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ПРО НЕОДНОЗНАЧНЕ РОЗУМІННЯ ТЕРМІНІВ 
«АДАПТАЦІЯ» І «АКЛІМАТИЗАЦІЯ» В ІНТРОДУКЦІЇ РОСЛИН

Розглянуто сучасний стан понятійного апарату в інтродукції рослин. Показано необхідність об’єктивного обгово-
рення існуючого різноманіття поглядів на поняття «адаптація» і «акліматизація» рослин. Наведено та проаналізо-
вано їх визначення. Відображено погляди авторів на процеси пристосування рослин з позицій норми реакцій і гомео-
стазу організмів. Показано біологічне значення пре- та постадаптацій. Преадаптація розглядається як важливий 
чинник, який визначає адаптивний потенціал рослин. Адаптація трактується як явище, що включає натуралізацію 
і акліматизацію рослин. У першому випадку відбуваються зміни в межах генетично детермінованої норми реакції 
(модифікаційна мінливість), а в другому — в самому генотипі, спричиняючи зміни норми реакції (генотипна мінли-
вість). Під акліматизацією ми розуміємо процес пристосування рослин до комплексу нових умов середовища при їх 
розселенні або інтродукції, пов’язаний зі зміною (реконструкцією) генотипу. Розглянуто ключові та дискусійні пи-
тання використання зазначених понять в інтродукції рослин.

Ключові слова: термінологія, інтродукція рослин, адаптація, преадаптація, постадаптація, акліматизація.
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Кожна наука має власну систему терміноло-

гічних понять. Досягнення в будь-якій галузі 

знань визначаються насамперед однозначним 

і чітким трактуванням притаманних їй термі-

нів. Термінологічний апарат інтродукції рос-

лин ще далекий від досконалості, що має іс-

торичні причини [4]. Науку про переселення 

рослин часто називають синтетичною або 

міждисциплінарною наукою (на нашу думку, 

це слушно лише в методичному аспекті та не 

стосується її ідейного змісту). Сформувавшися 

на межі рослинництва, землеробства, ботаніч-

ної географії, фітоценології та екології, вона 

не лише широко використовує методи цих 

наук, а й запозичує їх терміни. Інтродукція 

рослин не обмежується лише ботанічною та 

еколого-географічною проблематикою. Іншим 

її аспектом є генетико-селекційна спря мо ва-

ність, що також позначається на терміноло-

гічному апараті цієї науки. Крім того, інт ро-

дукція рослин тісно пов’язана з практикою 

культивування декоративних рослин, створен-

ням ландшафтних штучних композицій і фіто-

дизайном. У зв’язку з цим, вона також запо-

зичує термінологічний вплив ландшафтної ар-

хітектури і зеленого будівництва.

Таким чином, широка асиміляція методів, 

властивих суміжним наукам, спричинила роз-

ширення кола понять, які використовують в 

інтродукції рослин. Основу тезаурусу (сукуп-

ності понять) у цій дисципліні становить не-

численна група понять, характерних лише для 

інтродукції рослин. Власні терміни інтродук-

ції рослин та асимільовані нею терміни в су-

купності складають термінологію інтродукції 

рослин, її мову. Основні інтродукційні понят-

тя неодноразово переглядали, проте й досі їх 

трактують неоднозначно. Основна вимога до 

тезаурусу — чіткість формулювання термінів — 

не виконується. З низки визначень одного і 

того самого явища або процесу доводиться 

вибирати те, яке більше відповідає їх сутнос-

ті. Тому серед інтродукторів виникають термі-

нологічні дискусії, які набувають перманент-

ного характеру і не вирішуються з часом або 

адміністративним шляхом. Актуальність цієї 

проблеми пояснюється тим, що термінологія 

характеризує рівень знань, притаманний на-

уці на конкретному етапі її розвитку і знач-

ною мірою визначає методичні підходи до 
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вирішення конкретних завдань. Тому необ-

хідно показати та проаналізувати різноманіт-

тя поглядів на основні поняття інтродукції 

рослин, зробити вибір на користь певної про-

позиції або оприлюднити власну думку.

Останніми роками в Україні з ініціативи ви-

давництва «Наукова думка» проводяться кон-

ференції, присвячені проблемам української 

наукової термінології. Учасники однієї з них 

[6, 23], підкреслюючи значення і необхідність 

розвитку наукової термінології, виступили з 

ініціативою створення при НАН України спе-

ціальної комісії з цих питань із залученням 

фахівців у різних галузях знань. Деякі пропо-

зиції учасників конференції стосуються вдо-

сконалення термінологічних словників.

З огляду на неоднозначне розуміння термі-

нів і сучасні вимоги до тезаурусу, вважаємо не 

лише доречним, а і необхідним обговорення 

ос новних термінів і понять в інтродукційній 

роботі. Думку щодо нашого розуміння клю-

чових понять інтродукції рослин висвітлено 

раніше [3], але в опублікованих матеріалах 

лише поверхово проаналізовано два дискусій-

них терміни — «адаптація» і «акліматизація» 

та недостатньо висвітлено відмінності в їх ро-

зумінні. У некоректному їх використанні в 

спеціальній літературі переконалися автори 

цієї статті, науковий інтерес яких полягає у 

вивченні механізмів адаптації інтродукованих 

рослин до нових умов середовища.

Більшість визначень поняття «інтродукція 

рослин» так чи інакше пов’язані з поняттям 

«адаптація» (від лат. adapto — пристосувати), 

яке характеризує ступінь успішності інтро-

дукції. Як зазначає Н.А. Базилевська [1], тео-

рію адаптації рослин при інтродукції досі не 

розроблено. В системі понять і термінів, по-

в’язаних з інтродукцією рослин, доцільно роз-

глянути поширене поняття «інтродукційна 

адаптація». Ця властивість живих організмів є 

відображенням їх зв’язку із середовищем, а її 

результатом — розширення придатного для 

жит тєдіяльності рослин діапазону зовнішніх 

умов. У загальних рисах, інтродукційна адап-

тація — це здатність живих організмів присто-

совуватися до нових умов довкілля. Виходячи 

з існуючих уявлень [9], точнішим визначенням 

цього поняття є таке: адаптація — це здатність 

біологічної системи до збереження високого 

рівня її функціонування в умовах впливу мін-

ливих чинників середовища шляхом регулю-

вання внутрішніх параметрів.

Процеси адаптації розглядають з різних по-

зицій. Залежно від вихідних критеріїв (біоло-

гічних, фізіологічних, термодинамічних, кі-

бернетичних) відрізняються визначення цьо-

го поняття. Згідно з біологічними критеріями 

адаптація — це процес збереження і розвитку 

біологічних властивостей виду, популяції, біоце-

нозів, який забезпечує прогресивну еволюцію 

біологічних систем у неадекватних умовах се-

ре довища [15]. З урахуванням фізіологічних кри-

теріїв адаптація — це процес підтримки функ-

ціонального стану гомеостатичних систем та 

організму в цілому, який забезпечує його збе-

реження і розвиток у неадекватних умовах се-

редовища [9]. Згідно з термодинамічними кри-

теріями адаптація — це процес під тримки оп-

тимального рівня нерівноважності (негентро-

пії) біологічної системи в неадекватних умовах 

середовища, який забезпечує максимальний 

ефект зовнішньої роботи, спря мо ваний на збе-

реження і продовження її життя [9]. З урахуван-

ням кібернетичних критеріїв адаптація — це 

процес самозбереження і саморозвитку само-

регульованої системи в неадекватних умовах 

середовища, вибір функціональної стратегії, 

яка забезпечує оптимальне виконання голов-

ної кінцевої мети існування біосистеми [9].

Залежно від рівня організації біосистеми 

адаптацію можна розглядати на рівні особи-

ни, популяції, виду і ценозу, що також позна-

чається на визначенні поняття. Різноманітні 

типи адаптацій класифіковані Н.В. Ти мо фе-

є вим-Ре совським, Н.Н. Воронцовим, А.В. Яб-

ло ко вим [22] і приймаються нами в інтродук-

ційних дослідженнях із суттєвими доповнен-

нями А.А. Жученка [7]. Аналіз літературних 

даних свідчить про відсутність загальноприй-

нятого визначення поняття «адаптація» і тео-

рії адаптації в ботанічних дисциплінах (на від-

міну від медицини та фізіології людини і тва-

рин, де експериментальним шляхом встанов-
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лено окремі фази цього процесу та дано їх 

характеристики).

У літературі трапляється формулювання, 

яке розглядає адаптацію як сукупність змін, 

які відбуваються в межах норми реакції рос-

лин і є зворотними [8]. Таке визначення не 

враховує генотипну мінливість. Адаптація мо -

же бути не лише модифікаційною, що дає змо-

гу організму в межах сформованої норми ре-

акції залишатися життєздатним і продукувати 

потомство в новому середовищі, а й генотип-

ною. В останньому випадку зміна генотипу за-

безпечує утворення нової норми реакції (мік-

роеволюційні процеси) і пристосування осо-

бини або популяції до нових екологічних умов. 

Визначення адаптації за А.С. Сєверцовим [19] 

ураховує обидва шляхи пристосування орга-

нізмів до нових умов і трактується як будь-яка 

зміна організації, яка знижує елімінацію орга-

нізму під впливом чинників сере довища.

Пристосувальні процеси у рослин в умовах 

культури розглядаються нами і з позицій ін фор-

маційно-енергетичної теорії інтродукції рос-

лин. Відповідно до її положень можна ствер-

джувати, що інтродуцент у нових для нього 

умовах відчуває інформаційний вплив сере до-

вища і закономірно змінює свою організацію в 

напрямку енергетичної мінімалізації і мак си-

мальної впорядкованості щодо діючої ін фор-

мації. Інакше кажучи, адаптація інтродуцен-

тів — це їх перехід до інформаційно максималь-

ного та енергетично мінімального стану [2].

В інтродукції рослин адаптацію іноді роз-

глядають як систему підтримки гомеостазу 

рослин у нових умовах [5]. У зв’язку з цим не-

обхідно визначити, які зміни, котрі відбува-

ються в рослині під впливом екстремальних 

умов, слід вважати адаптивними. Існують два 

протилежні погляди. Згідно з першим усі (будь-

 які) зміни є адаптивними. За іншими уявлен-

нями, адаптація визначається як процес фор-

мування необхідного функ ціо нального стану, 

адекватного новим умовам середовища, лише 

шляхом зміни структури гомеостатичного ре-

гулювання [17]. Друга точка зору зобов’язує 

при вирішенні питання про критерії адаптації 

враховувати наявність або відсутність змін у 

структурі гомеостатичного регулювання. Таке 

уявлення (адаптація у вузькому розумінні) по-

требує проведення досліджень і видається нам 

більш аргументованим.

Дискусійним залишається також питання 

про специфічний характер адаптацій. Існує 

думка, що адаптаційні зміни, які виникають 

при дії того чи іншого чинника, мають суто 

специфічний характер. Інші дослідники схиль-

ні вважати, що у відповідь на дію будь-якого 

подразника в організмі насамперед виникають 

неспецифічні стереотипні адаптаційні зміни, 

які підвищують його резистентність до не-

сприятливих чинників середовища [11]. Дру га 

точка зору, на нашу думку, є більш прийнят-

ною. Виникнення неспецифічної резистент-

ності визначається не стільки властивостями 

подразника, скільки властивостями живої сис-

теми. Ймовірно, в організмі існують механіз-

ми управління адаптивними реакціями (сис-

тема саморегуляції), які визначають його здат-

ність давати стереотипні неспецифічні від по-

віді на різні зовнішні чинники.

Нами не знайдено в спеціальній літературі 

принципових відмінностей у думках з приводу 

ознак, які характеризують стан адаптації. Основ-

ним показником адаптаційної перебудови ор-

ганізму вважається підвищення його захисних 

функцій. Установлено, що не кожна зміна в 

організмі може розглядатися як адаптаційна, а 

лише та, яка є захисною реакцією. У цьому ста-

ні значно активізуються репаративні процеси.

На жаль, в інтродукційних роботах прак-

тично не згадується поняття «преадаптація» 

(від лат. prae — попереду, перед і адаптація). 

Більшість дослідників розуміють його як влас-

тивість організму (або органа), яка має при-

стосувальну цінність для таких форм взаємо-

дії організму із середовищем, котрі ще не від-

булися. Вважають, що преадаптація це також 

сам процес набуття преадаптивних особли-

во стей. Термін введено в 1911 р. французом 

Л. Кено. Розробкою гіпотези преадаптації 

зай мались американці Дж. Симпсон та У. Бок 

і ні мецький дослідник Г. Оші (їх праці опублі-

ковано у середині ХХ ст.). У концепції наголо-

шено на ролі природного відбору в розвитку 
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нових пристосувань на основі преадаптацій. 

Нині преадаптацію розглядають як універ-

сальний механізм перемикання еволюції ор-

гана на новий шлях. Вважають, що преадап-

тація не завжди спрямовує еволюцію в інше 

русло, вона лише дає змогу еволюціонувати 

далі. Після отримання органом нової функції 

відбір удосконалює останню. Таку зміну на-

зивають постадаптацією. Ми розуміємо пре-

адаптацію як здатність біологічної системи до 

випереджаючого відображення, тобто це здат-

ність завчасно пристосовуватися до змін зов-

нішнього і внутрішнього середовища, які від-

будуться в майбутньому. У такому розумінні 

преадаптація відображує фундаментальний за-

кон часової організації живого та є загальною 

властивістю живих істот.

В інтродукційному аспекті преадаптації роз-

глядаються нами з позицій поняття «адаптив-

ний потенціал рослин». У нашому розумінні 

преадаптація — це елемент адаптивного по-

тенціалу. Тому важливим завданням інтродук-

торів рослин є вивчення здатності інтроду-

центів до преадаптації. Саме вона здебільшого 

визначає адаптивний потенціал досліджува-

ного таксону.

Термін «акліматизація» (від лат. ak — до, для 

і гр. klima — клімат) у буквальному сенсі озна-

чає пристосування організму до клімату. Ос-

кільки при переселенні пристосування рослин 

відбувається не лише до кліматичних, а й до 

інших чинників (едафічних, біотичних то що), 

це поняття лише частково відображує процес 

адаптації рослин до нових умов сере довища. 

Історія інтродукції рослин свідчить, що термін 

«акліматизація» набув широкого поширення і 

визнання. Існує багато його тлумачень — від 

прямого ототожнення з інтродук цією до від-

мови від його вживання, а в зоологічній прак-

тиці ним часто підмінюють термін «інтродук-

ція». У проблемній записці Ради ботанічних 

садів [18] наведено таку редакцію терміна «ак-

ліматизація»: «Акліматизація рослин — сумар-

на реакція рослин на зміну умов середовища 

або вплив людини при інтродукції, яка при-

зводить до виникнення нових форм та видів з 

підвищеною стійкістю і продуктивністю в но-

вих умовах, за межами екологічного ареалу 

вихідних форм. Процес акліматизації має міс-

це як у природі, так і в культурі та відрізняєть-

ся лише за спрямованістю і темпами». Пояс-

нюючи це формулювання, П.І. Лапін [14] за-

значає, що під акліматиза цією рослин слід 

розуміти не діяльність людини, а складний 

комплекс явищ, які відбуваються в рослинах 

під дією природних чинників і створених лю-

диною умов, котрі змінюють хід формотвор-

них процесів. У цьому, на його думку, полягає 

основна відмінність понять «інтродукція» і «ак-

ліматизація». Це твердження підкреслює смис-

лову протилежність виразів «сукупність мето-

дів і прийомів дослідження» та «комплекс біо-

логічних явищ».

Відмінність близьких понять «інтродукційна 

адаптація» і «акліматизація» полягає в тому, що 

перше з них відображує біологічну сутність тер-

міна «інтродукція» і є значно ширшим понят-

тям. Інтродукційна адаптація включає два біо-

логічних явища: натуралізацію, коли інтродуко-

вані рослини успішно розвиваються в нових 

умовах, зберігаючи свою початкову генетичну 

структуру, та акліматизацію, коли пристосуван-

ня до нових умов досягається лише за допо-

могою генетичних перебудов вихідних форм і 

створення на їх основі нових сортів та форм з 

вищим адаптаційним потенціалом порівняно з 

вихідним матеріалом. Таким чином, натуралі-

зація розглядається як ботаніко-гео гра фічна 

проб лема, а акліматизація — як ге не тико-се-

лек цій на. Близьких поглядів на яви ща натура-

лізації і акліматизації дотримуються А.І. Куп-

цов [13], С.І. Машкін [16] і Н.Д. Тарасенко [21] 

(С.І. Машкін, розглядаючи натуралізацію, при-

пускає «несуттєві зміни спадковості»).

Таким чином, акліматизація — це окремий 

випадок інтродукційної адаптації, коли при-

стосування популяції або її частини до нових 

умов відбувається за рахунок глибокої зміни 

генотипу. За нашим уявленням, акліматиза-

ція — це генетико-селекційна проблема. Бо-

та ні ко-географічні та екологічні аспекти ін-

тродукційної адаптації ми розглядаємо як на-

туралізацію (модифікаційна мінливість рос-

лин при інтродукції). Якщо порівнювати яви ща 
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натуралізації та акліматизації з точки зору нор-

ми реакції рослин, то в першому випадку відбу-

ваються зміни в межах генетично детермінова-

ної норми реакції (модифікаційна мінливість), 

а в другому — в самому генотипі, спричиняючи 

змі ни норми реакції (генотипна мінливість).

Аналізуючи різні визначення терміна «аклі-

матизація» в світлі наведених вище міркувань, 

виберемо два найбільш вдалих з них. Н.В. Ци-

цин [26] вважає, що акліматизація — це процес 

зміни природи організму, або реконструкції 

генотипу. На думку А.І. Купцова [13], акліма-

тизація — це адаптація видів рослин до нових 

умов середовища шляхом генетичних змін у 

складі їх популяцій або шляхом виділення но-

вих генотипів та їх подальшого відбору.

Ми поділяємо уявлення В.В. Хлебовича [25] 

про генорегуляторну природу механізму аклі-

матизації. Вони ґрунтуються на існуванні двох 

ешелонів фенотипічних пристосувань, а ком-

плексу акліматизаційних перетворень відво-

диться другорядна роль (не за значенням, а за 

черговістю). Лише у разі тривалих і сильних 

зовнішніх чинників, коли стає очевидним, що 

швидкі фізіологічні реакції не можуть впора-

тися з компенсаторною функцією, включаєть-

ся генорегуляторний механізм акліматизації.

Аналіз великого переліку визначень термі-

на «акліматизація», проведений С.Є. Корові-

ним і З.Є. Кузьміним [10], дав їм змогу виявити: 

1) неоднозначність у тлумаченні самого тер-

міна; 2) два можливих шляхи цього процесу 

(зі зміною генотипу рослин і без його зміни); 

3) поділ цього поняття на дві складові: акліма-

тизація в природі та акліматизація в культурі 

(або «справжня акліматизація»); 4) уявлення 

про формо- і видоутворення як обо в’язковий 

результат акліматизації. 

За першими двома позиціями нашу думку 

викладено вище. Що стосується третього пунк-

ту, то дискусія про складові акліматизації має 

скоріше філософський характер. Погляди про 

те, що процес акліматизації у рослин відбува-

ється самостійно (без втручання людини) під-

тримували А.Н. Бекетов, Є.В. Вульф, В.П. Ма-

леєв, С.Я. Соколов та ін. Акліматизацію як 

процес активної зміни людиною природи рос-

лини розуміли Ч. Дарвін, Г. Майр, І.В. Мічурін, 

Е. Регель, Ф.Н. Русанов та ін. Ми не поділяємо 

цей по суті єдиний процес на будь-які категорії. 

Можна лише обговорювати темпи цього про-

цесу, причому в умовах культури, під впливом 

системи заходів з догляду за рослинами вони є 

значно вищими. Єдина сутність процесу аклі-

матизації, незалежно від того, чи втручається в 

нього людина, чи ні, відзначена С.С. Харкеви-

чем [24], І.І. Сікурою [20] і М.А. Кохном [12]. 

Що стосується четвертого пункту, то наша 

позиція не така категорична. Лише в поодино-

ких випадках результатом акліматизації мо же 

бути формо- або видоутворення [10]. Не слід 

акліматизацією підміняти еволюцію, резуль-

татом якої є зазначені процеси.

Таким чином, під акліматизацією ми розу-

міємо процес пристосування рослин до ком-

плексу нових умов середовища при їх розсе-

ленні або інтродукції, пов’язаний зі зміною 

(реконструкцією) генотипу.
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О НЕОДНОЗНАЧНОМ ПОНИМАНИИ 

ТЕРМИНОВ «АДАПТАЦИЯ» 

И «АККЛИМАТИЗАЦИЯ» 

В ИНТРОДУКЦИИ РАСТЕНИЙ

Рассмотрено современное состояние понятийного 

аппарата в интродукции растений. Показана необхо-

димость объективного обсуждения существующего 

многообразия взглядов на понятия «адаптация» и 

«акклиматизация» растений. Приведены и проанали-

зированы их определения. Отражены взгляды авто-

ров на процессы приспособления растений с позиций 

нормы реакций и гомеостаза организмов. Показано 

биологическое значение пре- и постадаптаций. Пре-

адаптация рассматривается как важный фактор, опре-

деляющий адаптивный потенциал растений. Адапта-

ция трактуется как явление, включающее натурали-

зацию и акклиматизацию растений. В первом случае 

происходят изменения в пределах генетически детер-

минированной нормы реакции (модификационная 

изменчивость), а во втором — в самом генотипе, вы-

зывая изменения нормы реакции (генотипическая 

изменчивость). Под акклиматизацией мы понимаем 

процесс приспособления растений к комплексу но-

вых условий среды при их расселении или интродук-

ции, связанный с изменением (реконструкцией) 
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генотипа. Рассматрены ключевые и дискуссионные 

вопросы использования упомянутых понятий в ин-

тродукции растений.

Ключевые слова: терминология, интродукция расте-

ний, адаптация, преадаптация, постадаптация, аккли-

матизация.

P.E. Bulakh, E.N. Elpitiforov, N.I. Popil

M.M. Gryshko National Botanical Garden,

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Kyiv

ON THE AMBIGUOUS USE OF THE CONCEPT 

OF «ADAPTATION» AND «ACCLIMATIZATION»

IN PLANT INTRODUCTION

The current state of the conceptual apparatus in plant in-

troduction is considered. The necessity of an objective 

discussion of the existing diversity of views on the contro-

versial concept of adaptation and acclimatization of plants 

is shown. The definitions of this terms are analyzed au-

thors views on the process of adaptation of plants from the 

standpoint of reactions of norms and homeostasis of or-

ganisms are given. The biological significance of pre- and 

postadaptatsy is shown. Pre-adaptation we consider as an 

important factor in determining the adaptive capacity of 

plants. Adaptation is interpreted as a phenomenon, in-

cluding naturalization and acclimatization of plants. In 

the first case there is a change in the range of genetically 

determined rate of reaction (modification variability), 

and in the second case — a change take place in the geno-

type, causing changes (genotypic variability) reaction 

norm. Thus, under the acclimatization we understand the 

process of adaptation of plants to a range of new environ-

mental conditions in their resettlement or introduction 

associated with genotype change (reconstruction). We 

consider key and discussion questions of these concepts 

use in plant introduction.

Key words: terminology, plant introduction, adaptation, 

preadaptation, postadaptation, acclimatization.



11ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 1

УДК 582. 929.4:581.5 (477.42)

Л.А. КОТЮК 1, Д.Б. РАХМЕТОВ 2, Т.В. ПІНКІНА 1

1 Житомирський національний агроекологічний університет

 Україна, 10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7
2 Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

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

ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ АРОМАТИЧНИХ РОСЛИН 
РОДИНИ LAMIACEAE LINDL. В УМОВАХ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Мета роботи — оцінити результати успішності інтродукції та визначити перспективи культивування в умовах 
Полісся України однорічних і багаторічних малопоширених видів ароматичних рослин родини Lamiaceae Lindl.

Матеріал та методи. Досліджено 17 однорічних і багаторічних видів нетрадиційних ароматичних рослин родини 
Lamiaceae, які було інтродуковано впродовж 2008—2016 рр. у Ботанічному саду Житомирського національного агро-
екологічного університету. Використано лабораторні, польові та інтродукційні методи. Оцінено загальний стан рос-
лин, особливості насінного і вегетативного розмноження, їх зимо-, морозо- та посухостійкість, а також стійкість 
до хвороб і шкідників.

Результати. Серед культивованих ароматичних рослин родини Lamiaceae 3 однорічних та 8 багаторічних видів (67,4 % 
від загальної кількості досліджених) виявились особливо перспективними і високостійкими. В умовах Полісся України 
вони добре ростуть і нормально розвиваються, зберігаючи притаманну їм життєву форму, плодоносять, майже не 
зазнають суттєвих ушкоджень від морозів, посухи та патогенних організмів. 

Висновки. Dracocephalum moldavica L., Satureja hortensis L., S. montana L., Elsholzia cristata Willd., Hyssopus officinalis 
L., H. аngustifolius M. Bieb., Origanum vulgare L., Nepeta transcaucasica Grossh., Salvia officinalis L., S. sclarea L. і S. aethio-
pis L. — екологічно пластичні види, придатні для введення у промислову культуру на Поліссі України. Як високопер-
спективні інтродуценти вони можуть бути цінним джерелом поповнення рослинних ресурсів та вихідним матеріа-
лом для селекційних досліджень і створення високоадаптивних сортів.

Ключові слова: ароматичні рослини, Lamiaceae Lindl., успішність інтродукції, Полісся України.
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Інтродукція рослин — важливий чинник зба-

гачення рослинних ресурсів, а також збіль-

шення біотичного різноманіття культурфіто-

ценозів. Екологічний підхід в інтродукційних 

дослідженнях потребує вивчення сукупності 

умов та впливу чинників, які діють на орга-

нізм рослин у нових природних умовах чи 

культурі [9, 20]. Інтродукційна діяльність пе-

редбачає насамперед мобілізацію природних 

ресурсів для пошуку перспективних цінних 

видів рослин, які є джерелом біологічно ак-

тивних сполук. Успішність інтродукції визна-

чається адаптаційними можливостями рос-

лин, важливими з яких є проходження всіх 

етапів індивідуального та сезонного розвитку 

рослин, їх здатність до розмноження, стій-

кість і невибагливість у нових умовах вирощу-

вання [9, 11].

Культивування рослин, які мають значний 

біологічний та господарський потенціал, у 

нових умовах зростання сприяє розширенню 

асортименту лікарських, пряносмакових, аро-

матичних, ефіроолійних, медоносних і деко-

ративних видів [22]. Досить цінними у цьому 

відношенні є представники родини Lamiaceae 

Lindl. За інформацією сайту The Plant List 

(2013) до складу родини Lamiaceae входять 245 

родів і 7850 видів [26]. Поширення представ-

ників родини — космополітне, але найбільше 

видове їх розмаїття зосереджено в країнах 

Серед земномор’я, Передньої Азії, на Далекому 

Сході, Кавказі та в Європейсько-Азіатсько-Си-

бір сько му регіоні [5, 12, 24]. У флорі України 

трапляється близько 250 видів. Однак при-

родні запаси дикорослих рослин родини по-

вністю або частково вичерпані, тому інтро-

дукція і культивування цінних видів збагатить 

біотичне різноманіття місцевої флори [21]. 
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Нині досліджено незначну кількість видів 

ароматичних рослин родини Lamiaceae, недо-

статньо відомостей про їх адаптивні особли-

вості.

Мета досліджень — оцінити результати ус-

піш ності інтродукції та визначити перспекти-

ви культивування в умовах Полісся України 

однорічних і багаторічних малопоширених 

видів ароматичних рослин родини Lamiaceae.

Матеріал та методи 

Предмет досліджень — 17 видів рослин родини 

Lamiaceae, які культивували впродовж 2008—

2016 рр. у Ботанічному саду Житомирського 

національного агроекологічного університету: 

однорічні — змієголовник молдавський (Dra-

cocephalum moldavica L.), чабер садовий (Satu-

reja hortensis L.), ельшольція гребінчаста (El-

sholzia cristata Willd.), васильки звичайні (Oci-

mum basilicum L.), в. священні (O. sanctum L.), 

монарда лимонна (Мonarda citriodora Cerv.); 

багаторічні — гісоп лікарський (Hyssopus officina-

lis L.), г. вузьколистий (H. аngustifolius M. Bieb.), 

чабер гірський (Satureja montana L.), лаванда 

справжня (Lavandula vera D. C.), лофант гану-

совий (Lophanthus anisatus Adans.), монарда 

двійчаста (Monarda didyma L.), материнка зви-

чайна (Origanum vulgare L.), шавлія лікарська 

(Salvia officinalis L.), непета закавказька (Nepe-

ta transcaucasica Grossh.); дво- або трирічні — 

шавлія ефіопська (Salvia aethiopis L.) і ш. мус-

катна (S. sclarea L.).

Під час культивування ароматичних рослин 

в умовах Полісся України оцінювали їх життє-

вість та успішність інтродукції. Оцінку загаль-

ного стану рослин здійснювали у фазу цвітін-

ня і перед збором урожаю. Використовували 

рекомендації [1, 7, 10, 14—16, 18,19, 23, 25].

Для визначення стійкості рослин до шкід-

ників і хвороб застосовували 9-бальну шка лу, 

запропоновану О.А. Порадою (2007) [18], для 

встановлення видового складу шкодочинних 

організмів — загальноприйняті методики і 

визначники [2, 6, 16, 17].

Оцінку успішності інтродукції однорічних 

та багаторічних видів проведено за комплек-

сом характеристик, запропонованих О.А. По-

радою та ін. (2012). Особливо перспективні 

(ОП) багаторічні види розмножуються насін-

ням та вегетативно і не потребують спеціаль-

них агротехнічних заходів. Для них характер-

на висока адаптивна здатність на всіх етапах 

онтогенезу, зимо- і посухостійкість. Вони стій-

кі до шкідників та хвороб, щорічно цвітуть і 

плодоносять, дають самосів (45—54 бали). Пер-

спективні види (П) розмножуються насінням 

або вегетативно, потребують поливу, підбору 

світ ло вих або тіньових ділянок, зрідка підмер-

за ють, щорічно цвітуть і плодоносять (у не-

сприят ли ві роки репродуктивна здатність цих 

видів ослаблена), дають самосів (35—44 бали). 

Малопер спективні види (МП) слабкозимостій-

кі, насіння утворюють нещорічно (20—34 бали). 

Для оцінки однорічних рослин у зв’язку з тим, 

що їх вегетативне розмноження в умовах від-

критого ґрунту виявилося неможливим, вико-

рис товували модифіковану нами шкалу: 36—

45 балів — особливо перспективний вид, 26—

35 балів — перспективний, 16—25 балів — ма ло-

пер спек тивний [10]. 

При оцінюванні інтродукційної стійкості ви-

дів родини Lamiaceae виділено чотири групи 

рослин [7, 14, 23]: I — нестійкі, II — слабко-

стійкі, III — стійкі, IV — високостійкі рослини. 

Результати та обговорення

Важливим показником адаптації інтродуцен-

тів до нових умов зростання є їх здатність до 

репродуктивного і вегетативного розмножен-

ня. В умовах досліджень однорічні види фор-

мували плоди та насіння, проте їх вегетативне 

розмноження виявилося неможливим. 

Найкращу здатність до насінного роз мно-
жен ня (9 балів) відзначено у рослин D. molda vica, 

S. hortensis, E. cristata, здатність рослин O. sanc-

tum і O. basilicum оцінено 7 балами, а М. citriodo-

ra — 5 балами. При сівбі насіння у відкритий 

ґрунт у O. basilicum і М. citriodora порівняно з 

іншими видами рослин сходи з’являлися на 

7—14 діб пізніше, рослини розвивалися менш 

інтенсивно і не завжди формували насіння до 

настання осінніх заморозків. 

Серед багаторічних видів найкращу здат-

ність до насінного розмноження (9 балів) ви-
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явлено у рослин H. officinalis, H. angustifolius. 

За цим критерієм рослини L. anisatus, S. mon-

tana, N. transcaucasica, S. sclarea і S. aethiopis оці-

нено 7 балами, а M. didyma, S. officinalis, O. vul-

gare і L. vera — 5 балами [12]. 

Відзначено, що в умовах інтродукції сіянці 

N. transcaucasica формували повноцінне на-

сіння в перший рік життя. Рослини H. officina-

lis і L. anisatus також формували насіння у пер-

ший рік вегетації рослин, хоча за повідомлен-

нями Е.П. Вороніна (2001) і А.А. Аутко зі спів авт. 

(2003) вони плодоносять на другий рік життя 

[3, 8]. На другий рік життя спостерігали пло-

доношення у рослин H. аngustifolius, S. sclarea, 

S. aethiopis і M. didyma, на третій — у рослин 

S. montana, O. vulgare і L. vera. 

Найкращу здатність до вегетативного роз-
мно  ження (9 балів) виявлено у рослин S. officina-

lis при поділі куща або здерев’янілими живцями 

трирічних або п’ятирічних рослин у ранньовес-

няний період. За вегетативного розмноження 

приживалися понад 90 і 80 % саджанців, вони 

формували незначну кількість су цвіть і насіння. 

Рослини H. officinalis, H. аn gus tifolius, L. anisatus, 

S. montana, L. vera на чет вертому—п’ятому році 

життя, а рослини S. aethi o pis і S. sclarea — на дру-

гому році розмножували поділом куща на част-

ки, що спрощувала партикуляція кореневої 

системи. Рослини N. transcaucasica, M. didyma 

та O. vulgare на тре тьому—п’ятому році життя 

розмножували шляхом поділу кореневища із 

бруньками відновлення на частки. 

Саджанці H. officinalis, H. аngustifolius, L. ani-

satus, S. montana, L. vera, S. aethiopis, S. sclarea і 

O. vulgare добре приживалися та плодоносили, 

тому за критерієм здатності до вегетативного 

розмноження ці види оцінено 7 балами. Са-

джанці M. didyma добре приживались, але не 

завжди утворювали генеративні органи, тому 

цей вид оцінено 5 балами.

Спостереження показали, що рослини од но-

річних видів D. moldavica, S. hortensis та E. cristata 

зростали і розвивалися нормально, формували 

повноцінне насіння, тому за загальним станом 
види оцінено 9 балами. O. basilicum, O. sanctum 

та М. citriodora давали зріджені сходи, ріст рос-

лин дуже сповільнювався за відсутності опадів 

і високих температур влітку, життєвий цикл 

інт родуцентів подовжувався, не завжди фор-

мувалось або не визрівало насіння. Загальний 

стан цих видів оцінено 5 балами. 

Відмінний стан рослин (9 балів) відзначено 

у більшості багаторічних видів (H. officinalis, 

H. аngustifolius, L. anisatus, S. montana, O. vulgare, 

N. transcaucasica, S. officinalis, S. sclarea і S. aethio-

pis). Ці види добре відновлювалися після пе-

резимівлі, рясно цвіли і плодоносили, були 

високопродуктивними. Загальний стан рос-

лин M. didyma та L. vera оцінено 7 балами, ос-

кільки рослини за роки досліджень були менш 

продуктивними і більше залежними від еко-

логічних чинників. 

Холодостійкість і морозостійкість досліджу-

ваних однорічних видів рослин характери зу ва-

лися широкою амплітудою. Найнижчу хо ло до -

стій кість відзначено у рослин O. basilicum, ріст 

яких сповільнювався за температури +10…5 °С, а 

весняні сходи гинули. Ці рослини — неморо-

зостійкі, при зниженні температури восени до 

0…–2 °С відзначали повну загибель рослин 

(відмирання стебел, листків, суцвіть). Дещо 

вищу морозо- і холодостійкість установлено 

у рослин O. sanctum і М. citriodora, які сповіль-

нювали свій ріст за температури +8…2 °С, пов ну 

їх загибель спостерігали при зниженні темпе-

ратури до –5 °С. За критеріями холодо- і моро-

зостійкості рослин O. basilicum оцінено 3 ба ла-

ми, а O. sanctum та М. citriodora — 5 балами.

Рослини E. cristata характеризувалися ви-

щою холодо- і морозостійкістю. Весняне по-

холодання спричинило не загибель сходів, а 

лише їх пожовтіння і сповільнення росту. Пов-

ну загибель рослин спостерігали за темпера-

тури –5 °С та нижче. За критеріями холодо- і 

морозостійкості рослини оцінено 7 балами.

Досить холодо- і морозостійкими виявили-

ся рослини D. moldavica і S. hortensis, які за 

цими критеріями оцінено 9 балами. Сходи 

під час весняних заморозків виявилися стій-

кими до дії низьких температур, а зниження 

температури у вересні—жовтні до –5 °С не зав-

дало шкоди рослинам. Самосів рослин цих 

видів гинув за умови тривалої дії температу-

ри, нижчої за –10 °С. 
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За ступенем холодостійкості і зимостійко-

сті досліджувані багаторічні інтродуценти роз-

поділили на дві групи [25 ]. До першої групи 

віднесли види, які успішно зимували без ук-

риття впродовж багатьох років і не випадали: 

H. officinalis, H. аngustifolius, S. montana, M. di-

dyma, O. vulgare, N. transcaucasica, S. aethiopis, 

S. sclarea, S. officinalis. Рослини цих видів ви-

тримували вплив осінніх і весняних замороз-

ків (–5 …–10 °С) і низькі температури взимку 

(до –35 °С) без ушкоджень. За критеріями хо-

лодо- і зимостійкості зазначені види оцінено 

9 балами.

L. vera і L. anisatus — менш стійкі види рос-

лин, їх віднесли до другої групи. Сходи і до-

рослі особини виявилися стійкими до дії тем-

ператур до –10 °С, але за тривалої дії нижчих 

температур та інших негативних чинників спо-

стерігали випадіння — від 2 % (2-3-й рік жит-

тя) до 4 % (4—6-й рік життя) рослин L. vera, 

5—8 % особин L. anisatus. За критеріями холо-

до- і зимостійкості ці види оцінено 7 балами. 

Спостереження показали, що серед досліджува-

них багаторічних видів нестійких до дії від’єм-

них температур не виявлено. 

Таким чином, із однорічних видів найбільш 

толерантними до дії низьких температур вия-

вилися рослини S. hortensis і D. moldavica, цен-

тром походження яких є Європейсько-Азіат-

сько-Сибірський регіон. Серед багаторічних 

видів досить холодо- і зимостійкими є H. offici-

nalis, S. montana, M. didyma, O. vulgare, N. trans-

caucasica, S. aethiopis, S. sclarea, S. officinalis, 

які походять із Північної Америки, Далекого 

Схо ду і Середземномор’я.

Стійкість рослин до посухи — один із важ-

ливих критеріїв успішної інтродукції видів в 

умовах нестійкого зволоження, які спостері-

гали впродовж багатьох років досліджень. По-

сухостійкість — це здатність рослин витри-

мувати посуху без різкого зниження врожай-

ності [25].

Спостереження показали, що найбільш ви-

могливими до умов зволоження серед одно-

річних видів виявилися рослини O. basilicum і 

O. sanctum. За недостатньої кількості вологи у 

ґрунті сходи зазначених видів з’являлись із за-

тримкою на 14—18 діб, розвиток дорослих 

рослин сповільнювався, спостерігали пожов-

тіння листків, сповільнення росту пагонів, 

нерегулярне формування суцвіть. Менш зале-

жали від недостатнього зволоження рослини 

O. sanctum, у яких наявне густе опушення лист-

ків і стебел, що, ймовірно, сприяло меншому 

випаровуванню води. Низька посухостійкість 

властива також рослинам М. citriodora. За умов 

недостатньої зволоженості поява сходів за-

тримувалася на 7—14 діб, а у дорослих особин 

сповільнювалися ростові процеси, що негатив-

но впливало на продуктивність рослин. За кри-

терієм посухостійкості види оцінено 1 (O. ba si-

li cum) та 3 (O. sanctum, М. citriodora) балами. 

Таблиця 1. Оцінка успішності інтродукції однорічних видів родини Lamiaceae в умовах Полісся України 

Table 1. Evaluation of introduction efficiency of annual the Lamiaceae family species in conditions of Ukrainian Polissya

Вид

Оцінка, бал

Сумарна оцінка 

життєвості / 

успішність 

інтродукції

насінне 

розмноження

загаль ний 

стан

холодо- 

і морозо-

стійкість

посухо-

стійкість

стійкість 

до хвороб 

і шкідни-

ків

Dracocephalum moldavica 9 9 9 7 9 43 / ОП

Satureja hortensis 9 9 9 7 9 43 / ОП

Elsholzia cristata 9 9 7 7 9 41 / ОП

Ocimum basilicum 7 5 3 1 7 23 / МП

O. sanctum 7 5 5 3 7 29 / П

Мonarda citriodora 5 5 5 3 5 23 / МП
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Для підвищення продуктивності цих видів за 

відсутності опадів упродовж тривалого періо-

ду доцільно здійснювати їх полив.

E. cristata, D. moldavica і S. hortensis віднесе-

но до середньо посухостійких. Зазначені ви ди 

також потребували достатнього зволоження для 

проростання насіння. Поява сходів за відсут-

ності дощів затримувалася на 7—10 діб. У до-

рослому стані рослини виявилися стійкіши-

ми до недостатнього водозабезпечення, але 

дещо знижувалась їх продуктивність, спосте-

рігали процеси завчасного відмирання. Зазна-

чені ви ди за критерієм посухостійкості оці-

нено 7 балами.

Серед багаторічних видів не виявлено росли-

ни із дуже низькою (слабкою) посухостійкістю. 

Середня посухостійкість (5 балів) притаманна 

рослинам M. didyma, у яких спостерігали суттє-

ве зниження продуктивності за від сутності 

дощів. У рослин L. anisatus незнач но знижува-

лась урожайність, вони були посухостійкими і 

за цим критерієм їх оцінено 7 балами. 

Рослини H. officinalis, H. аngustifolius, S. mon-

tana, O. vulgare, N. transcaucasica, L. vera, S. aethio-

pis, S. sclarea, S. officinalis оцінено 9 балами та 

віднесено до посухостійких видів, оскільки за 

умов недостатнього зволоження не спостері-

гали знач ної затримки ростових процесів і 

зниження продуктивності, виявлено лише не-

значне пожовтіння нижніх стеблових чи при-

кореневих листків.

Отже, в умовах інтродукції на Поліссі Украї-

ни багаторічні види (за винятком M. didyma) 

виявилися посухостійкими, однорічні види 

E. cristata, D. moldavica та S. hortensis — середньо-

стійкими, М. citriodora і O. sanctum — із низькою 

стійкістю, O. basilicum — із дуже низькою стій-

кістю до недостатнього вологозабезпечення.

Крім абіотичних чинників, на ріст і розви-

ток інтродукованих рослин значно впливають 

біотичні, тобто інші живі організми — тварини, 

гриби, бактерії та віруси. Одні з них корисні 

для рослин (комахи-запилювачі, ентомофа-

ги, ґрунтові гриби), інші — паразити, за вдають 

значної шкоди, спричиняючи пошкодження 

тканин і загибель рослин. Тому резистентність 

рослин до патогенів грибного, бактеріального 

та вірусного походження і ко мах-фітофагів є 

важливим показником їх адаптації в умовах 

інтродукції.

Ентомологічні дослідження показали, що 

хоча посіви ароматичних рослин родини La-

miaceae заселені видами комах-фітофагів, во-

ни не завдали суттєвої шкоди інтродуцентам. 

Таблиця 2. Оцінка успішності інтродукції багаторічних видів родини Lamiaceae в умовах Полісся України

Table 2. Evaluation of introduction efficiency of perennial the Lamiaceae family species in conditions of Ukrainian Polissya

Вид

Оцінка, бал
Сумарна оцінка 

життєвості / 

успішність 

інтродукції

розмноження

загаль-

ний стан

холо до- 

і зимо стій-

кість

посухо-

стій кість

стійкість 

до хвороб

і шкідни ківнасінне
веге та-

тивне

Hyssopus officinalis 9 9 9 9 9 8 53 / ОП

H. аngustifolius 9 7 9 9 9 9 52 / ОП

Lophanthus anisatus 7 7 9 7 7 7 44 / П

Satureja montana 7 7 9 9 9 9 50 / ОП

Lavandula vera 5 7 7 7 9 7 42 / П

Monarda didyma 5 5 7 9 5 5 36 / П

Origanum vulgare 5 7 9 9 9 7 46 / ОП

Nepeta transcaucasica 7 7 9 9 9 9 50 / ОП

Salvia officinalis 5 9 9 9 9 7 48 / ОП

S. sclarea 7 7 9 9 9 7 48 / ОП

S. aethiopis 7 7 9 9 9 7 48 / ОП
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На посівах однорічних і багаторічних арома-

тичних рослин виявлено представників класів 

Arachnida та Insecta. 

На листках D. moldavica і N. transcaucasica 

траплялися поодинокі екземпляри T. urticae 

(родина Tetranychidae), які не спричиняли сут-

тєвого негативного впливу на рослини, ймо-

вірно, завдяки значній кількості покривних та 

ефіроолійних трихом на епідермі рослин.

Переважну більшість однорічних і багато-

річних ароматичних рослин ушкоджували ко-

махи, які належать до рядів Homoptera (ро дини 

Cicadellidae, Aphrophoridae, Membracidae), He-

miptera (родини Miridae, Pentatomidae, Pyrr-

hocoridae, Scutelleridae), Thysanoptera (родина 

Thripidae), Coleoptera (родини Curculionidae, Chry-

somelidae, Scarabaeidae), Diptera (родина Antho-

myiidae) і Lepidоptera (родина Noctuidae). 

На деяких рослинах виявлено ознаки вірус-

них і грибних хвороб, які незначною мірою 

знижували продуктивність рослин та якість си-

ровини. Ознаки вірусних хвороб у вигляді кур-

чавості, жовтяниці або мозаїки листків відзна-

чено у рослин L. anisatus (ураженість рослин 

становила від 10 до 35 %). Борошнисторосяні 

гриби із роду Erysiphe (клас Ascomycetes, порядок 

Erysiphales) у вигляді борошнистих «подуше-

чок» конідіального спороношення ура жували 

листки рослин H. officinalis (до 15 %), причому 

ступінь ураження зростав в умовах надмірного 

зволоження і загущення насаджень, а ознаки 

ураження з’являлися восени. Більшою мірою 

еризифальні гриби уражували рослини M. di dy-

ma і М. citriodora, вкриваючи спочатку поду-

шечками, а згодом суцільним бо рошнистим на-

льотом листки та пагони рослин, особливо вліт-

ку, при недостатньому зволоженні та зниженні 

резистентності рослин. Частка уражених рос-

лин досягала 60 %. Збудників ро ду Septoria (клас 

Ascomycetes, порядок Erysiphales), які спричиня-

ли плямистість і від мирання листків, виявлено 

на рослинах S. sclarea, S. aethiopis та S. officinalis 

(ступінь ураження — 5 %).

За комплексною оцінкою успішності інтро-
дукції ароматичних рослин в умовах культури 

до особливо перспективних однорічних видів 

віднесено D. moldavica і S. hortensis, сумарна 

оцінка життєвості яких становила 43 бали, до 

малоперспективних — O. basilicum і М. citrio-

dora, які оцінено 23 балами (табл. 1). 

Із 11 багаторічних видів як особливо пер-

спективні відзначено 8 видів: H. officinalis (53 ба-

ли), H. аngustifolius (52), N. transcaucasica і S. mon-

tana (50), S. officinalis, S. sclarea і S. aethiopis (48), 

O. vulgare (46 балів). До перспективних видів 

віднесено L. anisatus (44), L. vera (42) і M. didyma 

(36 балів). Малоперспективні багаторічні види 

в умовах інтродукції не виявлено (табл. 2).

За результатами оцінювання інтродукційної 
стійкості однорічних рослин до високостій-

ких віднесено 3 види (D. moldavica, S. hortensis), 

до стійких — 1 (O. sanctum), до слабкостійких — 

2 (O. вasilicum і М. citriodora). Високостійкими 

виявилися 8 багаторічних видів (H. аngustifolius, 

H. officinalis, S. montana, O. vulgare, N. transcau-

casica, S. of ficinalis, S. sclarea і S. aethiopis), стій-

кими — 3 (L. anisatus, L. vera, M. didyma). 

Таким чином, при інтродукції ароматичних 

рослин родини Lamiaceae на Поліссі України 

3 однорічних і 8 багаторічних видів (67,4 % від 

загальної кількості досліджених) виявилися 

особливо перспективними і високостійкими. 

В умовах Полісся України вони добре ростуть 

і нормально розвиваються, зберігаючи прита-

манну їм життєву форму, плодоносять, майже 

не зазнають ушкоджень від морозів, посухи, 

патогенних організмів. Інтродуценти D. mol-

davica, S. hortensis, E. cristata, H. officinalis, H. аn-

gustifolius, S. montana, O. vulgare, N. transcauca-

sica, S. officinalis, S. sclarea і S. aethiopis — еко-

логічно пластичні види рослин, придатні для 

введення в промислову культуру, тому їх до-

цільно розглядати як джерело для інтродук-

ційних і селекційних досліджень.
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ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ 

АРОМАТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА 

LAMIACEAE LINDL. В УСЛОВИЯХ ПОЛЕСЬЯ 

УКРАИНЫ

Цель работы — оценить результаты успешности ин-

тродукции и определить перспективы культивирова-

ния в условиях Полесья Украины однолетних и мно-

голетних малораспространенных ароматических рас-

тений семейства Lamiaceae Lindl.

Материал и методы. Исследованы 17 однолетних и 

мно голетних видов нетрадиционных ароматических 

растений семейства Lamiaceae, интродуцированных в 

течение 2008—2016 гг. в Ботаническом саду Жи то мир-

 ского национального агроэкологического универси-

тета. Использованы лабораторные, полевые и ин тро-

дукционные методы. Оценены общее состояние рас-

тений, особенности семенного и вегетативного раз-

множения, их зимо-, морозо- и засухоустойчивость, а 

также устойчивость к болезням и вредителям.

Результаты. Среди культивируемых ароматических 

растений семейства Lamiaceae 3 однолетних и 8 мно-

голетних видов (67,4% от общего количества исследо-

ванных) оказались особенно перспективными и вы-

сокостойкими. В условиях Полесья Украины они хо-

рошо растут и нормально развиваются, сохраняя при-

сущую им жизненную форму, плодоносят, почти не 

испытывают существенных повреждений от морозов, 

засухи, патогенных организмов.

Выводы. Интродуценты Dracocephalum moldavica L., 

Satureja hortensis L., S. montana L., Elsholzia cristata Willd., 

Hyssopus officinalis L., H. аngustifolius M. Bieb., Origanum 

vulgare L., Nepeta transcaucasica Grossh., Salvia officinalis L., 

S. sclarea L. и S. aethiopis L. — эколо ги чески пластичные 

виды растений, пригодные для введения в промыш-

ленную культуру на Полесье Ук раины. Как высоко-

перспективные интродуценты они могут быть ценным 

источником пополнения новых растительных ресур-

сов и исходным материалом для селекционных иссле-

дований и создания высокоадаптированных сортов.

Ключевые слова: ароматические растения, Lamiaceae 

Lindl., успешность интродукции, Полесье Украины.
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EVALUATING THE RESULTS OF INTRODUCTION

OF AROMATIC PLANTS FROM THE LAMIACEAE 

LINDL. FAMILY IN UKRAINIAN POLISSYA

Objective — to evaluate the efficiency of introduction of 

non-extensively cultivated annual and perennial aromat-

ic plants of the Lamiaceae Lindl. family species and to 

determine their cultivation perspectives in Ukrainian 

Polissya.

Material and methods. 17 non-traditional annual and 

perennial Lamiaceae aromatic plants have been studied 

during 2008—2016 after their introduction in Botanical 

Garden of Zhytomyr Agroecological University. Labora-

tory, field and introductory methods have been used to 

examine the following properties: plant’s general state, 

peculiarities of seed and vegetative propagation, their 

winter-, frost-, drought-resistance alongside of disease 

and pest resistance. 

Results. Among the cultivated aromatic plants from the 

Lamiaceae family 3 annual and 8 perennial species which 

accounts for 67.4 % of the total studied material proved 

extremely perspective and highly resistant. Under condi-

tions of Ukrainian Polissya they demonstrated adequate 

growth and development performance, preserving innate 

life form, fruit bearing ability, resistance to frosts, droughts, 

pathogenic organisms.

Conclusions. Іntroduced plants Dracocephalum moldavi-

ca L., Satureja hortensis L., S. montana L., Elsholzia cristata 

Willd., Hyssopus officinalis L., H. аngustifolius M. Bieb., Origa-

num vulgare L., Nepeta transcaucasica Grossh., Salvia officina-

lis L., S. sclarea L. and S. aethiopis L. are ecologically adaptable 

species with good prospects to be deployed as industrial plants 

in Ukrainian Polissya. Being extremely perspective, in trodu ced 

plants can be a valuable source of enriching new plant resour-

ces and may be used as base breeding material for comprehen-

sive selection research to create highly adaptive varieties.

Key words: aromatic plants, Lamiaceae Lindl., efficiency 

of introduction, Ukrainian Polissya.
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ВИДИ РОДИНИ ORCHIDACEAE УРОЧИЩА «ВОВЧИЙ» 
ГОРИ ЧОЛІЄНКА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.))

Dactylorhiza maculatа, Epipactis helleborine, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa (Оrchidaceae) — 

рідкісні види флори України, які в умовах Карпат трапляються від низовини до альпійського поясу. Наведено дані про 

нове місцезнаходження цих видів в урочищі «Вовчий» (Закарпатська обл.). Описано їх географічне поширення, місце-

зростання і сучасний стан популяцій у нових місцезнаходженнях. Досліджено основні демографічні параметри видів у 

популяціях. З’ясовано, що популяції D. maculatа та E. helleborine — нормальні, гомеостатичні, повночленні, оскільки є 

часткою сприятливих фітоценозів та екотопів, популяції P. bifolia, T. globosa — неповночленні, регресивні. Це пов’язано 

з тим, що P. bi folia зростає у несприятливих фітоценотичних, а T. globosa — у несприятливих екологічних умовах. Крім 

того, на стан їх популяцій негативно впливає систематичне викошування в період масового цвітіння. Популяція 

G. сonopsea, хоч і є неповночленною, але гомеостатична, вона займає свою еколого-фітоценотичну нішу.

Ключові слова: Українські Карпати, місцезнаходження, популяція, Закарпатська область, рідкісні види, Orchida-

ceae, ареал.
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У флорі України родина Orchidaceae представ-

лена 68 видами [14], з яких у Закарпатській 

об ласті зростають 51 вид і підвиди [5].

В умовах Карпат орхідні трапляються май-

же в усіх зонах — від низовини до альпійського 

поясу. Однак більшість з них перебувають під 

загрозою зникнення не лише внаслідок поси-

леного антропогенного впливу, а і через особ-

ливості їх біології та екології. Для збереження 

орхідних у природі необхідні відомості про 

поширення, стан і структуру популяцій цих 

рослин. 

Вивченню поширення та структури попу-

ляцій орхідних у західних регіонах України 

присвячено багато праць [2, 4, 10—12 та ін.]. 

Що стосується саме Закарпатської області, то 

узагальнюючі відомості щодо хорології та 

еколого-ценотичних особливостей на ведено в 

працях [5, 6].

Досліджені нами види Dactylorhiza maculatа 

(L.) Soó, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Traun-

steinera globosа (L.) Rchb., включено до Черво-

ної книги України [14] як вразливі, Epipactis 

helleborine (L.) Crantz та Platanthera bifolia (L.) 

Rich. — як неоцінені види.

Матеріал та методи 

Об’єктами вивчення були природні популяції 

D. maculata, E. helleborine, G. conopsea, P. bifolia, 

T. globosa. Дослідження проведено в околицях 

с. Богдан (Рахівський р-н, Закарпатська обл.) 

на г. Чолієнка (урочище «Вовчий», близько 

550 м н.р.м.). Цю територію не включено до 

категорії земель природно-заповідного фонду 

України, вона належить до землі сільськогос-

подарського призначення, раритетний ком-

понент флори якої є мало вивченим. 

Закарпатська область розташована у про-

вінції Східні Карпати [7], гора Чолієнка — у 

межах Мармароського кристалічного масиву 

між лівобережжям р. Білої Тиси та правобе-

режжям р. Вовчий Потік. 

Мармароська морфоструктура включає ан-

ти клинально-горстове середньогір’я Рахівсько-

го масиву, яке характеризується розвитком ви-

ражених у рельєфі дрібних різнонаправлених і 
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морфологічно неоднорідних складок. Марма-

роський масив насунутий на північ, на Флі-

шові Карпати [7].

Середньорічна температура повітря — +7,3 °С, 

середньорічна кількість опадів —1122 мм [7].

Сучасне поширення видів у межах Закар-

патської області вивчали за матеріалами гер-

баріїв Національного ботанічного саду імені 

М.М. Гришка НАН України, Карпатського біо-

сферного заповідника та літературними да-

ними.

Визначали щільність і вікову структуру по-

пуляцій п’яти видів родини Orchidaceae. 

Віковий стан особин визначали за схемою 

Т.А. Работнова [8], з доповненнями О.О. Ура-

нова [13], а також за М.Г. Вахрамеєвою і Л.Д. Де-

нисовою [1]. Для кожного виду виділяли чо-

тири вікові стани: ювенільний, іматурний, вір-

гінільний та генеративний. Синільні особини 

виявити в природі дуже важко, тому їх не об-

ліковували. Для визначення вікових станів 

використовували літературні дані [1]. 

Популяції класифікували за Т.А. Работновим 

[9], О.О. Урановим і О.В. Смирновою [13]. 

Назви видів наведено відповідно до зведен-

ня С.Л. Мосякіна та М.М. Федорончука [18]. 

Результати та обговорення 

G. conopsea — голарктичний вид, в Україні зрос-

тає у Карпатах, на Поліссі, в Розточчі, Опіллі, 

Лісостепу, Гірському Криму [14]. У Закарпатті 

поширений по всій гірській частині. Відомо 

45 місцезростань [6]. Трапляється на луках, га-

лявинах, узліссях, по краях боліт, у світлих лісах 

та серед чагарників. Заходить у субальпійський, 

рідше — в альпійський пояс до 1880 м н. р. м. 

Зростає на вапнякових ґрунтах. Кальцефіл [17]. 

P. bifolia — європейсько-серед зем но мор сь-

кий вид [3]. В Україні поширений у Карпатах, 

Розточчі, Опіллі, на Поліссі, у північному Лі-

со степу, Степу, Криму [14]. У Закарпатті вид 

представлений спорадично по всій території. 

Відомо 55 місцезростань [6]. Неморальний вид, 

інколи трапляється в суборах на галявинах, 

узліссях, заболочених луках, серед чагарників.

D. maculatа — євросибірський вид, пошире-

ний майже по всій Європі, в Азії — до Серед-

нього Сибіру. В Україні трапляється в Карпа-

тах, лісовій та лісостеповій зонах [14]. У За-

карпатті поширений у гірській частині. Відомо 

38 місцезростань [6]. Зростає на вологих лу-

ках, болотах, серед чагарників, у заболочених 

лісах, уздовж струмків [14].

E. helleborine — євразійський вид. В Україні 

поширений у Карпатах, лісовій, лісостеповій, 

степовій зонах та Гірському Криму [14]. У За-

кар патті відомий з території всієї області. За-

фіксовано 48 місцезростань [6]. Має широку 

еколого-ценотичну амплітуду, зростає у лісах, 

на узліссях, у ярах на карбонатних ґрунтах [10].

T. globosа — європейсько-серед земно мор-

сь кий вид. В Україні трапляється в Карпатах, 

Прикарпатті, на західному Поліссі, західному 

та центральному Поділлі, у Гірському Криму 

[14]. Трапляється по всій гірській частині За-

карпатської області, за винятком районів При-

тисянської низовини. Відомо 63 місцезростання 

[6]. Заходить у субальпійський пояс до висо-

ти 1760 м н. р. м., у смугу криволісся. Зростає 

на задернованих вологих луках, гумусних, 

часто вапнякових ґрунтах. Кальцефіл [17].

У 2015 р. ми виявили нові місцезнаходження 

цих видів на г. Чолієнка (урочище «Вовчий»), 

на висоті близько 550 м н. р. м. на північному 

схилі з кутом нахилу 700. Місцезнаходження 

G. conopsea, P. bifoliа та T. globosа розташовані 

на сінокісній луці, на дерново-опідзолених, 

слабозволожених ґрунтах. У щільному тра в’я-

нистому покриві з проективним покриттям 

100 % домінують представники родини Poa-

ceae: Nardus stricta L. (22 %), Briza media L. (15 %), 

Holcus mollis L. (10 %), Agrostis capillaris L. (10 %), 

Phleum prаtense L. (5 %). Тут також зростаюсь 

Bistorta officinalis Delarbre, Cirsium erisithales (Jacq.) 

Scop., Leucanthemum vulgare Lam., Luzula sylva-

tica (Huds.) Gaudin, Potentilla erecta (L.) Ra-

eusch., Ranunculus acris L., Trifolium prа tense L., 

T. repens L. Менше ніж по 1 % припадає на 

Achillea millefolium L., Ajuga reptans L., Arnica 

montana L., Astrantia major L., Campanula glome-

rata L., Carlina acaulis L., Centaurea cyanus L., 

Daphne mezereum L., Filipendula ulmaria (L.) 

Ma xim., Fragaria vesca L., Galium aparine L., 

Gentiana asclepiadea L., Helleborus purpurascens 
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Рис. 1. Віковий спектр популяції Platanthera bifolia в 

урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)

Fig. 1. The age spectrum of Platanthera bifolia population 

in the Vovchyi locality (area of Bogdan village)

Waldst. & Kit., Lotus corniculatus L., Matteucia 

struthiopteris (L.) Tod, Phegopteris connectilis (Michx.) 

Watt, Plantago media L., Pyrethrum clusii Fisch. ex 

Rchb., Rumex acetosella L., Salix caprea L., Thy-

mus ucrainicus (Klokov & Des. — Shost.) Klokov, 

Tussilago farfara L., Vaccinium myrtyllus L., Viola 

reichenbachiana Jord. ex Boreau. Частка мо-

хового покриву із Pleurozium schreberi (Brid.) 

Mitt. та Polytrichum commune L. становить 20 %.

Площа популяції P. bifolia — 10 × 20 м. Роз-

ташування особин у ній нерівномірне. Щіль-

ність популяції — 5,8 особини / м2. Популяція 

включає особини прегенеративного та гене-

ративного станів, частка останніх — 60,3 %. 

Популяція неповночленна, регресивна. Вона 

має чітко виражений правобічний віковий 

спектр (рис. 1). Переважає генеративне роз-

множення, а випадіння молодих особин мож-

на пояснити насамперед впливом господар-

ської діяльності людини (сінокосіння, випа-

сання великої рогатої худоби), оскільки цей 

вид є переважно неморальним. 

Популяція G. conopsea займає площу — 300 × 

× 250 м. Велика крутизна схилу та суцільний 

тра в’янистий покрив зумовлюють нерівно-

мірний вертикальний розподіл особин. Щіль-

ність популяції — 18,5 особини/м2. У віково-

му спектрі домінують генеративні особини 

(62,2 %). Досліджена популяція є неповно-

членною, але нормальною, гомеостатичною, 

оскільки викошування рослин, які приуро-

чені до сприятливого екотопу, стимулює їх до 

вегетативного розмноження. Віковий спектр 

пра вобічний (рис. 2). 

Розташування особин у популяції T. glo bo-

sа — рівномірне. Її площа — 100 × 50 м. Щіль-

ність популяції — 4,0 особини/м2. У віково-

му спектрі домінують генеративні особини 

(62,5 %) (рис. 3). Досліджена популяція є не-

повночленною, регресивною. Генеративне та 

вегетативне розмноження дуже слабке.

Місцезнаходження E. helleborine та D. ma-

culatа розташовані на бурих лісових опідзоле-

них ґрунтах уздовж струмка. Праворуч струм-

ка простягається лісова смуга завширшки 4 м 

з домінуванням Picea abies (L.) Karst., а ліворуч — 

сінокісна лука. Деревостан лісосмуги — три-
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ярусний. Перший ярус утворений Picea abies. 

Середній вік дерев — 20 років, висота — до 15 м, 

діаметр стовбура — до 20 см. У другому ярусі 

домінує Acer pseudoplatanus L. з участю Carpinus 

betulus L. та Alnus incana (L.). Чагарниковий 

ярус складається з Corylus avellana L., Frangula 

alnus Mill., Grossularia uva-crispa (L.) Mill., Lo-

nicera xylosteum L., Rosa canina L., Salix alba L., 

S. caprea L., Sambucus nigra L., Sorbus aucuparia L. 

У підрості трапляються Fagus sylvatica L. та 

Quercus robur L. Проективне покриття тра в’я-

нистого покриву — 70 %. Тут зростають Achillea 

millefolium L., Actaea spicata L., Alchemilla sp., As t-

rantia major, Bellis perennis L., Betonica officinalis L., 

Рис. 2. Віковий спектр популяції Gymnadenia conopsea 

в урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)

Fig. 2. The age spectrum of Gymnadenia conopsea popula-

tion in the Vovchyi locality (area of Bogdan village)
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Рис. 4. Віковий спектр популяції Epipactis helleborine в 

урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)

Fig. 4. The age spectrum of Epipactis helleborine popula-

tion in the Vovchyi locality (area of Bogdan village)

Рис. 3. Віковий спектр популяції Traunsteinera globosа 
в урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)

Fig. 3. The age spectrum of Traunsteinera globosа popula-

tion in the Vovchyi locality (area of Bogdan village)

70

60

50

40

30

20

10

0
p j im v g

% Briza media, Caltha palustris L., Campanula glo-

merata, C. patula L., Carlina acaulis, Centaurea 

cyanus, Cirsium erisithales, Cruciata glabra (L.) Eh-

rend., Daucus carota L., Dryopteris filix-mas (L.) 

Schott, Epilobium parviflorum Schreb., Equisetum 

sylvaticum L., Fragaria vesca, Galinsoga parviflora 

Cav., Galium aparine L., Gentiana asclepiadea, Gle-

choma hederacea L., Helleborus purpurascens Walds. 

et Kit., Hypericum maculatum Crantz, Knautia ar-

vensis (L.) Coult., Leontodon danubialis Jacq, Leu-

canthemum vulgare Lam., Lotus corniculatus, Lu-

zula sylvatica, Lysimachia nummularia L., Medica-

go lupulina L., M. sativa L., Mentha arvensis L., 

Moneses uniflora (L.) A. Gray, Myosotis sylvatica 

Ehrh. ex Hoffm., Persicaria lapathifolia (L.) Dela-

bre, P. maculosa S. F. Gray, Plantago lanceolatа L., 

P. major L., P. media, Polygala comosa Schkuhr, 

Polygonatum verticillatum (L.) All., Potentilla erec-

ta, Prunella vulgaris L., Pyrethrum clusii, Ranuncu-

lus acris L., Rumex acetosella, Salvia glutinosa L., 

Solidago virgaurea L., Telekia speciosa (Schreb.) 

Baumg., Trifolium pratense, T. repens, Tussilago 

farfara, Veronica chamaedrys L., Vicia cracca L. 

На частку мохів (Pleurozium schreberi, Polytri-

chum commune) припадає 20 %.

Популяція E. helleborine займає площу 200 × 

× 50 м, розташування особин у ній рівномір-

не. Середня щільність популяції — 12,3 осо-

бини/м2. Частка молодих особин вища за таку 

дорослої генерації і становить 72,4 %. Попу-

ляція нормальна, повночленна, гомео ста тич-

на. Має місце інтенсивне генеративне понов-

лення, яке відіграє провідну роль у самопід-

триманні популяції. Вона має явно виражений 

лівобічний віковий спектр (рис. 4).

Площа популяції Dactylorhiza maculatа — 

100 × 50 м. Просторове розташування особин 

нерівномірне. Середня щільність популяції — 

59 особин/м2. У віковому спектрі домі нують 

молоді особини (81,3 %). На нашу думку, 

таку високу частку молодих особин у попу-

ляції можна пояснити флуктуаціями в ок ре-

мі роки, характерними для багатьох орхід-

них [1]. Популяція нормальна, повночлен-

на, гомеостатична. Переважає генеративне 

розмноження. Віковий спектр лівобічний 

(рис. 5).
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Рис. 5. Віковий спектр популяції Dactylorhiza maculatа 
в урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)

Fig. 5. The age spectrum of Dactylorhiza maculatа popula-

tion in the Vovchyi locality (area of Bogdan village)
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Висновки

Таким чином, популяції D. maculatа та E. hel-

leborine — нормальні, гомеостатичні, повно-

членні, оскільки є часткою сприятливих фі-

тоценозів та екотопів, популяції P. bifolia і 

T. glo bosa — неповночленні, регресивні. Це по-

в’я зано з тим, що P. bifolia зростає у неспри-

ятливих фітоценотичних, а T. globosa — у не-

сприятливих екологічних умовах. Крім того, 

на стан їх популяцій негативно впливає сис-

тематичне ви кошування в період масового 

цвітіння. Популяція G. conopsea, хоч і непо-

вночленна, але го меостатична. Вона зай має 

свою еколого-фі то ценотичну нішу, а вико-

шування в період цвітіння стимулює її вегета-

тивне поновлення.

Гербарні збори D. maculatа, E. helleborine, 

G. co nopsea, P. bifolia і T. globosa із нововиявле-

них місцезнаходжень передано до гербарних 

фондів Національного ботанічного саду імені 

М.М. Гришка НАН України.
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Види родини Orchidaceae урочища «Вовчий» гори Чолієнка (Українські Карпати (Закарпатська обл.))

Б.И. Москалюк 1, С.Я. Диденко 2
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ВИДЫ СЕМЕЙСТВА ОRCHIDACEAE 

УРОЧИЩА «ВОВЧИЙ» ГОРЫ ЧОЛИЕНКО 

(УКРАИНСКИЕ КАРПАТЫ (ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛ.))

Dactylorhiza maculatа, Epipactis helleborine, Gymnadenia 

conopsea, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa (Оr chi-

daceae) — редкие виды флори Украины, которые в 

условиях Карпат встречаются от низины до альпий-

ского пояса. Приведены данные о новых местонахож-

дениях этих видов в урочище «Вовчий» (Закарпатская 

обл.). Описаны географическое распрост ранение ви-

дов, их местообитания и современное со стояние по-

пуляций в новых местонахождениях. Исследованы 

ос новные демографические параметры видов в по-

пуляциях. Установлено, что популяции D. maculatа и 

E. helleborine — нормальные, гомеостатические, пол-

но членные, являются частью благоприятных фитоце-

нозов и экотопов, популяции P. bifolia, T. globosa — не-

полночленные, регресивные. Это связано с тем, что 

P. bifolia произростает в неблагоприятных фитоцено-

тических, а T. globosa — в неблагоприятных эко ло ги-

ческих условиях. Кроме этого, на состояние их попу-

ляций негативно влияет систематическое вы ка ши-

вание в период массового цветения. Популяция G. co-

nopsea, хотя и неполночленная, но гомеостатическая, 

она занимает свою эколого-фитоценотическую нишу.

Ключевые слова: Украинские Карпаты, местонахож-

дение, популяция, Закарпатская область, редкие ви-

ды, Orchidaceae, ареал.
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SPECIES OF THE ОRCHIDACEAE FAMILY 

IN THE VOVCHYI LOCALITY, CHOLYENCA 

MOUNTAINE (IN UKRAINIAN CARPATHIANS 

(ZAKARPATSKY REGION))

Dactylorhiza maculatа, Epipactis helleborine, Gymnadenia 

co nopsea, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa (Оr chi-

daceae) — are rare species of Ukrainian flora grown in the 

conditions of Carpathian mountains from the lowlands to 

the alpine zone. The study reveals the data about new lo-

calities of these species in the Vovchyi locality (Zakarpatsky 

region). Geographical distribution of species habitat and 

modern state of populations in new location are described. 

The main demographical parameters of species in popula-

tions are researched. It is found that populations of D. ma-

cu lata and E. helleborine are normal, homeostatic, com-

plete since they are parts of favorable phytocoenosis and 

ecotopes, populations of P. bifolia and T. globosa are incom-

plete and regressive. This is due to the fact that P. bifolia 

grows in poor phytocoenotic conditions and T. globosа — 

in poor environmental conditions. In addition, the status 

of their populations is negatively affected by the regular 

mowing during the mass flowering period. In spite of in-

completeness, the population of G. conopsea is homeo-

static and occupies its environmental and phytocoenotic 

niche.

Key words: Ukrainian Carpathians, locality, population, 

Zakarpatsky region, rare species, Orchidaceae, area.
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ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ BETULA PENDULA ROTH. 
В УРБОСИСТЕМІ м. КРИВОГО РОГУ

Досліджено життєздатність берези повислої (Betula pendula Roth.) в урбосистемі м. Кривого Рогу. Найбільші біо-
метричні показники у 34—36-річних дерев відзначено в насадженнях дендрарію ботанічного саду, парку і сквері міста 
(висота дерева — 16,3—17,2 м, діаметр стовбура — 26,0—28,3 см), найменші у дерев, які зростають поряд з мета-
лургійними комбінатами (11,9—12,6 м, 20,9—23,9 см). У дерев цих насаджень в 3,7—4,1 разу менший об’єм крони 
порівняно з рослинами дендрарію, в 2,4—2,6 разу нижчий середній показник життєвого стану, 61,70 % із них відзна-
чаються суховершинністю. Основним типом насаджень B. pendula в місті є куртинний, рослини висаджували пере-
важно на відстані 0,5—4,0 м. У віці 23—35 років рослини, які зростають усередині куртин, суттєво відстають у 
рості порівняно з деревами, розташованими по краю. У віці 35—40 років окремі рослини B. pendula в умовах м. Кривого 
Рогу поступово втрачають декоративність через розвиток суховершинності.

Ключові слова: Betula pendula, біометричні параметри, куртина, суховершинність, життєвий стан.
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Береза повисла (Betula pendula Roth.) — поши-

рений у Голарктиці вид, який зростає в різних 

природно-кліматичних зонах. Площа її ареалу 

становить близько 16,5 млн км2. Вид характе-

ризується формовим різноманіттям. Описано 

6 форм, які відрізняються за розташуванням 

гілок у кроні, кольором листків та їх формою. 

Середня тривалість життя в межах природного 

ареалу — 150 років, окремі дерева живуть 500 ро-

 ків [5]. B. pendula належить до найбільш світ-

лолюбних порід серед листяних, які ростуть у 

лісах України [7]. Маловимоглива до родючо-

сті ґрунтів, їх хімічного складу, фізичної будо-

ви, потужності кореневого проникнення у ша-

рі ґрунту [5]. Може рости на різних за фізич-

ним та хімічним складом ґрунтах з рН водної 

витяжки 5,5—7,5. У природному ареалі B. рen-

du la відрізняється великим поліморфізмом і 

значним екологічним діапазоном, зростає на 

найрізноманітніших ґрунтах: від скельних об-

ривів та осипів у гірських умовах до пісків і 

боліт на рівнинах, однак більше пристосована 

до легких, достатньо багатих повітрям едафо-

топів [12]. Зростає як на перезволожених за-

болочених місцях, так і в степових та лісосте-

пових районах з малим об’ємом опадів. В од-

накових ґрунтових умовах вона має перевагу 

над Pinus silvestris L., Tilia cordata Hill., Populus 

tre   mula L. за об’ємом і глибиною розповсю-

дження кореневої системи. В 7—9-річному 

ві ці корені берези проникають на глибину до 

70 см, а в 30-річному — до 150 см [7]. Корені 

взимку гинуть при температурі ґрунту –18…

–19 °С [12]. За шкалою вологолюбності дерев-

них рослин B. рendula належить до мезофітів. 

Одне дерево цього виду з 200 тис. листків у спе-

котний літній день випаровує до 70 кг во ди. 

Береза може зростати також на порівняно су-

хих ґрунтах. Характеризується високим рів-

нем жаростійкості [7]. Морозостійка порода, 

витримує сильні зимові морози, холодні віт ри, 

осінні та весняні заморозки. На європейській 

рівнині B. рendula не трапляється на ґрунтах з 

явними ознаками засоленості. На со лонцово-

со лончакових лучно-каштанових ґрун тах При-

чорномор’я вона росте погано. Однак це може 

бути пов’язано не тільки із засоленням, а й з 

атмосферною та ґрунтовою засухою, оскільки 

на дуже сухих ґрунтах береза не росте [11].
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B. pendula досить часто використовують в 

озелененні населених пунктів степової зони 

України, особливо активно — останні 40—

50 років. Участь цього виду, наприклад, у на-

садженнях міст Донецької області, де ця по-

рода відзначається відносною стійкістю, ста-

новить 1,8 %. Зафіксовано випадки як знач-

ного пошкодження дерев B. pendula, так і доб-

рого їх життєвого стану в різних насадженнях 

промислових міст. Біля великих промисло-

вих підприємств зі значним обсягом токсич-

них викидів рослини B. pendula характеризу-

ються недостатньою стійкістю [8]. Всебіч но-

го аналізу життєздатності B. pendula в про-

мислових містах степової зони України не 

проведено.

Мета роботи — оцінити життєздатність рос-

лин B. рendula в насадженнях м. Кривого Рогу 

залежно від антропотехногенного впливу. 

Матеріал та методи

Оцінку життєздатності проводили в межах ве-

ликого степового промислового міста Криво-

го Рогу, яке має загальну протяжність близько 

120 км. Насадження B. pendula трапляються в 

усіх районах міста. Для дослідження було об-

рано 8 ділянок з різним рівнем антропогенно-

го навантаження і техногенного забруднення. 

Це дендрарій Криворізького ботанічного саду 

НАН України (КБС, ділянка № 1), сквер «Каз-

кова поляна» (ділянка № 2), парк Героїв (ді-

лянка № 3), де рослини найменшою мірою за-

знають вплив чинників антропогенного по-

хо дження, тому їх розглядали як контрольні. 

Три ділянки було виділено в насадженнях біля 

проїзної частини на вул. Черкасова (ділянка 

№ 4), вул. Електрозаводська (ділянка № 5) та 

проспекті Металургів (ділянка № 6); ще дві — 

в насадженнях ділянок біля Північного гір-

ни чо-збагачувального комбінату (ПівнГЗК, 

ді лян ка № 7) і металургійного комбінату «Ар-

селорМітал» (ділянка № 8). Ділянки розта-

шовані приблизно по всій довжині міста на 

рівній відстані між собою в Тернівському, По-

кровському та Металургійному районах. На 

кожній ділянці було досліджено по 30 дерев 

30—40-річного віку. Крім того, в Покровсь-

кому районі, фактично в центральній частині 

міста, було досліджено 16 куртин B. pendula 

різної площі, які відрізнялися за схемами по-

садки, кількістю рослин (10—19 особин) та їх 

віком (23—35 років). У всіх насадженнях B. pen-

dula вимірювали висоту дерева, діаметр стов-

бура на висоті 1,3 м, площу проекції та об’єм 

крони за стандартною методикою [6]. Життє-

вий стан визначали за методикою В.А. Алєк-

сєєва за 5-ти бальною шкалою [1]. 

Статистичну обробку даних проводили за 

[3] з використанням пакета програм МС 

Еxcel.

Результати та обговорення

За середніми біометричними показниками 

рослини п’яти насаджень B. рendula в різних 

районах міста достовірно відрізнялися від 

рослин у КБС (табл. 1). За всіма параметрами 

дерева з дендрарію КБС переважали дерева з 

інших насаджень м. Кривого Рогу. Найменші 

біометричні показники відзначено у дерев, 

які зростали біля металургійного комбінату 

«АрселорМітал». Так, життєвий стан цих де-

рев був у 2,6 разу гірший, ніж у дерев з дендра-

рію КБС, висота рослин — на 30,8 % менша, 

діаметр стовбура — на 26,1 %, проекція кро-

ни — на 57,4 %, об’єм крони — на 75,6 % мен-

ше. Дещо вищими були показники у дерев з 

насадження біля ПівнГЗК, однак суттєво ниж-

чими, ніж у дерев з ботанічного саду, сквера і 

парка. Всі п’ять показників, які досліджували, 

у дерев, котрі зростали біля «АрселорМітал» і 

ПівнГЗК, були також меншими порівняно з 

деревами з трьох насаджень, де рівень техно-

генного забруднення був нижчим (ділянки 

№ 4—6). Найбільші відмінності виявлено у 

проекції та об’ємі крон дерев. От же, аеротех-

ногенне забруднення міського середовища не-

гативно впливає на ріст і розвиток B. рendula, 

особливо емісії великих металургійних комбі-

натів. Це підтверджує також кількість дерев із 

суховершинністю. У насадженні B. рendula КБС 

виявлено лише одне таке дерево (3,3 %), у 

сквері і парку — 5 (8,3 %), у куртинах біля до-

роги — 16 (17,8 %), біля металургійних комбіна-

тів — 37 (61,7 %). У дерев біля цих підприємств 
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довжина сухої частини крони становила 1—

4 м, у рослин, які зростали біля дороги, — до 

2 м, у сквері, парку і КБС — до 0,5 м.

Найбільш розвинені дерева B. рendula ви-

явлено в одному із парків м. Кривого Рогу. Їх 

висота становила 22 м, діаметр стовбура на 

рівні 1,3 м — 44 см, на рівні кореневої шийки — 

56 см. Вік дерев перевищував 40 років. У місті 

не знайдено довоєнні та післявоєнні (40-ві — 

50-ті роки ХХ ст.) посадки B. рendula. Березу 

почали активно використовувати в озеленен-

ні міста в кінці 1970-х та 1980-х роках. Са-

джанці висаджували переважно невеликими 

куртинами з різною відстанню між рослина-

ми, створювали березові гаї площею 1—2 га 

та проводили посадки дерев біля багатопо-

верхових будинків.

B. pendula — досить поширений вид у зеле-

них насадженнях м. Кривого Рогу. Так, в од-

ному із семи районів міста виявлено 16 кур-

тин B. pendula і понад 15 невеликих групових 

посадок з кількістю рослин менше 10. У кур-

тинах кількість дерев варіювала від 10 до 19, 

пло ща куртин — від 21 до 200 м2 (табл. 2). Де-

рева в межах куртин були однакового віку, 

тоді як у різних куртинах їх вік становив від 

23 до 35 років. Рослини в куртинах висаджу-

вали на різній, зазвичай незначній відстані 

одна від одної (0,5—5,0 м). Усі 16 куртин розта-

шовані на невеликій відстані (4—8 м) від цен-

тральних доріг району. Наймолодші (23-річ ні) 

рослини куртини № 1 мали найменші біомет-

ричні характеристики: їх висота в середньому 

становила 9,2 м, а діаметр стовбура — 8,9 см. 

Це приблизно в 2 і 3 рази відповідно менше, 

ніж у найбільш дорослих (35-річних) дерев 

куртини № 16. 

У віковий період з 23 до 35 років рослини 

B. pendula в умовах м. Кривого Рогу відзна-

чаються активним ростом. У несприятливих 

кліматичних умовах сухого степу всі деревні 

рослини ростуть дещо інакше, ніж у лісовій 

зоні — вони стають швидкорослими. В степу 

знижується максимальна висота дерев порів-

няно з рослинами бореальних лісів у серед-

ньому на 12—14 м [10].

Таблиця 2. Біометричні показники Betula pendula в куртинних насадженнях біля доріг 
у Покровському районі м. Кривого Рогу

Table 2. Biometric indicators in clump of trees of Betula pendula along roads of the Pokrovsky district of Krivyi Rih

№
 к

у
р

т
и

н
и

Вік

дере ва,

роки

Кіль-

кість 

дерев, 

екз.

Розміри 

куртини, 

м2

Схема 

розміщення

дерев, 

(min/max), м

Відстань 

від дороги, м

Висота 

дерева, м

Діаметр 

стовбура, см
Середній показник 

життєвого стану 

дерев, %
M ± m

1 23 10 5 × 10 1,0/5,0 4,0 9,2 ± 0,8 8,9 ± 0,7 60

2 24 13 5 × 15 1,0/4,0 5,0 11,4 ± 0,5 16,2 ± 1,5 69

3 24 13 10 × 5 1,0/3,0 6,0 13,7 ± 0,7 16,6 ± 1,3 77

4 26 10 4 × 7 1,0/2,0 4,0 14,3 ± 0,9 18,4 ± 1,9 70

5 26 15 5 × 10 1,0/3,0 4,5 14,5 ± 0,5 21,4 ± 1,1 67

6 26 18 8 × 15 0,5/3,0 4,5 14,4 ± 0,6 18,8 ± 1,4 61

7 27 11 5 × 5 0,5/3,0 7,0 15,0 ± 0,7 19,7 ± 1,4 45

8 27 12 7 × 5 0,5/3,0 4,0 14,2 ± 0,7 22,6 ± 2,2 50

9 28 11 3 × 7 0,5/4,0 5,0 16,2 ± 1,1 22,2 ± 1,9 73

10 28 19 20 × 6 1,0/2,0 4,0 17,3 ± 0,7 21,7 ± 1,4 74

11 28 11 5 × 10 1,5/4,0 5,0 15,3 ± 0,8 24,5 ± 1,9 64

12 30 10 5 × 5 1,0/4,0 6,0 15,4 ± 1,0 24,0 ± 2,0 70

13 32 10 8 × 5 0,5/2,0 6,0 16,0 ± 0,8 24,4 ± 2,0 60

14 34 10 5 × 9 1,0/2,5 4,0 16,1 ± 1,3 26,4 ± 1,4 50

15 34 19 20 × 10 1,0/3,0 5,0 16,3 ± 1,4 26,5 ± 1,7 68

16 35 10 3 × 10 1,5/2,0 8,0 17,1 ± 0,8 27,7 ± 2,1 80
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Середній показник життєвого стану рослин 

у 16 куртинах м. Кривого Рогу варіював від 45 

до 80 %. Дерева куртин, які мали низькі по-

казники життєвого стану (45—50 %), мало 

відрізнялись за біометричними характеристи-

ками від одновікових дерев з кращим рівнем 

життєвості (73—80 %). Із загальної кількості 

дерев B. pendula 16 куртин (202 екз.) 79 (39,1 %) 

дерев були суховершинними. У дерев, у яких 

не відбувалось засихання верхівки, відзначено 

зниження облиствленіння і наявність сухих 

гілок в інших частинах крони.

У період активного росту дерев B. pendula 

(23—35 років) близько 40 % із них, які зроста-

ють у куртинах біля центральних доріг м. Кри-

вого Рогу, пошкоджуються. Це стосується не 

лише груп рослин, які близько розташовані 

до автомагістралей. Очевидно, що пошкоджен-

ня дерев B. pendula, насамперед ранній розви-

ток суховершинності, пов’язані не лише із 

дією токсичних вихлопних газів автотран-

спорту, а і з комплексом несприятливих умов 

урботехногенного середовища, який в останні 

10—15 років доповнюється негативним впли-

вом кліматичних змін. Це пов’язано з 2-3-мі-

сячними посухами і високими температурами 

наприкінці літа та на початку осені. Якщо в 

першій половині вегетаційного періоду дерева 

B. pen dula в насадженнях м. Кривого Рогу за-

звичай відзначаються добрим рівнем життє-

вості, то в другій половині через посухи та 

низьку вологість повітря багато дерев перебу-

вають у пригніченому стані. У таких дерев уже 

в серпні починається передчасний листопад.

Рослини, які зростають по периметру кур-

тин, зазвичай відрізняються за біометрични-

ми характеристиками від дерев, розташованих 

у центральній частині куртини. В лісознавстві 

рекомендують таксацію насаджень з вираже-

ним груповим розміщенням рослин здійсню-

вати з урахуванням цих особливостей [2]. У 

зв’язку з цим проведено аналіз відмінностей 

Таблиця 3. Відмінності у біометричних характеристиках дерев Betula pendula, які зростають по краю та всередині куртини 

Table 3. Differences in the biometrical characteristics of trees Betula pendula outside and in the middle clump of trees 

№ 

курти-

ни

Вік

дерева, 

роки

Дерева, які зростають по краю куртини,

при p = 0,05

Дерева, які зростають всередині куртини,

при p = 0,05

Кількість 

дерев, 

екз.

Висота

дерева, м

Діаметр

стовбура, см
Кількість 

дерев, 

екз.

Висота

дерева, м

Діаметр

стовбура, см

M ± m M ± m

1 23 5 11,2 ± 0,4 10,4 ± 1,0 5 7,1 ± 0,8 * 7,4 ± 0,5 *

2 24 9 12,9 ± 0,5 17,7 ± 1,8 4 9,9 ± 1,0 * 12,9 ± 0,7 *

3 24 8 14,9 ± 0,4 18,9 ± 1,3 5 11,6 ± 1,3 * 13,1 ± 1,9 *

4 26 7 15,4 ± 0,9 21,0 ± 1,7 3 10,0 ± 1,9 * 12,0 ± 1,4 *

5 26 11 15,4 ± 0,4 22,9 ± 1,2 4 12,3 ± 1,0 * 17,5 ± 0,6 *

6 26 12 15,6 ± 0,5 20,9 ± 1,6 6 12,0 ± 0,6 * 14,5 ± 1,8 *

7 27 8 16,1 ± 0,5 20,9 ± 1,8 3 12,0 ± 0,7 * 16,7 ± 0,4 *

8 27 8 15,4 ± 0,6 26,8 ± 1,8 4 11,8 ± 1,0 * 14,3 ± 1,7 *

9 28 7 17,7 ± 1,4 26,3 ± 0,9 4 13,5 ± 0,8 * 15,0 ± 1,1 *

10 28 14 18,7 ± 0,4 23,5 ± 1,5 5 13,8 ± 1,2 * 17,3 ± 2,1 *

11 28 6 17,3 ± 0,5 27,8 ± 2,2 5 12,9 ± 0,6 * 20,4 ± 2,2 *

12 30 7 17,1 ± 0,6 27,0 ± 1,7 3 11,3 ± 0,9 * 17,0 ± 1,2 *

13 32 6 17,5 ± 0,5 29,0 ± 0,6 4 14,7 ± 1,0 * 16,5 ± 1,5 *

14 34 6 18,6 ± 0,6 28,8 ± 1,6 4 12,3 ± 1,6 * 22,7 ± 0,6 *

15 34 12 18,7 ± 1,3 29,3 ± 1,9 7 12,1 ± 2,6 * 21,7 ± 2,6 *

16 35 6 18,5 ± 0,5 31,5 ± 1,8 4 14,8 ± 1,3 * 22,0 ± 2,5 *

* Дані є статистично значущими (р < 0,05).
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за біометричними показниками дерев куртин 

B. pendula (табл. 3). У всіх куртинах дерева, 

які зростали по краю куртин, були суттєво 

вищими і мали товстіший стовбур, ніж роз-

ташовані всередині рослини: мінімальні від-

мінності за висотою становили 16 %, за діа-

метром стовбура — 20,1 %, максимальні — 

відповідно 36,6 і 43,1 %. Цент ральні дерева 

куртин були більш пригнічені за радіальним 

ростом  (у середньому — на 33,4 %), ніж у ви-

соту (26,0 %). Краща розвиненість перифе-

рійних рослин куртин B. pendula спричинена 

насамперед тим, що вони отримують більше 

сонячного світла, ніж дерева у цент ральній 

частині куртин. 

Очевидно, що зазначені схеми посадки са-

джанців B. pendula (див. табл. 2) прийнятні 

для молодих рослин, але коли вони досягають 

20-річного віку, то починаються виявлятись 

ефекти пригнічення росту дерев усередині 

куртин, тому потрібно відмовитися від схем 

посадки саджанців B. pendula в куртинах з від-

станню між рослинами 0,5—3,0 м. Відомо, що 

зменшення відстані між деревами збільшує 

конкуренцію за місцезростання та поживні 

речовини.

Куртинний спосіб посадок дерев у лісопар-

ках та містах передбачає їх розміщення з від-

критим простором [9], зазвичай на невеликій 

площі (до 1,0 —1,2 га) [4]. Куртини є перехідним 

об’ємно-просторовим елементом між більш 

чітко вираженою групою і масивом [9], а в 

містах — між деревними рослинами, будівля-

ми та дорогами. Зазвичай куртини переважно 

складаються з однієї породи [13,14] з відстан-

ню 4 м між деревами (625 особин на 1 га) і роз-

ташовуються на відстані від пішохідної доріж-

ки не менше ніж 4 м [14]. Загущеність посадок 

B. pendula в куртинах м. Кривого Рогу призво-

дить до зниження їх декоративного ефекту 

через пригніченість рослин в їх центральних 

частинах.

Висновки

Таким чином, у віці 35 років в окремих дерев 

B. pendula (3,3—9,3 %) навіть за умов низького 

антропогенного і техногенного навантаження 

(дендрарій, сквер, парк) у великому промис-

ловому місті степової зони України починає 

розвиватися суховершинність крони. Відми-

рання верхньої частини крони значно поси-

люється у дерев, котрі зазнають вплив ви-

хлопних газів автотранспорту та особливо 

викидів великих металургійних підприємств 

(61,7 % рослин).

Спосіб розміщення B. pendula на території 

м. Кривого Рогу в нечисленних (10—19 осо-

бин) щільних групах (куртинах) сприяє ак-

тивному росту і розвитку дерев у віці від 23 до 

35 років, особливо у рослин, які займають пе-

риферичне положення. Уже у віці 28 років де-

рева в середньому досягають 17,3 м у висоту, а 

у 35 років — 27,7 см у діаметрі. Щільні групові 

насадження B. pendula в куртинах з розміщен-

ням дерев за схемою 1—4 м одна від одної 

спричиняють пригнічення росту рослин, роз-

ташованих у центральній частині куртин. Де-

рева, які зростають усередині куртин, мають 

меншу на 36,6 % висоту і на 43,1 % — товщину 

стовбура, ніж дерева, розташовані по краю.

У цілому B. pendula можна широко застосо-

вувати в озелененні промислових міст степо-

вої зони України, однак її декоративний ефект 

без додаткових агротехнічних заходів, насам-

перед поливу, починає зменшуватися в 35— 

40-річ ному віці.
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И.И. Коршиков 1, Ю.Н. Петрушкевич 2

1 Криворожский ботанический сад НАН Украины, 

Украина, г. Кривой Рог 
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ BETULA PENDULA 

ROTH. В УРБОСИСТЕМЕ Г. КРИВОГО РОГА

Исследована жизнеспособность березы повислой (Be-

tula pendula Roth.) в урбосистеме г. Кривого Рога. Наи-

большие биометрические показатели у 34—36-лет них 

деревьев отмечены в насаждениях дендрария ботани-

ческого сада, парка и сквера города (высота дерева — 

16,3–17,2 м, диаметр ствола — 26,0–28,3 см), наи-

меньшие — у деревьев, которые ростут рядом с ме тал-

лур гическими комбинатами (11,9–12,6 м и 20,9– 

23,9 см). У деревьев этих насаждений в 3,7–4,1 раза 

меньше объем кроны по сравнению с растениями 

дендрария, в 2,4–2,6 раза ниже средний показатель 

жизненного состояния, 61,7 % из них имеют сухо-

вершинность. Ос новным типом насаждений B. pen-

dula в городе является куртинный, растения выса-

живали преимущест венно на расстоянии 0,5–4,0 м. 

В возрасте 23–35 лет растения, произрастающие все-

редине куртин, сущест венно отстают в росте по срав-

нению с деревьями, расположенными по краю. В воз-

расте 35–40 лет отдельные растения B. pendula в усло-

виях г. Кривого Рога постепенно теряют декоратив-

ность из-за развития суховершинности.

Ключевые слова: Betula pendula, биометрические па-

раметры, куртина, суховершинность, жизненное со-

стояние.

I.I. Korshikov 1, Yu.M. Petrushkevych 2

1 Krivyi Rih Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Krivyi Rih 
2 Donetsk Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Krivyi Rih 

VIABILITY OF BETULA PENDULA ROTH. 

IN URBANSYSTEM OF KRIVYI RIH

We investigated the viability of silver birch (Betula pendula 

Roth.) in the urbanized system of Krivyi Rih. The largest 

biometric indicators of the 34–36 year old trees are 

marked in plantations growing in the arboretum of bo-

tanical garden as well in the park and the square (h = 

16.3–17.2 m; D = 26.0–28.3 cm) and substantially less 

than the trees, plantations are located near the steel mills 

(h = 11.9–12.6 m; D = 20.9–23.9 cm). Trees in these 

plantations have the vo  lume of the crown in 3.7–4.1 times 

smaller, the average life status in 2.4–2.6 times lower than 

in comparison with the plants in the arboretum and 61.7 % 

of the trees in plantations in the emission zone of metallur-

gical combines have the dieback. The main type of B. pen-

dula plantings is clumb of trees, where plants were planted 

in most cases at a distance of 0.5–4.0 m; it causes signifi-

cant inhibition of 23–35-year-old trees growing in the 

central parts of clumbs. Some of 35–40-year-old trees of 

B. pendula gradually loses its decorative effect due to the 

development of the dieback.

Key words: Betula pendula, biometric parameters, clumb 

of trees, dieback, life status.
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Криворізький ботанічний сад НАН України
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КОЛЕКЦІЯ ВИДІВ РОДУ CRATAEGUS L. 
У КРИВОРІЗЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ НАН УКРАЇНИ: 
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН

Досліджено історію створення колекції видів роду Crataegus L. в умовах Криворізького ботанічного саду НАН України. 

Встановлено, що основну кількість глодів було висаджено у 1980—1992 та 2009—2016 рр., а саме 70 зразків загальною 

кількістю 387 екземплярів. Сучасний таксономічний склад інтродукованих глодів нараховує 59 видів, 5 різновидів, 

1 культивар. Визначено основні біометричні та еколого-біологічні характеристики глодів, які пройшли багаторічні 

інтродукційні  випробування.

Ключові слова: інтродукція, видовий склад, еколого-біологічні особливості, життєвий стан.
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Одним з важливих завдань ботанічних садів у 

вирішенні проблем збереження та збагачення 

фіторізноманіття є залучення до інтродукції ро-

дових комплексів деревних рослин. Найбільш 

цінними для оптимізації міського середовища 

є види декоративні, рідкісні, стійкі до умов ра-

йону інтродукції, придатні для використання 

у зелених насадженнях промислового міста, 

плодівництві, рекультивації порушених земель. 

До таких видів належать представники роду 

Crataegus L. родини Rosaceae Juss., більшість з 

яких є мезоксерофітами, перспективними 

для інтро дукції у степовій зоні [16]. Нині цей 

рід нараховує, за різними даними, від 300 до 

890 видів, тоді як раніше — 1500 видів [8]. Змен-

шення таксономічної кількості відбулося за 

рахунок північноамериканських глодів. Якщо 

за даними [9] їх кількість становила 1125, то 

потім американські вчені на підставі отрима-

них даних зменшили цю цифру [19, 20]. 

Колекції ботанічних садів України налічують 

6 аборигенних видів та 71 вид і 10 культиварів 

інтродукованих глодів [6]. На Криворіжжі, 

розташованому у підзоні різнотравно-тип ча-

ково-ковилового степу, природно зростає Cra-

taegus fallacina Klokov [1, 7], який використо-

вують дуже обмежено в зелених насадженнях 

міста. Тому збагачення дендрофлори Криво-

ріжжя новими видами та культиварами глоду 

становить значний інтерес. 

Матеріал та методи

Об’єктом досліджень була колекція інтроду-

кованих видів роду Crataegus (2002—2016) Кри-

ворізького ботанічного саду НАН України 

(КБС) [15]. Ідентифікацію рослин проводили 

в польових умовах і за зібраним гербарним ма-

теріалом, використовуючи визначники та до-

відники [4, 11, 17, 18, 21, 22]. Життєвий стан 

оцінювали за методикою Л.С. Савельєвої [12]. 

Біоморфологічний аналіз проводили за І.Г. Се-

ребряковим [13]. Географічний аналіз здійс-

нено за флористичним районуванням Землі 

А.Л. Тахтаджяна [14]. Посухостійкість визна-

чали за 6-бальною шкалою С.С. П’ят ницького 

[10], зимостійкість — за 5-бальною шкалою 

І.А. Добровольського [5], інтенсивність цві-

тіння та плодоношення — за 6-бальною шка-

лою А.Г. Головача [3].

Результати та обговорення

Створення колекції видів Crataegus у Криво-

різькому ботанічному саду НАН України роз-

почалося на початку його будівництва у 1980 р. 

У 1992 р. колекція нараховувала 61 зразок гло-

ду (види, різновиди та культивари) загальною 

кількістю 325 екз. (рис. 1). Активне поповнен-

ня колекції глодів відновилося у 2009 р. і до 
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2016 р. було висаджено ще 19 зразків загаль-

ною кількістю 62 екз. Основна кількість са-

джанців глоду вирощена з насіння, отриманого 

з ГБС РАН (Москва) — 36 %, Саласпілса (Лат-

вія) — 25 %, Донецького ботанічного саду — 

4 %, Новосибірського ботанічного саду РАН — 

3 %, дендропарку «Асканія-Нова» — 3 %, До-

слідного господарства «Мещерське» (Росія) — 

3 %, Кишинева (Молдова) — 3 % (рис. 2). По 

одному зразку було вирощено з насіння, от-

риманого із 17 пунктів (23 %), а саме з ден-

дропарку «Олександрія», дендропарку «Трос-

тянець», Ботанічного саду Одеси, Бєльців 

(Молдова), Ужгорода, Ростова-на-Дону (Ро-

сія), Санкт-Петербурга (Росія), Ботанічного 

са ду імені акад. О.В. Фоміна (Київ), Націо-

нального ботанічного саду імені М.М. Гришка 

(Київ), Нікітського ботанічного саду (Ялта), 

Архангельська (Росія), Таллінна (Естонія), 

Дубліна (Ірландія), Чебоксарів (Росія), Ґете-

борга (Шве ція), Йош кар-Оли (Росія), Ниж-

нього Новгорода (Росія).

Нині колекція нараховує 54 види, 5 гібридів, 

4 різновиди, 1 культивар, які належать до 15 сек-

цій. За флористичним розподілом А.Л. Тахта-

джяна 27 видів глоду походять з Атлантико-Пів-

нічноамериканської області, 10 — з Циркумбо-

реальної області, 6 — з Іра но-Туранської облас-

ті, 2 — зі Східноазійської області, ще 2 види — з 

області Скелястих гір [14]. Дві області охоплю-

ють ареали 5 видів: Циркумбореальну та Схід-

ноазійську — 2 види, Циркумбореальну та 

Рис. 1. Динаміка формування таксономічного складу колекції видів Crataegus L. 

Криворізького ботанічного саду  НАН України

Fig.1. Dynamics of collection forming of species of the genus Crataegus L. in Kryvyi Rih 

Botanical Garden of the NAS of Ukraine

Рис. 2. Джерела надходження зразків видів роду Cra-

taegus L. із колекції Криворізького ботанічного саду  

НАН Ук раїни

Fig. 2. Receipt sources of samples of genus Crataegus L. collec-

tion of Kryvyi Rih Botanical Garden of the NAS of Ukraine 
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Іра но-Туранську — 2, Циркумбореальну та Ат-

лантико-Пів ніч но аме риканську — 1, Циркум-

бореальну та Середземноморську — 1. Три об-

ласті (Циркумбореальну, Ірано-Туранську, Схід-

ноазійську) охоплює ареал 1 виду.

Більшість глодів колекції КБС щорічно 

цвітуть та плодоносять, а саме 44 види, 3 гіб-

риди, 3 різновиди, 1 культивар (таблиця). Ін-

тенсивність цвітіння та врожайності впро-

довж усіх років досліджень були стабільно ви-

сокими (5 балів) у глодів, які належать до секції 

Oxyacanthae Loud. Менші показники відзна-

чено у глодів із секції Sanguineae C.K. Schneid. 

та Pinnatifidae С. K. Schneid.: у рослин віком 

до 20 років — 3—5 балів, нині (у віці 26—33 ро-

ків) — 0—3 бали. Інтенсивність цвітіння та 

врожайності від 4 до 5 балів зафіксовано у гло-

дів із секцій Brainerdianae Eggl., Сoccineae 

Loud., Crus-gallinae Rehd., Dilatatae Sarg., Ma-

cracanthae Loud., Molles Sarg., Rotundifoliae Eggl., 

Таблиця. Біометричні та еколого-біологічні характеристики видів роду Crataegus L. 
в колекції Криворізького ботанічного саду НАН України

Table. Biometrical, ecological and biological characteristics of species of the genus Crataegus L. 
in collection of Kryvyi Rih Botanical Garden of the NAS of Ukraine
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C. alemanniensis Cinovskis 1986 1 5,5 6,2 5 5 1 1 Д 8

C. ambigua A.K. Becker 1992 4 3,1 ± 0,2 4,1 ± 0,2 5 5 1 1 Д 8

C. arcansana Sarg. 1992 1 1,9 2,5 5 5 2 1 Д 8

C. arnoldiana Sarg. 1986 7 5,1 ± 0,5 5,8 ± 0,2 5 5 2 1 Д 7

C.canadensis Sarg. 1992 4 3,0 ± 0,5 3,5 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8

C. chlorosarca Maxim. 1985 5 1,8 ± 0,3 2,2 ± 0,1 2 3 6 1 Ч 3

C. coccinioides Ashe 1988 6 5,5 ± 0,2 6,0 ± 0,1 5 5 2 1 Д 8

C. crus-galli L. 1986 6 4,4 ± 0,5 5,1 ± 0,3 5 5 2 1 Д 7

C. densiflora Sarg. 1989 5 3,7 ± 0,4 4,2 ± 0,2 4 5 2 1 Д 7

C.× dipyrena Pojark. 1992 1 2,0 2,5 5 5 1 1 Д 8

C. douglasii Lindl. 1988 12 3,2 ± 0,5 3,9 ± 0,9 3 4 6 1 Ч 5

C. ellwangeriana Sarg. 1988 8 5,0 ± 0,2 5,4 ± 0,2 4 5 2 1 Д 7

С. fallacina Klokov 1980 1 5,5 6,7 5 5 1 1 Д 8

C. faxonii Sarg. 1988 1 2,6 3,4 5 5 2 1 Д 8

C. fecunda Sarg. 1989 5 4,2 ± 0,4 4,9 ± 0,1 5 5 2 1 Д 7

C. ferganensis Pojark. 1988 1 2,1 2,5 1 3 6 1 Ч 3

C. flabellata Bosc ex Spach) 

K.Koch

1987 5 3,6 ± 0,3 4,5 ± 0,2 4 5 2 1 Д 7

C. flava Aiton 1992 4 2,2 ± 0,5 2,8 ± 0,2 2 2 5 3 Д 6

C. grayana Eggl. 1989 6 4,0 ± 0,3 4,5 ± 0,2 5 5 2 1 Д 7

C. horrida Medik. 1989 6 2,8 ± 0,5 3,5 ± 0,3 4 5 2 1 Д 8

C. integriloba Sarg. 1989 4 4,6 ± 0,3 5,0 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8

C. irrasa Sarg. 1989 16 3,8 ± 0,4 4,5 ± 0,2 4 5 2 1 Д 8

C. jesupii Sarg. 1989 2 1,8 ± 0,2 2,5 ± 0,1 4 4 2 1 Д 8

C.jonesae Sarg. 1992 3 2,7 ± 0,2 3,5 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8

C. korolkowii L. Henry 1985 1 2,1 2,8 2 1 6 1 Ч 5

C. laevigata (Poir.) DC. ‘Paul 

Scarlet’

1987 8 5,2 ± 0,5 6,3 ± 0,2 5 5 1 1 Д 8
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C. laurentiana Sarg. 1992 2 2,5 ± 0,3 3,2 ± 0,1 5 5 2 1 Ч 8

C. laurentiana Sarg. var. bru-

netiana (Sarg.) Kruschke

1992 2 2,4 ± 0,2 3,1 ± 0,1 5 5 2 1 Ч 8

C. macrosperma Ashe var. acu-

ti loba Sarg. Eggl.

1986 3 3,6 ± 0,5 4,7 ± 0,2 4 5 2 1 Ч 6

C. maximowiczii C.K. Schneid. 1986 5 2,3 ± 0,5 2,5 ± 0,8 2 4 6 1 Ч 3

C. microphylla K.Koch 1987 1 3,1 3,5 5 5 1 1 Д 8

C. monogyna Jacq. 1986 20 3,6 ± 0,4 5,5 ± 0,3 5 5 1 1 Д 8

C. nigra Waldst. et Kit 1986 6 2,2 ± 0,3 2,7 ± 0,5 2 4 5 1 Ч 4

С. palmstruchii Lindm. 1992 1 1,4 1,7 5 5 1 1 Д 8

C.pedicellata Sarg. 1989 18 5,3 ± 0,5 5,9 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8

C. pinnatifida Bunge 1986 5 4,2 ± 0,3 5,2 ± 0,2 4 4 3 1 Ч 5

C. plagiocepala Pojark. 1992 3 2,7 ± 0,1 3,2 ± 0,1 5 5 1 1 Д 8

C. pringlei Sarg. 1988 14 5,0 ± 0,5 5,5 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8

C. prona Ashe 1989 8 2,8 ± 0,3 3,2 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8

C. pseudoheterophylla Pojark. 1988 5 4,6 ± 0,2 5,2 ± 0,1 5 5 1 1 Д 8

C. remotilobata Raikova ex Po-

pov

1992 2 2,3 ± 0,2 2,8 ± 0,2 3 4 5 1 Ч 7

C. rivularis Nutt. 1992 1 1,9 2,5 1 2 6 1 Ч 4

C. sanguinea Pall. 1986 6 1,9 ± 0,3 2,1 ± 0,5 2 4 6 1 Ч 3

C. scabrida Sarg. var. dunbaris 1989 10 3,0 ± 0,2 3,4 ± 0,2 5 5 2 1 Д 8

C. × schroederi (Regel) 

Koehne ex Spaith

1987 4 4,6 ± 0,4 5,3 ± 0,3 3 4 5 1 Ч 5

C. songarica C.Koch 1988 6 5,5 ± 0,2 6,4 ± 0,1 5 5 1 1 Д 8

C. steveni Pojark. 1988 8 3,2 ± 0,2 3,9 ± 0,5 5 5 1 1 Д 8

C. stonei Sarg. 1992 1 1,8 2,5 5 5 2 1 Д 8

C. submollis Sarg. 1986 10 5,1 ± 0,4 5,9 ± 0,2 5 5 2 1 Д 7

C. × tianschanica Pojark. 1992 3 2,1 ± 0,4 3,0 ± 0,3 1 3 6 1 Ч 5

C. turkestanica Pojark. 1988 2 5,0 ± 0,2 5,5 ± 0,1 5 5 1 1 Д 8

Продовження таблиці /Continuation of the table
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Silvicolae Beadle, Tenuifoliae Sarg. Не цвіте у віці 

26 років C. rivularis Nutt., який належить до 

секції Douglasinae Eggl. C. flava Ait. із секції 

Flavae Loud. цвіте нещорічно, а якщо квітує, 

то незавжди плодоносить унаслідок осипання 

зав’язі під час літніх посух або має невелику 

кількість плодів. Цей вид походить з найбільш 

віддаленого місцезростання (Флорида) і по-

терпає від кліматичних умов степового Кри-

воріжжя. 

За результатами багаторічних спостережень, 

досліджені види Crataegus не пошкоджуються 

низькими зимовими температурами, тому їх 

зимостійкість оцінено 1 балом, за винятком 

C. flava, в якого підмерзають однорічні пагони 

(3 бали). Що стосується посухостійкості, то 

серед євразійських глодів страждають лише 

вологолюбні види із секції Sanguineae, які по-

ходять з Далекого Сходу, Сибіру, гірських ра-

йонів Південно-Східної Європи та Середньої 

Азії: спостерігали усихання листя та молодих 

пагонів (C. nigra Waldst. et Kit, C. remotilobata 

Raikova ex Popov), скелетних гілок першого 

порядку або навіть усієї надземної частини 
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(C. chlorosarca Maxim., C. ferganensis Pojark., 

C. korolkowii L. Henry, C. maximowiczii C.K. Schneid., 

C. sanguinea Pall., C. × tianschanica Pojark.). Не 

витримав посушливості степового клімату 

C. dahurica Koehne (роки посадки — 1980 та 

1986), в експозиціях якого поступово до 2015 р. 

загинули всі екземпляри (7 балів). Дещо мен-

ше потерпає від посухи С. pinnatifida Bunge із 

секції Pinnatifidae, який має південніший аре-

ал: у нього влітку обгоряє та опадає частина 

листків (3 бали). Решта євразійських глодів 

(усі види секції Oxyacanthae) влітку не потер-

пають від нестачі вологи, тому їх посухостій-

кість оцінено1 балом.

У північноамериканських глодів, які похо-

дять зі східної частини континенту (види сек-

цій Brainerdianae, Coccineae, Crus-gallinae, Di-

la  tatae, Macracanthae, Molles, Rotundifoliae, Sil-

vicolae, Tenuifoliae), у засушливий період лист-

ки частково втрачають тургор (2 бали). Рос-

лини глодів із західної та південної частини 

Північної Америки (види секцій Douglasinae 

і Flavae) за шкалою посухостійкості оцінено 

6 балами через всихання скелетних гілок пер-

шого порядку. 
Інтродуковані глоди відрізняються за жит-

тєвими формами. Більшість з них за класифі-

кацією І.Г. Серебрякова можна віднести до 

перехідних між небагатостовбуровими (пле-

йокормними) деревами субальпійського і суб-

арктичного типу (проміжні форми від типо-

вих дерев і чагарників) та одностовбуровими з 

низьким штамбом деревами лісостепового і 

са ванно-лісового типу [2, 13].

В умовах КБС більшість глодів формують 

невисокі одно-, тристовбурові (часто зі збе-

реженням домінуючої ролі головного мате-

ринського стовбура) дерева з низько опуще-

ною кроною. До цієї групи належать види із 

секцій Oxyacanthae, Dilatatae, Flavae, Coccineae, 

Molles, Silvicolae. Глоди північноамерикансь-

ких секцій Rotundifoliae, Macracanthae, Crus-

gallinae і Te  nui foliae формуються як дерева лі-

со степового та саванно-лісового типу (одно-

стовбурові, з низьким штамбом, який не ви-

різняється в кроні головною віссю серед міц-

них бічних гілок).

 Риси чагарникової форми притаманні зов-

нішньому вигляду всіх видів секцій із Sangui-

neae, Pinnatifidae, Douglasinae, а також північ-

ноамериканських видів C. laurentiana Sarg. та 

його різновиду var. brunetiana (Sarg.) Kruschke, 

C. macrosperma Ashe var. acutiloba Eggl. Ці види 

найбільш близькі до групи пухких аероксиль-

них чагарників. Крім того, рослини одного й 

того самого виду залежно від умов зростання 

можуть мати різну життєву форму, що іноді 

ускладнює віднесення рослини до певного 

типу. Наприклад C. chlorosararca та C. maxi-

mowiczii на території дендрарію КБС в одних 

умовах (при частковому затіненні) формують-

ся як одностовбурові або небагатостовбурові 

дерева, а в інших (на відкритому місці) — як 

дерева лісостепового типу.

До чагарників віднесено 15 видів глоду, з 

них 10 видів походять з Євразії, 5 — з Північ-

ної Америки. Форма крони чагарникових гло-

дів Євразії несиметрична, шатроподібна, з Пів-

нічної Америки — симетрична, компакт на, 

більш- менш еліптична (крім C. macrosperma 

var. аcutiloba). Решта глодів, а саме 37 видів, 

різновидів та культиварів, зростають як дере-

ва, з них 13 походять з Євразії (всі види секції 

Oxyacanthae), 24 — з Північної Америки (всі 

ви ди секцій Coccineae, Crus-gallinae, Dilatatae, 

Flavae, Macracanthae, Molles, Silvicolae, біль-

шість видів секцій Rotundifoliae та Tenuifoliae). 

Глоди із секції Oxyacanthae зростають пере-

важно як одностовбурові дерева, глоди пів-

нічноамериканських секцій — як дво- чи три-

стовбурові дерева з більш симетричною яйце-

подібною кроною.

При дослідженні глодів колекції КБС вияв-

лено залежність життєвої форми виду від жит-

тєвого стану, який у глодів з деревною фор-

мою задовільний у всіх видів секції Oxyacanthae 

(8 балів у всі роки дослідження). У всіх глодів 

з чагарниковою формою із секцій Sanguineae, 

Pinnatifidae, Douglasinae життєвий стан значно 

знизився у віці понад 20 років (зменшення ви-

соти та діаметра крони внаслідок усихання 

скелетних гілок, погіршення показників цві-

тіння та плодоношення). Багато з цих видів 

вимушено мають чагарникову життєву форму, 
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в природі зростають як дерева, зокрема C. ri-

vularis, C. douglasii, але при неодноразовій об-

різці крони через велику кількість сушняку 

вони обростають вовчками та кореневими па-

ростками.

Що стосується глодів північноамерикан-

ських секцій, то в C. arnoldiana Sarg., C. sub-

mollis Sarg., C. densiflora Sarg., C. flabellata (Boss) 

C. Koch, C. macrosperma Ashe var. аcutiloba від-

значено незначне зниження рівня життєвого 

стану — в невеликій кількості всихають ске-

летні гілки, уповільнюються ростові процеси, 

знижується інтенсивність цвітіння та плодо-

ношення. Вік цих рослин нині становить 28—

33 роки. Це може свідчити про зменшення їх 

вікового потенціалу в посушливих степових 

умовах як рослин, котрі походять із лісових 

зон східної частини Північної Америки. У 

більшості видів цього ареалу, а саме видів сек-

цій Brainerdianae, Coccineae, Crus-gallinae, Di-

latatae, Macracanthae, Rotundifoliae, Silvicolae, 

відзначено стабільність життєвого стану, ін-

тенсивність цвітіння та плодоношення, збіль-

шення висоти і діаметра крони, хоча вони 

також потребують щорічного видалення суш-

няку, прорідження крони, тому що певною 

мірою потерпають від посухи.

Висновки 

Створення колекції видів роду Crataegus у Кри-

ворізькому ботанічному саду НАН України 

розпочато 1980 р. Найбільш активне поповнен-

ня відбувалося впродовж 1985—1992 рр., коли 

було висаджено основну кількість зразків. 

Нині колекція нараховує 64 види, різновиди та 

культивари різного ботаніко-гео гра фічного по-

ходження. На підставі багаторічних досліджень 

еко лого-біологічних особливостей установле-

но, що найменш перспективними є глоди сек-

ції Sanguineae з вологих місцезростань, які у 

віці понад 20 років потребують заміни у зв’язку 

з усиханням надземної частини. Найбільш 

перспективними для поповнення асортимен-

ту зелених насаджень промислового міс та у 

степовій зоні є глоди із секції Oxyacanthae та 

більшість північноамериканських глодів, які є 

стійкими до посухи. 
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КОЛЛЕКЦИЯ ВИДОВ РОДА CRATAEGUS L. 

В КРИВОРОЖСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

НАН УКРАИНЫ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Исследована история создания коллекции видов рода 

Crataegus L. в условиях Криворожского ботаническо-

го сада НАН Украины. Установлено, что основное 

количество боярышников было высажено в 1980—

1992 и 2009—2016 гг., а именно 70 образцов общим 

количеством 387 экземпляров. Современный таксо-

номический состав интродуцированных боярыш ни-

ков насчитывает 59 видов, 4 разновидности, 1 куль-

тивар. Определены основные биометрические и эко-

ло го-биологические характеристики боярышников, 

ко торые прошли многолетнее интродукционное ис-

пытание.

Ключевые слова: интродукция, видовой состав, эко-

ло го-биологические особенности, жизненное состоя-

ние.
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Kryvyi Rih Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kryvyi Rih

COLLECTION OF SPECIES OF THE GENUS 

CRATAEGUS L. IN KRYVYI RIH BOTANICAL 

GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE: CREATION 

HISTORY AND CONTEMPORARY STATE 

We studied creation history of collection of species of 

the genus Crataegus L. under the conditions of Kryvyi Rih 

Botanical Garden of the NAS of Ukraine. We ascertained 

that the most quantity of hawthorns was planted in 1980—

1992 and 2009—2016, namely 70 samples with common 

quantity 387 examples. We presented data about contem-

porary taxonomical composition of introduced hawthorns: 

59 species, 4 varieties, 1 cultivar. We defined basic biomet-

rical, ecological and biological characteristics of hawthorns: 

height, crown diameter, levels of flowering, fruitage and 

life status.

Key words: introduction, taxonomical composition, eco-

logical and biological peculiarities, life status. 
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С.І. ГАЛКІН, Н.В. ДРАГАН, Н.М. ДОЙКО
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Україна, 09100 м. Біла Церква

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СТАНУ 
ЛАНДШАФТНОЇ ДІЛЯНКИ «ТРАВ’ЯНИСТА ДІБРОВА» 
ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

Ділянка «трав’яниста, або «паркова» діброва» дендропарку «Олександрія» НАН України є штучно створеним декора-
тивним ландшафтом. Критерій «спрощення структури дубового насадження — зростання його деградації» непри-
датний для оцінювання стану і життєздатності ландшафтних ділянок «діброва паркового типу».

Установлено, що за фітосанітарним станом, віталітетним спектром, величиною поточного відпаду ландшаф-
тна ділянка «діброва паркового типу» дендропарку «Олександрія» більш близька до ділянок діброви «лісового» типу, 
ніж до антропогенно деградованих дібров. «Діброва паркового типу» є життєздатним довговічним насадженням і не 
потребує заходів з оптимізації її структури шляхом введення додаткових ярусів.

Ключові слова: тип ландшафту, діброва, фітоценотична будова, фітосанітарний стан, життєздатність, антропо-

генна дигресія.

За лісівничими критеріями діброви є одним з 

найскладніших наземних біогеоценозів, для 

якого характерні мозаїчно-ярусна структура, 

велике видове багатство, що забезпечує їх ста-

більність як екосистеми [16]. Спрощення бу-

дови діброви вважається ознакою її деградації 

[6, 8, 17]. Поширення принципу «спрощення 

структури — зниження життєздатності» на всі 

дубові насадження і зокрема на ландшафтні 

композиції парків, де діброви складаються ли-

ше з деревостану та трав’янистого покриву — 

так звані чисті паркові, або «трав’янисті» діб-

рови, призводить до неправильного догляду за 

цими насадженнями. 

Дослідження життєвого, фітосанітарного ста-

ну ландшафту діброви «паркового» типу, по-

рівняння цих показників з такими  дібров «лі-

сового» типу дасть змогу визначити місце 

паркової діброви в шкалі збереженості дібров 

та визначитися із заходами з догляду дібров 

«паркового» типу.

Такі дослідження актуальні для дендроло-

гічного парку «Олександрія» НАН України, в 

якому значна частина діброви (близько 20 %) 

представлена насадженнями паркового типу — 

чистими одноярусними насадженнями, які 

складаються лише з деревостану і тра в’я нис-

того покриву. Останні ділянки виключної де-

коративності та художньої виразності було 

створено штучно, як один з головних парко-

вих ландшафтів. Виходячи з фітоценотичної 

будови, «паркову» діброву відносили до силь-

но порушених насаджень [3], намагалися про-

вести заходи з оптимізації структури цієї уні-

кальної в ландшафтному відношенні ділянки 

шляхом введення до її складу дерев та чагар-

ників [19]. 

Завданнями наших досліджень було оціни-

ти життєвий стан вікової діброви дендропарку 

«Олександрія» «паркового» типу, порівняти 

його з таким діброви «лісової» структури та 

антропогенно деградованих дібров, визначи-

ти критерії для оцінки стану діброви парково-

го типу.

Матеріал та методи

Дослідна ділянка — ділянка діброви паркового 

типу ландшафту (квартал № 12). Площа — 5 га. 

Вік дерев — близько 200 років. Насадження 

одноярусне. Розміщення дерев нерівномірне, 

густі видовжені групи дубів чергуються з про-

галинами-вікнами (рис. 1). До складу тра в’я-
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нис того покриву входять понад 100 видів (ефе-

мероїди, злаки, дібровне різнотрав’я) [4]. 

 Первинна структура насадження значною 

мірою змінена. Протягом тривалого часу вона 

формувалася під ландшафт лісового типу. Під 

наметом дуба місцями з’явилися клени гост-

ролистий та польовий, ясен звичайний тощо. 

Походження дерев II ярусу частково природ-

не, частково штучне (групи і поодинокі дерева 

дуба звичайного, які сотнями вводили в світ-

лові вікна у 1950—1960-х роках (рис. 2) [19]). 

Алейна мережа відсутня.

Порівняльні дослідження проводили на ді-

лянках діброви лісового типу ландшафту 

(квар тали № 6, 13, 14 — насадження лісового 

типу зі всіма властивими йому компонента-

ми) та антропогенно деградованій (3-тя стадія 

за Р.А. Карпісоновою [8]) ділянці вікової діб-

рови урочища «Голендерня» (площа 6,35 га, 

деревостан представлений переважно дубом, 

розміщеним нерівномірно. Підлісок разом з 

підростом розташовані лише під наметом або 

поблизу дубів, його стан змінюється від задо-

вільного до незадовільного. Трав’янистий по-

крив — з лугових трав, на значній частині ді-

лянок витоптаний до мінеральної частини, 

випалений багаттями. Наявна густа алейна 

мережа).

Структуру дубових насаджень вивчали за 

рекомендаціями В.В. Мазинга (1973). Санітар-

ний стан та поточний відпад дубів визначали 

за Санітарними правилами [21]. Ураженість 

дерев хворобами встановлювали ві зуально за 

наявністю плодових тіл, ракових ран, дупел 

тощо [23]. Агрохімічні та агрофізичні власти-

вості ґрунтів вивчали за загальноприйнятими 

методиками [10, 18]. 

Результати та обговорення

Одним з ключових чинників, який визначає 

життєвий стан дерев дуба, є едафічні умови 

[5]. Встановлено, що на ділянках діброви лі-

сового та паркового типу ландшафту дендро-

парку «Олександрія» ґрунти середньосугли-

нисті, потужні, малогумусні, бідні рухомими 

елементами живлення, зокрема азотом, фос-

фором і калієм. Суттєвої відмінності між за-

безпеченням ґрунтів «паркової» діброви та 

«лісової» ресурсними чинниками не виявле-

но. Вміст гумусу був нижчим (табл. 1), ніж 

оптимальний для сірих і темно-сірих лісових 

ґрунтів у верхньому горизонті (3—6 % [10]).

За вологозабезпеченням ґрунти на ділян-

ках діброви різного типу мало відрізнялись, 

але коренеактивні горизонти (40—60 см) кра-

ще були забезпечені вологою в «парковій» 

діброві зі значним накопиченням вологи в 

нижньому горизонті. Щільність ґрунтів діб-

рови на ділянках лісового і паркового типу 

відповідала оптимальному діапазону щільно-

сті для супіщаних ґрунтів (1,20-1,45 г/см3 [1]) 

(див. табл. 1).

Рис. 1. Вікова діброва паркового типу ландшафту

Fig. 1. The age-old oak park type landscape
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Найбільш незадовільними едафічні умови 

були на деградованій ділянці діброви урочища 

«Голендерня». Ґрунти малопотужні, світло-

сірі лісові, супіщані, з часткою піщаної фрак-

ції 65—86 %, глинистої — 6—18 %. Потужність 

гумусового горизонту — 2—15 см, на витопта-

них до мінеральної основи ділянках він від-

сутній. Гідрологічний режим характеризуєть-

ся промивним режимом. У засушливий період 

во  логість ґрунту знижувалася до критичного 

рівня (4,5—2,9 %). Помірні дощі підживлюва-

ли верхні горизонти ґрунту зі значним змен-

шенням вологи по горизонтах. Лише рясні 

тривалі дощі забезпечують задовільні значен-

ня вологості всіх горизонтів (до 12—18 %). 

Щільність ґрунтів досягала найбільших зна-

чень на витоп таних місцях — 1,46—1,89 г/см3. 

На ділянках зі збереженим трав’янистим по-

кривом цей показник становив 1,18—1,36 г/см3. 

Пухкий піщаний ґрунт (менше ніж 1,20 г/см3) 

не здатний утримувати вологу. Рослини прак-

тично завжди страждатимуть від браку воло-

ги, якщо щільність у піщаних ґрунтах переви-

щить 1,60 г/см3, рослини будуть нездатні роз-

вивати коріння, низькою буде повітропро-

никність [1]. 

Отже, едафічні умови на ділянках діброви 

«паркового» і «лісового» типу були близькими 

і в цілому задовільними, на антропогенно де-

градованих ділянках діброви «Голендерні» — 

значно гіршими. Зміна ґрунтів під впливом 

рекреаційного навантаження вважається од-

ним з критерієм антропогенної деградації діб-

ров [8, 12, 17, 25]. 

Рис. 2. Фрагменти паркової діброви з підсадженими молодими дубами і чагарниками

Fig. 2. Fragments of oak park with additionally planted young oaks and shrubs

Таблиця 1. Агрофізична та агрохімічна характеристика ґрунту старовікової діброви 
дендрологічного парку «Олександрія»

Table 1. Agrophysical and agrochemical soil characteristics of old-oak forest of  dendrological park  Оlexandria

Тип ландшафту
Тип 

ґрунтів

Щільність 

ґрунтів
Горизонт

Гумус, 

%

Вміст елементів живлення, 

мг/ 100 г повітряно-сухого ґрунту

N-NO
3

N-NH
4

Р
2
О

5
К

2
О

Парковий Сірі лісові 1,36 0—20 2,62 0,94 0,61 5,69 13,53

80—100 0,90 0,64 0,47 6,60 5,94

Лісовий Сірі лісові 1,26 0—20 2,93 0,30 0,47 5,72 6,71

80—100 1,05 0,12 0,47 8,81 5,28

Деградова діброва 

(Голендерня) 

Світло-сірі 

лісові

1,18—1,89 0—20 1,64 0,11 0,49 2,90 2,40

80—100 0,61 0,10 0,22 2,51 2,11
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Едафічні умови поряд з іншими чинника-

ми визначають продуктивність деревних на-

саджень [20]. Найвищими і найтовстішими 

були дуби на ділянках «лісової» структури, най-

меншими — на деградованих ділянках («Го-

лендерня»), дуби на ділянці діброви «парко-

вого» типу за таксаційними показниками зай-

мали проміжне місцее. На ділянках діброви 

«лісової» структури частка дубів І класу (за 

Крафтом) була найбільшою, тоді як у діброві 

«Голендерні» до першого класу належала най-

менша кількість дубів, а до ІІІ класу — най-

більша (табл. 2). 

Найкращою оцінкою життєздатності де рев-

 них рослин, їх сучасного стану є віталітетний 

спектр насадження, який характеризує ступінь 

процвітання чи пригнічення дерев і виража-

ється категоріями життєвого стану. Найкраще 

стан насадження характеризує частка в ньому 

здорових дерев (1-ї категорії) [9]. Найбільша 

кількість здорових дерев зростала на всіх ді-

лянках діброви «лісового» типу — 36,4—48,5 %, 

найменша — на деградованій ділянці урочища 

«Голендерня» — 3,2 %. Значна частина дубів в 

урочищі «Голендерні» належали до нижчих ка-

тегорій життєвого стану (табл. 3).

На ділянці «паркової» структури кількість 

здорових дубів займала проміжне місце, про-

те була ближче до такої ділянок «лісового» 

ти пу — 23,3 % (див. табл. 3). 

Індекс стану дубових насаджень був най-

нижчим (найкращим) на ділянках «лісового» 

типу, найгіршим — в урочищі «Голендерня», 

на ділянках «паркової» діброви — дещо гір-

шим, ніж на «лісових» ділянках.

Стан дерева найточніше відображує його 

крона [7, 11]. Ажурна крона — ознака погір-

шення санітарної характеристики дерева, роз-

витку раконекрозних, судинних хвороб тощо 

[7, 11, 14]. Кількість дерев зі зрідженою кро-

ною була найменшою на ділянці «паркового» 

типу — 6,5 %. На ділянках «лісового» типу 

цей показник на 58,4—77,4 % був вищим 

(табл. 4). Очевидно, в умовах достатнього 

простору дерева розвивають широку крону з 

густим листяним покривом. У «лісовій» діб-

Таблиця 2. Таксономічні показники та розвиток дубів на досліджуваних ділянках

Table 2. Taxonomic indicators and oaks development in studied areas

Квартал (ділянка) Висота, м Діаметр, см
Клас розвитку за Крафтом, %

Бонітет 
І ІІ ІІІ

12 («паркова») 24,8 ± 0,2 73,5 ± 2,6 41,6 43,4 15,0 ІІІ
  6 («лісова») 26,2 ± 0,2 84,0 ± 2,1 76,4 17,7 5,9 ІІІ
13 («лісова») 27,2 ± 0,2 74,4 ± 1,4 54,0 41,3 4,7 ІІІ
14 («лісова») 27,5 ± 0,2 77,9 ± 2,8 66,7 31,0 3,3 ІІІ
Голендерня 18,6 ± 1,1 48,3 ± 0,61 5,4 26,9 67,7 V

Таблиця 3. Віталітетний спектр досліджуваних ділянок діброви

Table 3. Vitality range of studied areas of oak forest

№ кварталу

та площа, га

Кількість 

дерев у квар-

талі, екз.

Індекс стану 

насаджень

Розподіл дерев за категоріями життєвого стану, %

1 2 3 4 5

12 — 5,6 403 2,17 94/23,3 145/36,0 164/40,7 — —

  6 — 6,3 90 1,89 37/41,1 27/30,0 25/27,8 1/1,1 —

13 — 5,6 55 1,98 20/36,4 17/30,9 17/30,9 1/1,8

14 — 6,3 68 1,78 33/48,5 18/26,5 16/23,5 1/1,5 1/1,5

Голендерня — 6,4 93 3,22 3/3,2 5/5,4 61/65,6 17/18,3 7/7,5
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рові в умовах конкуренції відбувається зрі-

дження крони. В урочищі «Голендерня» кіль-

кість дерев зі зрідженою кроною була най-

вищою серед усіх досліджуваних ділянок 

(див. табл. 4). У цьому насадженні зрідженість 

крони спричинили па тологічні причини — 

ущільнення ґрунтів, дефіцит вологи, гумусу, 

а також ресурсних факторів. Кількість сухо-

вершинних дерев була найнижчою на ділян-

ках «лісової» структури, дещо вищою — на 

ділянці «паркової» структури» і найвищою — 

в урочищі «Голендерня».

У більшості вікових дерев дубу нерідко спо-

стерігається всихання скелетних гілок. Одним 

з чинників, який спричиняє всихання гілок і 

відмирання бокових гілок є гриб Vuilleminia 

comedens Maize, який трапляється досить час-

то [2]. За нашими спостереженнями, на стов-

бурі, в місці облому уражених грибом сухих 

гілок, практично завжди розвивається процес 

гниття, утворюється дупло. Тому кількість су-

хих гілок ми вважаємо потенційно небезпеч-

ним показником і внесли його в загальний пе-

релік чинників, які впливають на життє здат-

ність дубового насадження. Найбільше сухих 

гілок було в дубових насадженнях «лісової» 

структури діброви та в урочищі «Голендерня», 

тоді як у «парковій» діброві цей показник був 

вдвічі меншим. 

Ознаками ослаблення дерева є наявність на 

стовбурі, в комлевій частині трутовиків ран, 

глибоких тріщин, дупел. Грибкові хвороби зав-

дають великої шкоди лісовим насадженням. 

Деякі дослідники вважають їх головними чин-

никами всихання дубів [2, 24]. Дупла, як остан-

ня стадія ядрових гнилей, в найменшій кіль-

кості сформувалися на дубах «лісової» діброви 

(див. табл. 4), тоді як у «парковій» діброві цей 

показник був на 52 % вищим. В урочищі «Го-

лендерня» кількість дубів з дуплами була в 

4,5—5,0 разів більшою, ніж у діброві «лісово-

го» типу і в 2,6 разу більшою, ніж у «парковій» 

діброві. Ознаки скритих гнилей (трутовики, 

некрози кори тощо) в «парковій» і «лісовій» 

діброві спостерігали на майже однаковій кіль-

кості дубів, в окремих випадках у «парковій» 

діброві їх було менше (див. табл. 4). 
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Кількість дерев, уражених хворобою не-

гнильного характеру — поперечним раком, 

була дуже високою на всіх ділянках. Ця пато-

логія не належить до фатальних, проте на піз-

ніх стадіях розвитку на пухлинах оголюється 

деревина, виникають дупла, що дає підставу 

вважати поперечний рак потенційно небез-

печною патологією.

Кількість морозних тріщин, які заросли, 

на більшості ділянок була майже однаковою, 

в урочищі «Голендерня» цей показник був у 

4 рази вищим. Кількість дубів з незарослими 

морозними тріщинами була більшою в 3—6 ра-

зів у «парковій» діброві, ніж у «лісовій», а в 

урочищі «Голендерня» таких дубів було ще 

більше (див. табл. 4). Виникнення морозних 

тріщин знижує життєздатність окремих дерев 

дуба і деревостану в цілому. Морозобійні по-

шкодження можуть заростати чи бути «вхід-

ними воротами» для проникнення інфекції. 

Ініціюючими чинниками можуть бути види 

некротичних (Vuilleminia comedens та ін.), забо-

лонних і дереворуйнуючих грибів, на сам перед 

сірчано-жовтий (Laetiporus sul phu reus Fr.) і псев-

додубовий (Phellinus robustus (Karst.) Bourd. et 

Galz.) трутовики тощо. Пошкодження дерев 

морозними тріщинами залежить від лісорос-

линних умов, повноти, структури насадження 

та індивідуальних особливостей дерева. Кіль-

кість таких тріщин є вищою в чистих зрідже-

них деревостанах [24].

Поточний відпад стовбурів (кількість що-

річно всихаючих та зі стовбурними шкідника-

ми) — один з найважливіших показників фі-

тосанітарного стану насадження [2, 15]. На 

території «паркової» діброви поточний відпад 

дубів був удвічі більшим, ніж на ділянках ді-

брови «лісового» типу, проте не перевищував 

природного відпаду. На деградованих ділян-

ках діброви «Голендерні» поточний відпад у 

рази перевищував відпад дубів на ділянці як 

«лісового» типу, так і «паркового».

Висновки

Таким чином, едафічні умови (один з голов-

них чинників, який забезпечує стійкість ду-

бових насаджень) дуже близькі на ділянках 

обох типів у віковій діброві дендропарку 

«Олександрії». За таксаційними показника-

ми дуби на ділянках «лісового» і паркового 

типу належали до одного класу бонітету, дещо 

нижчі та товстіші дуби діброви «паркового» 

типу можна пояснити суто ценотичними умо-

вами — на вільному просторі формуються 

низь кі ширококронні дерева [22]. Низькобо-

нітетні дерева в «Голендерні» — результат 

ан т ропогенної деградації ґрунтів. Ценотичні 

умо ви (розрідженість насаджень) спричини-

ли більшу кількість морозних тріщин у «пар-

ковій» діброві, збільшивши ризик розвитку 

грибкових хвороб. 

Едафічні умови, фітосанітарний стан, віта-

літетний спектр, величина поточного відпаду 

дубів на ділянці «паркової» структури свідчать 

про те, що таке насадження за життєздатністю 

не поступається діброві «лісового» типу. За 

низкою критеріїв діброва «паркового» типу 

дендропарку «Олександрія» є цілком здоро-

вим довговічним насадженням і не потребує 

жодних «покращень» його фітоценотичної 

будови за рахунок введення додаткових ярусів 

та наметів, а за естетичним сприйняттям не 

має собі рівних. 

При прогнозуванні життєздатності дубово-

го насадження в старовинних парках обо в’яз-

ковим є проведення едафічних досліджень, 

визначення ролі та величини антропогенного 

тиску і ступеня антропогенної деградації. Де-

тальне фітосанітарне обстеження ділянки та 

порівняння даних ділянок різного типу ланд-

шафту дасть змогу спрогнозувати життєздат-

ність рослинного угруповання. 

Досвід догляду за дібровою «паркового» ти-

пу в дендропарку «Олександрія» свідчить про  

те, що приведення такої ділянки до «повноцін-

ного» лісового насадження не поліпшує фі то-

санітарний стан ділянки, але може призвести 

до втрати унікального паркового ландшафту.
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Государственный дендрологический 

парк «Александрия» НАН Украины,

Украина, г. Белая Церковь

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ 

ЛАНДШАФТНОГО УЧАСТКА «ТРАВЯНИСТАЯ 

ДУБРАВА» ДЕНДРОПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» 

НАН УКРАИНЫ

Участок «травянистая, или «парковая» дубрава» ден-

дропарка «Александрия» НАН Украины является ис-

кусственно созданным декоративным ландшафтом. 

Критерий «упрощение структуры дубового насажде-

ния — нарастание его деградации» неприемлем для 

оценки состояния и жизнеспособности ландшафт-

ных участков «дубрава паркового типа».

Установлено, что по фитосанитарному состоянию, 

виталитетному спектру, величине текущего отпада 

ландшафтный участок «дубрава паркового типа» ден-

дропарка «Александрия» более близок к участкам 

дуб равы «лесного» типа, чем к антропогенно дегради-

рованным дубравам. «Дубрава паркового типа» явля-

ется жизнеспособным долголетним насаждением и не 

требует мероприятий по оптимизации его структуры 

путем введения дополнительных ярусов.

Ключевые слова: тип ландшафта, дубрава, фитоце-

нотическое строение, фитоценотическое состояние, 

жизненность, антропогенная дигрессия.

S.I. Galkin, N.V. Dragan, N.M. Doiko

Dendrological Park Olexandria 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Bila Therkva 

CRITERIA FOR EVALUATING THE STATE 

OF LANDSCAPE AREA “GRASSY OAK “ 

OF DENDROPARK OLEXANDRIA 

OF THE NAS OF UKRAINE

The site “grassy or” park “oak forest of dendropark Olex-

andria of the NAS of Ukraine is artificially created deco-

rative landscape. Criterion “simplification of the structure 

of oak plantations — the growth of its degradation” is not 

suitable to evaluate the status and viability of such oak.

Found that the phytosanitary condition, vitality spec-

trum, the magnitude of the current apostasy landscape 

area “oak gardening type “of arboretum Olexandria is 

closer to the areas of oaks “Forest” type than to anthropo-

genically degraded oak forests. “Oak forest park” is viable 

durable planting and does not require the measures to op-

timize its structure by introducing additional layers.

Key words: landscape type, oak forest, phytocenotic struc-

ture, the phytosanitary condition, vitality, anthropogenic 

digression.
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С.И. ЮДИН

Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Аврорина Кольского научного центра РАН

Россия, 184256 Мурманская обл., г. Кировск-6

К СОЗДАНИЮ БОТАНИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПОЗИЦИИ 
«АЛТАЙ» В ПОЛЯРНО-АЛЬПИЙСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Представлено обоснование создания на ботанико-географическом участке «Алтай» Полярно-альпийского ботаниче-

ского сада Кольского научного центра РАН искусственных лесных сообществ Горного Алтая как одной из форм со-

хранения биоразнообразия интродуцированных растений Алтая в условиях Хибин (Кольский полуостров). Охаракте-

ризованы современное состояние, структура, видовой состав, особенности роста и развития растений создаваемых 

насаждений. Подведены предварительные итоги интродукции древесных растений (Abies sibirica Ledeb., Picea obovata 

Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour., Tilia sidirica Bayer) основных типов лесов Горного Алтая (темно-

хвойная, светлохвойная и черневая тайга) в условиях Кольского Севера на основании 10-летних полевых исследований. 

Оптимальным способом размножения упомянутых растений в культуре является семенное размножение. Выявлена 

возможность вегетативного размножения A. sibirica в условиях северной тайги Хибинских гор. Установлено, что при 

интродукции растения A. sibirica, P. obovata, L. sibirica проходят весь цикл роста и развития, плодоносят, наблюдает-

ся самосев. Полученные результаты свидетельствуют о хорошей адаптации этих видов в новых условиях.

Ключевые слова: искусственный фитоценоз, модель, рост и развитие, Алтай.
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Поиск и апробация новых форм и подходов к 

размещению, хранению и эффективному ис-

пользованию коллекционных фондов — важ-

ная и ответственная задача ботанических са-

дов. С этих позиций в основном направлении 

работы с коллекциями — сохранение биораз-

нообразия интродуцированных растений — 

в Полярно-альпийском ботаническом саду-

ин с титуте имени Н.А. Аврорина (ПАБСИ) 

Коль ского научного центра РАН (г. Кировск, 

Мурманская обл.) с 2004 г. ведутся работы по 

со зданию ботанико-географического участка 

«Ал тай» [23].

Основополагающим моментом в создании 

экспозиционных насаждений с использова-

нием ботанико-географического принципа в 

размещении коллекций ботанических садов 

является моделирование (с той или иной сте-

пенью приближения в зависимости от постав-

ленной задачи) природных фитоценозов, по-

зволяющее демонстрировать не только эле-

менты флоры, но и растительные ассоциации 

определенных растительных зон. Применение 

данного подхода позволяет переносить в со-

здаваемый фитоценоз многие растения, близ-

кие по экологии, способствует натурализа-

ции большинства из них и, в конечном итоге, 

ведет к формированию интродукционных по-

пуляций. Созданные таким образом искус-

ственные насаждения могут служить не толь-

ко экспозиционным объектом, но и основ-

ной базой проведения долгосрочных научных 

исследований по интродукции и акклимати-

зации растений природной флоры. В таких 

ценозах, как указывает С.С. Харкевич [20], ин-

тродуцируемые виды менее подвержены раз-

ным случайностям, они самопроизвольно раз-

множаются и естественно эволюционируют. 

Данный способ отвечает требованиям сохра-

нения генофонда вида в ботанических садах. 

Кроме того, в сообществах вопросы защиты 

растений решаются биологическим путем.

Опыт подобных насаждений в ботаничес-

ких садах имеет более чем вековую историю 

[6], однако теоретическое обоснование и ап-

робацию это направление получило лишь в 

последние десятилетия прошлого столетия в 

связи с необходимостью решения задач охра-

ны редких и исчезающих видов в ботаниче-

ских садах [3, 8, 10, 17—20]. Что касается 



54 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 1

С.И. Юдин

широкого представления и комплексного изу-

чения растений разных районов, то есть много 

нерешенных вопросов, а имеющийся богатый 

практический опыт требует тщательного об-

об щения и глубокого теоретического осмыс-

ления.

В ПАБСИ, где мелкоделяночный способ 

размещения коллекций (наряду с групповы-

ми посадками и внедрением интродуцентов в 

естественный ценоз) является основным, ап-

робация упомянутого подхода представляется 

актуальным и своевременным направлением 

исследований.

Выбор объекта (растения Горного Алтая) и 

метода сохранения их генофонда (форми-

рование интродукционных популяций в ис-

кусственных фитоценозах) не случайны. Оцен-

ка интродукционных возможностей растений 

раз ных природных зон [1, 2, 5, 14] показала, 

что одним из предпочтительных очагов ин-

тродукции в Заполярье являются горные ра-

йо ны, в том числе горы Южной Сибири (Ал-

тай, Саяны). Этап первичной интродукции в 

ПАБСИ прошли 279 видов растений этого ре-

гиона. Из 169 плодоносящих видов 81 имел 

самосев. Согласно Г.Н. Андрееву [1] cа мо во-

зобновляющийся самосев или устойчивое 

клоновое потомство в плантационных усло-

виях или по нарушенным местообитаниям в 

парковой части Сада имеют: Allium victorialis 

L., Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link., Bergenia 

crassifolia (L.) Fritch., Doronicum altaicum Pall., 

Delphinium elatum L., Erythronium sibiricum (Fisch. 

et C.A. Mey.) Kryl., Heracleum dissectum Ledeb., 

Ligularia altaica DC., Primula pallasii Lehm., 

Trol lius asiaticus L., Veratrum lobelianum Bernh. и 

др. В общем списке алтайских растений [1, 

14], успешно зарекомендовавших себя в но-

вых условиях, особо следует выделить виды, 

занесенные в Красную книгу Сибири [15]: 

Adonis sibirica Patrin ex Ledeb., Allium altaicum 

Vved., Anemonoides altaica (C.A.Mey) Holub., 

Asarum europaeum L., Brunnera sibirica Stev., 

Campanula trachelium L., Corydalis bracteata 

(Steph.) Pers., Hemerocallis lilio-asphodelus L., 

Lilium martagon L., Reum compactum L., Rhadio-

la rosea L. и др. Отдельные природные образ-

цы алтайских растений (Anemonastrum crinitum 

(Juz.) Holub., Callianthemum angustifolium Witas, 

Doronicum altaicum Pall., Paeonia anomala L., 

Rheum compactum L. и др.) сохранились в кол-

лекционных посадках с 1934 г.

Отведенная под участок площадь (2,5 га) 

представляет собой расчищенную часть ред-

костойного березово-елового леса и распола-

гается в парковой части Сада с восточной сто-

роны подножия горы Вудьяврчорр на высоте 

320 м н. у. м., на второй надпойменной тер-

расе оз. Боль шой Вудьявр в южной части Хи-

бинских гор. Поч ва — элю виально-гумусовые 

подзолы.

По технорабочему плану на участке долж-

ны быть представлены (рис. 1) фрагменты це-

нозов основных типов лесов Горного Алтая 

(темнохвойная, черневая, светлохвойная тай-

га), а также субальпийская и альпийская рас-

тительность высокогорий. Особое внимание 

уделяется воссозданию растительного сооб-

щества черневой тайги, интересного наличи-

ем липы сибирской (Tilia sibirica Bayer) и ряда 

сопутствующих ей травянистых растений. Это 

представители неморального флористическо-

го комплекса, являющиеся реликтами в со-

временной флоре Южной Сибири [11, 12]. 

Согласно А.В. Куминовой [13] флора Алтая 

насчитывает 1840 видов. Естественно, что все 

их интродуцировать невозможно, и такая за-

дача никогда не ставилась. На участке пла-

нируется представить около 250 видов алтай-

ской флоры. 

Особое внимание уделяется наиболее ха-

рактерным ландшафтообразующим видам (эди-

фикаторы, доминанты), полезным и перспек-

тивным в хозяйственном отношении осо бенно 

в условиях Заполярья растениям (де ко ра тив-

ные, лекарственные), а также редким и исче-

зающим видам (эндемы, реликты).

Исходным материалом для формирования 

искусственных насаждений участка «Алтай» 

служат растения коллекционного фонда Са да, 

выращенные из семян и вегетативно размно-

женных растений, собранных в естест вен ных 

условиях Южной Сибири. Привлекали также 

семенной и посадочный материал сибирско-
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Схематический план ботанико-географического участка «Алтай»: I — смешанные 

посадки прошлых лет (1936—1937 ); II — темнохвойная тайга; III — черневая тайга; 

IV — светлохвойная тайга; V — кедровый лес; VI — ельник; VII — березовый лес; VIII — 

сосновый лес; IX — интродукционный питомник; 1 — пихта сибирская; 2 — ель си-

бирская; 3 — сосна кедровая сибирская; 4 — сосна обыкновенная; 5 — липа сибир-

ская; 6 — осина; 7 — береза пушистая; 8 — лиственница сибирская; 9 — обзорная 

тропа; 10 — мостик; 11 — осушительная канава; 12 — ручей; 13 — каменистая горка

The schematic plan of the phyto-geographical plot “Altai”: I — mixed planting of previos 

years (1936—1937); II — dark-coniferous taiga; III — black taiga; IV — light-coniferous 

taiga; V — cedar forest; VI — fir-grove; VII — birch forest; VIII — pine forest; IX — 

introduction nursery; 1 — Abies sibirica; 2 — Picea obovata; 3 — Pinus sibirica; 4 — Pinus 

sylvestris; 5 — Tilia sibirica; 6 — Populus tremula; 7 — Betula pubescens; 8 — Larix sibirica; 

9 — sightseeing trail; 10 — small bridge; 11 — drainage ditch; 12 — brook; 13 — rocky hill 

VI
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IX

VIII

VII

Центральная аллея
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го происхождения из других ботанических 

садов. При составлении научных планов и 

реализации практических заданий исполь-

зовали методические наработки и богатый 

практический опыт создания подобных на-

саждений в ботанических садах СНГ [3, 4, 

7—10, 17—20, 22]. Номенклатура видов дана 

по С.К. Черепанову [21]. 

Основу создаваемого растительного сообще-

ства «леса Горного Алтая» представляют груп-

повые посадки прошлых лет (1936—1937) пихты 

сибирской (37 экз.) и лиственницы сибирской 

(12 экз.), уже вступившие в пору плодоноше-

ния и дающие ежегодно хороший прирост. Наб-

людается самосев. Высота 90-лет них деревьев 

достигает 19 м, а диаметр ствола — более 55 см.
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Анализ результатов работы ботанических 

садов по моделированию природных ценозов 

показывает, что создание экспозиций с лес-

ной растительностью предусматривает опре-

деленную этапность выполнения работ в про-

цессе их формирования. Как правило, при 

создании подобных насаждений сначала вы-

саживают эдификаторные виды. В сибирских 

таежных ценозах — это пихта сибирская (Abies 

sibirica Ledeb.), ель сибирская (Picea obovata 

Ledeb.), лиственница сибирская (Larix sibirica 

Ledeb.), сосна кедровая сибирская (Pinus sibi-

rica Du Tour.), cосна обыкновенная (Pinus syl-

vestris L.), липа сибирская (Tilia sibirica Bayer), 

осина (Populus tremula L.). Сопутствующие де-

ревья и кустарники (береза, рябина, черемуха, 

боярышник, жимолость, спирея, шиповник и 

др.) можно высаживать уже на следующий год 

или позднее, когда эдификаторные растения 

начнут демонстрировать нормальный рост и 

развитие. Массовые посевы семян или высад-

ку травянистых растений рекомендуется про-

водить после того, как основные насаждения 

деревьев и кустарников начинают играть сре-

дообразующую роль. Количество экземпля-

ров каждого вида определяют с таким расче-

том, чтобы в ближайшее время заполнить от-

веденную площадь, создать необходимый эф-

фект и по возможности быстрее добиться 

смыкания деревьев и кустарников для выра-

щивания под их пологом тенелюбивых тра-

вянистых растений. Декоративность участка 

обеспечивают почти исключительно разме-

щением растений. Особое внимание уделяют 

размещению и сочетанию доминантных и со-

путствующих видов, созданию опушек, при-

ближению декоративных растений к дорож-

ной сети.

К настоящему времени на участке выпол-

нены основные работы по расчистке и осу-

шению территории, подготовке почвы под 

посадки (обогащение торфом, земляной сме-

сью и навозом); в групповых посадках прош-

лых лет проведены санитарные и формиру-

ющие рубки ухода. Завершена техническая часть 

декоративного оформления обзорной тропы 

(смонтированы деревянные бордюры и мос-

тики), проведена подсыпка земли с целью вы-

равнивания рельефа и обогащения поч вен но-

го состава участка.

За период 2005—2015 гг. было высажено 

около 1000 экз. саженцев деревьев и кустар-

ников флоры Западной Сибири. Из них наи-

более многочисленны — характерные ланд-

шафтообразующие виды: Abies sibirica, Picea 

obovata, Larix sibirica, Pinus sibirica, P. sylvestris, 

Populus tremula, Tilia sibirica. Подлесок пред-

ставлен широко распространенными дре вес-

но-кустарниковыми видами: Sorbus sibirica Hedl., 

Spiraea media Franz Schmidt, S. chamaedrifo-

lia L., Padus avium Mill., Lonicera altaica Pall., 

L. tatarica L., Sorbaria sorbifolia (L.) A.Br., Swida 

alda (L.) Opiz, Crataegus sanguinea Pall., Caraga-

na arborescens Lam., Rosa acicularis Lindl., R. сo-

toneaster melanocarpus Fisch. ex Blitt, Sibiraea 

laevigata (L.) Maxim., Daphne mezereum L., Ri-

bes nigrum L. и др. Под полог молодых насаж-

дений проведены пробные посевы семян и 

высадка травянистых растений: Anemonoides 

altaica, Asarum europaeum, Corydalis bracteata, 

Trollius asiaticus, Aconitum septentrionale, Delphi-

nium elatum, Veratrum lobelianum, Allium victoria-

lis, Erythronium sibiricum, Aquilegia sibirica, Pae-

onia anomala, Doronicum altaicum, Ranunculus 

propingius, Bergenia crassifolia и др. По результа-

там инвентаризации на данный период кол-

лекция растений природной флоры Алтая бо-

танико-географического участка «Алтай» пред-

ставлена: деревьями и кустарниками (се-

мейств — 13, родов — 24, видов — 31), травя-

нистыми многолетниками (семейств — 16, 

родов — 35, видов — 54). Многие виды пред-

ставлены двумя экотипами. 

Естественная пересеченность рельефа, на-

личие горного ручья, проходящего по терри-

тории участка, защищенность от господству-

ющих северных ветров и открытость участка с 

южной стороны позволяют располагать созда-

ваемые насаждения с учетом экологических 

требований растений. Так, наиболее теневы-

носливые и влаголюбивые элементы хвойных 

лесов (пихта, ель) размещены по периметру 

участка и по берегам ручья, тогда как светолю-

бивые породы (лиственница, сосна обыкно-
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венная и кедровая) — в основном в цент-

ральной части участка. Здесь же находятся 

смешанные посадки липы сибирской, осины, 

пихты сибирской и сосны кедровой, представ-

ляющие фрагмент черневой тайги. Для созда-

ния обстановки природной среды высокогор-

ных лесов Алтая в отдельных посадках осу-

ществлено строительство каменистых горок с 

доминированием растений бадана толстоли-

стого (Bergenia crassifolia). Здесь же представ-

лены и другие наиболее яркие субальпийские 

многолетники, такие как Anemonastrum crini-

tum, Adonis sibirica, Aquilegia glandulosa, Cal lia n-

themum angustifolium и др. Дорожная сеть устро-

ена с таким расчетом, чтобы посетитель мог 

ознакомиться с любым разделом экспозиции, 

не выходя за ее пределы (см. рисунок).

Небольшая площадь отведена под инт ро-

дукционный питомник, где на 12 грядках 

(2,4 × 1,2 м) открытого грунта проходят ис-

пытания в условиях первичной культуры де-

сятки видов травянистых растений Горного 

Алтая. Изучаются особенности их роста и 

развития, проводятся опыты по выявлению 

особенностей прорастания семян, семенного 

и вегетативного размножения интродуцен-

тов, агротехники их выращивания в новых 

условиях. 

Проведенные исследования показали, что 

в условиях северной тайги Хибинских гор 

Кольского Заполярья многие сибирские та-

ежные виды деревьев и кустарников можно 

успешно выращивать из семян в открытом 

грунте. Своевременный осенний (август—сен-

тябрь) посев семян обеспечивает дружные 

входы большинства из них на следующий год 

или через год (июнь). Несмотря на замедлен-

ный рост сеянцев в первые годы жизни они 

ежегодно демонстрируют успешную перези-

мовку и стабильное развитие. Так на 5-м году 

жизни высота сеянцев основных лесообразу-

ющих хвойных пород достигает 16 см (сосна 

кедровая), 31 см (пихта сибирская) и 28 см 

(лиственница сибирская), тогда как в конце 

10-го года — соответственно 54, 124 и 137 см. 

Многолетние саженцы (более 25 лет) этих же 

видов также демонстрируют хорошую прижи-

ваемость. Однако надо учитывать, что в пер-

вые годы после пересадки в условиях корот-

кого и прохладного лета, затяжной и снежной 

зимы ослабленные растения (в особенности 

лиственные породы) подвержены обмерза-

нию большей части годичного прироста и по-

вреждению побегов от налипания снега. В ре-

зультате, следующей весной саженцы липы 

сибирской и пихты сибирской активизируют 

развитие спящих почек в нижней части рас-

тений и ускоренный рост прикорневых побе-

гов из-за повреждения верхушечных почек 

роста или обламывания верхней части цен-

трального побега. Нижние боковые ветки раз-

растаются в стороны, ложатся на землю и 

укореняются. Впоследствии они продолжают 

рост как самостоятельные растения и могут 

быть использованы как полноценный поса-

дочный материал. В итоге растение приобре-

тает форму куста. Однако при использовании 

опоры для центрального побега (липа) в зим-

ний период и обрезки прикорневых побегов и 

части нижних ветвей (пихта), окрепшие и пре-

высившие высоту снежного покрова (до 2 м) 

деревья принимают обычную форму роста с 

доминированием центрального побега.

Наблюдения показывают, что большин-

ство саженцев (до 98 %) успешно перенесли 

пересадку, для них характерны нормальный 

рост и развитие. Ежегодный прирост деревь-

ев в искусственных насаждениях, начиная с 

пятого года после их пересадки на постоян-

ное место, составляет: 31 cм (Pinus sibirica), 

52 см (Abies sibirica), 64 см (Larix sibirica), 27 см 

(Tillia sibica), а их высота в настоящее время — 

2,5—5,0 м. На отдельных экземплярах пихты, 

кедра и лиственницы массово наблюдается 

формирование генеративных органов. Резуль-

таты полевого опыта показали, что наиболее 

благоприятным периодом года для проведе-

ния пересадок древесно-кустарниковых рас-

тений в ус ло виях Сада является летний — 

первая декада июня или вторая половина ав-

густа. Более поздние (сентябрь—октябрь) пе-

ресадки негативно сказываются на результатах 

перезимовки и дальнейшей приживаемости 

растений.
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В результате сравнительного изучения в 

условиях питомника и искусственных насаж-

дениях участка сезонного ритма развития рас-

тений двух наиболее характерных для Горного 

Алтая экотипов (предгорного и высокогорно-

го) широко распространенных видов семейств 

Ranunculaceae Juss. и Paeoniaceae Rudolpi уста-

новлено, что условиям Кольского Заполярья 

в большей степени соответствуют растения 

высокогорных местообитаний Юго-Вос точ-

но го и Центрального Алтая, представляющие 

высокогорный экотип этих видов. В новых 

ус ловиях они, как правило, не только регуляр-

но цветут, но и успешно плодоносят (семена 

созревают до конца вегетационного периода), 

то есть их ритмы развития соответствуют кли-

матическому ритму района интродукции, тог-

да как растения предгорного экотипа (Север-

ный Алтай) в большинстве случаев не укла-

дываются в сжатые сроки вегетационного пе-

риода (106 сут.) в Кировске и, как правило, 

завершают годичный цикл в фазе цветения или 

зеленых плодов, застигнутые врасплох устой-

чивыми заморозками и первыми снегопада-

ми, обычными в Хибинах в конце сентября 

[16, 24—27]. Полученные данные позволяют 

целенаправленно использовать внутривидо-

вое разнообразие растений Горного Алтая при 

создании в Хибинах искусственного расти-

тельного сообщества «Леса Горного Алтая», 

применяя на практике основные положения 

популяционного подхода к подбору исходного 

интродукционного материала. Фенологичес-

кие наблюдения показали, что большинство 

отобранных таким образом алтайских травя-

нистых растений определенных видов успеш-

но переносят пересадку в создаваемые древес-

ные насаждения, наблюдается нормаль ный рост 

и развитие. Они ежегодно цветут и плодоно-

сят, что при правильном подборе и размеще-

нии растений позволит создать непрерывный 

декоративный фон сезонного цветения раз-

ных групп растений и усилить эстетическое и 

познавательное восприятие создаваемой ком-

позиции растительного сообщества. 

Таким образом, 80-летний опыт успешного 

выращивания в ПАБСИ растений Западной 

Сибири, а также наши практические и науч-

ные наработки по интродукции растений Ал-

тая в конце первого этапа (создание древес-

ного яруса) формирования искусственных 

лесных фитоценозов этого региона позволя-

ют сделать предварительный вывод об успеш-

ности и перспективности проводимого науч-

ного эксперимента в условиях Заполярья.
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К созданию ботанико-географической экспозиции «Алтай» в Полярно-альпийском ботаническом саду

С.I. Юдiн

Полярно-альпiйський ботанiчний сад-iнститут 

iмені Н.А. Аврорiна Кольського наукового центру РАН, 

Росiйська Федерація, м. Кiровськ

ДО СТВОРЕННЯ БОТАНIКО-ГЕОГРАФIЧНОЇ 

ЕКСПОЗИЦIЇ «АЛТАЙ» У ПОЛЯРНО-

АЛЬПIЙСЬКОМУ БОТАНIЧНОМУ САДУ 

Наведено обґрунтування створення на ботанiко-гео-

графiчнiй дiлянцi «Алтай» Полярно-альпiйського бо-

танiчного саду Кольського наукового центру РАН 

штучних лiсових угруповань Гiрського Алтаю, як од-

нiєї з форм збереження бiорiзноманiття iнт ро ду ко-

ваних рослин Алтаю в умовах Хiбiн (Кольський пiв-

острiв). Охарактеризовано сучасний стан, структуру, 

видовий склад, особливості росту i розвитку рослин 

створюваних насаджень. Пiдбито попереднi пiдсумки 

iнтродукцiї деревних рослин (Abies sibirica Ledeb., Pi-

cea obovata Ledeb., Larix sibirica Ledeb., Pinus sibirica 

Du Tour., Tilia sibirica Bayer) основних типів лiсiв Ал-

таю (темнохвойна, свiтлохвойна, черньова тайга) в 

умовах Кольської Півночі на підставі 10-рiч них по-

льових дослiджень. Оптимальними способами роз-

множення зазначених рослин у культурi є на сiн нєве 

розмноження. Виявлено можливiсть вегетативного 

розмноження рослин A. sibirica в умовах північної 

тайги Хiбiнських гір. Установлено, що при iнтродукцiї 

рослини A. sibirica, P. obovata, L. sibirica проходять увесь 

цикл росту та розвитку, плодоносять, спо сте рiгається 

самосiв. Отриманi результати свiдчать про добру адап-

тацiю цих видiв у нових умовах. 

Ключовi слова: штучний фiтоценоз, модель, рiст i роз-

виток, Алтай.

S.I. Yudin 

N.A. Avrorin Polar-Alpine Botanical Garden, 

Kola Science Center of Russian Academy of Sciences,

 Russia, Kirovsk 

CONCERNING PHYTO-GEOGRAPHICAL 

EXPOSITION “ALTAI” IN THE POLAR-ALPINE 

BOTANICAL GARDEN 

The basis on biodiversity conservation of the introduced 

plants from Altai in Khibiny mountains (Kola Peninsula) 

on the base of creation the artifical communities on phyto-

geographical plot “Altai” Polar-alpine Botanical Garden 

of the Kola SC RAS is represented. The state, structure 

and species composition, the special features of growth 

and development of Altai plant exposition are described. 

The preliminary results of introduction of the Altai woody 

plants (Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb., Larix 

sibirica Ledeb., Pinus sibirica Du Tour., Tilia sibirica Bay-

er) of main coniferous forests of this region (dark-conifer-

ous, light-coniferous and black taiga) on Kola North are 

brought on the basis of 10-years researches. It has been re-

vealed that the optimal way of reproduction for these spe-

cies in culture are semination. It has been stated that while 

introduced, plants of A. sibirica, P. obovata, L. sibirica pass 

complete cycle of growth and development, bear fruit, 

form a self-sown. The possibility of the vegetative repro-

duction A. sibirica in Khibiny were revealed. The findings 

of investigations processed indicate a good adaptation of 

these species on Kola North.

Key word: artificial phytocenosis, model, growth and de-

velopment, Altai.
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1 Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 Україна, 65026 м. Одеса, вул. Дворянська, 2
2 Загальноосвітня школа № 2

 Україна, 68600 м. Ізмаїл, вул. Бендерська, 28

ДЕНДРОФЛОРА ПАРКУ імені О.В. СУВОРОВА 
(м. ІЗМАЇЛ, ОДЕСЬКА ОБЛ.)

Мета дослідження — проаналізувати сучасний видовий стан дендрофлори парку імені О.В. Суворова як основи зеле-

них насаджень для визначення доцільності включення парку до природно-заповідного фонду України.

Матеріал та методи. Дослідження проведено традиційними методами у 2014 р. Назви видів та обсяг родин наведено за 

www.theplantlist.org, життєві форми рослин — за І.Г. Серебряковим (1962), ареали видів — за А.Л. Тахтаджяном (1978). 

Результати. Дендрорізноманіття парку становить 72 види і 6 культиварів (понад 1722 екз. деревних та напів-

деревних рослин з 54 родів та 30 родин). Провідні родини — Leguminosae (9 видів), Rosaceae (8), Oleaceae (7), Malvaceae 

(6), провідні роди — Tilia (5 видів), Fraxinus та Ulmus (по 3 види). Рослини належать до 16 життєвих форм. Частка 

інтродуцентів — 72,2 %, серед них переважають азійські та американські види. У парку зберігаються ex situ 193 екз. 

12 видів рослин, занесених до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, з них три належать до кате-

горії NT (Aesculus hippocastanum, Juglans regia, Platycladus orientalis), 1 — до категорії LR/NT (Eucommia ulmoides), 

8 — до категорії LC (Betula pendula, Cupressus arizonica, Juniperus sabina, J. virginiana, Pinus sylvestris, Quercus robur, 

Robinia pseudoacacia, Tilia platyphyllos). Виявлено 63 дерева 11 видів з діаметром стовбура понад 50 см. Найбільший 

діаметр мають особини Quercus robur (105 см), Ulmus pumila (89 см) і Tilia × europaea (81 см). Найстійкішими в умо-

вах парку виявилися кущі Berberis aquifolium, Cotoneaster ascendens, Euonymus japonicus, Juniperus sabina, Laburnum 

anagyroides, Ligustrum vulgare, Lonicera fragrantissima, Philadelphus microphyllus, Ph. pubescens, Rosa canina, Spiraea × 
× vanhouttei, Yucca flaccida. 

Висновок. Пропонується включити парк до складу природно-заповідного фонду України як парк-пам’ятку садово-

паркового мистецтва місцевого значення.

Ключові слова: дендрофлора, дендрорізноманіття, парк имені О.В. Суворова, Ізмаїл, Одеська область, проектова-

ний парк-пам’ятка.

В Україні нараховується 88 парків загально-

державного та 414 — місцевого значення [8]. 

На відміну від парків, розташованих у лісовій 

та лісостеповій зонах, які часто формувалися 

на основі природних лісових масивів, у зоні 

сухого степу всі парки є штучно створеними. 

На півдні України їх масово почали створюва-

ти наприкінці XVIII та у ХІХ ст. У сухостепо-

вій підзоні на півдні України особливо поміт-

на фітокліматично-регулівна та захисна роль 

парків. Крім цього, у населених пунктах вони 

відіграють значну естетичну, освітньо-ви хов-

ну, пізнавальну, історико-культурну роль. У 

міських парках, як і у ботанічних садах та ден-

дропарках, часто зберігається ex situ значна 

кількість видів рослин. Парки також виступа-

ють складовими елементами локальної еко-

логічної мережі міст та селищ. Вивчення різ-

номанітності деревних рослин, які зростають 

у жорстких кліматичних умовах первинно без-

лісних просторів, дає змогу уточнити асорти-

мент видів, рекомендованих для озеленення у 

відповідних кліматичних районах, особливо в 

умовах глобальних змін клімату. 

Частка природно-заповідного фонду України 

є значно меншою, ніж у більшості країн Єв ропи 

(відповідно 5,4 та 15,0 % у середньому), тому За-

коном України «Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики Ук раїни на пе-

ріод до 2020 року» передбачено розширення 

площі при род но-заповідного фон ду до 10 % від 

площі країни у 2015 р. та до 15 % — у 2020 р. 

Парки можуть бути перспективними для вклю-

чення до природно-за по від ного фон ду України 
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як штучні об’єкти. Одним з таких парків на Оде-

щині є парк імені О.В. Суворова, розташований 

у центрі м. Ізмаїла та у центрі історичного ареалу 

м. Тучкова (назва Ізмаїлу у 1812—1856 рр.) нав-

коло Свято-Покровського собору [4]. На площі 

3,1 га представлені парковий, лучний та регу-

лярний типи садово-пар кових ландшафтів [12]. 

Зелені насадження парку перебувають під по-

стійним доглядом місцевої служби із зеленого 

будівництва та служителів собору. На клумбах 

зростає багато квітниково-декоративних рос-

лин. У парку є велика мережа доріжок. Його 

щоденно відвідує значна кількість населення. 

Місцеві мешканці, туристи, школярі виявля-

ють певний інтерес до різноманіття деревних 

рослин парку, але досі його дендрофлору не 

вивчено. Як відомо, аналіз дендрологічного 

складу насаджень лежить в основі досліджень 

паркових фітоценозів [8]. 

Мета роботи — проаналізувати сучасний ви-

довий склад дендрофлори парку імені О.В. Су-

ворова як основи зелених насаджень для ви-

значення доцільності включення парку до при-

родно-заповідного фонду України. 

Для цього вирішували такі завдання: виявити 

повний видовий склад дендрофлори; підрахува-

ти кількість особин кожного виду та оцінити 

фітосанітарний стан кожної рослини; провести 

систематичний, біоморфологічний, географіч-

ний та созологічний аналіз; установити кіль-

кість найстаріших дерев, виявити культивари.

Матеріал та методи

За геоботанічним районуванням України м. Із-

маїл розташоване в Дунайсько-Дніст ров сько-

му окрузі злакових та полиново-злакових сте-

пів і плавнів, який входить до складу Чор но-

морсько-Азовської степової підпровінції Пон-

тичної степової провінції Степової підобласті 

(зони) Євразійської степової області [9].

Ґрунтовий покрив району представлений чор-

ноземами південними слабогумусованими мі це-

лярно-висококарбонатними пилувато-се ред  ньо- 

суглинковими на лесових суглинках [5]. 

Клімат району посушливий, з нестійкою зи-

мою та жарким літом, недостатньою кількістю 

опадів. За агрокліматичним районуванням Ук-

раї ни те риторія парку належить до суворо по-

сушливої агрокліматичної зони з гідротерміч-

ним коефіцієнтом 0,5—0,7, сумою активних 

температур 3000—3700 °С, кількістю опадів на 

рік 415 мм, за теплий період року — 200—280 мм, 

тривалістю періоду активної вегетації рослин 

175—190 днів, тривалістю безморозного періо ду 

на поверхні ґрунту 155—210 днів. Запас продук-

тивної вологи у метровому шарі ґрунту на по-

чатку вегетації становить 110—160 мм, напри-

кінці вегетації — 50—90 мм. Повторюваність 

атмосферної помірної посухи 44—55 днів, суво-

рої — 20—40 днів на рік, також спостерігаються 

суховії впродовж 1—20 днів на рік [9].

Детальне обстеження парку імені О.В. Су-

ворова проведено влітку 2014 р. маршрутним 

методом. Обсяг дендрофлори розглядали від-

повідно до [2, 10, 15, 16] з урахуванням зве-

дення М.А. Кохна [7]. Назви рослин та обсяг 

родин наведено за The Plant List [18].

Проведено поштучний облік рослин парку, на 

підставі отриманих даних підрахували кількість 

особин кожного виду. Для Buxus sempervirens, 

підрахунок особин якого був неможливим (з 

нього сформовано виключно живоплоти та 

кур тини), встановлювали довжину кож ного 

живоплоту та площу куртини. Для ґрунтопо-

кривних ліан визначали кількість місць зрос-

тання та площу покриття ними ґрунту. Оці-

нювали фітосанітарний стан кожної рослини 

за 3-бальною шкалою відповідно до Інструк-

ції з інвентаризації зелених насаджень [3]. До 

найстійкіших рослин відносили види чисель-

ністю понад 3 екз., у яких частка особин у не-

задовільному стані не перевищувала 10 %.

Життєві форми визначали за власними спо-

стереженнями, використовуючи класифіка-

цію І.Г. Серебрякова [13]. Географічний аналіз 

проведено за А.Л. Тахтаджяном [14]. Культи-

вари встановлювали за [6].

Найстаріші дерева визначали за непрямим 

показником — діаметром стовбура на висоті 

1,3 м над рівнем ґрунту. Для встановлення 

охоронного статусу рослин використано Чер-

вону книгу України (2009) та електронну базу 

даних Червоного списку Міжнародного союзу 

охорони природи (МСОП) версія 2015.2 [17].
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Результати та обговорення

Унаслідок детального обстеження парку у ньо-

му виявлено 72 види деревних та напівдерев-

них рослин (табл. 1). Це збігається із середньою 

дендрорізноманітністю шести пар ків-па м’я-

ток садово-паркового мистецтва м. Одеси, які 

є об’єктами загального користування, — 72 ви-

ди (від 41 до 110 видів у різних парках) [11].

У табл. 1 наведено дані щодо кількості де-

рев та кущів у парку, за винятком видів, які 

утворюють живоплоти і куртини. До останніх 

належать Buxus sempervirens (створює 7 жи во-

пло тів загальною довжиною 253 м), Euonymus 

ja ponica (формує живопліт загальною довжи-

ною 44 м) та Juniperus sabina (представлений 

6 куртинами загальною площею 23,5 м2, трьома 

невеликими групами та двома окремими ек-

земплярами). Для цих видів приблизна за галь -

на кількість становить 436 екз. Таким чином, 

у парку імені О.В. Суворова зростає 1722 екз. 

деревних та напівдеревних рослин. За чисель-

ністю екземплярів без урахування живоплотів 

та куртин переважають дерева (557 екз. проти 

513 екз. кущів). З урахуванням живоплотів та 

куртин чисельність кущів у 1,7 разу більша, 

ніж дерев. Кількісно серед дерев переважають 

Aesculus hippocastanum, Ulmus pumila, Pla ty -

cla dus orientalis, серед кущів — Rosa chinen-

sis, Spiraea × vanhouttei, Philadelpus pubescens 

(див. табл. 1), 12 видів представлені ли ше од-

нією рослиною, що збільшує ймовірність 

змен шення дендрорізноманіття парку за ра-

хунок саме цих видів.

Третина деревних рослин мають добрий фі-

тосанітарний стан, задовільний — 39,5 %, неза-

довільний — 27,4 %. У 10 видів дерев та одного 

виду кущів (Forsythia viridissima) більше полови-

ни екземплярів мають незадовільний стан (див. 

табл. 1). Це спричинено переважно знач ним ві-

ком рослин. У 13 видів кущів менше ніж 10 % 

рослин мають незадовільний стан. Майже всі 

екземпляри Rosa chinensis мають добрий та задо-

вільний стан завдяки ретельному догляду (по-

лив).

Деревні рослини належать до 54 родів і 30 ро-

дин. Провідними родинами у парку є Legumi-

nosae (9 видів), Rosaceae (8), Oleaceae (7) та Ma l-

vaceae (6). Родина Cupressaceae представлена 

4 видами, Sapindaceae та Ulmaceae — 3 видами 

кожна, 8 родин — 2 видами, 16 — 1 видом. 

Провідними родами є Tilia (5 видів), Fraxinus 

та Ulmus (по 3 види).

Різноманіття життєвих форм дендрофлори 

парку (за І.Г. Серебряковим) наведено у табл. 2.

Майже всі види дендрофлори представлені 

деревними рослинами (крім напівкуща Fallopia 

baldschuanica), серед них переважають дерева, 

кущів у 1,6 разу менше, кущик — один (Yuc ca 

flaccida). Серед дерев домінують листопадні 

прямостоячі одностовбурні, серед кущів — пря-

мостоячі листопадні. Декоративні протягом 

усього року вічнозелені рослини представлені 

12 видами, зокрема 6 видами голонасінних 

(відповідно 16,6 та 8,3% видового складу). Ці 

показники близькі до усереднених да них щодо 

парків-пам’яток м. Одеси (10 (13,8 %) вічнозе-

лених видів (від 4 (9,6 %) до 20 (18,1 %) видів) 

та 8 (10,3 %) видів голонасінних (від 3 (7,3 %) 

до 16 (16,4 %)) [11].

Географічний спектр дендрофлори свідчить 

про переважання представників циркумборе-

альної групи ареалів над представниками 

північно американської, азійської та серед зем -

номорсь кої групи ареалів (табл. 3), але у ціло-

му спосте рігається значне переважання іно-

земних видів, особливо якщо розглядати рос-

лини, чу жо земні для всієї України (52 види, 

72 %). Ці дані відповідають загальним особ-

ливостям, установленим раніше для дендро-

флори інших міст на півдні України (70%) [7], 

але порядок домінуючих груп ареалів відріз-

няється від такого, встановленого для всіх за-

повідних парків Одеси, в яких переважають 

азійські та середземноморські види [11].

Созологічний аналіз дендрофлори виявив, 

що деревні рослини, занесені у Червону книгу 

України, у парку відсутні, але тут зростають 

12 видів, включених до Червоного списку 

МСОП: 3 з них у природних місцезростаннях 

перебувають у загрозливому стані (NT: Aes culus 

hippo castanum, Juglans regia, Platycladus ori en ta lis), 

1 — у стані, який наближається до загрозливого 

(LR/NT: Eucommia ulmoides), 8 ви дів ви кликають 

найменше занепокоєння, але потребують уваги 
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Таблиця 1. Чисельність та стан деревних рослин у парку імені О.В. Суворова (м. Ізмаїл)

Table 1. The number and state of the woody plants in O.V. Suvorov park (Izmail)

Назва виду
Кількість 

рослин, екз.

Частка 

від усіх 

рослин, 

%

Фітосанітарний стан 

(частка від кількості рослин виду, %)

добрий
задовіль-

ний

незадо-

вільний

1. Acer negundo L. 7 0,54 14,3 14,3 71,4

2. A. platanoides L. 14 1,09 7,1 42,9 50,0
3. Aesculus hippocastanum L. 90 7,00 11,1 10,0 78,9
4. Albizia julibrissin Durazz. 17 1,32 58,8 17,6 23,5
5. Berberis aquifolium Pursh 9 0,7 66,7 33,3 0,0
6. B. vulgaris L. 1 0,08 0,0 0,0 100,0
7. Betula pendula Roth 5 0,39 20,0 40,0 40,0
8. Broussonetia papyrifera (L.) L’Hér ex Vent. 6 0,47 33,3 50,0 16,7
9. Buddleja davidii Franch. 3 0,23 0,0 66,7 33,3

10. Buxus sempervirens L. — — 1,1 74,6 24,3
11. Campsis radicans (L.) Seem. 1 0,08 0,0 0,0 100,0
12. Caragana arborescens Lam. 5 0,39 20,0 60,0 20,0
13. Catalpa bignonioides Walter 6 0,47 0,0 33,3 66,7
14. Celtis occidentalis L. 2 0,16 50,0 50,0 0,0
15. Cercis siliquastrum L. 20 1,56 30,0 45,0 25,0
16. Cornus mas L. 3 0,23 33,3 0,0 66,7
17. Cornus sangunea subsp. australis (C. A. Mey) Jáv. 9 0,70 55,6 33,3 11,1
18. Cotinus coggygria Scop. 10 0,78 10,0 60,0 30,0
19. Cotoneaster ascendens Flink & B. Hylmö 12 0,93 91,7 8,3 0,0
20. Crataegus monogyna Jacq. 4 0,31 0,0 75,0 25,0
21. Cupressus arizonica Greene 1 0,08 100,0 0,0 0,0
22. Elaeagnus angustifolia L. 1 0,08 0,0 100,0 0,0
23. Eucommia ulmoides Oliv. 10 0,78 40,0 30,0 30,0
24. Euonymus japonicus Thunb. — — 100,0 0,0 0,0
25. Fallopia baldschuanica (Regel) Holub 1 0,08 0,0 100,0 0,0
26. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl 18 1,40 0,0 77,8 22,2
27. F. viridissima Lindl. 31 2,41 0,0 0,0 100,0
28. Fraxinus americana L. 9 0,70 22,2 11,1 66,7
29. F. excelsior L. 16 1,24 31,3 31,3 37,5
30. F. pennsylvanica Marshall 8 0,62 37,5 37,5 25,0
31. Gleditsia triacanthos L. 30 2,33 23,3 56,7 20,0
32. Gymnocladus dioicus (L.) K.Koch 1 0,08 0,0 0,0 100,0
33. Hedera colchica (C.Koch) C.Koch 1 0,08 0,0 0,0 100,0
34. Hibiscus syriacus L. 25 1,94 40,0 44,0 16,0
35. Juglans regia L. 2 0,16 50,0 50,0 0,0
36. Juniperus sabina L. — — 50,0 50,0 0,0
37. J. virginiana L. 1 0,08 0,0 100,0 0,0
38. Laburnum anagyroides Medik. 11 0,86 27,3 63,6 9,1
39. Ligustrum vulgare L. 26 2,02 26,9 69,3 3,8
40. Lonicera fragrantissima Lindl. & J.Paxton 25 1,94 60,0 36,0 4,0
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41. L. tatarica L. 6 0,47 16,7 33,3 50,0

42. Malus × prunifolia (Willd.) Borkh. 1 0,08 0,0 0,0 100,0

43. Morus alba L. 15 1,17 13,3 33,3 53,3

44. Paeonia × suffruticosa Andrews 2 0,16 0,0 50,0 50,0

45. Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 3 0,23 0,0 100,0 0,0

46. Philadelphus microphyllus A.Gray 5 0,39 40,0 60,0 0,0

47. P. pubescens Loisel. 91 7,07 54,9 35,2 9,9

48. Pinus pallasiana D.Don 17 1,32 11,8 41,2 47,0

49. P. sylvestris L. 6 0,47 0,0 0,0 100,0

50. Platanus occidentalis L. 2 0,16 50,0 0,0 50,0

51. Platycladus orientalis (L.) Franco 40 3,11 65,0 22,5 12,5

52. Populus × canadensis Moench 1 0,08 0,0 0,0 100,0

53. Prunus cerasifera Ehrh. 4 0,31 50,0 25,0 25,0

54. Quercus robur L. 24 1,87 8,3 37,5 54,2

55. Robinia pseudoacacia L. 28 2,18 25,0 28,6 46,4

56. R. viscosa Vent. 7 0,54 0,0 14,3 85,7

57. Rosa canina L. 6 0,47 33,3 66,7 0,0

58. R. chinensis Jacq. 221 17,18 36,2 62,9 0,9

59. Salix babylonica L. 2 0,16 0,0 0,0 100,0

60. Sorbus aucuparia L. 3 0,23 0,0 33,3 66,7

61. Spiraea × vanhouttei (Briot) Zabel 132 10,25 53,0 40,9 6,1

62. Styphnolobium japonicum (L.) Schott. 39 3,03 20,5 43,6 35,9

63. Syringa vulgaris L. 52 4,04 30,8 40,4 28,8

64. Tilia begoniifolia Steven 1 0,08 100,0 0,0 0,0

65. T. cordata Mill. 25 1,94 4,0 44,0 52,0

66. T. platyphyllos Scop. 1 0,08 0,0 100,0 0,0

67. T. tomentosa Moench 3 0,23 0,0 100,0 0,0

68. T. × europaea L. 12 0,93 16,6 41,7 41,7

69. Ulmus glabra Huds. 3 0,23 100,0 0,0 0,0

70. U. minor Mill. 15 1,17 13,3 40,0 46,7

71. U. pumila L. 58 4,51 17,3 29,3 53,4

72. Yucca flaccida Haw 21 1,63 100,0 0,0 0,0

Ус ь о г о 1287 100.0 33,1 39,5 27,4

Продовження табл. 1.

Continuation of the table 1. 

Назва виду
Кількість 

рослин, екз.

Частка 

від усіх 

рослин, 

%

Фітосанітарний стан 

(частка від кількості рослин виду, %)

добрий
задовіль-

ний

незадо-

вільний

(LC: Betula pendula, Cupressus arizonica, Juniperus 

sabina, J. virginiana, Pi nus sylvestris, Quercus robur, 

Robinia pseudoacacia, Tilia platyphyllos). Ці види 

представлені 193 екз.

У парку зростають 63 екз. 11 видів дерев з 

діаметром стовбура понад 50 см (табл. 4). Най-

більших розмірів досягають особини Quercus 

robur, Ulmus pumila, Tilia × europaea. Частка 

великих дерев від загальної кількості рослин 

відповідного виду варіює від 1,1 % у Aesculus 

hippocastanum до 50,0 % у Gleditsia triacanthos.

У парку виявлено культивари 5 видів: Acer 

platanoides ‘Globosa’ (11 екз.), Morus alba ‘Pen-

dula’ (7), Morus alba ‘Globosa’ (1), Styphnolobium 

japonicum ’Pendula’ (4), Ulmus glabra ‘Pendu-

la’(3), U. minor ‘Umbraculifera’ (2).
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Таблиця 2. Спектр життєвих форм дендрофлори парку імені О.В. Суворова (м. Ізмаїл)

Table 2. Life forms spectrum of dendroflora in O.V. Suvorov park (Izmail)

Життєва форма
Кількість видів

Абс. %

ДЕРЕВНІ РОСЛИНИ 71 98,6

Дерева 43 59,7

Дерево вічнозелене одностовбурне 4 5,6

Дерево вічнозелене одно- або багатостовбурне 1 1,4

Дерево листопадне одностовбурне 31 43,1

Дерево листопадне одно- або багатостовбурне 7 9,7

Кущі 27 37,5

Кущ прямостоячий вічнозелений 3 4,2

Кущ прямостоячий напіввічнозелений 1 1,4

Кущ прямостоячий листопадний 19 26,4

Кущ сланкий вічнозелений 1 1,4

Кущ ліаноїдний вічнозелений 1 1,4

Кущ ліаноїдний листопадний 2 2,8

Кущики 1 1,4

Кущик прямостоячий розетковий вічнозелений 1 1,4

НАПІВДЕРЕВНІ РОСЛИНИ 1 1,4

Напівкущ ліаноподібний вічнозелений 1 1,4

Ус ь о г о 72 100,0

Таблиця 3. Географічний спектр дендрофлори парку імені О.В. Суворова (м. Ізмаїл)

Table 3. The geographic spectrum of dendroflora in O.V. Suvorov park (Izmail)

Ареали та групи ареалів
Кількість видів

Абс. %

Циркумбореальна група 24 33,3

Циркумбореальний 10 13,9

Середземноморсько-циркумбореальний 9 12,5

Ірано-турансько-циркумбореальний 3 4,2

Середземноморсько-ірано-турансько-цир кум-

бореальний

2 2,8

Азійська група 16 22,2

Східноазійський 4 5,6

Ірано-туранський 5 6,9

Азійський 7 9,7

Північноамериканська група 21 29,2

Атлантично-північноамериканський 19 26,4

Північноамериканський 2 2,8

Середземноморська група 8 11,1

Середземноморський 6 8,3

Ірано-турансько-середземноморський 2 2,8

Не встановлено 3 4,2

Ус ь о г о 72 100,0
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На території парку зафіксовано самовід-

новлення Fraxinus excelsior, Gleditsia triacanthos, 

Robinia pseudoacacia, Ulmus minor, U. pumila, 

але завдяки належному нагляду збільшення 

кількості особин цих видів не відбувається.

Порівняння отриманих даних з характе-

ристиками дендрофлори «Міського саду», 

який нині є єдиним парком-пам’яткою са до-

во-пар кового мистецтва в м. Ізмаїлі, виявило, 

що парк імені О.В. Суворова, площа якого 

вдвічі більше, ніж площа «Міського саду», ха-

рактеризується більшим видовим дендроріз-

номаніттям (72 види проти 66), більшою кіль-

кістю дерев і кущів (1286 проти 673 без ураху-

вання живоплотів та куртин), старих дерев з 

діаметром стовбура 50 см і більше (63 проти 

52), майже однаковою кількістю видів, зане-

сених до Червоного списку МСОП (12 проти 

11) та більшою кількістю їх екземплярів (193 

проти 73). Це свідчить про доцільність вклю-

чення парку імені О.В. Суворова до складу 

при род но-за по відного фонду України. 

Висновки

За видовим різноманіттям парк імені О.В. Су-

ворова відповідає усередненим показникам 

шести парків-пам’яток садово-паркового мис-

тецтва місцевого значення м. Одеси та дещо 

перевищує видове різноманіття парку-па м’ят-

 ки «Міський сад» (м. Ізмаїл). Добрий та задо-

вільний стан більшості дерев і кущів, наявність 

193 екз. 12 видів, які підлягають охороні на 

міжнародному рівні, та 63 старих дерев 11 ви-

дів свідчать про цінність парку імені О.В. Су-

ворова та доцільність включення його до скла-

ду природно-заповідного фонду України у ка-

тегорії «парк-пам’ятка садово-пар ко вого мис-

тецтва місцевого значення».

Найстійкішими в умовах парку виявилися 

12 видів кущів: Berberis aquifolium, Cotoneaster 

ascendens, Euonymus japonicus, Juniperus sabi na, 

Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Lo  ni ce-

ra fragrantissima, Philadelphus microphyllus, Ph. pu-

bescens, Rosa canina, Spiraea × vanhouttei, Yucca 

flaccida. Їх слід більш активно використовува-

ти в зелених насадженнях на півдні України.

Для поліпшення фітосанітарного стану де-

ревних насаджень парку насамперед слід ви-

лікувати дупла, тріщини кори у старих дерев 

та підрізати сухі гілки.

 1. Дендрофлора міст півдня України / М.А. Кохно, 

С.I. Кузнецов, О.К. Дорошенко [та ін.] // Укр. бо-

тан. журн. — 1983. — Т. 40, № 5. — С. 12—14.

 2. Деревья и кустарники СССР. — Т. 1—6. — М.; Л., 

Изд-во АН СССР, 1949—1962.

 3. Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у 

населених пунктах України. — zakon.rada.gov.ua/

go/z0182—02 (1.11.2015).

Таблиця 4. Кількість старих дерев у парку імені О.В. Суворова (м. Ізмаїл)

Table 4. Number of old trees in O.V. Suvorov park (Izmail)

Вид
Кількість дерев (екз.) з діаметром понад

Максимальний 

діаметр, см

Частка великих 

дерев, %
50 см 60 см 70 см 80 см

Acer platanoides 1 — — — 60 7,1

Aesculus hippocastanum 1 — — — 57 1,1

Fraxinus excelsior 5 2 1 — 73 31,3

Fraxinus pennsylvanica 1 — — — 51 12,5

Gleditsia triacanthos 15 5 1 — 75 50,0

Quercus robur 3 1 1 1 105 12,5

Robinia pseudoacacia 8 2 — — 68 28,6

Styphnolobium japonicum 2 1 — — 61 5,1

Tilia × europaea 1 1 1 1 81 8,3

Ulmus minor 2 2 1 — 72 13,3

Ulmus pumila 24 14 9 4 89 41,4

Ус ь о г о 63 28 14 6 105 —
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ДЕНДРОФЛОРА ПАРКА имени А.В. СУВОРОВА (г. 

ИЗМАИЛ, ОДЕССКАЯ ОБЛ.)

Цель исследования — проанализировать современный 

видовой состав дендрофлоры парка имени А.В. Су во-

рова как основу зеленых насаждений для определе-

ния целесообразности включения парка в при род но- 

заповедний фонд Украины.

Материал и методы. Исследования проведены тра-

диционными методами в 2014 г. Названия видов и 

объем семейств приведены по www.theplantlist.org, 

жизненные формы растений — по И.Г. Серебрякову 

(1962), ареалы видов — по А.Л. Тахтаджяну (1978). 

Результаты. Дендроразнообразие парка составляет 

72 вида и 6 культиваров (более 1722 экз. древесных и 

полудревесных растений из 54 родов и 30 семейств). 

Ведущие семейства — Leguminosae (9 видов), Rosaceae 

(8), Oleaceae (7), Malvaceae (6), ведущие роды — Tilia 

(5 видов), Fraxinus и Ulmus (по 3 вида). Растения от-

носятся к 16 жизненным формам. Доля интродуцен-

тов  — 72,2 %, среди них преобладают азиатские и аме-

риканские виды. В парке сохраняются ex situ 193 экз. 

12 видов, включенных в Красный список Междуна-

родного союза охраны природы, из них три принад-

лежат к категории NT (Aesculus hippocastanum, Juglans 

regia, Platycladus orientalis), 1— к категории  LR/NT 

(Eucommia ul moides), 8 — к категории LC (Betula pendu-

la, Cupressus arizonica, Juniperus sabina, J. virginiana, Pi-

nus sylvestris, Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Tilia 

platyphyllos). Выявлены 63 дерева 11 пород с диаметром 

ствола более 50 см. Наибольший диаметр имеют осо-

би Quercus robur (105 см), Ulmus pumila (89 см) и Tilia × 

× europaea (81 см). Наиболее устойчивыми в условиях 

парка оказались кустарники Berberis aquifolium, Coto-

neaster ascendens, Euonymus japonicus, Juniperus sabina, 

Laburnum ana gyroides, Ligustrum vulgare, Lonicera fra-

grantissima, Philadelphus microphyllus, Ph. pubescens, Rosa 

canina, Spiraea × vanhouttei, Yucca flaccida.

Вывод. Предлагается включить парк в состав при-

родно-заповедного фонда Украины как парк-па мят-

ник садово-паркового искусства местного значения.

Ключевые слова: дендрофлора, дендроразнообразие, 

парк имени А.В. Суворова, Измаил, Oдeccкая об-

ласть, проектируемый парк-памятник.

O.M. Popova 1, I.V. Аbrashkina 2

1  I.I. Mechnikov Odessa National University,

Ukraine, Odessa
2  Secondary School N 2,

Ukraine, Odessa Region, Izmail

DENDROFLORA OF О.V. SUVOROV 

PARK (IZMAIL, ODESSA REGION)

Objective — to analyze  the current species composition of 

dendrological flora of O.V.  Suvorov park as the basis for 

green areas to determine whether the inclusion of the park 

in the nature reserve fund of Ukraine is appropriate.

Material and methods. Research carried out by tra di-

tional methods in 2014. Species names and family vo lumes 

are by www.theplantlist.org, life formes are by I.G. Se re-

bryakov (1962), areas of species were classified by A.L. Takh-

tadzhjan (1978). 

Results. 72 species, 6 cultivars, more than 1722 woo dy and 

underwoody plants from 54 genera and 30 families of the 

seed plants grow in the park. Leading families — Legumi-

nosae (9 species), Rosaceae (8), Oleaceae (7), Malvaceae 

(6), leading genera — Tilia (5 species), Fraxinus and Ulmus 

(3 species). Plants are 16 life forms (after I.G. Se rebryakov). 

There are 72.2 % exotic species, Asian and American 

plants are dominated among them. 193 plants of 12 species 

from International Union for Conservation of Nature Red 

List are saved ex situ: three as NT (Aesculus hippocastanum, 

Juglans regia, Platycladus orientalis), one as LR/NT (Eu-

commia ulmoides), 8 as LC (Betula pendula, Cupressus ari-

zonica, Juniperus sabina, J. virginiana, Pinus sylvestris, 

Quercus robur, Robinia pseudoacacia, Tilia pla typhyllos). 

There are 63 trees of the 11 species with trunk diameter 

50 сm and more. Quercus robur (105 сm), Ulmus pumila 

(89 сm) and Tilia × europaea (81 сm) have the biggest 

diameter. The shrubs Berberis aquifolium, Cotoneaster as-

cendens, Euonymus japonicus, Juniperus sabina, Laburnum 

anagyroides, Ligustrum vulgare, Lonicera fragrantissima, 

Philadelphus microphyllus, Ph. pubescens, Ro sa ca nina, 

Spiraea × vanhouttei, Yucca flaccida are the most stable in 

the park.

Conclusion. Park is proposed to include in the nature 

reserve fund of Ukraine as a park monument of landscape 

art of local importance.

Key words: dendroflora, dendrodiversity, O.V. Suvorov park, 

Izmail, Odessa Region, the proposed park-monument .



71ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 1

УДК 582.711.712:[581.522.4+581.95]:[58:069](477-25)

О.Л. РУБЦОВА, В.І. ЧИЖАНЬКОВА
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СОРТИ ТРОЯНД КАНАДСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ 
В КОЛЕКЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ
імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Представлено історію селекції троянд у Канаді. Проаналізовано колекційний фонд троянд Національного ботанічно-
го саду імені М. М. Гришка НАН України. У результаті проведеного скринінгу колекції виявлено 17 сортів канадської 
селекції, серед них 6 сортів серії Explorer та 7 сортів серії Parkland. Досліджено морфологічні та біологічні особливос-
ті сортів канадської селекції колекції Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка. Проведено оцінку рівня їх 
декоративності, зимостійкості, господарсько-цінних ознак. Згідно з результатами оцінки сортів за декоративними 
властивостями та господарсько-цінними ознаками 14 сортів канадських троянд (Agnes, Therese Bugnet, Alexander 
Mackenzie, Champlain, Georges Vancouver, Henry Kelsey, John Davis, Praire Dawn, Adelaide Hoodles, Morden Blush, Prai-
re Joy, Winnipeg Park, Hope for Humanity, Morden Sunrise) рекомендовано для використання в ландшафтному будівни-
цтві. Зроблено висновок, що сорти канадських троянд можуть бути донорами такої цінної ознаки, як зимостій-
кість, і тому є цінним матеріалом для проведення селекційних досліджень.

Ключові слова: канадські троянди, інтродукція, рівень декоративності, зимостійкість.
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У ботанічних садах створюються величезні 

колекції рослин, які є джерелом для теоретич-

них обґрунтувань та практичних рекоменда-

цій у галузі інтродукції, акліматизації, збере-

ження генофонду рідкісних рослин, генетики 

та селекції. Теорія інтродукції рослин розви-

валася насамперед у напрямі оптимізації ме-

тодів підбору інтродуцентів [4].

Створення стійких культурних фітоцено-

зів із використанням інтродукованих рослин 

можливе лише за умов оптимального їх до-

бору [7].

У зв’язку з тим, що успішність культури 

троянд у Поліссі та Лісостепу Україні визна-

чається насамперед температурним чинни-

ком, велике значення мають сорти з високою 

зимостійкістю [14, 18]. Тому інтродукція та сор-

товивчення сортів канадської селекції, які ви-

різняються стійкістю до низьких зимових тем-

ператур, є актуальними.

Мета — дослідити історію селекції троянд 

у Канаді, визначити морфологічні та біоло-

гічні особливості сортів троянд канадської 

селекції Національного ботанічного саду іме-

ні М.М. Гриш ка НАН України (НБС), провести 

оцінку рівня їх декоративності та зимостійкості.

Матеріал та методи

Предмет дослідження — троянди канадської се-

лекції з колекції Національного ботанічного 

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

Сорти було одержано у вигляді живців з інших 

ботанічних садів та від садових фірм. 

Оцінку колекції троянд виконано за мето-

дикою В.М. Билова [2], М.В. Бессчетнової [1], 

С.В. Гаценко, С.В. Васьківської [3] та В.М. Кли-

менко, З.К. Клименко [5].

Результати та обговорення

Селекцію зимостійких троянд у Канаді про-

водять за сприяння Міністерства сільського 

господарства і продовольства Канади (Agri-

culture and Agri-Food Canada (AAFC)) у до-

слідних центрах в Оттаві (провінція Онтаріо), 

Ль’Ассомпсіон (провінція Квебек) та Морден 

(провінція Манітоба). Мета селекції — виве-

дення сортів троянд, які будуть стійкими в 

умовах 3-ї та 4-ї зони зимостійкості, тобто ви-

тримуватимуть зимові температури до –35 °С 

(4-та зона) і –40 °С (3-тя зона). 
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(або Morden). Сорти серії Explorer названі на 

честь дослідників Канади, наприклад, сорти 

‘David Thompson’ та ‘John Franklin’. Усього 

було виведено 21 сорт.

Значну кількість сортів серії Explorer виве-

ла Felicitas Svejda, яка працювала спочатку в 

Оттаві, а після закриття цього відділення — в 

Ль’Ассомпсіон. Вона використовувала в гіб-

ридизації R. kordesii, R. rugosa та її гібрид 

‘Schneezwerg’. Останній сорт серії Explorer, 

ви ведений в Оттаві, зареєстровано у 1991 р.

У Ль’Ассомпсіон F. Svejda, працюючи ра-

зом з Ian Ogilvie, створила ще 11 сортів із серії 

Explorer, останній — у 1999 р. Усього F. Svejda 

вивела 32 сорти, більшість з яких представле-

ні в колекціях та комерційних розсадниках 

[18—20].

Більшість троянд, створених на Morden 

Research Station, є зимостійкішими, ніж ті, які 

виведено в Оттаві. Їх авторами є William God-

frey, Henry Heard Marshall, Lynn Collicutt, 

Campbell Davidson, H.F.(Bert) Harp. William 

Godfrey у 1946 р. започаткував серію Parkland 

(сорти ‘Prairie Sailor’, ‘Prairie Wren’, ‘Prairie 

Youth’, ‘Prairie Charm’, ‘Prairie Dawn’ and ‘Prai-

rie Maid’). Більшість сортів цього селекціонера 

створено з участю R. spinosissima altaica.

Henry Heard Marshall вивів ‘Cuthbert Grant 

та ‘Adelaide Hoodless’ у 1967 р. У 1977 р. він за-

початкував серію сортів, назва яких почина-

ється зі слова «Morden». Цю роботу продов-

жили його послідовники. З 1988 р. Lynn Col-

licutt вивів багато сортів «Morden», а також 

‘Prairie Joy’, ‘Winnipeg Parks’ та ‘Hope for Hu-

manity’. З 1988 р. він працює з Campbell Da-

vidson, який створив ‘Prairie Celebration’ та 

популярний сорт ‘Morden Sunrise’.

Останніми роками виведено сорти нової 

серії ‘Canadian Artist Series’, які відібрані із сі-

янців з минулих селекційних програм. Це 

сорти ‘Emily Carr’ та ‘Félix Leclerc’. Однак 

вони не повторюють цвітіння.

Серед інших канадських селекціонерів слід 

згадати Georges Bugnet, який був фермером, 

письменником та займався селекцією троянд. 

У гібридизації він використовував R. rugosa, R. aci-

 cularis Lindl. та R. amblyotis C.A.Mey. Його сорти 

Таблиця 1. Сорти троянд серії Explorer у колекції 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України

Table 1. Explorer series cultivars of roses 
in the collection of M.M. Gryshko National Botanical 
Garden of the NAS of Ukraine

№ Назва сорту Автор

Рік 

виве-

дення

1 Martin Frobisher Felicitas Svejda 1961

2 Alexander Mackenzie Felicitas Svejda 1970

3 Champlain Felicitas Svejda 1978

4 Georges Vancouver Ian Ogilvie, Fe-

licitas Svejda

1983

5 Henry Kelsey Felicitas Svejda 1984

6 John Davis Felicitas Svejda 1986

Таблиця 2. Сорти троянд серії Parkland у колекції 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України

Table 2. Parkland series cultivars of roses in the collection 
of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS 
of Ukraine

№ Назва сорту Автор

Рік 

виве-

дення

1 Praire Dawn H.F. (Bert) Harp 1956
2 Adelaide Hoodles Henry Heard 

Marshall

1964

3 Morden Blush Henry Heard 

Marshall

1976

4 Praire Joy Henry Heard 

Marshall

1977

5 Winnipeg Park Henry Heard 

Marshall

1981

6 Hope of Humanity Lynn Collicutt 1984
7 Morden Sunrise Davidson & Col-

licutt

1991

В Оттаві селекцією займалися W. Saunders 

(сорт Agnes, 1900 р.) та Isabella Preston, яка 

створила 21 сорт за період з 1920 до 1938 рр. 

Найвідоміші з її сортів — ‘Carmenetta’ та 

‘Conestoga’. I. Preston використовувала в се-

лекції такі види природної флори, як Rosa 

glauca Pourret., R. rugosa Thunb., R. cinnamomea 

L., R. spinosissima L. and R. setigera Michx.

Сорти, виведені в подальшому, поділяють 

на дві підгрупи або серії — Explorer та Parkland 
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були названі на честь членів його родини, се-

ред них відомий сорт ‘Thérèse Bugnet’. Robert 

Simonet, котрий створив сорти лілій, також 

зай мався селекцією троянд. Frank Skinner, ви-

користовуючи R. spinosissima altaica, одержав 

сорт Isabella Skinner [22].

За даними Saskatchewan Rose Society, нині 

існує 250 сортів, виведених канадськими се-

лекціонерами. 

Колекцію троянд в НБС почали створювати 

у 1950 рр. Основою колекції стали саджанці 

троянд, придбані у Німеччині у 1946 р. [6, 9, 12, 

13, 16]. За 60-річний період випробувано понад 

3 тис. сортів, більшість з них виявилися мало-

зимостійкими [ 8—10, 12, 14—16].

У результаті скринінгу колекції НБС вияв-

лено 17 сортів канадських троянд (3,4 % від 

загальної кількості сортів колекції НБС) [17]. 

Колекція сортів троянд канадської селекції в 

НБС є найбільшою в Україні. Серед них пер-

ший сорт троянд канадської селекції 'Agnes’ 

(1900), ‘Thérèse Bugnet’, виведений Georges Bug-

net (1941), ‘Dr. F.L. Skinner’, виведений Robert 

Simonet (1964), ‘Isabella Skin ner’, виведений Frank 

Skinner (1964), 6 сортів серії Explorer (табл. 1) та 

7 сортів серії Parkland (табл. 2).

Нами було досліджено морфологічні та біоло-

гічні особливості сортів канадської селекції з ко-

лекції НБС (табл. 3). Визначення мор фо ло гіч-

них ознак сортів троянд має важливе зна чення 

при складанні їх описів та сортовивченні [3, 11].

Серед численних сортових ознак декора-

тивних рослин забарвлення квітки посідає 

особ ливе місце. Сорти троянд канадської се-

лекції колекції НБС мають різноманітне за-

барвлення. Найчисленнішими є сорти, рос-

лини яких мають квіт ки червоного та рожево-

го кольору (див. табл. 3).

Таблиця 3. Основні характеристики сортів канадської селекції 
з колекції Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України

Table 3. The main characteristics of Canadian breeding cultivars roses from the collection 
of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine

№ Назва сорту
Висота куща, 

см

Ширина 

куща, см
Колір квітки

Махровість 

(середня 

кількість 

пелюсток)

Середній 

діаметр 

квітки, см

Ремон-

тант-

ність

1 Agnes 220 150 Жовтий 36 8 —

2 Thérèse Bugnet 160 120 Рожевий 55 7 Іноді

3 Dr. F.L. Skinner 180 100 Жовтий 15 7 —

4 Isabella Skinner 150 100 Рожевий 22 6 +

5 Martin Frobisher 160 120 Світло-

рожевий

32 7 Іноді

6 Alexander Mackenzie 200 130 Червоний 47 6 +

7 Champlain 100 100 Червоний 30 6 Іноді

8 Georges Vancouver 90 120 Рожевий 22 7 Іноді

9 Henry Kelsey 150 150 Червоний 28 8 +

10 John Davis 200 150 Рожевий 40 8 +

11 Praire Dawn 170 100 Рожевий 30 7 +

12 Adelaide Hoodles 160 150 Рожевий 14 6 +

13 Morden Blush 90 50 Рожевий 52 7 +

14 Praire Joy 120 120 Рожевий 40 7 +

15 Winnipeg Park 75 90 Рожево-

червоний

22 6 Іноді

16 Hope for Humanity 200 100 Червоний 20 5 Іноді

17 Morden Sunrise 70 60 Помаран-

чевий

12 7 +
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Результати оцінки рівня декоративності та 

господарсько-цінних ознак сучасних сортів 

чайно-гібридних троянд наведено в табл. 4.

Підсумкова оцінка декоративності та гос-

по дарсько-цінних особливостей становила від 

81 до 100 балів.

Оцінка зимостійкості за методикою М.В. Бес-

счетнової [1], яка ґрунтується на ступені зимо-

вого пошкодження пагонів у польових умовах, 

свідчить про те, що в умовах Києва зимостій-

кими виявились усі досліджені сорти.

Висновки

За результатами аналізу оцінки декоративності, 

господарсько-цінних ознак та зимостійкості для 

впровадження в ландшафтне будівництво Пра-

вобережного Лісостепу рекомендовано 14 сортів 

троянд канадської селекції: Agnes, Thérèse Bug-

net, Alexander Mackenzie, Champlain, Georges 

Vancouver, Henry Kelsey, John Da vis, Praire Dawn, 

Adelaide Hoodles, Morden Blush, Praire Joy, Win-

nipeg Park, Hope for Humanity, Morden Sunrise.

Колекції канадських троянд мають не лише 

пізнавальне значення, вони також є цінним 

матеріалом для проведення сучасних се  лек-

ційно-генетичних досліджень, оскільки в них 

представлені сорти, які є донорами такої важ-

ливої ознаки, як зимостійкість. 
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Table 4. Evaluation of decorative and agronomic properties of Canadian breeding cultivars roses from the collection 
of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine

Назва сорту

Оцінка за ознаками декоративності та господарсько-цінних властивостей, бали

Сума 

балів

забарв-

лення 

квіток 

та його 

стійкість 

(4)

роз-

мір 

квіт-

ки 

(1)

фор-

ма 

квіт-

ки 

(2)

мах-

ро-

вість 

(1)

стійкість 

квітки 

до не-

сприят-

ливих 

умов (2)

кущ 

(габі-

тус, 

лист-

ки) 

(2)

оригі-

наль-

ність 

сорту 

(2)

ряс-

ність 

цвітін-

ня 

(5)

загаль-

ний 

стан 

рослин 

(1)

Agnes 20 5 10 5 10 8 10 25 4 97

Thérèse Bugnet 20 5 10 5 10 10 10 20 5 95

Dr. F.L. Skinner 20 5 8 4 8 8 10 20 5 88

Isabella Skinner 16 4 8 4 10 8 8 20 5 83

Martin Frobisher 20 4 10 5 10 10 8 20 4 81

Alexander Mac ken zie 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Champlain 20 5 10 4 10 10 10 25 5 99

Georges Vancou ver 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Henry Kelsey 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

John Davis 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Praire Dawn 20 4 8 4 10 10 10 20 5 91

Adelaide Hoodles 20 4 10 4 10 10 10 25 5 98

Morden Blush 20 5 10 4 10 10 10 25 4 98

Praire Joy 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Winnipeg Park 20 5 8 5 10 10 10 20 5 93

Hope for Huma nity 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Morden Sunrise 20 5 10 4 10 10 10 20 5 94
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Национальный ботанический сад 

имени Н.Н. Гришко НАН Украины,

Украина, г. Киев

СОРТА РОЗ КАНАДСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

В КОЛЛЕКЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА имени Н.Н. ГРИШКО 

НАН УКРАИНЫ

Представлена история селекции роз в Канаде. Про-

анализирован коллекционный фонд роз Националь-

ного ботанического сада имени Н.Н. Гришко НАН 

Украины. В результате проведенного скрининга кол-

лекции выявлены 17 сортов канадской селекции, 

среди них 6 сортов серии Explorer и 7 сортов серии 

Parkland. Исследованы морфологические и биологи-

ческие особенности сортов канадской селекции кол-

лекции Национального ботанического сада имени 

Н.Н. Гришко НАН Украины. Проведена оценка уров-

ня их декоративности, зимостойкости, хозяйственно-

цен ных признаков. В результате оценки сортов по 

декоративным свойствам и хозяйственно-ценным при-

знакам 14 сортов канадских роз (Agnes, Therese Bug-

net, Alexander Mackenzie, Champlain, Georges Vancou-

ver, Henry Kelsey, John Davis, Praire Dawn, Adelaide 

Hoodles, Morden Blush, Praire Joy, Winnipeg Park, Hope 

for Humanity, Morden Sunrise) рекомендованы для ис-

пользования в ландшафтном строительстве. Сделан 

вывод о том, что сорта канадских роз могут быть до-

норами такого ценного признака, как зимостойкость, 

и поэтому являются ценным материалом для прове-

дения селекционных исследований.

Ключевые слова: канадские розы, интродукция, уро-

вень декоративности, зимостойкость.

O.L. Rubtsova, V.I. Chizhankova
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National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

CULTIVARS OF ROSES OF CANADIAN 

BREEDING IN COLLECTION OF M.M. GRYSHKO 

NATIONAL BOTANICAL GARDEN OF THE NAS 

OF UKRAINE

The history of rose breeding in Canada is represented. 

The collection of roses fund of the M.M. Gryshko Na-

tional Botanical Garden of the NAS of Ukraine is ana-

lysed. As a result of screening of collection 17 cultivars of 

Canadian breeding, including 6 cultivars of Explorer se-

ries and 7 cultivars of Parkland series were revealed. Mor-

phological and biological particularities of cultivars of 

Canadian breeding in the collection of M.M. Gryshko 

National Botanical Garden are studied. The evaluation of 

the level of their decorative value, winter hardiness and 

economically valuable features is made. As a result of the 

evaluation of cultivars according to the decorative features 

and economically valuable characteristics 14 cultivars of 

Canadian roses (Agnes, Therese Bugnet, Alexander Mac-

kenzie, Champlain, Georges Vancouver, Henry Kelsey, 

John Davis, Praire Dawn, Adelaide Hoodles, Morden 

Blush, Praire Joy, Winnipeg Park, Hope for Humanity, 

Morden Sunrise) are recommended for use in landscape 

construction. It is concluded that Canadian cultivars of 

roses can become donors of such a valuable feature as 

winter hardiness, and therefore they are beneficial mate-

rial for modern breeding research. 

Key words: Canadian roses, introduction, level of decora-

tive value, winter hardiness.
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ANTIMICROBIAL SCREENING OF THE ETHANOLIC 
LEAVES EXTRACT OF FICUS CARICA L. (MORACEAE) — 
AN ANCIENT FRUIT PLANT

In the present study, ethanolic extracts of Ficus carica L. leaves were tested for their antibacterial activity against Gram-negative 

bacteria Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853), and Escherichia coli (ATCC 25922), 

Gram-positive bacteria Staphylococcus aureus (ATCC 25923), methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Streptococcus 

pneumoniae (ATCC 49619) as well as fungus Candida albicans. The leaves of F. carica were collected in M.M. Gryshko Na-

tional Botanical Garden (Kyiv, Ukraine). Antimicrobial activity was determined using the agar diffusion method. Crude extracts 

of Ficus carica leaves have shown a wide spectrum of antimicrobial activities. The ethanolic extract of F. carica leaves exhibited 

mild antimicrobial activity against the Gram-positive bacteria (10.4 mm of inhibition zone diameter for methicillin-re sistant 

Staphylococcus aureus and 14.28 mm for Staphylococcus aureus), and the Gram-negative bacteria (13.25 mm for Escherichia 

coli). Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa and Streptococcus pneumoniae appeared to be less sensitive to the ex-

tract, the inhibition zones were 9.75 mm, 8.69 mm and 8.56 mm, respectively. The antimicrobial activity of leaves extract is 

possibly could be explained by the presence of flavonoids, steroid, saponins and/or tannins. These plants have great medicinal 

potential for the therapy of infection. Further investigation is necessary to identify those bioactive compounds, which will 

be a platform for clinical applications.

These findings are important in order to evaluate the significance of collections of tropical plants maintained under glass house 

conditions at botanical gardens of Ukraine and to plan the conservation strategy by establishment of national collections of plants 

with valuable characteristics with the prospects of their use as sources of antimicrobial agents.

Key words: Ficus carica, leaf extracts, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 

Streptococcus pneumoniae, antimicrobial activity.
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Introduction

The genus Ficus, comprising about 800 species of 

various life forms (trees, shrubs, and lianas) and 

life habits (terrestrials, epiphytes) in the family Mo-

raceae, has a wide distribution and multiple uses in 

most tropical and subtropical regions throughout 

the world [6]. Some Ficus species are reported to 

be among the oldest human food sources. 

The most widely cultivated Ficus species is F. ca-

rica or common fig. F. carica L. is typical Medi-

terranean fruit species, widely spread in near East, 

African, and South European countries, which is 

closely related both genetically and morphologi-

cally to number of wild Ficus which occur widely 

through the Mediterranean basin [45]. Plants of 

F. carica are xerophytes with interesting leaf struc-

ture, unique among Mediterranean trees [26]. 

Since ancient times fig fruits have provided a valu-

able food for people and animals in the Mediter-

ranean region [40].

Fig (F. carica L.) is one of the most important 

fruit species of Mediterranean countries. Turkey is 

the major fig producer and exporter in the world 

with a total production of 270,830 t of figs (26 % 

of the world production [7].

Fossil evidence suggests that the common fig (F. ca-

rica L.) has been cultivated for over 11,000 years, 
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possibly predating cereal grains, and thousands 

of cultivars of this species have been developed 

worldwide [24].

Domestication is though to have occurred in a 

number of regions within the Mediterranean ba-

sin starting in the Early Neolithic period [24]. 

From this region, cultivated figs spread worldwide 

throughout suitable climates — reaching England 

before 1548, China by 1550, Mexico in 1560 and 

finally the USA in 1769 (cit. by Morton (1987) 

[28]). While reproduction in the wild occurs due 

to pollination and the germination of viable seeds, 

under domestication F. carica varieties are a clone 

of female tree propagated vegetatively through 

cuttings. Some figs varieties require pollination for 

successful fruit set while other varieties may pro-

duce seedless fig fruits without pollination [45].   

Figs, borne on small trees, are considered one 

of the classic fruits of the Mediterranean basin 

[40]. Domestication of F. carica was associated 

with a considerable increase in the size of the fruit 

(syconium) and its sugar content, as well as a cha-

racteristic shift to parthenocarpy or vegetative 

propagation [45].

F. carica is dispersed by birds and mammals 

and is an important food source for frugivorous 

animals in some areas [6].

It is deciduous or large shrub, growing to a 

height of 6.9—10.0 m, with smooth grey bark [34]. 

Its fragrant leaves are 12—25 cm long and 10—18 cm 

across, and deeply lobed with three or five lobes 

(Fig. 1). 

The small orifice (ostiole) visible on the middle 

of the fruit (Fig. 2, 3) is a narrow passage, which 

allows the specialized fig wasp to enter the fruit 

and pollinate the flower, where after the fruit grows 

seeds [34].

F. carica has been traditionally used for its me-

dicinal properties as metabolic, cardiovascular, 

respiratory, antispasmodic, and anti-inflammato-

ry agents [25]. It was shown that various parts of 

the plant like bark, leaves, tender shoots, fruits, 

seeds, and latex of F. carica are medicinally im-

portant in different disorders [25, 34]. Leaves, 

fruits, and roots of F. carica are used in native me-

dicinal system in different disorders such as gas-

trointestinal (colic, indigestion, loss of appetite, 

and diarrhea), respiratory (sore throats, cough, 

and bronchial problems), inflammatory, and car-

diovascular disorders [25]. 

Such various treated properties of F. carica can 

be explained by presence of compounds with anti-

oxidative and antimicrobial activity. Indeed, phy-

tochemical studies on F. carica revealed the pre-

sence of numerous bioactive compounds such as 

phenolic compounds, phytosterols, organic acids, 

anthocyanin composition, triterpenoids, couma rins, 

and volatile compounds such as hydrocarbons, 

aliphatic alcohols, and few other classes of sec-

ondary metabolites from different parts of F. cari-

ca [25]. The detection of ethanolic extract and 

latex of fig revealed the presence of flavonoids, 

terpenes and steroids, alkaloids, saponins and tan-

Fig. 1. Leaf morphology of F. carica: a — adaxial leaf sur-

face; b — abaxial leaf surface

Fig. 2. An external view of F. carica syconium

a b
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nins which possess diverse biological effect like 

antioxidant, anti-inflammatory and antibacterial 

activities [4]. 

Ficus carica has been reported to have anti-di-

abetic, hypoglycemic [8], hepatoprotective [15], 

an tispasmodic [10], antipyretic [31], antibacterial 

[11], antifungal [19], antioxidant, anti-inflam-

matory, vulnerary, antitumor and antihelmintic 

[34] effects.

Fresh plant materials, crude extracts, and iso-

lated components of F. carica have also shown a 

wide spectrum of antimicrobial activity [2, 18, 19, 

21, 22]. Considering that other Ficus species have 

antimicrobial activity, the present investigation was 

undertaken to test the efficacy of ethanolic extract 

prepared from F. carica leaves against Gram-posi-

tive and Gram-negative bacteria as well as fungus 

Candida albicans to determine the possible use of 

this plant in preventing infections.

Material and methods

The leaves of F. carica were collected in M.M. Grysh-

ko National Botanical Garden (Kyiv, Uk raine) 

during March, 2015. The whole collection of 

tropical and subtropical plants at M.M. Gryshko 

National Botanical Garden (including Ficus spp. 

plants) has the status of a National Heritage Col-

lection of Ukraine. The collected leaves were 

brought into the laboratory for antimicrobial 

studies. 

Preparation of plant extracts. Freshly leaves we re 

washed, weighted, crushed, and homogenized in 

96 % ethanol (in proportion 1:10) at room tem-

perature. All extracts were then filtered and stored 

at 4 °C until use.

Bacterial test strain and growth conditions. Anti-

microbial activity was determined using the agar 

diffusion method (Bauer et al., 1966). Gram-nega-

tive bacteria Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603), 

Pseu domonas aeruginosa (ATCC 27853), and Esche-

richia coli (ATCC 25922), as well as Gram-positive 

bacteria Staphylococcus aureus (ATCC 25923), 

methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Strep-

tococcus pneumoniae (ATCC 49619) were used as 

test organisms. The cultivation medium was tryp-

ticase soy agar (Oxoid, UK), supplemented with 

10% defibrinated sheep blood. Cultures were 

grown aerobically for 24 h at 37 °C. The cultures 

were later diluted with sterile solution of 0.9 % 

normal saline to approximate the density of 0.5 

McFarland standard. The McFarland standard was 

prepared by inoculating colonies of the bacterial 

test strain in sterile saline and adjusting the cell 

density to the specified concentration. 

Determination of antibacterial activity of plant 
extracts by the disk diffusion method. Antimicro-

bial activity was determined using the agar disk 

diffusion assay [1]. Culture of S. aureus was in-

oculated onto Mueller-Hinton (MH) agar plates. 

Sterile filter paper discs impregnated with 50 μL 

of extract dilutions were applied over each of the 

culture plates. Isolates of bacteria were then incu-

Fig. 3. The structure of F. carica syconium: a — an internal 

view of a longitudinal cross-section of the syconium; b — 

a close view of the female flowers enclosed in the syconium. 

The stereoscope image (b) was taken with Stemi 2000 C 

microscope (Carl Zeiss, Germany)

a

b
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bated at 37 °C for 24 h. The plates were then ob-

served for the zone of inhibition produced by the 

antibacterial activity of various ethanolic extract 

obtained from leaves of F. carica. A negative con-

trol disc impregnated with 50 μL of sterile ethanol 

was used in each experiment. At the end of the 

period, the inhibition zones formed were meas-

ured in millimeters using the vernier. For each 

extract, 8 replicates were assayed. The plates were 

observed and photographs were taken. Zone di-

ameters were determined and averaged. The fun-

gal organism used for the present study was Can-

dida albicans. The plates were incubated at 27 oC 

for 24 hrs. The plates were then observed for the 

zone of inhibition produced by the antifungal ac-

tivity of F. carica. All statistical calculation was 

performed on separate data from each bacterial 

strains. The following zone diameter criteria were 

used to assign susceptibility or resistance of bac-

teria to the phytochemicals tested: Susceptible 

(S) ≥ 15 mm, Intermediate (I) — 11—14 mm, and 

Resistant (R) ≤ 10 mm [30].

Results and discussion

The results of screening study of antimicrobial 

activity of ethanolic extracts obtained from F. ca-

rica leaves are presented in Fig. 4 and 5.

Our results showed that the ethanolic extract of 

F. carica leaves exhibited mild antimicrobial acti-

vity against the Gram-positive bacteria (10.4 mm 

of inhibition zone diameter for methicillin-resist-

ant Staphylococcus aureus and 14.28 mm for Sta-

phylococcus aureus) (Fig. 4), and the Gram-ne-

gative bacteria (13.25 mm for Escherichia coli) 

(Fig. 5A). Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas 

aeruginosa and Streptococcus pneumoniae appeared 

to be less sensitive to the extract, the inhibition 

zones were 9.75 mm, 8.69 mm and 8.56 mm, re-

spectively (Fig. 4).

The in vitro antimicrobial activity of ethanolic 

extract obtained from F. carica leaves could pro-

vide with potentially useful information for devel-

oping novel compounds with antibiotic properties. 

Indeed, Ficus species could be used as a possible 

way to treat diseases caused by multidrug-resistant 

bacteria [32]. The combination of the methanolic 

extract obtained from fig leaves with oxacillin or 

ampicillin has successfully been used for its syner-

gistic effects against methicillin-resistant S. aureus 

(MRSA) [23]. The antimicrobial activity of F. ca-

rica extracts has been reported [2, 18, 21, 22]. 

The ethanolic leaf extract and latex of fig was ef-

fective against six bacterial strains, two Gram-po-

si tive (S. aureus, Streptococcus pyogenes) and four 

Gram-ne gative (K. pneumonae, P. aeruginosa, Sal-

mo nella typhi, E. coli), and three fungal strains (Can-

dida albicans, Fusarium oxysporum, Aspergillus niger) 

[2]. The ethanolic extract of leaves exhibited strong 

activity against S. aureus and S. typhi (13 mm, 14 mm), 

and the fungi F. oxysporum (16 mm), whereas the 

latex showed higher activity against these bacteria 

(15 mm) for each of them, and the fungi A. niger 

Fig. 4. Antimicrobial activity of ethanolic extract obtained from F. carica leaves against bac-

terial strains measured as inhibition zone diameter (M ± m), n = 8
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(18 mm). K. pneumonae and E. coli seemed to be 

resistant to both extract which showed (8 mm, 9 mm) 

and (11 mm, 10 mm) with ethanolic extract and 

latex, respectively [2].

R. Jasmine and co-workers (2014) [11] have also 

evaluated two different extracts of F. carica against 

drug resistant human pathogens (E. coli, P. aerugi-

nosa, Streptococcus spp., Enterobacter spp., K. pneu-

moniae, S. typhi, S. paratyphi). The ethanolic ex-

tract of F. carica showed good antimicrobial effect 

against the organisms than the methanolic extract. 

The zones of inhibition ranged from 3—11 mm, 

where the maximum activity of 15 mm was record-

ed against Pseudomonas spp. and 11 mm against 

Salmonella spp., suggesting the efficiency of the 

plant against drug resistant bacteria [11]. Hiba 

Hazim Hamid Al-Yousuf (2012) [17] have demon-

strated that F. carica was effective against Gram-

positive (Bacillus subtilis, S. aureus, B. megaterium) 

and Gram-negative bacterial strains (P. aerugino-

sa, E. coli and Proteus vulgaris). Methanolic extract 

of F. carica was more effective against B. mega te-

rium among Gram-positive strains and E. coli among 

Gram-negative strains [17].

On the other hand, the methanolic extract of 

F. carica showed a strong antibacterial activity 

against oral bacteria. The combination effects of 

methanolic extract with ampicillin or gentamicin 

were synergistic against oral bacteria that showed 

that figs could act as a natural antibacterial agent 

(Jeong et al., 2009). L.A. Houda and co-workers 

[19] have evaluated methanolic, hexanoic, chlo-

roformic and ethyl acetate extracts of F. carica 

latex against five bacteria species (Enterococcus fe-

calis, Citobacter freundei, P. aeruginosa, E. coli and 

Proteus mirabilis) and seven strains of fungi. The 

methanolic extract had no effect against bacteria 

except for P. mirabilis while the ethyl acetate ex-

tract had inhibition effect on the multiplication of 

five bacteria species. For the opportunist pathoge-

nic yeasts, ethyl acetate and chlorophormic frac-

tions showed a very strong inhibition (100 %); 

methanolic fraction had a total inhibition against 

Candida albicans (100 %) at a concentration of 

500 μg/ml and a negative effect against Cryptococ-

cus neoformans. Microsporum canis was strongly 

inhibited with methanolic extract (75 %) and to-

tally with ethyl acetate extract at a concentration 

of 750 μg/ml. Hexanoic extract showed medium 

results [19].

The results from the present study agree well with 

those of I.R. Khaleel and co-workers [2] who found 

antimicrobial activity of ethanolic leaf extract and 

latex of F. carica against six bacterial strains, two 

Gram-positive (S. aureus, Streptococcus pyogenes) 

and four Gram-negative (K. pneumonia, P. aerugi-

nosa, Salmonella typhi, E. coli), and three fungal 

strains (C. albicans, Fusarium oxysporum, Aspergil-

lus niger). The results of these researchers showed 

that the ethanolic extract of F. carica leaves exhib-

ited the strong activity against the Gram-positi-

ve bacteria (S. aureus — 13 mm in diameter of 

in hibition zone), and the Gram-negative bacteria 

(S. typhi, 14 mm), while it showed moderate ac-

tivity against S. pyogenes, P. aeruginosa which re-

corded 12 mm and 11 mm, respectively. K. pneu-

Fig. 5. Antimicrobial activity of ethanolic extract obtained from F. carica leaves 

against Gram-positive bacterial strain (a — Staphylococcus aureus) and Gram-nega-

tive bacterial strains (b — Escherichia coli) measured as inhibition zone diameter

a b
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moniae and E. coli appeared to be less sensitive to 

the extracts, the inhibition zone were 8 mm and 

9 mm, respectively [3].

J.Wang and co-workers [39] have demonstrated 

that leaves water extract and ethanolic and hex-

ane fractions from methanolic extracts have anti-

viral effect against human herpesvirus 1 (HSV-1). 

Extracts obtained from F. carica were possible 

candidates as herbal medicines for herpes virus, 

echovirus and adenovirus infectious diseases. In vit-

ro an tiviral potential activity of five extracts (meth-

anolic, hexanic, ethyl acetate, hexane-ethyl ace-

tate, and chloroformic) against herpes simplex 

type 1 (HSV-1), echovirus type 11 (ECV-11) and 

adenovirus (ADV) for adsorption and penetration, 

intracellular inhibition and virucidal activity, eval-

uating the capacity of the extracts to inhibit the 

replication of viruses was studied by Lazreg Aref 

and co-workers [21]. The hexanic and hexane-

ethyl acetate extracts inhibited multiplication of 

viruses at concentrations of 78 μg/mL. Interest-

ingly, that all extracts had no cytotoxic effect on 

Vero cells at all tested concentrations [21].

Moreover, the 80 % methanolic extract from the 

leaves of F. carica has been screened against Myco-

bacterium tuberculosis H37R and exhibited anti-

tuberculosis activity with Minimal Inhibitory Con-

centration (MIC) value of 1600 μg/mL [16]. The 

leaf extract of F. carica showed the strongest nema-

ticidal activity as 74.3, 96.2, and 98.4 % mortality, 

respectively, within 72 hrs [29]. The leaves acetone 

extracts of F. carica also showed antibacterial ac-

tivity against plant pathogens, i.e. Staphylococcus 

species. The extract possessed antifungal activity 

against Fusarium solani, F. lareritium, F. roseum, 

Da poruthe nonurai and Bipolaris leersiae [37]. 

S. Hada et al. [18] also revealed that some phe-

nolic compounds isolated from F. carica exhibit 

anticaries activity either due to growth inhibition 

against Streptococcus mutans or due to the inhibi-

tion of glucosyltransferases. The antibacterial ef-

fects may be related to the presence of flavonoids 

[18]. Indeed, phytochemical studies on F. carica 

revealed the presence of numerous bioactive com-

pounds such as phenolic compounds, phytoster-

ols, organic acids, anthocyanin composition, tri-

terpenoids, coumarins, and volatile compounds 

such as hydrocarbons, aliphatic alcohols, and few 

other classes of secondary metabolites from differ-

ent parts of F. carica [25]. A.P. Oliveira and co-

workers [12] analyzed the metabolite profiling on 

the leaves, pulps and peels of two Portuguese white 

varieties of F. carica. All samples presented a simi-

lar phenolic profile composed by 3-o- and 5-o-caf-

feoylquinic acids, ferulic acid, quercetin-3-o-glu-

coside, quercetin-3-o-rutinoside, psoralen and 

bergapten. 3-o-caffeoylquinic acid and quercetin-

3-o-glucoside are described for the first time in 

this species. Leaves’ organic acids profile present-

ed oxalic, citric, malic, quinic, shikimic and fu-

maric acids, while in pulps and peels quinic acid 

was absent [13]. Various volatile constituents of 

five Portuguese varieties of F. carica fruits (pulps 

and peels) have been isolated which include alde-

hydes: 3-methyl-butanal, 2-methyl-butanal, (E)-

2-pentanal, hexanal, heptanal, octanal, and non-

anal, alcohols: 1-penten-3-ol, 3-methylbutanol, 

benzyl alcohol, (E)-2-nonenol, and phenylethyl 

alcohol, ketone: 6-methyl-5-hepten-2-one, esters: 

methyl hexanoate, methyl salicylate, and ethyl 

salicylate, monoterpenes: limonene, menthol, α-pi-

nene, β-pinene, linalool, eucalyptol, se squit er pe-

nes: α-cubenene, copaene, β-caryo phyl lene, τ-muu-

rolene, τ-cadinene, and germacrene D, norisopre-

noid: β-cyclocitral, and miscellaneous compounds: 

eugenol [12].

Organic acids, sugars, chlorogenic acid, cate-

chin, epicatechin, kaempferol-3-o-glucoside, lu-

teolin-8-C-glucoside, and total phenolic contents 

in the sun-dried and oven-dried figs were deter-

mined by A. Slatnar et al. [9]. Fruit from the F. ca-

rica contains numerous phenolics (ferulic, caffeoy-

l quinic acid, and quercetin glycosides) and organic 

acids (malic, citric, fumaric, oxalic, quinic, shi ki-

mic, and chlorogenic acids) [20]. The fruit extract 

showed its efficacy in antioxidant, anti-inflamma-

tory, anti-ulcerogenic, hepatoprotective, and gast-

ro  protective activities [5]. Moreover, pentane ext-

racts from the fig of F. carica contain numerous 

vo latile compounds: benzyl aldehyde, benzyl alco-

hol, furanoid, linalool, pyranoid (trans), cinnamic 

aldehyde, indole, cinnamic alcohol, eugenol, and 

trans- caryophyllenes sesquiterpene: germacrene D, 

hyd roxyl caryophyllene, angelicin, and bergapten [43].
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Leaves were always the most effective part, 

which seems to be related with phenolics com-

pounds content. The leaves of F. carica consist of 

various volatile compounds which are identified 

and distributed by distinct chemical classes, such 

as aldehydes: methyl-butanal, 2-methylbutanal, 

(E)-2-pentanal, hexanal, and (E)-2-hexanal, alco-

hols: 1-penten-3-ol, 3-methyl-1-butanol, 2-me-

thylbutanol, heptanol, benzyl alcohol, (E)-2-no-

nen-1-ol, and phenylethyl alcohol, ketone: 3-pen-

tanone, esters: methyl butanoate, methyl hex-

anoate, hexyl acetate, ethyl benzoate, and methyl 

salicylate, monoterpenes: limonene and menthol, 

sesquiterpenes: α-cubenene, α-guaiene, α-ylan-

gene, copaene, β-bourbonene, β-elemene, α-gur-

junene, β-caryophyllene, β-cubebene, aromaden-

drene, α-caryophyllene, τ-muurolene, τ-cadinene, 

α-muurolene, germacrene D, and (+)-ledene, no-

risoprenoid: β-cyclocitral, and miscellaneous com-

pounds: psoralen [12]. Moreover, only the leaves 

possessed the capacity to scavenge superoxide 

radical [12].

In our study, the antibacterial activity of ethanol-

ic extract of F. carica leaves is possibly linked to the 

presence of flavonoids, steroid, saponins and/or 

tannins. The high antimicrobial activity may per-

haps due to leaves content of rutin, quercetin, 

luteolin, phenolic acids and phytosterols [35].

Antibacterial activity of tannins and saponins 

isolated from plant species are well documented 

[14]. The presence of flavonoids and polyphenols 

is the basis for the analgesic and anti-inflammato-

ry activities of various parts of F. carica including 

the fruit, latex, bark, roots, and leaves [27, 33]. 

Fever may be a result of infection or a result of one 

of the sequels of tissue damage, inflammation, 

graft rejection, or other disease states [31]. Nu-

merous researchers found that ethanolic extract of 

F. carica leaves possesses a significant antipyretic 

effect with comparable effects to that of paraceta-

mol. In addition, the total phenolic content is sig-

nificantly different among the different vegetal 

parts with the leaves reported to contain the high-

est levels [27]. The methanolic extract of the leaves 

has also been shown to exhibit the highest antioxi-

dant potential [5]. Pharmacological and chemical 

studies have also demonstrated the antineoplastic 

or anti-inflammatory activity of both the crude 

extract and pure compounds [13]. 

The antimicrobial activity of purified flavonoids 

may result in susceptibility differences against spe-

cies with different origins and background [41]. 

This could explain the difference in sensitivity to 

F. carica extract between S. aureus, S. aureus MRSA 

and E. coli used in this work and a previously test-

ed other species of Ficus [42]. The highest anti-

bacterial potential of F. carica could be explained 

by the amount of flavonoids present. However, the 

activity showed by ethanolic extract of F. carica 

may result from the interactions of different 

polyphenols. Most studies on the antimicrobial 

potential of polyphenols have focused on the in-

hibitory activity of individual components. We 

have shown that the interactions between various 

compounds can alter the antimicrobial effective-

ness of the F. carica flavonoids against Gram- 

positive and Gram-negative bacteria and fungus 

C. albicans. The inhibitory effect of phenolics 

could be explained by absorption to cell mem-

branes, interactions with enzymes, substrate and 

metal ion deprivation [36]. Direct interaction be-

tween the two compounds may result in changes 

of the structural conformation thus reducing the 

inhibitory activity. The antagonistic interaction 

observed with all combinations against L. mono-

cytogenes may be the result of a number of mecha-

nisms such as competition for target sites or inhi-

bition of uptake by the cells [3]. On the other 

hand, the synergism observed between flavanone 

and phenolic acid against S. aureus and S. ente-

rica, between flavanone and epicatechin against 

S. enterica and S. aureus and between phenolic 

acid and epicatechin against S. aureus could be 

because of their combined reaction with the cell 

membrane as a possible primary target site [38].

Conclusions

The obtained results indicated the therapeutic im-

portance of Ficus carica leaves as an antimicrobial 

agent against some microbial infections, such as 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae, and E. coli as well as fungus 

Candida albicans which recognized as a global no-

socomial problem.
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Thus, F. carica has a great medicinal potential 

for the therapy of infections induced by Gram-

po sitive and Gram-negative bacteria as well as 

fungi. Further investigation is necessary to identify 

those bioactive compounds, which will be a plat-

form for clinical applications. However, further 

studies need to be performed to understand the 

precise mechanisms responsible for interactions 

between compounds in ethanolic extract of F. ca-

rica responsible for its antibacterial activity.
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АНТИМІКРОБНИЙ СКРИНІНГ 
ЕТАНОЛЬНОГО ЕКСТРАКТУ ЛИСТКІВ 
FICUS CARICA L. (MORACEAE) — 
ДАВНЬОЇ ПЛОДОВОЇ РОСЛИНИ

Досліджено антимікробну активність етанольного екс-
тракту, отриманого з листків F. carica L., щодо грам- 
негативних (Klebsiella pneumoniae (ATCC 700603), Pseu-
domonas aeruginosa (ATCC 27853), Escherichia coli (ATCC 
25922)) та грам-позитивних (Staphylococcus aureus (ATCC 
25923), метицилін-резистентний штам Staphylococcus 
aureus та Streptococcus pneumoniae (ATCC 49619)) мікро-
організмів, а також мікроскопічного гриба Candida 
albicans. Листки були зібрані в Національному ботаніч-
ному саду імені М.М. Гришка (Київ, Україна). Анти-
мікробну активність визначали за допомогою диско-
ди фузійного методу. Неочищені екстракти листків 
Ficus carica виявили широкий спектр антимікробної 
активності. Зокрема для етанольного екстракту лист-
ків F. carica характерна помірна антибактеріальна ак-
тивність щодо грам-позитивних (діаметр зони інгібу-
вання росту метицилін-резистентного штаму Staphylo-
coccus aureus — 10,4 мм, Staphylococcus aureus — 14,28 мм) 
та грам-негативних бактерій (13,25 мм для Escherichia 
coli). Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa та Strep-
tococcus pneumoniae виявилися менш чутливими до дії 
екстракту — зона інгібування становила 9,75, 8,69 і 8,56 мм 
відповідно. Антимікробна активність екстрактів лист-
ків зумовлена, ймовірно, наявністю в екстрактах фла-
воноїдів, стероїдів, сапонінів та/або танінів. Отже, F. cari-
ca має значний потенціал для лікування інфекційних 
захворювань. Подальші дослідження потребують іден-
тифікації біологічно активних сполук, на основі яких 
будуть розроблені препарати для застосування у клі-
нічній практиці.

Результати цього дослідження є важливими для 
оцінки значення оранжерейних колекцій рослин тро-
пікогенних флор, у ботанічних садах України, а також 
для реалізації стратегії збереження рослин з цінними 
властивостями шляхом створення та підтримки на-
ціональних колекцій рослин, які становлять значний 
інтерес для використання як джерела антимікробних 
засобів. 

Ключові слова: Ficus carica, екстракти листків, Kleb-
siella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococ-
cus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, ан-
ти мікробна активність.
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АНТИМИКРОБНЫЙ СКРИНИНГ 
ЭТАНОЛЬНОГО ЭКСТРАКТА ЛИСТЬЕВ 
FICUS CARICA L. (MORACEAE) — ДРЕВНЕГО 
ПЛОДОВОГО РАСТЕНИЯ

Исследована антимикробная активность этанольного 
экстракта, полученного из листьев F. carica L., в от-
ношении грам-отрицательных (Klebsiella pneumoniae 
(ATCC 700603), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) и 
Escherichia coli (ATCC 25922)), грам-положительных 
(Staphylococcus aureus (ATCC 25923), метициллин-ре-
зистентный штамм Staphylococcus aureus и Streptococcus 
pneumoniae (ATCC 49619)) микроорганизмов, а также 
микроскопического гриба Candida albicans. Листья бы-
ли собраны в Национальном ботаническом саду име-
ни Н.Н. Гришко (г. Киев, Украина). Антимикробную 
активность определяли с помощью дис ко- диф фу зион-
ного метода. Неочищенные экстракты листьев Ficus 
carica выявили широкий спектр антимикробной ак-
тивности. В частности, для этанольного экстракта ли-
стьев F. carica характерна умеренная антибактериаль-
ная активность относительно грам-положительных 
(диаметр зоны ингибирования для ме ти циллин-ре зис-
тентного штамма Staphylococcus aureus — 10,4 мм и для 
Staphylococcus aureus — 14,28 мм) и грам-отрицательных 
микроорганизмов (13,25 мм для Esc herichia coli). Kleb-
siella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa и Streptococcus 
pneumoniae оказались менее чувствительными к дей-
ствию экстракта — зона ингибирования составляла 
9,75, 8,69 и 8,56 мм соответственно. Антимикробная 
активность экстрактов листьев обусловлена, вероятно, 
содержанием в экстрактах флавоноидов, стероидов, 
сапонинов и/или таннинов. Таким образом, F. carica 
об ладает мощным потенциалом для лечения инфекци-
онных заболеваний. Дальнейшие исследования тре-
буют идентификации биологически активных соеди-
нений, на основе которых будут разработаны препара-
ты для применения в клинической практике.

Результаты этого исследования являются важными 
для оценки значения оранжерейных коллекций расте-
ний тропикогенных флор в ботанических садах Украи-
ны, а также для реализации стратегии сохранения био-
разнообразия растений путем создания и поддержания 
национальных коллекций растений, представляющих 
значительный интерес с точки зрения их использова-
ния как источника антимикробных препаратов. 

Ключевые слова: Ficus carica, экстракты листьев, Kleb-
siella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, анти-
микробная активность.
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1 Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

 Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
2 Білоцерківський національний аграрний університет

 Україна, 09117 м. Біла Церква, Соборна площа, 8/1
3 ТОВ НВО «Прайм-Агро»

 Україна, 09252 Київська обл., Кагарлицький район, с. Яблунівка

ОСОБЛИВОСТІ МІКРОКЛОНАЛЬНОГО РОЗМНОЖЕННЯ 
ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ ACTINIDIA LINDL.

Представлено результати досліджень з розробки елементів промислової технології мікроклонального розмноження 
видів Аctinidia arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq. (сорти Оригінальна, Scarlet september), A. chinensis Planch. 
(жі но чі форми № 1 та 2 і чоловіча форма), A. deliciosa (A. Chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson (сорти Hayward і Atlas). 
При введенні в асептичну культуру вивчено ефективність застосування живильних середовищ, експлантів, відмінних 
за місцем ізоляції, строками ізоляції експлантів, антиоксидантів та регуляторів росту, а також вплив видових і 
сортових особливостей рослин. 

Установлено, що верхівкові експланти за умов успішної деконтамінації та застосування заходів боротьби із само-
отруєнням фенолоподібними речовинами швидше регенерували рослини in vitro порівняно із медіальними експлантами. 
Відзначено залежність регенераційної здатності рослин від термінів ізоляції експлантів. Найінтенсивніше фенолут-
ворення виявлено за весняного відбору в експлантів A. chinensis апікального походження. Для подолання явища само-
отруєння ізольовані експланти занурювали в антиоксидантний розчин.

Виявлено залежність показника деконтамінування експлантів від способу стерилізації. Біологічні особливості видів 
і сортів впливали на деконтамінування меншою мірою. Серед досліджуваних способів найвищу ефективність звіль-
нення від контамінант відзначено за обробки рослин гіпохлоритом натрію та додавання у живильне середовище за 
першого культивування біоциду РРМ. На етапі мультиплікації встановлено найвищу ефективність при застосуванні 
модифікованого середовища Мурасіге —Скуга. Для ризогенезу доцільно застосовувати середовище Куаріна і Лепувра 
з половинним вмістом мінеральних елементів та додаванням ауксину (індолілмасляної кислоти).

Ключові слова: Actinidia, експлант, мікроклональне розмноження, деконтамінація, ризогенез, фенолутворення.
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Для сучасного етапу розвитку садівництва 

Ук раїни характерне не лише постійне вдо-

сконалення сортименту традиційних плодо-

вих культур за рахунок створення нових висо-

коврожайних імунних сортів, а й широке впро-

вадження в культуру нетрадиційних ягідних 

рослин, які вирізняються скороплідністю, не-

вимогливістю до умов зростання, стійкістю 

до шкідників та хвороб, забезпечують отри-

мання екологічно чистої продукції з високим 

вмістом біологічно активних сполук. Важли-

ве місце серед перспективних для впрова-

дження у практику садівництва культур посі-

дають рослини роду Actinidia Lindl. (актині-

дія), який нараховує 76 видів [6]. Його ареал 

охоплює тропічні, субтропічні та помірні ши-

роти Східної Азії (Китай, Японія, Корейський 

півострів та Далекий Схід Росії). 

У Національному ботанічному саду імені 

М.М. Гришка НАН України (НБС) інтроду-

ковано шість видів актинідії, зокрема A. chi-

nensis Planch., A. deliciosa (A. Chev.) C.F. Liang 

et A.R. Ferguson, A. arguta (Siebold et Zucc.) 

Planch. ex Miq., створено колекцію, яка налі-

чує понад 300 форм та сортів актинідії, адап-

тованих до умов Лісостепу України [1]. Од-

ним із чинників, котрі стримують широке 

впровадження актинiдiї у садівництво, є брак 

сортового садивного матерiалу [5]. У світовій 

практиці при розмноженні рослин широко 

застосовують методи мікроклонального роз-

множення (МКР). Так, садівниче господар-

ство Тадеуша Кусібаба успішно працює на 
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європейському ринку, реалізуючи матеріал, 

розмножений методами МКР (касетна розса-

да з адаптованими рослинами in vitro) [8—12]. 

Розробка технологій і створення в Україні по-

дібних підприємств, які вирощували б вітчиз-

няні сорти рослин, зокрема актинідії, придатні 

для наших кліматичних умов, є актуальними. 

Мета досліджень — розробити елементи 

про мислової технології мікроклонального роз-

множення актинідії.

Матеріал та методи

Експериментальну роботу виконано в лабо-

раторії МКР ТОВ НВО «Прайм-Агро». Для 

досліджень були використані рослини А. argu-

ta (сорти Оригінальна, Scarlet september), ві-

дібрані в НБС селекційні форми A. chinensis 

(жіночі № 1 і 2 та чоловіча) і A. deliciosa (сорти 

Hayward і Atlas).

Технологічний процес асептичного культи-

вування досліджували поетапно: 1) введення 

в асептичну культуру, 2) мультиплікація. При 

введенні в асептичну культуру порівнювали 

живильні середовища, різні за місцем ізоляції 

експланти, строки ізоляції експлантів, засто-

сування антиоксидантів.

Для введення в асептичні умови викорис-

товували живильне середовище за прописом 

Мурасіге і Скуга ( MS). Під час культивування 

випробувано 5 варіантів живильних середо-

вищ, які відрізнялися за мінеральною части-

ною: MS, Куаріна і Лепувра (QL), Маккоула і 

Лойда (WPM) [2], середовище MS у власній 

модифікації (МК). Модифікація передбачала 

зміну кількості макроелементів (NH
4
NO

3  
— 

1250 мг/л, KNO
3
 — 1100 мг/л, MgSO

4 
·7H

2
O — 

770 мг/л, KH
2
PO

4  
— 970 мг/л, CaCl

2
 замінено 

на Ca(NO
3
)

2  
— 440 мг/л, залізо та хелатуючий 

агент — на Ферилен Fe-EDDHA (залізо іта-

лійської фірми Valagro) у кількості 183,4 мг/л 

[3], вміст аскорбінової кислоти — 3 мг/л. Як 

регулятори росту застосовували синтетичні 

аналоги виробництва “Sigma-aldrich” [13] — 

цитокінін (бензиламінопурин) та ауксин (ін-

долілмасляна кислота). 

Для запобігання утворенню фенолів і само-

отруєнню експлантів застосовували антиок-

сидантний розчин (перші 60 хв — аскорбінова 

кислота (200 мг/л) + цистеїн (5 мг/л), наступ-

ні 60 хв — полівінілпіролідон (10 г/л)).

На етапі мультиплікації випробувано різні 

способи деконтамінації:

1) класичний із використанням гіпохлори-

ту натрію (контроль);

2) гіпохлорит + додавання в живильне се-

редовище 2 мл/л біоциду РРМ (Plant Preserva-

tive Mixture) [3, 4];

3) замочування у 50 %-му розчині РРМ [10] 

на 24 год за умов постійного струшування на 

шейкері.

Результати та обговорення 

Введення в асептичну культуру. Для отримання 

асептичної культури первинних експлантів ви-

пробувано різні за місцем ізоляції експланти 

(рис. 1): апікальні (верхівкові) та медіальні (із 

середньої частини пагона). Встановлено, що 

їм властиві неоднакова адаптація до асептич-

них умов та різна регенераційна здатність. 

Більш вираженими ці відмінності були у ви-

дів A. chinensis та A. deliciosa, менш виражени-

ми — у А. arguta. Верхівкові експланти п о-

рівняно із медіальними за умов успішної де-

контамінації та застосування заходів боротьби 

із самоотруєн ням фенолоподібними речови-

нами швидко регенерували рослини in vitro 

(рис. 2). 

Відзначено залежність регенераційної здат-

ності рослин in vitro від термінів ізоляції екс-

плантів. За весняного відбору відмінність була 

більш вираженою порівняно з літнім. Крім то-

го, у регенерантів весняного відбору спостері-

гали значну інтоксикацію власним ексудатом. 

Найінтенсивніше фенолутворення за весняно-

го відбору виявлено в експлантів A. chi nensis 

апікального походження.

Для подолання явища самоотруєння ізольо-

вані експланти занурювали в антиоксидант-

ний розчин. Це дало змогу зменшити фенолут-

ворення і, як наслідок, збільшити виживання 

експлантів при введенні в асептичні умо ви 

(рис. 3). Зокрема виживання за умови опти-

мального режиму деконтамінації в експлантів 

A. chinensis зросло з 9 —27 % до 56 — 64 %.
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а

б

Рис. 1. Типи експлантів за місцем ізоляції з донорної рослини (жіноча форма № 1 Actinidia chinensis), 25.07.2016 : 

а — медіальний; b — апікальний

Fig. 1. Explants types according to the location of isolation from donor female plants of form N1 of Actinidia chinensis, 

25.07.2016: а — medial; b — аpical

Мультиплікація. Встановлено високу залеж-

ність показника деконтамінування експлантів 

від способу стерилізації. Біологічні особливо-

сті різних видів і сортів впливали на цей по-

казник меншою мірою (табл. 1). Серед дослі-

джуваних способів найвищу ефективність де-

контамінації відзначено за обробки рослин гі-

похлоритом натрію та додавання у живильне 

середовище за першого культивування біоциду 

РРМ. Це дало змогу отримати від 78 до 100 % 

експлантів, вільних від контамінантів. Ефек-

тивність цього способу була вищою за першо-

го відбору. Щодо ступеня контамінації дослі-

джуваних сортів та форм, то найбільше конта-

мінантів незалежно від способу стерилізації 

було у A. chinensis (форма № 2), найменше — у 

сорту Hayward. Сорти А. arguta займали про-

міжне положення. Вищу ефективність декон-

Таблиця 1. Вплив способу стерилізації на ефективність деконтамінації експлантів на 15-ту добу культивування, % 

Table 1. The impact of sterilization method on explants decontamination efficiency on the 15th day of cultivation, %

Таксон Сорт / форма

Спосіб деконтамінації

№ 1 № 2 № 3

Термін відбору експлантів

15.06 25.07 15.06 25.07 15.06 25.07

Аctinidia arguta Оригінальна 4,0 ± 1,4 2,3 ± 0,7 88,0 ± 4,7 64,0 ± 7,9 54,0 ± 5,8 16,0 ± 3,6

Scarlet september 7,2 ± 2,0 4,2 ± 1,1 94,3 ± 5,1 67,0 ± 4,6 62,0 ± 5,2 17,0 ± 1,4

A. chinensis форма № 1 3,2 ± 0,8 8,2 ± 2,1 95,2 ± 3,5 81,0 ± 7,7 14,0 ± 2,8 9,5 ± 2,7

форма № 2 1,7 ± 0,5 2,0 ± 0,6 92,0 ± 3,6 79,0 ± 5,1 11,5 ± 2,3 7,8 ± 2,9

чоловіча форма 1,6 ± 0,4 3,6 ± 0,8 96,0 ± 2,2 83,0 ± 4,8 9,5 ± 2,1 5,3 ± 1,3

A. deliciosa Hayward 9,3 ± 1,4 11,0 ± 1,8 94,3 ± 3,4 92,0 ± 5,2 14,2 ± 3,3 11,3 ± 2,0

Atlas 4,3 ± 1,3 8,5 ± 2,6 91,0 ± 4,7 68,0 ± 4,6 10,2 ± 1,3 8,5 ± 1,9
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Рис. 2. Пробудження in vitro бруньок Actinidia deliciosa (сорт Hayward) на 30-ту добу 

культивування: 1– апікальні експланти; 2 — медіальний експлант

Fig. 2. Awakening in vitro of buds of Actinidia deliciosa (Hayward variety) on the 30th day of 

cultivation: 1 — apical explants; 2 — medial explant

тамінації в усіх варіантах відзначено для дру-

гого терміну відбору експлантів (25 липня).

Важливо отримати не лише стерильний 

експлант, а й морфогенно активний, тобто 

такий, який приживеться і з часом регенерує 

рослину in vitro. За ефективністю деконта мі-

нації кращим є другий спосіб (обробка гіпо-

хлоритом та додавання у живильне середови-

ще біоциду РРМ), але за цих умов відзначено 

найменше виживання експлантів для всіх зраз-

ків обох термінів відбору (табл. 2). Найбільше 

виживало експлантів А. arguta, найменше — 

A. chinensis.

Таким чином, з урахуванням двох показни-

ків (ефективність деконтамінації та виживан-

ня експлантів) кращим є спосіб № 3, який пе-

редбачає витримування експлантів у 50 %-му 

розчині біоциду РРМ.

Як відомо, перевагами МКР є високий коефі-

цієнт розмноження, малий період субкульти-

вування та отримання однакових за розмірами 

і розвитком регенерантів. Основними чинни-

ками, від яких залежать ці показники, є міне-

ральне живлення та екзогенні фітогормони. 

Встановлено неоднаковий коефіцієнт роз мно-

ження (кількість мікропагонів у конгломераті, 

який утворився при знятті апікального домі-

нування) різних за вмістом живильних речо-

вин середовищ при сталій кількості цитокіні-

ну — 1,5 мг/л БАП (табл. 3). Найбільша кількість 

1 2

Таблиця 2. Вплив способу стерилізації на виживання експлантів на 15-ту добу культивування, % 

Table 2. The impact of the sterilization method on explants survival in 15th day of cultivation, %

Таксон Сорт/ форма

Спосіб деконтамінації

№ 1 № 2 № 3

Термін відбору експлантів

15.06 25.07 15.06 25.07 15.06 25.07

Аctinidia arguta Оригінальна 12,2 ± 2,0 43,5 ± 6,2 9,2 ± 2,0 27,2 ± 4,0 11,3 ± 2,1 50,8 ± 5,2

Scarlet september 7,8 ± 2,0 42,2 ± 2,6 6,7 ± 2,1 21, ± 2,7 17,3 ± 3,9 49,3 ± 4,1

A. сhinensis форма № 1 6,2 ± 1,5 27,5 ± 7,3 3,0 ± 0,6 14,3 ± 2,2 13,4 ± 4,3 19,2 ± 5,3

форма № 2 5,8 ± 0,9 17,0 ± 4,1 1,3 ± 0,3 13,3 ± 3,2 14,5 ± 3,6 17,2 ± 2,9

чоловіча форма 2,2 ± 0,4 11,0 ± 3,4 2,1 ± 0,5 14,1 ± 3,8 13,3 ± 3,5 14,5 ± 3,1

A. deliciosa Hayward 11,1 ± 1,5 15,3 ± 2,2 3,2 ± 0,6 17,2 ± 2,7 15,3 ± 2,2 27,8 ± 6,9

Atlas 7,0 ± 2,0 13,3 ± 2,7 2,8 ± 0,4 16,5 ± 4,5 15,5 ± 4,7 23,5 ± 5,1
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мікропагонів була у конгломератах, які вирос-

ли на модифікованому нами середовищі (МК). 

Зокрема у сорту Оригінальна кількість мікро-

пагонів становила від 3,1 шт. (WPM) до 5,7 шт. 

(МК). Варіант QL наближався до варіанта із 

модифікованим середовищем — 4,3 шт.

Установлено вплив біологічних особливос-

тей досліджуваних об’єктів на кількість мік-

ропагонів у конгломераті. Найбільше мікро-

пагонів (3,7—5,7 шт. на конгломерат) було у 

сорту Оригінальна, найменше — у сорту Atlas 

(1,3—2,9 шт.).

Крім кількості та співвідношення мінераль-

них речовин, яке визначається прописом се-

редовища, важливою технологічною детермі-

нантою є синтетичні фітогормони, котрі до-

дають у живильне середовище (рис. 4). Так, 

при додаванні бензиламінопурину (1,5 мг/л) в 

усіх досліджуваних об’єктів формувався кон-

гломерат пагонів. Підвищення вмісту цієї ре-

човини у середовищі понад 2,5 мг/л спричи-

няло фітотоксичну дію у вигляді гіпергідрата-

ції вже за перших пасажів. За концентрації 

бензиламінопурину 2,0 мг/л відзначено появу 

регенерантів із вітрифікованими тканинами 

за 3-4-го субкультивування, тобто за цей період 

фітотоксичний вплив накопичувався і пере-

давався із покоління в покоління регенерантів. 

Таблиця 3. Вплив живильного середовища на кількість мікропагонів у конгломераті, шт.

Table 3. The influence of culture medium on the number micro offshootsin conglomerate, units

Середовище

Таксон

Аctinidia arguta Actinidia chinensis Actinidia deliciosa

Сорт/ форма

Оригінальна
Scarlet 

september
форма № 1 форма № 2

Чоловіча 

форма
Hayward Atlas

MS 3,7 ± 0,3 3,2 ± 0,4 2,3 ± 0,4 2,0 ± 0,2 2,6 ± 0,3 2,3 ± 0,2 2,0 ± 0,3

QL 4,3 ± 0,3 4,0 ± 0,4 2,6 ± 0,3 2,7 ± 0,3 3,0 ± 0,4 2,8 ± 0,3 2,4 ± 0,2

WPM 3,1 ± 0,4 2,2 ± 0,4 1,8 ± 0,3 1,6 ± 0,4 1,4 ± 0,3 1,9 ± 0,4 1,3 ± 0,3

МК 5,7 ± 0,6 5,3 ± 0,2 3,4 ± 0,2 3,6 ± 0,3 3,2 ± 0,4 3,3 ± 0,5 2,9 ± 0,4
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Рис. 3. Вплив розчину антиоксидантів на приживання експлантів, ізольованих 

25.07.16

Fig. 3. The impact of antioxidants solution on healing the explants isolated on July 25, 2016
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Більш схильними до гіпергідратації були сор-

ти A. deliciosa, найменше — сорти А. arguta.

Для індукції коренеутворення випробувано 

синтетичний ауксин — індолілмасляну кислоту. 

Встановлено, що для сортів A. deliciosa і форм 

A. chinensis оптимальною концентрацією була 

1,0 мг/л, для сортів А. arguta — 1,5—2,0 мг/л. 

Концентрації, вищі за оптимальні, спричиняли 

калюсо- та фенолутворення у базальній час-

тині пагона. 

Окрім додавання ауксину, ризогенез сти-

мулювався зменшенням вмісту мінеральної 

частини у складі живильних середовищ (табл. 4). 

Із варіантів живильних середовищ оптималь-

ним виявився QL
 ½ (середовище за Куаріном і 

Лепувром із зменшеною вдвічі мінеральною 

частиною). В усіх об’єктів у цьому ва ріанті 

фор мувалася найдовша коренева сис тема. 

Наприклад, у сорту Hayward на 30-ту добу 

культивування довжина кореневої системи 

становила 50 мм проти 12 мм на MS. Регене-

ранти, вирощені на модифікованому середо-

вищі (МК і МК½), поступалися за довжиною 

кореневої системи лише варіантам QL і QL½ 
відповідно. Проте варіант МК відрізнявся 

кращим розвит ком листкової пластинки. Ві-

зуально листкові пластинки були товщими та 

інтенсивнішого зеленого кольору, що може 

бути спричинене підвищеним вмістом заліза 

у середовищі. Найменша коренева система 

формувалася у рослин на середовищі WPM. 

Рис. 4. Рослини Аctinidia arguta in vitro на живильних 

середовищах з різним вмістом гормонів, сорт Оригі-

нальна, 30-та доба асептичного культивування: 1 — 

БАП (1,5 мг/л); 2 — ІМК (2 мг/л) 

Fig. 4. Аctinidia arguta plants in vitro on culture medium with 

different content of gormons, сv. Originalna, the 30th day of 

aseptic cultivation: 1 — BAP (1,5 mg/L); 2 — IBA (2 mg/L)

1

2

Таблиця 4. Вплив живильного середовища на довжину кореневої системи, мм (станом на 30-ту добу культивування)

Table 4. The influence of culture medium on root length, mm (the 30th day of cultivating)

Середовище

Таксон

Аctinidia arguta Аctinidia chinensis Аctinidia deliciosa

Сорт/ форма

Оригінальна
Scarlet 

septembr
форма № 1 форма № 2

Чоловіча 

форма
Hayward Atlas

MS 13,3 ± 1,6 9,6 ± 2,5 17,4 ± 3,1 15,3 ± 2,9 23,5 ± 4,5 12,2 ± 2,1 16,1 ± 2,2

MS
1/2

* 36,8 ± 2,8 28,3 ± 4,0 44,7 ± 7,2 41,6 ± 6,8 48,4 ± 6,5 36,4 ± 3,9 38,4 ± 4,2

QL 24,1 ± 2,9 21,4 ± 3,3 34,4 ± 4,9 30,4 ± 4,3 41,6 ± 6,3 43,7 ± 7,0 34,5 ± 5,4

QL 1/2
41,2 ± 3,4 33,6 ± 6,2 56,4 ± 5,5 62,7 ± 8,4 77,7 ± 6,5 50,2 ± 6,2 39,3 ± 6,3

WPM 6,2 ± 1,5 4,2 ± 1,1 11,4 ± 2,4 9,3 ± 2,9 18,3 ± 3,6 6,1 ± 1,2 11,1 ± 3,5

WPM
1/2

8,2 ± 1,5 5,3 ± 1,9 13,5 ± 3,4 14,4 ± 4,1 21,6 ± 5,2 8,4 ± 2,4 17,5 ± 3,5

МК 18,0 ± 3,1 11,4 ± 3,7 14,3 ± 3,2 15,3 ± 3,2 32,3 ± 6,1 33,3 ± 4,4 37,6 ± 5,6

МК
 1/2

24,9 ± 2,8 17,3 ± 3,0 19,4 ± 4,0 21,2 ± 37 37,8 ± 5,3 41,3 ± 3,9 49,7 ± 7,8

* ½ означає зменшення вмісту мінеральної частини за прописом вдвічі.
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Ризогенез та розвиток пагона на цьому сере-

до вищі свідчили про його непридатність для 

використання при МКР досліджуваних пред-

ставників роду Actinidia. 

Виявлено залежність ризогенезу від біоло-

гічних особливостей досліджуваних об’єктів. 

Коротші та тонші корені формувалися у сор-

тів А. arguta. З них неможливо було виокреми-

ти головний корінь, тобто формувався мичку-

ватий тип кореневої системи, що типово для 

адвентивного коренеутворення. В інших ви-

дів формувалися 1-2 товщі корені, від яких 

відходили корені 2-3-го порядку, що харак-

терно для стрижневої кореневої системи. 

У сортів A. deliciosa за перших 4-5 культиву-

вань до стабілізації культури одночасно із ри-

зогенезом відзначено калюсоутворення у ба-

зальній частині пагона (45—55 %). У близького 

за систематичним положенням виду A. chi nen-

sis це явище було менш вираженим (до 5 %). 

Висновки

На підставі отриманих даних удосконалено 

складові технологічного процесу мікрокло-

нального розмноження окремих представни-

ків роду Actinidia:

• установлено оптимальні терміни відбору 

екс плантів для регенерації мікропагонів за умов 

in vitro (активно розвиваються експланти, які 

введено під час другої хвилі росту пагонів);

• для прискорення регенерації рекомендо-

вано використовувати апікальні живці, у разі 

інтенсивного фенолоутворення — медіальні. 

Відразу після ізоляції експланти слід замочу-

вати в антиоксидантному розчині, а деконта-

мінацію проводити, витримуючи експланти у 

50%-му біоциді РРМ;

• на етапі мультиплікації оптимальним є 

модифіковане середовище Мурасіге—Скуга. 

Для ризогенезу рекомендовано застосовувати 

середовище Куаріна і Лепувра з половинним 

вмістом мінеральних елементів та додаванням 

індолілмасляної кислоти.
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ОСОБЕННОСТИ МИКРОКЛОНАЛЬНОГО 

РАЗМНОЖЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 

ACTINIDIA LINDL. 

Представлены результаты исследований по разработ-

ке элементов промышленной технологии микрокло-

нального размножения видов А. arguta (Siebold et Zucc.) 

Planch. ex Miq. (сорта Оригинальная, Scarlet septem-

ber), A. chinensis Planch. (женские формы № 1 и 2 и 

мужская форма), A. deliciosa (A. Chev.) C.F. Liang et 

A.R. Ferguson (сорта Hayward и Atlas). При введении в 

асептическую культуру изучена эффективность при-

менения питательных сред, эксплантов, отличных по 

месту изоляции, срокам изоляции эксплантов, анти-

оксидантов и регуляторов роста, а также влияние ви-

довых и сортовых особенностей растений.

Установлено, что верхушечные экспланты по срав-

нению с медиальными в условиях успешной деконта-

минации и применения мер борьбы с самоотравле-

нием фенолподобными веществами быстро ре ге не ри-

ровали растения in vitro. Отмечено влияние сроков 

изоляции эксплантов на регенерационные способно-

сти пробирочных растений. Наиболее интенсивное 

фенолобразование выявлено при весеннем отборе у 

эксплантов A. chinensis апикального происхождения. 

Для преодоления явления самоотравления изолиро-

ванные экспланты погружали в антиоксидантный 

раствор.

Выявлена зависимость показателя деконтамина-

ции эксплантов от способа стерилизации. Биоло-

гические особенности видов и сортов влияли на 

деконтаминацию в меньшей степени. Среди ис-

следуемых способов наиболее высокая эффектив-

ность освобождения от контаминантов отмечена 

при обработке растений гипохлоритом натрия и до-

бавлении в питательную среду при первом культи-

вировании биоцида РРМ. На этапе мультиплика-

ции установлена  наибольшая эффективность при 

применении модифицированной среды Мурасиге—

Скуга. Для ризогенеза целесооб разно применять 

среду Куарина и Лепувра с половинным содержани-

ем минеральных элементов и добавлением ауксина 

(индолилмасляной кислоты).

Ключевые слова: Actinidia, эксплант, микроклональ-

ное размножение, деконтаминация, ризогенез, фено-

лобразование.
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PECULIARITIES OF MICROCLONAL 

PROPAGATION OF REPRESENTATIVES 

OF ACTINIDIA LINDL. GENUS 

The paper highlights the results of studies on the develop-

ment of industrial technology elements of Actinidia Lindl. 

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

(Originalna, Scarlet September cultivars), A. chinensis 
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Planch. (female forms N1, N2 and male form), A. delici-

osa (A. Chev.) C.F. Liang et A.R. Ferguson (Hayward and 

Atlas cultivars) microclonal breeding. The efficiency of 

using the medium, explants, other than the place of isola-

tion, explants isolation terms, antioxidants and growth 

regulators under their introduction into the aseptic cul-

ture has been studied along with the influence of specific 

and varietal characteristics.

To obtain aseptic culture of primary explants it is re-

vealed that apical explants as compared with medial ones 

in vitro plants regenerated quickly under successful decon-

tamination conditions and applying phenol substances 

self-poisoning control. The effect of explants isolation 

terms on regenerative ability of the in vitro plants is re-

vealed. Phenol formation was particularly intensive in the 

first selection of A. chinensis explants of apical origin. The 

isolated explants were immersed in an antioxidant solution 

to overcome the self-poisoning effect.

The high dependence of the explants decontamination 

index on the sterilization method is noted while biological 

characteristics of different species and varieties influenced 

decontamination in a less degree. Among the studied ways 

the highest efficiency of contaminants cleaning is revealed 

under plants processing with sodium hypochlorite and ad-

ding PPM biocide into the culture medium under the first 

cultivation. The highest efficiency of MC environments 

application on the multiplication step is revealed. Kuarin 

and Lepuvr environment with half contents of mineral ele-

ments and with adding of auxin (indolebutyric acid) is ad-

visable to use for rhizogenesis.

Key words: Actinidia, explants, microclonal reproduction, 

decontamination, rhizogenesis, phenol formation.
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ОСОБЛИВОСТІ НАГРОМАДЖЕННЯ ФЕНОЛЬНИХ СПОЛУК 
В ЕКСПЛАНТАТАХ ТРОЯНДИ ЕФІРООЛІЙНОЇ В УМОВАХ IN VITRO

Досліджено характер дифузії вторинних метаболітів троянди ефіроолійної у живильне середовище. Проведено гістохі-

мічний аналіз пагонів інтактних рослин та первинних експлантатів на вміст катехінів і конденсованих танінів. Уста-

новлено, що синтез фенольних сполук найактивніше відбувається у живих тканинах первинної кори і серцевинних про-

менях однорічних пагонів, де їх концентрація у 15—18 разів перевищує таку в клітинах склеренхіми та флоеми. Найак-

тивніше фенольні сполуки виділялися первинними експлантатами сорту Лада, менш активно — сорту Лань. Показано, 

що інтенсивність виділень фенолів зі стебла у живильне середовище має просторову тканинну неоднорідність, топологіч-

но пов’язану з розташуванням вегетативних бруньок. З’ясовано, що найактивнішими у цьому відношенні є зони первинної 

кори, які розташовані безпосередньо під брунькою. Встановлено, що інтенсивність ви ділення вторинних метаболітів за-

лежить від сорту троянди ефіроолійної, радіального розміру експлантата і ступеня його здерев’яніння.

Ключові слова: фенольні сполуки, вторинні метаболіти, троянда ефіроолійна, культура in vitro.
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Останніми десятиліттями активно вивчають 

механізми окиснення клітинних метаболітів 

і роль вільних радикалів у живих системах 

[6, 9,10]. Відомо багато природних речовин 

(каротиноїди, токофероли і поліфеноли), які 

відіграють важливу роль у захисті клітин, ре-

парації і регенарації тканин та органів рос-

лин при мікроклональному розмноженні 

[1, 2]. Троянда ефіро олійна (Rosa damascena 

Mill.) належить до рослин, які містять велику 

кількість вторинних метаболітів. Фіто хі міч ним 

аналізом в ароматичній композиції пелюсток 

троянди ефіроолійної визначено 5 ос новних 

складових: вуглеводні (сесквітерпен фарне-

зол), спирти (терпени, такі як ге раніол, нерол, 

і цитронелол), складні ефіри (гераніл ацетат), 

ароматичні прості ефіри (бензил метиловий 

ефір та метол-евгенол), альдегіди аліфатич-

них ланцюгів. У листках представників роди-

ни Rosaсеае Juss. синтезуються біологічно ак-

тивні сполуки фенольної природи: аглікони 

флавоноїдів — кемпферол і кверцетин та їх 

глікозиди, пірокатехін, пірогалол, евгенол, 

проціанідини, основним з яких вважають епі-

катехін [9]. У молодих стеблах виявлено гало-

ву і ферулову кислоти, епікатехін, галатанін та 

димери проціанідинів. У тканинах зде ре в’я-

ні лих стебел накопичуються флавон-3-ол(-)-

епі катехін, мономери, димери і полімери про-

ціанідинів. 

Фенольні сполуки, зокрема катехіни і тані-

ни, здатні захищати травмовані та прилеглі до 

них тканини від вільних радикалів, які утворю-

ються внаслідок активного дихання клітин. 

Під впливом підвищеної дози УФ-випро міню-

вання клітини троянд накопичують приблизно 

в 15 разів більше флавоноїдів і здатні утворити 

вдвічі більшу кількість ДНК. Окиснення полі-

фенолів призводить до утворення сполук, які 

гальмують ростові процеси та ускладнюють ре-

генерацію тканин. Інтерес до накопичення по-

ліфенолів у тканинах рослин роду Rosa L. по-

яснюється їх значним впливом на регенера-

ційні процеси в культурі in vitro [10]. 

Мета роботи — визначити місце локалізації та 

динаміку синтезу фенольних сполук в експлан-

татах троянди ефіроолійної у культурі in vitro. 
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Матеріал та методи

Введення рослин у культуру in vitro проводили 
у квітні—травні та серпні—вересні. Для дослі-

джень використовували пагони інтактних рос-

лин троянди ефіроолійної сортів Лань, Лада та 

Радуга (селекція Інституту ефіроолійних і лі-

карських рослин НААН України) [8—10] без 

морфологічних відхилень, тератогенезу, фізіо-

логічних аномалій та ознак інфекційних про-

цесів. Первинними експлантатами були одно-

річні пагони першого, другого і третього по-

рядків з 1-2 вузловими бруньками. Пагони на-

різали на фрагменти завдовжки 3—5 см, які 

відмивали протягом 30 хв у мильному розчині 

і промивали проточною водою. Всі наступні 

маніпуляції проводили в ламінарному боксі. 

Експлантати стерилізували у 70 % етанолі (60 с) 

і 0,1 % розчині HgCl
2 
(5—10 хв). Пагони тричі 

відмивали від стерилянтів стерильною водою 

(по 10 хв). Простерилізовані пагони розрізали 

на фрагменти завдовжки 1,5—2,0 см з 1-2 брунь-

ками. Для введення в культуру in vitro викорис-

товували базове живильне середовище (ЖС) 

за прописом Мурасіге і Скуга. Експлантати 

культивували за температури (24 ± 2) °С, во-

логості повітря 65—70 %, освітленні 2,0—

3,0 клк з фотоперіодом 16 год.

Загальний вміст фенольних сполук у рослин-

ному матеріалі визначали спектрофотометрич-

ним методом, використовуючи реактив Фо лі-

на—Чокольтеу. Калібрувальний графік бу ду-

вали по галовій кислоті. Цитологічний аналіз 

стебел проводили на поперечних зрізах з вико-

ристанням мікроскопа Nikon Eclipse E-200. 

Фо тодокументацію матеріалів здійс ню вали за 

допомогою програми Camera Control Pro-2.

Результати та обговорення
Пагони троянди ефіроолійної, які відбирали 

для формування експлантатів, після стерилі-

зації і хірургічних маніпуляцій уводили в куль-

туру in vitro для отримання рослин-регене-

рантів. На підібраних нами живильних середо-

вищах за 15 діб основа експлантатів темніла і 

ЖС набували темного забарвлення, що по-

в’язано з інтенсивним виділенням вторинних 

метаболітів з тканин стебел (рис. 1). Дифузія 

сполук, які виділялися рослинними тканина-

ми у ЖС, мала відносно рівномірний харак-

тер, проте інтенсивність процесу залежала від 

сортів троянди, радіального розміру експлан-

тата та ступеня його здерев’яніння. Найак-

тивніше фенольні сполуки виділялися екс-

плантатами сорту Лада. Метаболіти, які по-

трапляли у ЖС, мали жовто-коричневе за-

барвлення, яке з часом темнішало.

Дані щодо характеру дифузії фенольних 

сполук за інтенсивностю забарвлення ЖС на-

ведено на рис. 2. Установлено, що метаболіти, 

які виділяються експлантатами сорту Лада, 

дифундують досить активно, а характер їх роз-

поділу описується лінійною функцією (рис. 2, 

Рис. 1. Виділення та дифузія вторинних метаболітів 

експлантатами троянди ефіроолійної: а — сорт Лань; 

b — сорт Лада

Fig. 1. Segregation and diffusion of secondary metabolites 

by ex plants of Rosa damascena Mill: a — Lan variety; b — 

Lada va riety

a

b
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а), повільніше рухаються метаболіти сорту 

Лань, характер їх розподілу описується ступе-

невою функцією (рис. 2, в). 

За умов однакової структури твердого ЖС 

інтенсивність забарвлення гелю вторинними 

метаболітами експлантатів залежала від кіль-

кості речовин та їх якісного складу. Більшість 

фенольних сполук на початкових етапах фе-

нілпропаноїдного синтезу являють собою без-

барвні оксикоричні кислоти, котрі завдяки 

подальшому ферментативному каталізу пере-

творюються на складніші фенольні сполуки, 

зокрема катехіни і таніни. Останні мають ан-

тиоксидантні властивості і здатні захищати трав-

мовані та прилеглі до них тканини від вільних 

радикалів, які активно утворюються під час 

посиленого дихання. Здат ність катехінів і та-

нінів до окиснення призводить до утворення 

сполук, які за своїми властивостями гальму-

ють ростові процеси та ускладнюють регене-

рацію тканин. Локалізація катехінів, які до-

сліджували за інтенсивністю гістохімічних реак-

цій, характеризувалась гете роген ніс тю їх роз-

поділу в тканинах. Окиснені та конденсовані 

фла ван-3-оли (катехіни) і флаван-3,4-діоли 

(лейкоан тоціанідини) є токсичними продук-

тами за хис  них реакцій, котрі в цілому нега-

тивно впливають на процеси росту та розвитку 

рослин в культурі in vitro. Оптимізація складу 

ЖС, що створює передумови для зниження 

інтенсивності синтезу і конденсації фенолів 

у тканинах первинних експлантатів, — склад-

ний, але вкрай важливий етап отримання 

асептичних органів, здатних до регенерації.

За результатами анатомічних досліджень 

установлено, що синтез фенольних сполук 

найактивніше відбувається у живих тканинах 

первинної кори і серцевинних променів. Ін-

тенсивність виділень фенольних сполук у стеб-

 лі має просторову тканинну неоднорідність і 

топологічно пов’язана з розташуванням веге-

тативних бруньок. З’ясовано, що найактивні-

шими у цьому відношенні є зони первинної 

ко ри, які розташовані безпосередньо під брунь-

кою. Втім навіть такі ділянки кори виявляють 

активність паренхімних клітин. На попереч-

ному зрізі стебла інтенсивно забарвлюва лися 

Рис. 2. Просторовий розподіл та окиснення виділень 

вторинних метаболітів експлантатів троянди ефіро-

олійної у живильні середовища in vitro: а — сорт Лань; 

b — сорт Лада

Fig. 2. Spatial distribution and oxidation of secondary me-

tabolites exertions of Rosa damascena Mill. explants in in 

vitro culture media: a — Lan variety; b — Lada variety
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також клітини серцевинних променів, проте 

лише в зоні вторинної кори. Таким чином, 

найактивнішими центрами синтезу фенолів у 

експлантатів на твердих ЖС є паренхімні клі-

тини первинної і вторинної кори. Після об-

робки зрізів стебла реактивом Фо  лі на—Чо-

кольтеу з наступною обробкою препарату 

розчином карбонату натрію місця накопичен-

ня фенольних сполук темнішали, що дало 

змогу виявити високий вміст фенолів у моло-

дих клітинах ксилеми і флоеми, які межують 

з камбієм (рис. 3, c—e). 
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Незначне накопичення фенольних сполук ви-

явлено у дрібних клітинах і міжклітинниках сер-

цевинної паренхіми. Частина з цих сполук на-

лежать до полімеризованих — флобафенів, стій-

ких до розкладання органічними роз чин ника ми.

Результати гістохімічної оцінки накопи-

чення фенолів (за інтенсивністю % від макси-

мальної) у флоемі та вторинній корі пагонів, 

використаних як експлантати, наведено на 

рис. 4. Установлено найбільшу концентрацію 

фенольних сполук у серцевинних променях 

стебла і молодій ксилемі, яка майже у 15—

18 разів перевищує їх вміст у волокнах скле-

ренхіми та флоеми. З огляду на те, що серце-

винні промені виконують транспортну і за-

пасну функції, їх клітини можуть брати участь 

не лише у синтезі, а і в радіальному та верти-

кальному транспорті речовин.

Очевидно, що в процесах транслокації фе-

нольних речовин і створенні передумов для 

ініціації росту пазушних бруньок серцевинні 

промені відіграють провідну роль. Функціо-

нальна активність клітин серцевинних проме-

нів залежить від вмісту осмолетиків, моно- і 

Рис. 3. Анатомічна будова і центри активного виділення фенольних сполук у пагонах троянди ефіроолійної 

сорту Лада в умовах in vitro: а — просторова гетерогенність тканин стебла за інтенсивністю виділення феноль-

них сполук (стрілками вказано темне забарвлення тканин); b — фрагмент перимедулярної зони стебла (нако-

пичення фенольних сполук в окремих клітинах серцевинної паренхіми); c — фрагмент поперечного зрізу сте-

бла в камбіальній зоні та флоемі (стрілками вказано тканини, які активно виділяють феноли); d — виділення 

фенольних сполук у серцевинному промені; e — гістохімічне виявлення тканин, які активно виділяють феноль-

ні сполуки (реактив Фоліна—Чокольтеу)

Fig. 3. Anatomical structure and centers of active exertions of phenolic compounds in the stems of Lada variety of Rosa 

damascena Mill. in in vitro conditions: a — heterogeneity of stem tissue by intensity of exertion of phenolic compounds 

(dark color tissues indicated by arrows); b — fragment of perimedular zone of the stem (accumulation of phenolic com-

pounds in some cells of medullary parenchyma); c — a cross-section fragment of the stem in the phloem and cambial zone 

(tissues that actively produce phenols indicated by arrows); d — the exertion of phenolic compounds in medullary rays; e — 

histochemical detection of tissues that actively produce phenolic compounds (Folin—Ciocalteu phenol reagent) 

a b

edс
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дицукрів, кількості антиоксидантів нефеноль-

ної природи (аскорбінової кислоти, глутатіо-

ну), котрі здатні стримувати руйнівну дію віль-

них радикалів, кількість яких зростає зі збіль-

шенням інтенсивності дихання клітин. 

Незважаючи на те, що представлена модель 

є значним спрощенням реальної системи, во на 

має біологічний зміст і описує функціональ-

ний стан первинних експлантатів у недостат-

ньо оптимізованому штучному сере до вищі.

Інтенсивний синтез вторинних метаболі-

тів, який супроводжує травматичний стрес і 

забезпечує захист ушкоджених поверхонь від 

потенційно небезпечних патогенів, за умов їх 

надмірного накопичення гальмує регенера-

цію тканин і створює передумови для незво-

ротних деструктивних процесів та передчас-

ної загибелі клітин, які призводять до втрати 

цінного рослинного матеріалу. 

Висновки

За результатами гістохімічних досліджень ус-

тановлено, що синтез фенольних сполук най-

активніше відбувається у живих тканинах пер-

винної кори і серцевинних променів пер-

винних експлантатів сорту Лада, менш ак-

тив но — сорту Лань. Інтенсивність виділень 

фенольних сполук на зрізах пагонів має про-

сторову тканинну неоднорідність, яка тополо-

гічно по в’язана з розташуванням вегетативних 

бруньок. З’ясовано, що активними центрами 

синтезу фенолів, зокрема катехінів, є тканини 

первинної кори, які розташовані безпосеред-

ньо під брунькою. У серцевинних променях 

вміст фенолів майже у 15—18 разів вищий за 

такий у клітинах склеренхіми та флоеми.
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Рис. 4. Накопичення фенольних сполук (за інтенсив-
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Fig. 4. The accumulation of phenolic compounds (intensity 

of histochemical reactions, %) in tissues of stem of Lada 

variety of Rosa damascena Mill. 
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ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ФЕНОЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ В ЭКСПЛАНТАТАХ РОЗЫ 

ЭФИРОМАСЛИЧНОЙ В УСЛОВИЯХ IN VITRO

Исследован характер диффузии вторичных метабо-

литов розы эфиромасличной в питательную среду. 

Проведен гистохимический анализ побегов интакт-

ных растений и первичных эксплантатов на содержа-

ние катехинов и конденсированных танинов. Уста-

новлено, что синтез фенольных соединений наиболее 

активно происходит в живых тканях первичной коры 

и сердцевинных лучах однолетних побегов, где их 

концентрация в 15—18 раз превышает таковую в клет-

ках склеренхимы и флоэмы. Наиболее активно фе-

нольные соединения выделялись первичными экс-

плантатами сорта Лада, менее активно — сорта Лань. 

Показано, что интенсивность выделений фенолов из 

стебля в питательную среду имеет пространственную 

тканевую неоднородность, топологически связанную 

с расположением вегетативных почек. Выяснено, что 

наиболее активными в этом отношении являются 

зоны первичной коры, расположенные непосредст-

венно под почкой. Установлено, что интенсивность 

выделения вторичных метаболитов зависит от сорта 

розы эфиромасличной, радиального размера эксплан-

тата и степени его одеревенения.

Ключевые слова: фенольные соединения, вторичные 

метаболиты, роза эфиромасличная, культура in vitro.
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PECULIARITIES OF ACCUMULATION OF PHENOLIC 

COMPOUNDS IN EXPLANTS OF ROSA DAMASCENA 

MILL. IN IN VITRO CONDITIONS

The character of the diffusion of secondary metabolites of 

Rosa damascena Mill. into the culture medium was stud-

ied. The histochemical analysis of intact plants shoots and 

primary explants on contents of catechins and condensed 

tannins was carried out. According to the results, it was 

found that the synthesis of phenolic compounds actively 

occurs in the living tissues of the primary cortex and the 

medullary rays of annual shoots, where their concentra-

tion is 15—18 times higher than in the cells of scleren-

chyma and phloem. The phenolic compounds were segre-

gated actively — by primary explants of Lada variety, less 

actively by explants of Lan variety. It was shown that the 

intensity of the excretions of phenols from the stem into 

the culture medium had a spatial in homogeneity of the 

tissue that is topologically related to the arrangement of 

vegetative buds. It was found that the most active in this 

regard were the primary cortical zones directly located 

below buds. It was determined that the intensity of se-

condary metabolites excretions depended on the type of 

Rosa damascena, the radial dimension and the degree of 

explants woodiness.

Key words: phenolic compounds, secondary metabolites, 

Rosa damascena Mill., in vitro culture.
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У РАДІ БОТАНІЧНИХ САДІВ ТА ДЕНДРОПАРКІВ УКРАЇНИ

19—21 вересня 2016 р. у м. Мінську (Респуб-

ліка Білорусь) на базі Центрального ботаніч-

ного саду Національної академії наук Біло-

русі відбувся III з’їзд Ради ботанічних садів 

країн СНД при Міжнародній асоціації акаде-

мій наук, у рамках якого було проведено нау-

кову конференцію на тему «Современные на-

правления сохранения и рационального ис-

пользования биоразнообразия растительного 

мира». У роботі з’їзду взяли участь представ-

ники Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Кир-

гизстану, Росії та України.

Голова Ради ботанічних садів країн СНД при 

Міжнародній асоціації академій наук д.б.н., 

проф. А.С. Демідов привітав учасників та на-

гадав зібранню історію створення організації. 

Вчений секретар С.А. Потапова презентувала 

оновлений сайт (https://sbsgbsad.wordpress.com). 

На з’їзді було розглянуто питання діяльності 

організації, проблеми і перспективи її розвит-

ку та функціонування. Було заслухано та об-

говорено звіт Ради ботанічних садів за 2015—

2016 рр., звіти комісій по квітниково-деко ра-

тивним рослинам, природній флорі, захисту 

рослин, дендрології, інвазійним видам рослин, 

а також доповіді представників ботанічних са-

дів Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Кир-

гизстану, Росії та України. Діяльність цих уста-

нов оцінено позитивно: наголошено на необ-

хідності тіснішої співпраці у вирішенні питань 

щодо класифікації видів, сортів і гібридів та уні-

фікації їх назв у каталогах і наукових працях 

спільноти. Вручено грамоти видатним ученим, 

котрі внесли значний вклад у розвиток бота-

нічних садів. Зокрема нагороджено почесного 

директора Національного ботанічного саду іме-

ні М.М. Гришка НАН України д.б.н., чл.-кор. 

НАН України Т.М. Черевченко за багаторічну 

сумлінну працю та координацію діяльності бо-

танічних садів і дендропарків України.

5—7 жовтня 2016 р. у м. Умань на базі Націо-

нального дендрологічного парку «Софіївка» 

НАН України відбулася сесія Ради ботанічних 

садів та дендропарків України (РБСДУ) з між-

народною науковою конференцією на тему 

«Охорона біорізноманіття та історико-куль-

турної спадщини у ботанічних садах та ден-

дропарках», присвяченою 220-й річниці за-

снування дендрологічного парку «Софіївка». 

У роботі сесії та конференції взяли участь 68 

представників з ботанічних установ і вищих 

навчальних закладів України та Молдови, а 

саме з Національного ботанічного саду імені 

М.М. Гришка, Національного дендрологічно-

го парку «Со фіїв ка», ботанічних садів Черні-

вецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, Харківського національного 

університету імені В.Н. Каразіна, Дніп ро пет-

ровського національного університету імені 

Олеся Гончара, Вінницького державного аг-

рар ного університету, Державного дендропарку 

«Олександрія» НАН України, Уманського дер-

жавного педагогічного університету імені Пав-

ла Тичини, Уманського національного уні-

верситету садівництва, Ботанічного саду імені 

акад. О.В. Фоміна Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Ботаніч-

ного саду-інституту Академії наук Молдови та 

інших ботанічних садів і дендропарків. 

Директор Національного дендрологічного 

парку «Софіївка» д.б.н., чл.-кор. НАН Украї-

ни І.С. Косенко привітав учасників конфе-

ренції. Після виступу-вітання хору дендропар-

ку «Софіївка» почесний директор НБС імені 

М.М. Гришка д.б.н., чл.-кор. НАН України 

Т.М.Черевченко привітала колектив з річни-

цею і подякувала за теплу зустріч і прекрасний 

стан дендропарку «Софіївка», відзначивши, 

що це є заслугою колективу і його керівника. 

О.М. Байрак презентувала підготовлене ви-

дання про «Софіївку». Було показано відео-

фільм, присвячений І.С. Косенку та його ді-

яльності на посаді директора дендрологічного 

парку, яку він обіймає 35 років. 

З привітаннями та поздоровленнями висту-

пили представники ботанічних садів і дендро-
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У Раді ботанічних садів та дендропарків України

парків: Національного ботанічного саду імені 

М.М. Гришка НАН України (М.Б. Гапоненко 

та ін.), Ботанічного саду імені акад. О.В. Фо-

міна Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (О.О. Сенчило та ін.), 

Біосферного заповідника «Асканія-Нова» іме ні 

Фальц-Фейна НААН (по телефону), Ботаніч-

ного саду-інституту АН Молдови, Криворізь-

кого та Донецького ботанічних садів (І.І. Кор-

шиков), Ботанічного саду Харківського на-

ціо нального університету імені В.Н. Каразіна 

(І.В. Дру льова), Дендрологічного парку «Олек-

сандрія» (С.І. Галкін) та ін. 

Після привітань сесію РБСДУ і конферен-

цію відкрив директор дендропарку «Софіївка» 

І.С. Косенко пленарною доповіддю на тему 

«Національний дендрологічний парк «Софі-

ївка» НАН України у 2011—2016 р.р. (пробле-

ми збереження, реконструкції та перспективи 

подальшого розвитку)». Учасники заслухали 

та обговорили також пленарні доповіді д.б.н. 

С.В. Клименко на тему «Виды семейства 

Cornaceae Bercht. & J.Presl. для декоративного 

садоводства» та д.б.н. С.І. Галкіна на тему «Ме-

моріальні комплекси у державному дендроло-

гічному парку «Олександрія» НАН України. 

Охорона історико-культурної спадщини».

Після пленарних доповідей було обговоре-

но питання щодо прийняття Корсунь-Шев-

ченківського парку-пам’ятки садово-пар ко-

вого мистецтва національного значення до 

складу РБСДУ та діяльність РБСДУ, зокрема, 

необхідність оновлення інформації про бота-

нічні установи. На конференції було заслуха-

но 38 доповідей з актуальних проблем історії 

садово-паркового будівництва, біології, еко-

логії та інтродукції рослин, генетики, селек-

ції та біотехнології декоративних рослин. 

Оприлюднено оригінальні результати дослі-

дження біології рослин, збереження різнома-

ніття ex situ та in situ, прикладні аспекти ін-

тродукції квітниково-декоративних рослин 

відкритого і закритого ґрунту, плодових, лі-

карських та овочевих культур. Розглянуто ок-

ремі наукові аспекти біотехнології, генетики і 

селекції декоративних рослин. На конферен-

ції було обговорено як теоретичні, так і при-

кладні проблеми охорони історичних садів і 

парків та інші актуальні питання. Тези висту-

пів опубліковано у збірнику: Preserving biodi-

versity and historic-cultural heritage in botanic 

gardens and dendrological parks: Absrtacts Inter-

national Scientific Conference. — Умань: ВПЦ 

«Візаві», 2016. — 92 с. Повні тексти статей на-

друковано у журналі «Автохтонні та інтроду-

ковані рослини» (вип. 12, 2016).

Учасники зібрання відвідали з екскурсією 

територію дендропарку «Софіївка» та Держав-

ний історико-архітектурний заповідник «Ста-

ра Умань» (зокрема підземелля Василіансько-

го монастиря та музей).

За результатами проведеного зібрання учас-

ники ухвалили таке:

прийняти Корсунь-Шевченківський держав-

ний історико-культурний заповідник, до скла ду 

якого входить Корсунь-Шев чен ків ський парк-

 пам’ятка садово-паркового мистецтва націо-

нального значення, до РБСДУ;

продовжити теоретичну і практичну роботу 

в сфері дослідження та охорони історичних 

парків і ботанічних садів;

здійснювати моніторинг біологічного різ-

номаніття в урбанізованих ландшафтах садів, 

парків та дендропарків. Поглибити наукові 

дослідження у галузі інтродукції рослин, збе-

реження і збагачення фіторізноманіття, гене-

тичні та селекційні дослідження декоратив-

них і плодових рослин;

оновити інформацію про установи РБСДУ 

шляхом анкетування.
Голова РБСДУ

д.б.н., чл.-кор. НАН України 
Н.В. ЗАІМЕНКО

Вчений секретар РБСДУ
к.б.н. А.М. ГНАТЮК 
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ПАМ’ЯТІ ВОЛОДИМИРА ПАВЛОВИЧА ГРАХОВА:
ВЕЛИКОГО ІНТЕЛЕКТУАЛА І СВІТЛОЇ ЛЮДИНИ

Володимир Павлович 

Грахов пішов з жит тя 

5 лютого 2016 року, не 

доживши трохи біль ше 

місяця до свого 55-го 

року народження. Це 

саме той вік людини, 

коли вже є багатий до-

свід, багато планів і 

ще достатньо сил, щоб 

їх реалізувати. Однак 

часто, на жаль, так 

буває, що втручаєть-

ся До ля і невблаганно 

змінює пла  ни людини, безжалісно обриває всі 

її зв’язки з реальним світом. 

Будучи за фахом хіміком-органіком, Володи-

мир Павлович мав енциклопедичні знання фак-

тично у будь-якій галузі знань, пов’язаній із біо-

логією, хімією, комп’ютерними технологіями. 

Він був перфекціоністом у кожній справі, за яку 

брався, — від алелопатії до фотографії. 

Завдяки роботі у Центрі колективного корис-

тування приладами «Високоефективна рідинна 

хроматографія» Національного ботанічного саду 

імені М.М. Гришка НАН України В.П. Грахов до-

сліджував актуальні та перспективні напрями:

• універсальні хроматографічні профілі рух-

ливих речовин та ґрунту (негумусові компонен-

ти), зокрема кореневмісного шару, які беруть 

участь в алелопатії;

• аналіз фенольних сполук (фенолкарбоно-

вих кислот (оксибензойних та оксикоричних), 

інших фе нольних сполук, флавоноїдів) у росли-

нах і ґрун ті;

• аналіз ліпідів (жирні кислоти, тригліцери-

ди, стерини, вуглеводні (сквален));

• ендометаболіти насіння орхідних та їх еко-

фізіологічні особливості, зокрема статус взає мо-

зв’язків з мікобіонтом при проростанні;

• аналіз лишайникових речовин (депсидони, 

депсиди, антрахінони, уснінова кислота тощо);

• аналіз дитерпенових глікозидів Stevia re-

bau dia na;

• зміни мезофільних та ліпофільних компонен-

тів поверхневого шару листків деревних видів 

(тополя, клен, береза, в’яз, горобина, яли на то-

що) під впливом атмосферного забруд нення;

• дослідження екзометаболітів прісноводних 

водоростей та макрофітів;

• порівняльний аналіз флавоноїдів та інших 

вторинних метаболітів для вирішення пи тань 

таксономії представників роду Spiraea L.

Він був автором понад 60 наукових публікацій.

В.П. Грахов належав до тієї когорти співробіт-

ників Національної академії наук, про яких зна-

ють у багатьох інститутах НАН, до яких зверта-

ються по допомогу при вирішенні багатьох профе-

сійних питань. Володимир Павлович був співав-

тором робіт академіка НАН Ук раїни Я.Б. Блюма, 

чле нів-ко рес пондентів НАН України Є.Л. Кор-

дюм і А.І. Ємець та багатьох інших науковців, 

відомих у певних галузях біологічної науки. 

Володимир Грахов належав до учнів і послідов-

ників наукової школи академіка А.М. Гродзин-

ського. Він провів глибокий аналіз світової літера-

тури з алелопатичних питань та кропітку експери-

ментальну роботу, зокрема дослідив видоспеци-

фічні та неспецифічні алелохімікати в рослинах і 

ґрунтовому середовищі. Володимир Пав лович брав 

участь у створенні Міжнародного алелопатично-

го товариства, яке було зареєстровано в 1995 р. 

у м. Делі (Індія). Цим товариством було засновано 

три іменні премії з алелопатії, серед них премія 

Андрія Гродзинського за найкращу публікацію.

При безпосередній роботі В.П. Грахова бу ло 

підготовлено верстку, обкладинку та макет на-

уково-дослідного видання «Биопробы и биотес ты 

(незаконченные рукописи академика А.М. Грод-

зинского)» (Київ, 2011).

Передчасна смерть молодої творчої людини, 

як це часто буває, не лише позбавила нас можли-

вості спілкуватись із неординарною, ро зумною, 

толерантною, відкритою для зустрічей люди-

ною, а й поставила крапку на багатьох ідеях, ре-

алізувати які без участі Володимира Павловича 

не до снаги нікому. 

Залишилися незавершені розмови, а також 

ве ликий жаль, що цього вченого вже немає се-

ред нас. Але з нами залишається світла па м’ять 

про нього… 

М.Б. ГАПОНЕНКО, Л.І. БУЮН, Р.В. ІВАННІКОВ 


