка 
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266 видів і міжвидових гібридів зерняткових, 

кісточкових, ягідних, горіхових та декоратив-

них культур, яка на площі 5 га репрезентує різ-

номаніття плодових і декоративних дерев них 

видів рослин. Вони є цінними культурами для 

використання в на родному господарстві та се-

лекції з метою поліпшення сортиме нту плодо-

вих і декоративних рослин в Україні.

З ім’ям В.М. Меженського пов’язані мето-

дичні розробки з вивчення хеномелесу, які 

включено до «Програми і методики сортовив-

чення плодових, ягідних і горіхоплідних куль-

тур» ВНДІ селекції плодових культур. Він ви-

дав перші в Україні методичні рекомендації з 

формування, вивчення та збереження гене-

тичних ресурсів плодових культур, а також із 

селекції нетради ційних зерняткових, кісточ-

кових та ягідних культур. Для інтродукторів 

де ревних видів рослин цінність становлять 

розроблені ним 9-бальні шкали оцінки стій-

кості рослин до абіотичних і біотичних чинни-

ків довкілля, а також господарсько-бо та нічна 

класифікація плодових культур, яка вра ховує 

різноманіття плодових рослин. Володимир Ми-

колайович займається упорядкуванням ук-

раїнсь ких назв рослин та удосконаленням віт-

чизняної наукової термінології. Ним уперше 

описано три нові міжродові гіб риди ×Cydolus 

rudenkoana, ×Pyralus kursakovii, ×Sorbaronia 

ko valevii, встановлено низку нових нотородів 

у підтрибі Malinae. Вперше в Україні інтроду-

ковано близько 30 нових видів родів Crataegus, 

Malus, Sorbus s.l., Prunus s.l. 

В.М. Меженський є автором і співавтором 

понад 180 наукових праць, зокрема двох моно-

графій з інтродукції рослин, 9 авторських сві-

доцтв на сорти рослин та 1 патенту. Він плід но 

працює на ниві популяризації науки, про що 

свідчать понад 150 науко во-популярних ста-

тей і книг з ботаніки та садівництва.

Володимир Миколайович — член Україн-

ського ботанічного товариства, член-ко рес пон-

дент загальноросійської Академії нетрадицій-

них і рідкісних рослин, ученої ради НДІ рос-

линництва, ґрунтознавства, біотехнологій та 

ста лого природокористування, спеціалізованих 

учених рад НУБіП України із захисту доктор-

ських (кандидатських) дисертацій Д 26.004.02 

та Д 26.004.15, редколегії журналу «Сортовив-

чення та охорона прав на сорти рослин».

Вітаємо шановного ювіляра і бажаємо 

нових наукових звершень, здоров’я і творчої 

наснаги.

Д.б.н. , проф. Б.Є. ЯКУБЕНКО 

Д.б.н., проф., 
чл.-кор. НАН України І.П. ГРИГОРЮК

Д.б.н., проф. С.В. КЛИМЕНКО

К.б.н. М.Б. ГАПОНЕНКО


