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Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

СПОНТАННА ФЛОРА НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО 
САДУ імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ (м. КИЇВ). 
ПОВІДОМЛЕННЯ 2. МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 
І КРИТЕРІЇ ВИДІЛЕННЯ АДВЕНТИВНИХ ЕРГАЗІОФІТІВ 
В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЙНОГО ОСЕРЕДКУ

Мета — розробити і впровадити критерії відбору адвентивних ергазіофітів на прикладі спонтанної флори Націо
нального ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України (м. Київ).

Матеріал та методи. Об’єкт дослідження — таксономічний склад спонтанної флори Національного ботанічного 
саду імені М.М. Гришка НАН України. Дослідження проведено у 2010—2018 рр. на території ботанічного саду.

Результати. Розглянуто визначення терміна «ергазіофіти» в іноземних та вітчизняних джерелах. Проаналізова
но етап виходу ергазіофітів за межі культури (дичавіння) у різних класифікаційних шкалах інтродукційного процесу. 
Для потреб інвентаризації адвентивних (здичавілих) ергазіофітів у спонтанній флорі інтродукційного осередку було 
сформульовано критерії їх відбору. Наведено приклади різних груп ергазіофітів у спонтанній флорі Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.

Висновки. Термін «ергазіофіти» у східноєвропейській науковій літературі набув набагато ширшого значення, ніж 
первинне його тлумачення. В межах спонтанної флори поняття «ергазіофіти» синонімічне до «втікачі з культури», а 
в межах культурної флори — близьке до «інтродуценти». Досі в умовах інтродукційних осередків для ергазіофітів не 
було означено чітко момент «виходу за межі культури». Сформульовано головний критерій для виділення адвентив
них ергазіофітів у спонтанній флорі інтродукційного осередку: фіксація дорослих особин таксона у двох і більше спон
танних локаціях за межами ділянки вирощування (культивування) та переважно не поряд із нею. Цей критерій апро
бовано на прикладі спонтанної флори Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України.

Ключові слова: Національний ботанічний сад, спонтанна флора, ергазіофіти, вихід за межі культури, критерії, 
методологія.
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Великий вклад у поповнення адвентивної фло
ри вносить цілеспрямована і стихійна інтро
дукційна робота, завдяки якій багато чужорід
них видів рослин у нових умовах проходять 
повний шлях натуралізації — від первинного 
випробовування в культурі до не кон т ро льо ва
ного поширення [2, 15]. У зв’язку з наростан
ням темпів фітоінвазій у світовому масштабі 
одним із завдань ботанічних садів на сучасному 
етапі є проведення моніторингу за видами з ви
сокими акліматизаційними показниками. Ак
туальною є потреба своєчасно ділитися інфор
мацією про дичавіння інтродуцентів [2, 3, 8, 23].

Головний засіб вирішення зазначених за
вдань — інвентаризація інтродуцентів, які ви
йшли або перебувають на межі виходу з куль
тури. В Україні цей напрям досліджень лише в 
останні десятиріччя став цілеспрямованим. 
Опубліковано конспекти спонтанних флор 
кількох вітчизняних інтродукційних центрів, 
рідше — списки ергазіофітів. Проте досі від
сутні уніфіковані методичні засади проведен
ня інвентаризації ергазіофітів, не визначено 
чітко момент їх «виходу за межі культури». 
Термінологія всієї адвентивної фракції флори 
перебуває у періоді становлення [13]. Як на
слідок — отримані різними дослідниками ві
домості про структуру вивчених ними флор 
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часто не зіставні. У зв’язку з цим постає необ
хідність дотримуватися уніфікованих стан
дартів дослідження і термінології в цьому на
прямі флористики. 

Під час дослідження ми зіткнулися із прак
тичною відсутністю методологічної основи ін
вентаризації здичавілих інтродуцентів в умовах 
інтродукційного осередку, а також з різними 
поглядами на обсяг цього поняття. Деякі ас
пекти вивчення спонтанних флор інтродукцій
них осередків залишаються неокресленими. 
У зв’язку з цим вважаємо за потрібне навести 
короткий огляд головних термінів і напрямів 
класифікації ергазіофітів та висвітлити власне 
бачення проблеми виділення «вихідців із куль
тури» на прикладі Національного ботанічного 
саду імені М.М. Гришка НАН Ук раїни (НБС).

Мета — розробити і апробувати критерії 
відбору адвентивних ергазіофітів на прикладі 
спонтанної флори НБС.

Матеріал та методи

Ця публікація є своєрідним розширеним всту
пом до конспекту ергазіофітів спонтанної 
флори НБС. У ній висвітлено результати до
даткового компілятивнометодологічного до
слідження, проведеного під час інвентаризації 
адвентивних ергазіофітів на території НБС у 
2010—2018 рр. Спонтанну флору НБС ми вва
жаємо складовою частиною урбанофлори 
м. Києва. Її інвентаризацію проводили відпо
відно до загальноприйнятих правил [18] з ура
хуванням специфіки дослідження, положен
ня якої наведено нижче. Предметом дослі
дження були чужорідні таксони, які проникли 
на територію нашої флори 1 спочатку як ін
тродуковані рослини, а потім здичавіли. 

Одним із завдань було уточнити викорис
тання східноєвропейської «адвентивнофло

1 Під «нашою флорою» ми розуміємо у вузькому значенні 
урбанофлору м. Києва, а в широкому — флору Правобереж
ного Лісостепу. В межах флори окресленого географічного 
регіону інтродукований таксон, який вийде за межі культури 
в якомусь одному осередку вважатиметься ергазіофітом на 
всій території флори. У спонтанній флорі НБС наявні кіль
ка заносних адвентивних видів, які є втікачами з культури в 
інших інтродукційних осередках на території м. Києва, тому 
ми їх розглядаємо як ергазіофіти.

рис тичної» термінології стосовно дичавіючих 
інтродуцентів і апробувати критерії їх відбору 
на прикладі спонтанної флори НБС. Огляд 
термінології досить часто трапляється у пра
цях з вивчення спонтанних флор інтродук
ційних осередків, але використані принципи 
проведення інвентаризації (за їх наявності) є 
переважно типовими для класичної флорис
тики, а щодо специфіки дослідження в межах 
інтродукційного осередку, то вони мають пе
реважно суб’єктивний або формалістський 
характер. Серед відомих нам праць з інвента
ризації флори інтродукційних осередків най
краще відповідна методологія розкрита у стат
ті Ю.К. Виноградовой зі співавт., присвяченій 
результатам вивчення динаміки флори Голов
ного ботанічного саду РАН (ГБС) [3]. Однак 
деякі принципи, наведені у цій праці, супере
чать нашому розумінню поняття «спонтанної 
флори», а тому не були взяті за основу.

Термінологія

Визначення здичавілих рослин, зокрема уста
леного нині у вітчизняній літературі поняття 
«ергазіофітів», упродовж останнього століття за
знало значної трансформації, а наявність ве
ликої кількості класифікацій адвентивних ви
дів рослин призвела до термінологічної плу
танини [13]. Поняття «здичавілі рослини» трап
лялося ще у флористичних зведеннях XIX ст., 
але як одиниця класифікаційних схем ця група 
була виокремлена в кількох працях на початку 
XX ст. Просту класифікацію інтродукованих рос
лин за характером їх перебування в рамках куль
тури запропонував А. Thellung [24]. Автор по ді
лив «Fremde Kultur (Nutz und Zier) Pflanzen» 
(«іноземні корисні та декоративні куль турні рос
лини») на три групи, які згодом набули широко
го вжитку при вивченні адвентивних таксонів: 

a) «auf dem Kulturlande selbst, an eigens f
�

r sie 
vorbereiteten Stellen, gezogene und gepflegte Indivi
duen: Kulturpflanzen im eigentlichen Sinne» («рос
лини, які вирощуються на спеціально оброблю
ваних ділянках або культурні рослини в істинному 
значенні») — Ergasiophyten (ергазіофіти);

b) «nach dem Aufh� ren des Anbaues sich k
�

rzere 
oder l� ngere Zeit an Ort und Stelle erhaltende oder 
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absichtlich an nat� rlichen Standorten zwecks k� nst
licher Einb� rgerung gepflanzte Individuen: Kultur
relikte» («культурні релікти — рослини, які збе
реглися на колишніх ділянках культивування без 
подальшого догляду або спеціально висаджені за 
межами культурних ділянок») — Ergasiolipophy

ten (ергазіоліпофіти);
c) «spontan verwildernde, d.h. unter Benutzung 

ih rer nat� rlichen Verbreitungsmittel aus dem Kultur
bereich auf andere Standorte � bergehende Individu en: 
Kulturfl� chtlinge» («спонтанно дичавіючі куль турні 
рослини або втікачі з культури») — Ergasiophygo

phyten (ергазіофігофіти). 
Значно пізніше F.G. Schroeder узагальнив 

напрацювання дослідників заносних видів і 
опублікував у 1969 р. класифікацію, в якій 
види флори поділив за ступенем натуралізації 
(ідіохорофіти 2, агріофіти, епекофіти, ефеме
рофіти, ергазіофіти), часом імміграції (ідіохо
рофіти, археофіти, ксенофіти) і способом ім
міграції (ідіохорофіти, аколютофіти, ксенофі
ти, ергазіофігофіти) [22]. Ця схема в різних 
варіаціях широко використовується у «тради
ційній» (або «європейській континенталь
ній») термінології [5]. На жаль, у вітчизняних 
і російських джерелах в останні десятиліття 
виникла значна неузгодженість у використан
ні запозиченої термінології, що призвело до 
плутанини у визначенні низки понять, зокре
ма близьких — «ергазіофіти» та «ергазіофіго
фіти». Так, ергазіофіти у класичному визна
ченні [22, 24] — це культивовані види. Нато
мість у [12] ергазіофіти — здичавілі рослини, 
котрі локалізуються біля місць культивування, 
у [13] — види, сві домо занесені людиною, у [21] — 
види, свідомо інтродуковані з метою культиву
вання, у [16] — «дичающие интродуценты, за
не сенные при культивировании и исчезающие с 
пре кращением этого процесса». 

Близька за змістом категорія «ергазіофіго
фіти» у класичному визначенні [22, 24] об’єд
нує види, які були інтродуковані, а потім зди
чавіли. Натомість «ергазіофігофіти» у [14] — 
види з низькою здатністю до натуралізації, у 
[16] — рослини, «ушедшие из культуры», у [20] — 

2 Ідіохорофіти — аборигенні види.

екзотична (завезена) рослина, котра трап ля
ється поза культурою, здатна зростати на но
вому місці тривалий час. Трапляються і інші 
варіації. Перелік цих визначень наочно де
монструє, що розвиток вітчизняної флорис
тики в галузі адвентивних видів супроводжу
вався активним пошуком усталених понять і 
термінології та досі потребує уніфікації. У За
хідній Європі цей напрям біології проходив 
через подібні перипетії [5, 13].

Нині при аналізі адвентивної фракції фло
ри зазвичай використовують видозмінену і 
доповнену класифікацію F.G. Schroeder [22], 
згідно з якою за способом імміграції (занесен
ня) у «східноєвропейській» школі ідіохорофі
ти і культивовані види переважно не згаду
ються, а адвентивні види ділять на аколюто
фіти, ксенофіти, ергазіофіти [15, 19 та ін.]. 
Деякі автори для потреб власного досліджен
ня вводять проміжну групу ксеноергазіофітів, 
а спірну групу аколютофітів приєднують до 
ксенофітів. У цій схемі термін «ергазіофіти» 
використовується не у первинному значенні, 
а все частіше в усталеному однозначному трак
туванні, якот (за [19]): ергазіофіти — види, 
котрі з’явилися на території дослідження в ре
зультаті інтродукційної роботи чи спроби їх куль
тивування. Рослини з часом поширилися по за 
місцем їх вирощування, освоївши різноманітні 
місцезростання, причому активне розселення 
деяких рослин виходить зпід контролю людини 
та становить загрозу природним екосистемам, 
видам і довкіллю (інвазійні рослини). 

Слід звернути увагу, що впродовж останніх 
десятиліть у російській науковій літературі та
кож траплялися різні трактування зазначених 
термінів. Раніше їх використовували переваж
но відповідно до первинного значення [16]. 
Нині часто вживають словосполучення «“бе
женец” из культуры» і як синонім — «эр га
зиофит» [3]. Таким чином, термін «ергазіофі
ти» у східноєвропейській науковій літературі 
стараннями багатьох авторів набув набагато 
ширшого тлумачення порівняно з пер вин
ним, а його обсяг у широкому розумінні 
включає і значення терміна «ергазіофіго   фі ти». 
В оригінальному значенні (як група чужорідних 
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культивованих видів) термін «ергазіофіти» 
ни ні в Східній Європі не застосовують. Це, 
ймовірно, пояснюється широким викорис
танням у радянських джерелах близького за 
значенням слова «інтродуценти». 

Зважаючи на наведене вище, в межах Схід
ної Європи термін «ергазіофіти» доцільно ви
користовувати для означення інтродукованих 
чужорідних таксонів на всіх стадіях інтродук
ції та натуралізації. При цьому в межах спон
танної флори поняття «ергазіофіти» синоні
мічне до «втікачі з культури» і означає іммі
граційну групу адвентивної фракції. У межах 
культурної флори «ергазіофіти» практично 
синонімічні з «інтродуцентами» за тим винят
ком, що множина останніх може включати і 
види місцевої флори. При цьому в іншомов
ній літературі слід дотримуватися саме пер
винного тлумачення цього терміна!

Важливим є розподіл адвентивних таксонів 
за ступенем їх натуралізації. Для визначення 
цієї характеристики було розроблено кілька 
класифікацій, у яких виділено 3—5 груп, котрі 
охоплюють увесь спектр фітоценотичних по
зицій видів [15, 16, 19]: 

ефемерофіти — випадково занесені види 
(переважно малорічні), які в місці занесення 
не здатні до насіннєвого відтворення та закрі
плення і тому зникають упродовж короткого 
періоду; 

колонофіти — види, котрі успішно закріпи
лися в місці занесення, але не поширюються 
далі; 

епекофіти — натуралізовані види, які зрос
тають лише у складі порушених екотопів; 

агріофіти — повністю натуралізовані види, 
здатні зростати у складі як порушених, так і 
природних екотопів.

Для потреб поглибленого вивчення про
цесів адвентизації додатково виділяють про
міжні групи. За ступенем натуралізації видів 
прий нято виділяти стабільний і нестабільний 
ком поненти адвентивної фракції [19, 20]. До 
нестабільного відносять переважно ефемеро
фітів і колонофітів, хоча погляди дослідників 
відрізняються; стабільний компонент об’єд
нує ви ди з високими фітоценотичними пози

ціями — епекофіти і агріофіти. Частина фло
ристів, які стоять на «твердих» позиціях розу
міння обсягу флори, нестабільний компонент 
не включають у предмет дослідження [7]. У 
більшості дослідників адвентивних та урба
нофлор континентальної України нестабіль
ний компонент є повноцінною складовою 
пред мета дослідження. На нашу думку, ефе
мерофіти і колонофіти (нестабільний компо
нент флори) доцільно розглядати як субад
вентивні види.

Як самостійну або допоміжну терміноло
гічну одиницю у вітчизняних джерелах іноді 
використовують поняття ергазіофігофітів 3, 
але як зазначено вище, цей термін не має 
уніфіко ваного визначення, а у своєму тради
ційному первинному значенні використову
ється рідко та цілком вкладається у поняття 
«ергазіофіти». Коли вводили термін «ергазіо
фігофіти» для означення «вихідців із культу
ри», останні не становили такої великої част
ки у складі флори як нині, тому, відповідно до 
сучасних умов, доцільно розглядати «ергазіо

фігофіти» як здичавілі види, які не поширилися 
далеко від місця культивування [14 та ін.]. Таке 
трактування є фактично лише уточненням 
первинної дефініції і при його послідовному 
дотриманні всіма дослідниками було б зруч
ним для використання. З огляду на це визна
чення, група ер газіо фігофітів охоплює ергазіо
фіти на початкових стадіях експансії, тобто 
ефемерофіти, колонофіти і невелику частину 
епекофітів. 

Слід також згадати термін «ергазіоліпофіти», 
який використовується рідко, але представни
ки цієї групи завжди наявні у складі флори. 

В останні десятиліття набула поширення 
«інвазійна» класифікація чужорідних видів за 
ступенем подолання низки бар’єрів та еколо
гічної і економічної шкодочинності, розроб
лена в англомовній екологічній школі та уні
фікована в сучасному вигляді P. Py� ek зі спів
авт. у 2004 р., ц. м. [5]. Відповідно до цієї 
класифікації виділяють такі групи: 

3 В європейських працях саме цим терміном позначають 
«втікачів з культури».
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аборигенні рослини;
чужорідні рослини — всі неаборигенні так

сони, культивовані або поширені спонтанно; 
випадкові чужорідні рослини — занесені так

сони із низьким рівнем натуралізації; зника
ють без повторних заносів; 

натуралізовані рослини — занесені таксони, 
які сформували стійкі гомеостатичні самопід
тримувані популяції впродовж тривалого пе
ріоду часу шляхом генеративного або вегета
тивного розмноження (тривалість часу, впро
довж якого вид має зберегтися, щоб вважатися 
натуралізованим, є дискусійною і у різних пра
цях становить від 10 до 50 років [5, 7]); 

інвазійні рослини — таксони, які формують 
потомство у великій кількості та розповсюджу
ються на значну відстань; мають потенційну 
здатність поширюватися на великій території 
(орієнтовні величини інтенсивності розповсю
дження: більше ніж 100 м за 50 років для таксо
нів, котрі розмножуються діаспорами, понад 
6 м за 3 роки для вегетативнорухомих видів); 

трансформери — таксони, які змінюють ха
рактер, умови, структуру або природу екосис
тем на значній території; в загальних рисах ця 
група еквівалентна едифікаторам;

бур’яни — рослини, які зростають у місцях, 
де вони не бажані.

Таким чином, термінологічні основи дослі
дження таксонів, які вийшли за межі культу
ри, відзначаються різноманіттям і наявністю 
багатьох класифікаційних шкал. З одного боку, 
це іноді призводить до плутанини понять, а з 
іншого — дає змогу значно поглибити розу
міння процесів натуралізації видів зав дяки мож
ливо сті різнобічно їх охарактеризувати.

Крім огляду термінології, яка стосується 
етапів спонтанного поширення інтродуцен
тів, важливе значення для розуміння обсягу 
«втікачів з культури» як частини спонтанної 
флори має весь набір процесів та етапів на 
шляху інтродукції конкретного таксона із по
дальшим виходом його за межі культури. 

Головними поняттями в інтродукційній ро
боті є акліматизація і натуралізація. Акліма

тизація — процес пристосування рослин до но
вих умов існування [9]. Натуралізація — вищий 

ступінь акліматизації, коли рослина настільки 
пристосовується до нових умов, що витримує 
конкуренцію аборигенних видів [9]; або здат
ність виду нормально розвиватися в нових для 
нього умовах, давати життєздатне потомст
во і більш менш активно поширюватися в новій 
для нього місцевості [12]. 

У широкому розумінні інтродукційний про
цес охоплює стадії вирощування і стадії спон
танного поширення таксона, а тому його пред
ставлення як набору певних етапів на шляху 
акліматизації та натуралізації є важливим для 
розуміння моменту виходу конкретного таксо
на за межі культури. Одним із перших чотири 
стадії натуралізації інтродукованих рослин у 
1932 р. виділив («констатировал») Е.В. Вульф 
на прикладі Нікітського ботанічного саду [4]. 
До 1ї автор відніс таксони, які цілком натура
лізувалися: самостійно розмножуються, вихо
дять за межі культурних ділянок і дичавіють; 
до 2ї — таксони, які формують рясний само
сів у місцях культури, але за їх межі не вихо
дять; до 3ї — таксони, які зав’язують повно
цінне насіння, але самосів не формують; до 
4ї — таксони, які не утворюють схожого на
сіння. 

Пізніше А.В. Васильев розробив 12бальну 
систему оцінки інтродуцентів на Чорномор
ському узбережжі Кавказу. У цій системі 3 сту
пеня стосувалися натуралізованих видів: 1) ви
ди, які витісняють місцеву флору із вторин
них місцезростань і утворюють чисті наса
дження; 2) види, котрі входять до складу 
місцевої флори, дають гібриди з її представ
никами; 3) види, які дичавіють, але не фор
мують угруповання із місцевими рослинами 
(1952, ц. м.) [17]. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної ін
тродукційної роботи набула поширення шка
ла оцінки успішності інтродукції М.А. Кохна і 
А.М. Курдюка [9]. У цій шкалі оцінюють 4 по
казники інтродуцента: ріст, генеративний роз
виток, зимо і посухостійкість. Найвищий бал 
відповідає: росту інтродуцента як у межах при
родного ареалу; утворенню повністю схожого 
насіння і формуванню самосіву; цілком вира
женій зимостійкості; хорошій посухостійкості. 
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Найвища сума балів означає повну аклімати
зацію. Вегетативнорухомим видам, які не утво
рюють насіння, але мають високі інші показ
ники, присвоюється ступінь хорошої акліма
тизації, а ті, в яких мало схожого насіння, але 
є самостійне вегетативне розмноження — сту
пінь повної акліматизації.

У праці [6] наведено осучаснену шкалу сту
пенів інтродукції рослин у зв’язку з пробле
мою фітозабруднення: невдала інтродукція, 
первинна інтродукція, культивування, аклі
матизація, натуралізація, експансія. 

Таким чином, у різних класифікаційних шка
лах інтродукційна робота розпочинається пе
реважно з первинної інтродукції, а завершу
ється на різних етапах залежно від мети і по
глядів дослідника щодо успішності її досяг
нення. В багатьох таких шкалах наявні поняття 
натуралізації інтродуцента і виходу його за ме
жі культури (дичавіння), але зазвичай, безпо
середньо для інтродукційної роботи найвищої 
оцінки її результатів на рівні повної аклімати
зації (формування інтродуцентом самосіву) ціл
ком достатньо. Ймовірно, саме тому широ
кого поширення набули шкали М.А. Кохна і 
А.М. Курдюка [9] та деякі інші, де усунення 
етапів натуралізації таксона дає змогу розши
рити градацію оцінювання за вагомішими для 
практичної інтродукції показниками. 

Критерії виділення адвентивних ергазіофітів

Стадійність інтродукційного процесу (у ши
рокому розумінні) здавна привертала увагу до
слідників і зумовлювала потребу у вивченні 
цих стадій. Причому окремі етапи акліматиза
ції та натуралізації (дичавіння) були виділені 
як для потреб інтродукційної роботи, так і з 
точки зору класичної флористики. Однак за 
наявності великої кількості класифікаційних і 
термінологічних шкал питання якісної харак
теристики моменту виходу інтродуцентів за 
межі культури, тобто переходу культивованих 
ергазіофітів у групу адвентивних, залишилося 
остаточно не з’ясованим.

З огляду на масштабність інтродукційної 
роботи, у ботанічному саду представлені прак
тично всі можливі випадки акліматизації та 

натуралізації таксонів, а їх момент «виходу за 
межі культури» — великою кількістю варіан
тів, які накладаються і не дають змоги провес
ти чітке виділення ергазіофітів. У літератур
них джерелах, присвячених вивченню адвен
тивної флори, це питання повною мірою не 
розкрито. Автори часто обмежуються зазна
ченням низького ступеня натуралізації видів 
[14, 15 та ін.]. Значно більше уваги приділя
ють виділенню адвентивної флори в цілому. 
Так, у праці [19] зазначено, що основні труд
нощі виникають при визначенні критеріїв 
відокремлення занесених рослин від місце
вих. Під час нашого дослідження найбільші 
труднощі виникли саме при виокремленні ер
газіофітів, тобто визначенні моменту їх «ви
ходу за межі культури».

З точки зору класичної флористики, яка 
оперує великими територіями і, відповідно, 
ве ликою вибіркою, деталізація переліку дича
віючих інтродуцентів тривалий час не була ак
туальною. Наявність рослин, котрі перебува
ють на межі виходу з культури (непостійний 
елемент флори), компенсувалася їх рідкісніс
тю і не потребувала введення додаткової кла
сифікаційної категорії. Проте накопичення ве
ликої кількості фактів, які не вкладалися у 
класичні норми, спричинило появу кількісних 
показни ків, як у працях [5, 7], де наведено 
прос то ровочасові проміжки, які має подола
ти вид, щоб бути віднесеним до інвазійних або 
до складу спонтанної флори. Такі вказівки є 
дуже важли вими, хоча повністю не вирішують 
проблему. 

Як зазначено вище, якісні характеристики 
«виходу за межі культури» були деталізовані у 
класифікаційних шкалах оцінки інтродукцій
ної роботи. Так, ще Е.В. Вульф відокремив 
здичавілі (натуралізовані) інтродуценти, які 
вийшли за межі культурних ділянок, від тих, 
які спонтанно поширюються лише в межах 
«своїх» ділянок [4]. Таку градацію, підкріпле
ну прикладами конкретних видів, слід вважа
ти хрестоматійною. Ще раніше оцінку попов
нення інтродуцентами місцевої (спонтанної) 
флори ботанічного саду в Монпельє (Фран
ція) провів M.Ch. Flahault (1899, ц. м.) [3, 4]. 
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Він зазначив, що здичавілі види не слід вва
жати повністю натуралізованими, оскільки 
вони не покинули межі ботанічного саду. По
дібні роботи провели Л.П. Александров (1923, 
ц. м.) та А.В. Кожевников (1935, ц. м.), які 
звернули увагу, що за межі ботанічних садів у 
Москві в одному випадку не вийшов жоден 
вид, а в іншому — лише 3 [4]. Отже, за такого 
підходу за межі інтродукційних осередків роз
повсюджуються інтродуценти із найвищими 
показниками натуралізації. 

Інші дослідники практично синонімізува
ли поняття дичавіння і повної акліматизації 
(натуралізації). Так, С.С. Харкевич називав ін
тродуценти дичавіючими у тому разі, коли 
вони формували самосів [17]. Подібний підхід 
часто трапляється і нині [2 та ін.]. Однак від
несення інтродуцентів, які взагалі не виходять 
за межі культурних ділянок, до групи здичаві
лих спотворює флористичні списки у бік за
вищення кількості ергазіофітів.

При вивченні флори ГБС РАН Ю.К. Вино
градова зі співавт. [3] поділили види на 3 гру
пи: 1) місцеві види флори Московської обл., 
2) «втікачі» з культури, 3) заносні чужорідні 
види. Також відповідно до класифікації інва
зійної активності, прийнятої в проекті «Shar
ing information, and policy, on potentially inva
sive alien plants in Botanic Gardens» [23], види 
флори ГБС були розподілені на такі групи: 
1) масові чужорідні види, 2) види, які активно 
поширюються по території ГБС, не зайнятій 
колекціями та експозиціями, 3) види, які сфор
мували локальні популяції, котрі натуралізу
ються по за колекціями, а у разі вегетативного 
розростання — стійкі клони, які втратили фі
зичний зв’язок із материнськими рослинами, 
4) види, які хоча б раз були відмічені за межа
ми колекційних ділянок (наприклад, за гербар
ними дже релами). Для останньої категорії бу
ло зроблено уточнення, що до списку флори 
не були віднесені види, «самовозобновляю
щиеся в бо таническом саду, но не имеющие 
склонности к дальнейшему расселению», але 
які формально мають 4й статус. Остання гру
па проілюстрована кількома типовими коло
нофітами. Наскільки зрозуміло із тексту, кри

терієм виділення ергазіофітів була схильність 
інтродуцентів до подальшого поширення за 
межі культурних ділянок. Нам не зовсім зро
зуміла різниця між колонофітами, які автори 
не відносять до спонтанної флори, і видами із 
3ї групи за інвазійною активністю. 

Формування самосіву є передумовою, але не 
показником виходу рослини за межі культури. 
Цього положення, здається, дотримуються біль
шість дослідників [2 та ін.]. Наявність самосіву 
взагалі характерна для дуже великої кількості 
інтродукованих та культивованих таксонів і є 
логічним явищем при культивуванні рослини в 
спеціально створених умовах, які хоча б част
ково наближені до таких у природних осели
щах або принаймні сприяють зменшенню кон
куренції з боку інших видів. Виходячи з цього, 
самосів за межами площі, де культивують рос
лину, можна вважати початковим етапом «ви
ходу за межі культури». Зазвичай інтродуцен
ти культивують (виро щу ють) у групових наса
джен нях (посадках), де забезпечено вирівнені 
умови вирощування, тому ло гічніше саме такі 
ділянки визначити як територіальну одиницю 
культивування. 

Отже, початком виходу за межі культури 
(дичавіння) логічно вважати спонтанну появу 
нової генерації виду за межами ділянки (пло
щі, місця) культивування. Однак в умовах ін
тродукційного центру завжди наявні пооди
нокі заноси рослин за межі таких ділянок, які 
не завжди цілком спонтанні (випадкові), до 
того ж поєднання таких фактів для багатьох 
видів спотворює саму можливість вважати рос
лину «вихідцем з культури» лише за одинич
ним випадком потрапляння за межі культурної 
ділянки. Одиничні випадково занесені особини 
за межами культурних ділянок знач ною мірою 
залишаються культурним елементом флори, а 
не спонтанним (адвентивним). Тому при від
борі адвентивних ергазіофітів ми дотримува
лися такого критерію: фіксація дорослих особин 
таксона у двох і більше спонтанних локаціях за 
межами ділянки вирощування (культивування) 
та переважно не поряд із нею. Під локацією ми 
розуміємо окреме місцезнаходження, в якому 
представлені як поодинокі особини, так і їх 
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групи (локуси, колонії тощо), під спонтанним 
походженням місцезростань — їх випадкову 
появу, не пов’язану із безпосередньою ціле
спрямованою участю людини, під дорослими 
особинами — віргінільний або генеративний 
віковий стан; під ділянкою культивування — 
конкретну ділянку (виділ) ботанічного саду, 
яка територіально відособлена і функціональ
но призначена для вирощування (культиву
вання) певної групи рослин. У літературних 
джерелах трапляється словосполучення «міс
це культивування». Воно досить зручне, але 
територіально невизначене, саме тому ми ви
користовуємо поняття «ділянки». У НБС (і в 
інших інтродукційних осередках) ділянки мо
жуть бути представлені як одноманітною те
риторією, так і набором різних виділів. На
приклад, ботанікогеографічна ділянка (б.г. д.) 
«Кавказ» у НБС поділена на кілька виділів — 
лісові, лучний, степовий та ін. При цьому пе
рехід інтродуцентів з одного виділу на інший у 
межах ділянки не вважається нами виходом за 
межі культури. Інший приклад — б.г. д. «Ліси 
рівнинної частини України», представлена 
трьома територіально відособленими велики
ми виділами, які між собою не межують, тому 
ми їх розглядаємо як окремі ділянки. Наре
шті, «за межами» і «не поряд» ми розуміємо 
певну відстань між материнською особиною і 
спонтанно занесеною дочірньою. Це уточ
нення необхідне, щоб відокремити випадки, 
коли інтродуценти, які зростають на краю од
нієї ділянки, формують самосів на сусідній, 
наприклад, через дорогу. Інший приклад — на 
газонах навколо ділянки «Рідкісні та зникаю
чі рослини» сформувалося гало із самосіву охо
ронюваних буль боцибулинних видів. У таких 
випадках йдеть ся про неконтрольоване роз
ростання інтро дук ційних популяцій (наса
джень) виду, а не про вихід за межі культури. 
Для вираження не обхідної відстані ми вико
ристовували такий гнучкий спосіб оцінки, як 
приблизний радіус ділянки культивування, 
який в умовах НБС умовно відповідає уже 
згаданим в [5] «100 м за 50 років». 

Використовуючи сформульований крите
рій, ми не віднесли до переліку адвентивних 

таксонів у флорі НБС ті ергазіофіти, котрі: 
формують самосів лише в місцях культиву
вання (і біля них); вирощуються у складі куль
турфітоценозів на б.г. д. відділу природної 
флори з метою створення (моделювання) ін
тродукційних популяцій; потрапляють за межі 
грядок із загубленим або віднесеним під час 
посіву насінням тощо. 

Як виявилося, запропонований критерій є 
зручним і досить надійним при відборі адвен
тивних ергазіофітів, які розповсюджуються 
насінням. Більше того, використання цього 
критерію не дало змоги віднести до адвентив
них деякі таксони, які іноді наводять у пере
ліках адвентивних та урбанофлор рівнинної 
Ук раїни. Взагалі подібний підхід є актуальним 
і за межами інтродукційного осередку. 

Менша частина видів розмножуються лише 
(або переважно) вегетативно і серед них є ціл
ком натуралізовані. Чітких та загальноприй
нятих критеріїв, які б дали змогу віднести такі 
таксони до адвентивних ергазіофітів також не 
існує. У праці [3] для вегетативнорухомих ви
дів зазначено, що вони мають сформувати 
стійкі клони за межами колекцій них ділянок, 
які втратили зв’язок із материнськими росли
нами. У НБС видів, котрі достатньо натура
лізувалися, щоб включити їх до спонтанної 
флори, лише кілька. Умовним кри терієм для 
цих таксонів ми обрали їх експансивне поши
рення на двох ділянках культивування і біль
ше з виходом на сусідні ділянки. Крім того, до 
вегетативнорухомих ергазіофітів часто від
носять релікти культури. У НБС представлені 
колонії кількох видів, які збереглися ще з ча
сів до створення на цій території ботанічного 
саду. 

Слід звернути увагу на питання, яке вини
кає у зв’язку з вивченням спонтанної флори 
інтродукційного осередку як складової части
ни флори території, де розташований об’єкт 
дослідження — наскільки ці флори зіставні. 
На нашу думку, при використанні однієї мето
дології функціональне призначення території 
дослідження практично не впливає на якість 
кінцевих результатів. У попередньому пові
домленні [18] було показано, що НБС — це 
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територія, на якій розташовано багато різних 
за призначенням ділянок, а з географічної точ
ки зору — це система урочищ у межах м. Киє
ва. Відповідно, спонтанна флора НБС є пов
но і рівноцінною будьякій іншій рівновели
кій флорі в межах міста, а тому є складовою 
частиною його урбанофлори. Функціональна 
специфічність НБС як інтродукційного осе
редку дає змогу розглядати територію ботаніч
ного саду як зручну модель, де сконцентровані 
процеси натуралізації інтродуцентів.

Результати та обговорення

Імміграційна група ергазіофітів у складі спон
танної флори НБС є найбільш різноманітною 
за складом елементів і шляхами натуралізації, 
але, використовуючи усталені критерії відбо
ру, під час їх інвентаризації зазвичай не вини
кало суттєвих труднощів. Розглянемо окремі 
підгрупи дослідженої флори із використан
ням наведеної вище термінології. Не всі ерга
зіофіти із конспекту натуралізувалися саме з 
насаджень НБС. Кіль ка видів — порівняно 
давні вихідці з культури у м. Києві: Asclepias 
syriaca L., Impatiens parviflora DC., Iva xanthiifo
lia Nutt. 4, Saponaria officinalis L., Veronica filifor
mis Smith (імовірно) у НБС проникли спон
танно, тому тут є ксеноерга зіо фі тами, але в 
урбанофлорі м. Києва — ергазіофітами. Деякі 
види, котрі вийшли з культури далеко за ме
жами нашого регіону, наприклад, Geranium si
biricum L. (поширився із Кременець кого бота
нічного саду), ми віднесли до ксенофітів. 
Кілька здичавілих видів відмічали на сучас
ній території (чи біля) НБС до його заснуван
ня: Humulus japonicus Siebold & Zucc., Silene 
armeria L. — ці види є ефемерофітами і в пере
лік не включені. З того ж пе ріоду на сучасній 
території відомі кілька деревних видів: Acer ne
gundo L., Morus alba L., старі екземпляри яких 
могли бути джерелами поширення діаспор цих 
видів у м. Києві. Деякі види, переважно з чис

4 Вважається, що перші три види зі списку вийшли за межі 
культури у Ботанічному саду Київського університету (нині — 
ботанічний сад ім. акад. О. Фоміна) [11], проте є відомості 
[10], що A. syriaca культивували в Києві ще до його інтродукції 
в університетському саду .

ла вегетативнорухомих, збереглися з досадів
ського періоду у вигляді колоній: Cerasus 
vulgaris, Helianthus tuberosus L. (імовірно), He
merocallis fulva (L.) L., Lycium bar barum L., Robi
nia pseudoacacia L., Syringa vulgaris L. (частково), 
Vinca minor L. — це група культурних реліктів 
(ергазіоліпофітів). Натомість іноді трап ля ють ся 
згасаючі колонії деяких переважно тра в’я нис
тих багаторічників: Iris germanica L. cv., Tulipa 
gesneriana L. cv. та ін., але включати їх до скла
ду спонтанної флори немає підстав через від
сутність експансії. 

Деякі проблеми з класифікацією виникають 
при означенні спонтанно занесених культур
них рослин. Наприклад, у НБС уздовж доріг 
постійно трапляються Helianthus annuus L., Tri
ticum durum Desf. та деякі інші види, насіння 
яких заносять відвідувачі у вигляді корму для 
птахів. Малорічні культурні рослини в нашій 
кліматичній зоні переважно не перезимовують 
у місцях заносу (є ефемерофітами), але завдя
ки їх широкому культивуванню та (або) вико
ристанню в харчуванні діаспори цих видів за
вжди потрапляють за межі культурних ділянок. 
Такі рослини можна охарактеризувати як ре
гулярні ефемерофіти, вони також є специфіч
ним нестабільним елементом флори. 

Більша частина ергазіофітів у спонтанній 
флорі НБС мають «внутрішнє» походження і 
тому їх логічно розглядати як ергазіофігофі
ти — види, які дичавіють поруч із місцем куль
тивування. Найнижчий ступінь натуралізації 
мають ефемерофіти, які представлені пере
важно одно або малорічними трав’янистими 
рослинами. У НБС вирощують багато одно і 
дворічних інтродуцентів, які дуже часто, окрім 
випадків самосіву, потрапляють обабіч діля
нок із загубленим чи віднесеним насінням. Іно
ді можна спостерігати розсіяні шлейфи цих 
рослин вздовж шляхів між ділянками та міс
цем зберігання насіння. Такі випадки розсі
вання доцільно розглядати як одну лінійну 
локацію і не розглядати у спонтанній флорі. 
Деякі малорічні види можуть бути занесені 
далеко від ділянок культивування або одно
часно з’являтися у кількох локаціях, але зи
мовий період вони зазвичай не переносять. У 
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НБС такими ефемерофітами є: Amaranthus 
spp., Bryonia alba L., Lobularia maritima (L.) 
Desv., Lolium multiflorum Lam. та ін. Умовно цю 
групу також можна віднести до регулярних 
ефемерофітів. В умовах НБС ефемерофітами 
є багаторічні трави, які не розмножуються ве
гетативно і з певних причин не формують ста
більного насіннєвого потомства: Coreopsis gran
diflora Hogg ex Sweet, Nepeta cataria L. тощо. 
Ймовірно, саме до ефемерофітів слід віднести 
самосівні особини деяких деревних видів, кот рі 
в місцях заносу часто досягають генеративного 
стану: Persica vulgaris Mill., Ribes alpinum L., 
Sorbus �  hybrida L. та ін. 

Окремою групою можна вважати «вегета
тивні ефемерофіти» — рослини, які потрап ля
ють за межі грядок із рослинними рештками 
та успішно приживаються на смітниках, ком
постних виділах тощо. Наприклад, Allium cepa L. 
і Solanum tuberosum L., які можуть проіснувати 
в подібних умовах більше одного сезону. До 
цієї групи також відносяться випадкові зано
си рослин захищеного ґрунту. Ми такі види не 
включали до конспекту через відсутність 
спонтанного виходу за межі культури.

Більш великою групою представлені коло
нофіти. З однорічних трав типовими є ста
більні: Abutilon theophrastii Medik., Cannabis sa
tiva L., Perilla nankinensis (Lour.) Decne, з озна
ками експансії — Anthriscus cerefolium (L.) 
Hoffm. Із багаторічних трав типові приклади: 
локальна і багаточисельна популяція Allium 
ursinum L. у нетиповому для виду робінієво
кленовому деревостані, малочисельна попу
ляція Aquilegia vulgaris L. у заболоченій балці 
Омелютинка, бур’ян на розсаднику Rumex ace
tosa L., кілька куртин Sedum album L. на сухих 
газонах, дві локальні колонії Apocynum canna
binum L. тощо. Близькими є група «газонних» 
багаторічників, котрі розмножуються насін
нєво та вегетативно і поступово збільшують 
чисельність: Bellis perennis L., Duchesnea indica 
(Andrews) Focke, Muscari spp., Primula macro
calyx Bunge, Viola spp. тощо. До цієї групи на
лежать вегетативнорухомі види: Hedera helix 
L. (сформував великі за площею монодомі
нантні покриття на кількох ділянках), Lonice

ra caprifolium L. (те саме) і Tulipa bieberstei niana 
Schult. & Schult. f. s.l. (початково інт ро
дукований на трьох б.г. д., нині завдяки веге
тативному розмноженню сформував два ін
вазійні локуси, подекуди формує самосів). 
Деякі колонофіти перебувають на початковій 
стадії виходу за межі культури, а тому пред
ставлені малочисельними спонтанними по
пуляціями.

Велика частина натуралізованих ергазіофі
тів проявляють експансивні тенденції і пере
ходять у групу епекофітів, насамперед це сто
сується видів, які принаймні частково роз
множуються насінням за межами культури. 
Такі види мають різну чисельність, але поши
рилися на велику відстань від первинних ді
лянок культивування, часто трапляються по 
всій території Ботанічного саду: Alcea rugosa 
Alef., Lonicera ruprechtiana Regel тощо. Най
більш інвазійноактивні ергазіофіти пред
ставлені порівняно невеликою групою видів, 
які є найбільш шкодочинними в умовах НБС: 
Acer negundo, Clematis vitalba L., Heracleum so
snowskyi Manden., Parthenocissus inserta (A.Kern.) 
Fritsch, Solidago canadensis L., Ulmus pumila L., 
Vi tis vulpina L. Ці види за ступенем шкодочин
ності формально є трансформерами, а за сту
пенем натуралізації разом із деякими іншими 
таксонами — агріофітами. Однак у зв’язку із 
тим, що на території НБС умовно корінні і 
похідні фітоценози займають порівняно неве
лику площу, такі визначення для зазначених 
видів є не зовсім коректними. Деякі інвазійно
активні ергазіофіти спонтанної флори НБС 
вийшли за межі ботанічного саду або близькі 
до цього. Крім наведених вище трансформе
рів (за винятком U. pumila) такими є: Alcea ru
gosa, Celtis occidentalis L., Corydalis caucasica 
DC., Diplotaxis tenuifolia (L.) DC., Fraxinus pen
nsylvanica Marshall, Isopyrum thalictroides L., Rey
noutria spp., Phytolacca spp.

З географічної точки зору цікава група «псев
доаборигенних» рослин — тих, які перебува
ють за межею природного поширення, але 
близько до неї [1]. Серед ергазіофітів такими є 
види за північнозахідною межею ареалу: Ag
ropyron cristatum (L.) Gaertn., Corydalis mar
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schal liana Willd., Salvia nutans L., Tulipa bieber
steiniana; види за північносхідною межею: Acer 
pseudoplatanus L., Isopyrum thalictroides, Polygo
natum hirtum (Bosc ex Poir.) Pursh та ін. 

Одним із наслідків інтродукційної діяль
ності та цікавим з точки зору біосистематики 
явищем є гібридизація близьких таксонів різ
ного географічного походження. Зі спонтан
них гібридів у НБС відзначено: Medicago �  
varia Martyn, Reynoutria �  bohemica Chrtek & 
Chrtkov� , Symphytum �  uplandicum Nyman, гіб
риди в родах Amaranthus, Diplotaxis, Tilia, ймо
вірно, Vitis та ін. Гібриди і гібридогенні види, 
які виникають у культурі, вважають культи
генним компонентом [3]. Багато інтродукова
них видів представлені в НБС генотипами 
різного географічного походження. Такі види 
в процесі натуралізації формують гетерогенні 
інтродукційні та спонтанні популяції. До них 
належать види, представлені як інтродукова
ними, так і аборигенними генотипами (Betula 
pendula Roth, Inula helenium L., Viburnum lanta
na L., Viola odorata L. та ін.), або інтродукова
ними і заносними генотипами (Centaurea cya
nus L. та Papaver rhoeas L.). Останні види вклю
чено до переліку ксенофітів.

Висновки

Термін «ергазіофіти» у східноєвропейській нау
ковій літературі набув набагато ширшого засто
сування, ніж первинне тлумачення, і все частіше 
використовується для означення інтродукова
них таксонів, які вийшли за межі культури. Про
те у вітчизняних джерелах його доцільно вико
ристовувати для означення всієї сукупності ін
тродукованих чужорідних таксонів на всіх 
стадіях інтродукції та натуралізації. У межах 
спонтанної флори поняття «ергазіофіти» сино
німічне до «втікачі з культури», а в межах куль
турної флори — близьке до «інтродуценти».

Досі відсутні уніфіковані методологічні заса
ди проведення інвентаризації ергазіофітів у ін
тродукційному осередку, не сформульовано чіт
ко момент «виходу за межі культури». У зв’яз
ку з цим постала необхідність дотримуватися 
уніфікованих стандартів дослідження і термі
нології в цьому напрямі флористики. Під час 

дослідження спонтанної флори НБС ми сфор
мулювали головний критерій для відбору ер
газіофітів: фіксація дорослих особин таксона у 
двох спонтанних локаціях і більше за межами 
ділянки вирощування (культивування) та пере
важно не поряд із нею. Запропонований крите
рій є зручним і досить надійним при відборі 
ергазіофітів, які розповсюджуються насінням, 
на прикладі спонтанної флори НБС. Такий 
підхід є актуальним і за межами інтродукцій
ного осередку.
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О.И. Шиндер

Национальный ботанический сад 
имени Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

СПОНТАННАЯ ФЛОРА 
НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 
имени Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ (г. КИЕВ). 
СООБЩЕНИЕ 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ И КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ 
АДВЕНТИВНЫХ ЭРГАЗИОФИТОВ В УСЛОВИЯХ 
ИНТРОДУКЦИОННОГО ЦЕНТРА

Цель — разработать и внедрить критерии отбора ад
вентивных эргазиофитов на примере спонтанной 
флоры Национального ботанического сада имени 
Н.Н. Гришко НАН Украины (г. Киев).

Материал и методы. Объект исследования — так
сономический состав спонтанной флоры Нацио
нального ботанического сада имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины. Исследование проведено в 2010—
2018 гг. на территории ботанического сада.

Результаты. Рассмотрены определения термина 
«эргазиофиты» в иностранных и отечественных ис
точниках. Проанализирован этап выхода интродуци
рованных таксонов за пределы культуры (одичание) 
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в разных классификационных шкалах интродукци
онного процесса. Для нужд инвентаризации адвен
тивных (одичавших) эргазиофитов в спонтанной 
флоре интродукционного центра были сформулиро
ваны критерии их отбора. Приведены примеры раз
ных групп эргазиофитов в спонтанной флоре Нацио
нального ботанического сада имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины.

Выводы. Термин «эргазиофиты» в восточноевро
пейской научной литературе приобрел гораздо более 
широкое значение, чем первичное его толкование. 
В пределах спонтанной флоры понятие «эргазиофи
ты» синонимично «беглецам из культуры», а в преде
лах культурной флоры — близко к «интродуцентам». 
До сих пор в условиях интродукционных центров для 
эргазиофитов не был четко обозначен момент «вы
хода за пределы культуры». Сформулирован главный 
критерий для выделения адвентивных эргазиофитов 
в спонтанной флоре интродукционного центра: фик
сация взрослых особей таксона в двух и более спон
танных локациях за пределами участка выращивания 
(культивирования) и преимущественно не рядом с 
ним. Этот критерий был апробирован на примере 
спонтанной флоры Национального ботанического 
сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины.

Ключевые слова: Национальный ботанический сад, 
спонтанная флора, эргазиофиты, выход за пределы 
куль туры, критерии, методология.

O.I. Shynder

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv

SPONTANEOUS FLORA OF M.M. GRYSHKO 
NATIONAL BOTANICAL GARDEN OF THE NAS 
OF UKRAINE (KYIV). 2. METHODOLOGICAL 
PROBLEMS AND CRITERIA FOR SELECTION 
OF ESCAPED PLANTS IN BOTANICAL GARDEN 
CONDITIONS 

Objective — to develop and implement criteria for the 
selection of escaped plants on the example of spontane
ous flora of M.M. Gryshko National Botanical Garden 
of the NAS of Ukraine (Kyiv).

Material and methods. The object of the study is the 
taxonomic composition of the spontaneous flora of the 
M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of 
Ukraine. The research was conducted in 2010—2018 on 
the territory of the Botanical Garden.

Results. The definition of the term “escaped plants” in 
different sources is considered. The stage of the output of 
alien taxa outside the culture (sintering) in different clas
sification scales of the process of acclimatization is ana
lyzed. For the study of escaped plants in the spontaneous 
flora of the Botanical garden, a criterion for their selection 
was formulated. Examples of different groups of escaped 
plants in the spontaneous flora of M.M. Gryshko Nation
al Botanical Garden of the NAS of Ukraine are given.

Conclusions. In the easteuropean scientific literature 
the term “ergasiophytes” has become much wider than it 
in the primary source and is now mainly used for the defi
nition of “escaped plants”. Within the spontaneous flora 
of “escaped plants” synonymously are “runaways from 
culture”, and within the cultural flora are close to “intro
ducents”. Until now, there are no unified methodological 
principles for conducting an escaped plants inventory in 
botanical gardens. The boundaries of their “out of the 
culture” have not been clearly defined. We have formu
lated the main criterion for the selection of “escaped 
plants”: the fixation of adult individuals of the taxa in two 
or more spontaneous locations outside the cultivation 
area and preferably not in the vicinity of it. This criterion 
was tested on the example of the spontaneous flora of 
M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS 
of Ukraine.

Key words: National Botanical Garden, spontaneous flora, 
escaped plants, “out of the culture”, criteria, methodology.
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Т.О. БУЙДІНА 1, О.Ф. РОЖОК 2, В.І. ЧИЖАНЬКОВА 1

1 Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
 Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1
2 Миколаївський національний аграрний університет
 Україна, 54020 м. Миколаїв, вул. Георгія Гонгадзе, 9

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ІНТРОДУКЦІЇ ТА СЕЛЕКЦІЇ 
ВИТКИХ ТРОЯНД РОДУ ROSA L. У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

Мета — дослідити історію інтродукції та селекції витких троянд роду Rosa L. у світі та Україні, з’ясувати основ
ні періоди в історії культивування цих рослин і визначити найважливіші інтродукційні та селекційні центри.

Матеріал та методи. При опрацюванні літературних джерел використано істориконауковий метод. Проблемно
хро нологічний метод забезпечив послідовність викладення матеріалу. 

Результати. В історії інтродукції троянд одним з основних чинників було залучення в культуру дикорослих видів 
шипшин. Цей процес тривав п’ять століть, але мав позитивні наслідки для розвитку троянд і витких зокрема. За
довго до нової ери троянди культивували у Китаї та Індії, країнах Близького Сходу і Малої Азії. Звідти, з розквітом 
торгівлі в античний період, вони проникли у Стародавню Грецію, а в наступні століття — в країни Західної Європи. 
Найінтенсивніший обмін рослинами відбувався в період Великих географічних відкриттів, починаючи з XV ст. Інтро
дукція японокитайських рослин у ботанічні сади Європи розпочалася в першій половині XVIII ст. і досягла піка в 
40—60ті роки XIX ст. Протягом XVII — XIX ст. та на початку XX ст. з ПівденноСхідної Азії було привезено вели
ку кількість шипшин, але найважливішими предками витких троянд, які походять з Азії, є R. chinensis Jacq., R. lucieae 
Franch. & Rochebr. ex Crep., R. multiflora Thunb., R. moschata Herrm. 

В історії селекції витких троянд у світі можна виділити 3 основні періоди: минулий — період передісторії до 1875 р., 
нинішній — з 1875 до 1967 р., сучасний — з 1967 р. Інтенсивна селекційна робота з трояндами в Європі розпочалася 
у XVIII ст. Найбільшу роботу проведено у Франції, Німеччині, Англії, Ірландії, Нідерландах, Данії. Переворот у фор
муванні нового сортименту витких троянд здійснили R. multiflora і R. wichuriana Crep. Важливі результати у селек
ції троянд Віхурайяна отримали селекціонери Барб’є (Barbier) у Франції, Джексон (Jackson), Перкінс (Perkins) і 
Броунеллі (Brownellу) у США. У розвиток вітчизняної селекції значний внесок зробили М.А. Гартвіс, М.Д. Костець
кий, В.М. Клименко, З.К. Клименко, К.І. Зиков. У результаті величезної роботи, проведеної селекціонерами, ство
рено світовий сортимент витких троянд, який нині налічує тисячі сортів.

Висновки. Проаналізовано ранні періоди інтродукції витких троянд у світі (початковий та період інтенсивної 
інтродукції). В країнах Близького Сходу в озелененні садів як витку рослину здавна використовували R. moschata, а 
в США (з 1759 р.) — східноазій ський вид R. laevigata Michx. У період активного залучення японокитайських рослин 
у ботанічні сади Європи було інтродуковано R. multiflora (1868). За результатами вивчення історії культури і 
досвіду інтродукції витких троянд роду Rosa в Україні визначено основні інтродукційні центри. Дослідження 
історії селекції витких троянд у світі та Україні, а також аналіз етапів селекційного процесу з виткими трояндами 
дали змогу визначити селекціонерів, які зробили вагомий внесок у розвиток селекції та створення сортів вит ких 
троянд.

Ключові слова: Rosa L., інтродукція, декоративні рослини, виткі троянди, селекція.
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Інтродукція — це комплекс методів і прийомів 
ви рощування рослин природної та культиво
ваної флори, які сприяють адаптаційним про
цесам у районах, розташованих за межами їх 
геогра фіч ного або культигенного ареалу. Інт
ро дук ція рослин є одним з методів збагачення 
сортименту [14].

Навмисна чи випадкова інтродукція розпо
чалася з відвідуванням першопрохідцями чу
жих зе мель. Особ ливо успішно обмін рослин
ним матеріалом здійснювали купці, котрі по
дорожували по Шовковому шляху, який вів із 
Стародавнього Китаю через Монголію, Серед
ню Азію в Римську імперію. Найбільш інтен
сивний обмін відбувався в період Великих гео
графічних відкриттів, починаючи з XV ст. [8].



18 ISSN 16056574. Plant introduction, 2019, № 2

Т.О. Буйдіна, О.Ф. Рожок, В.І. Чижанькова

За археологічними даними, троянда існує 
25 млн років, а в культурі відома близько 5 тис. 
років. Задовго до нової ери троянди культиву
вали у Китаї та Індії, країнах Близького Сходу 
і Малої Азії. Звідти в античний період з роз
квітом торгівлі вони проникли у Стародавню 
Грецію, а в наступні століття — в країни Захід
ної Європи [10, 11].

У V—VI ст. у країнах Західної Європи, де в 
цей період вирощували лише європейські 
ви ди шипшин, знову посилився інтерес до 
троянд. Особливу популярність вони набули у 
VIII—XII ст. у південнозахідній частині Євро
пи, в період завоювань та господарювання там 
арабів. Саме тоді мускусна троянда (R. mos cha
ta Herrm.) була завезена з Малої Азії [10].

Китай та Японія протягом багатьох віків 
бу ли фактично закриті для європейців. Інтро
дукція японокитайських рослин у ботанічні 
сади Європи розпочалась у першій половині 
XVIII ст. і досягла піка в 40—60ті роки XIX ст. 
У 1792 р. Китай відвідало англійське посоль
ство, у складі якого був ботанік Д. Хекстон 
(D. Haxton). Йому вдалося привезти в Англію 
добре відомі нині види, серед яких була витка 
троянда R. bracteata J.C. Wendl. 

Інтродукцією багатьох декоративних китай
ських рослин Європа зобов’язана У. Керру, 
який був відправлений директором саду К’ю 
(Англія) D. Banks у Кантон. За 9 років перебу
вання у Китаї (1803—1812) він зібрав і відпра
вив у К’ю багато декоративних рослин, зокре
ма витку троянду R. banksiae W.T. Aiton. [8].

У країнах Близького Сходу в озелененні 
садів здавна використовували витку мускусну 
троянду (R. moschata). Це чагарник заввишки 
4—5 м, з довгими виткими, гнучкими та звиса
ючими пагонами, який є популярним у садах 
у середній полосі Росії, де зрідка цвіте і потре
бує укриття на зиму. На півдні Європи як вит
ку форму почали використовувати віч но зе ле
ну троянду R. sempervirens L., яка морфологічно 
подібна до мускусної троянди. У Пів денній Єв
ропі набула поширення R. arvensis Huds. 

Як витка троянда в США з 1759 р. вирощува
ли східноазіатську троянду гладеньку (R. laeviga
ta Michx.) — чагарник з виткими, часто оголе

ними пагонами (до 5 м). Із американських 
дикорослих видів з 1819 р. відома троянда сте
пова — «троянда прерій» (R. setigera Mich.). У 
районах північноамериканських прерій вона 
утворює густі зарості. Із Східної Азії в Європу 
у 1868 р. було інтродуковано R. multiflora [5]. 

Протягом XVII—XIX ст. та на початку XX ст. 
з ПівденноСхідної Азії було привезено вели
ку кількість шипшин, але найважливішими 
предками витких троянд, які походять з Азії, є 
R. chinensis Jacq., R. lucieae Franch. & Rochebr. 
ex Crep., R. multiflora, R. moschata [14].

Отже, інтродукція шипшин відбувалася 
тривалий час і мала позитивні наслідки для 
розвитку троянд. Низка ботаніків, насампе
ред американських, стурбовані негативними 
наслідками завезення нових рослин, зокрема 
Міністерство сільського господарства США 
(United States Department of Agriculture) зане
покоєне наявністю великої кількості інвазій
них видів у країні. Ці види стають злісними 
бур’янами і навіть витісняють місцеві види. В 
Україні в умовах культури зазначені троянди 
не поводять себе агресивно, тому з успіхом 
використовуються як декоративні рослини. 
Детальніше історію інтродукції витких троянд 
роду Rosa L. висвітлено в публікації [3].

Незважаючи на негативні моменти інтро
дукційного процесу, інтродукція природних ви
дів в інші регіони стала основою для створен
ня величезного сортименту троянд, зокрема 
витких.

Значне різноманіття троянд одержано за
вдяки не лише інтродукції з їх природних аре
алів, а і значним зусиллям селекціонерів, які, 
використовуючи різні методи створили сорто
вий генофонд, який на сьогодні є одним із най
більших серед декоративних рослин (близь ко 
30 тис. сортів, серед них 3,5 % припадає на вит кі 
троянди) [18].

Селекція троянд також має давню історію. 
Є дані, що вже у XI ст. існували троянди з мах
ровими квітками. Пізніше вони одержали наз ви 
Rosa gallica offiсinalis Thory та Rosa damascene Mill. 
і, на думку англійського родолога P. Beales [17], є 
не справжніми видами, а результатом селек
ційної роботи. 
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Проаналізувавши історію селекції витких 
троянд, учені виділяють 3 основні періоди [19]: 
минулий — період передісторії до 1875 р., ни
нішній — з 1875 до 1967 р., сучасний — з 1967 р.

Інтенсивна селекційна робота з трояндами 
в Європі розпочалася у XVIII ст. Масштабною 
вона була у Франції, Німеччині, Англії, Ір
ландії, Нідерландах, Данії. Перші сорти аме
риканської селекції з’явились приблизно у 
1925 р. [16]. 

Після інтродукції у XVIII ст. китайських та 
японських троянд до Європи, почалася інтен
сивна селекційна робота з ними шляхом ви
користання у схрещуваннях видів різного 
географічного походження. В результаті було 
створено величезну кількість сортів. Інтродук
ція східноазійських видів до Європи і вико
ристання їх у гібридизації дали змогу одержа
ти ремонтантні троянди, які квітують прак
тично весь вегетаційний період, а також знач
ний сортимент витких троянд [14].

Справжній переворот у формуванні нового 
сортименту витких троянд здійснила R. multi
flora, інтродукована зі Східної Азії (рисунок). 
Вона має здатність легко піддаватися гібриди
зації з іншими видами троянд. У районах із су
ворим кліматом усі її сорти потребують захисту 
на зиму. Майже одночасно зі Східної Азії було 
завезено R. wichuriana. Легко схрещуючись з 
іншими видами, шипшина Віхурай яна дала 
низку сортів, найвідомішими з яких є ‘Exelsa’, 
‘Whitе Dorothy’, ‘Dorothy Parkins’, ‘New Dawn’. 
Їх сланкі пагони досягають довжини до 5 м. 
Цей вид дав багато цінних витких троянд, які 
більш популярні, ніж сорти рози багатоквітко
вої. Є низка гібридних сортів шипшини Віху
райяна, в яких значною мірою виявляються 
цінні якості чайногіб рид них троянд [5].

У результаті схрещувань між групами Муль
тифлора (R. multiflora) і Віхурайяна (R. wichuria
na) створено багато сортів з поєднанням ознак 
обох груп, тому чітка межа між цими групами 
зникла. Нині вони об`єднані в єдину групу 
Дріб ноквіткових витких троянд, або Рамблерів 
(Rambler). У селекції витких троянд, крім видів 
R. multiflora та R. wichuriana, використовували 
також шипшину Бенкса (R. banksiae) [15].

Із середини XIX ст. багато селекціонерів 
почали схрещувати американський дикий вид 
R. setigera з іншими видами троянд, отримав
ши стійкі сорти витких троянд [5].

Особливо значних результатів у селекції 
троянд Віхурайяна досягли селекціонери Бар  б’є 
(Barbier) у Франції, Джексон (Jackson), Перкінс 
(Perkins) і Броунеллі (Brownellу) у США [15].

Світова селекція витких троянд безпосе
редньо вплинула на розвиток української се
лекції. Серед видатних світових селекціонерів 
є й українські, які зробили вагомий внесок у 
теорію і практику селекції троянд.

Центром селекційної роботи в Україні був 
Нікітський ботанічний сад у Криму. Його дру
гий директор М.А. Гартвіс почав селекцію садо
вих троянд вперше не лише в Україні та Росії, а 
і в Східній Європі. До селекційної роботи він 
залучив 9 видів троянд (R. indica L., R. multiflo
ra, R. sempervirens тощо), на основі яких бу ло 
створено цінні сорти троянд, зокрема вит кі [4]. 
За даними А.А. Галіченко, з 1827 до 1834 рр. 
М.А. Гартвіс створив понад 100 сортів троянд 
[7]. У 1829 р. він отримав 2 сорти витких тро
янд, які подарував у 1833 р. подружжю Ворон
цових. А.А. Галіченко наводить витяг з листа 
М.А. Гартвіса від 17 червня 1833 р. [6]:

«Троянда, присвячена графу, належить до віч
нозелених витких видів, чиї довгі пагони здатні 
цілком закривати будинки, а квітки са ме цього 
сорту, від 6 до 8 у букеті, мають розмір троян
ди стопелюсткової (Centfeuilles), яск раворо
же ві, майже темного кольору».

R. multiflora Thunb.
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Сорт троянд, який М.А. Гартвіс назвав на 
честь графа М.С. Воронцова, не отримав особ
ливого поширення, але сорт, який він присвя
тив Єлизаветі Ксаверіївні Воронцовій і назва
ний на її честь 
 Comtesse de Woronzoff 
 , вважа
ється шедевром його селекційної роботи. Цей 
сорт, котрий отримав широку популярність і 
прикрасив літній палац родини Воронцових в 
Алупці, парки та сади Південного берега Кри
му, ввійшов у сортимент кращих розаріїв Фран
ції, Німеччини, Англії, належить до старовин
них витких великоквіткових троянд [12].

Крім зазначених сортів, М.А. Гартвісом бу ли 
виведені такі відомі сорти витких троянд, як 
‘Belle de Nikita’, ‘Maria Nicolaiewna’, ‘Tatiane 
Po tiemkin’, ‘Jaune du Karassann’ [1].

Нова хвиля в селекції в Нікітському бо
танічному саду розпочалася у 1930х роках. У 
цей час активну селекційну роботу проводив 
інтродуктор та селекціонер декоративних 
рос лин М.Д. Костецький. У його досліджен
нях було задіяно практично всі групи та ін
тродуковані види троянд, зокрема R. wichura
iana [2].

Загалом М.Д. Костецьким було виведено 28 
сортів троянд, з них витких — 1 сорт ( 
 Зоя 
Космодєм’янская 
  (1940)).

Створений у Нікітському ботанічному саду у 
першій половині ХХ ст. генофонд троянд став 
вихідним матеріалом для подальшої селекції. 
З 1949 р. роботу з трояндами продовжили 
В.М. Клименко, З.К. Клименко та К.І. Зиков [13].

Віра Миколаївна Клименко створила по
над 100 сортів троянд на основі віддаленої та 
міжсортової гібридизації, багато з яких отри
мали світове визнання. Особливо слід відзна
чити роботу її доньки, Зінаїди Костянтинівни 
Клименко, яка зробила великий внесок у ство
рення нових сортів. Завдяки їй сорти віт чиз
няної селекції набули широкої популярності 
як в Україні, так і за кордоном.

З.К. Клименко використовувала різні ме
тоди селекції. Крім створення сортів З.К. Кли
менко та К.І. Зиковим були розроблені теоре
тичні засади селекції троянд [9]. Вони вияви
ли, що важливими рецесивними ознаками є 
повторюваність (ремонтантність) і тривалість 

цвітіння, а також виткий габітус, притаман
ний багатьом диким видам, залученим у се
лекцію садових троянд, зокрема R. multiflora 
та R. wichurаiana, який втрачається при гібри
дизації з кущовими трояндами.

У результаті величезної роботи, проведеної 
селекціонерами, створено світовий сорти
мент витких троянд, який налічує нині тисячі 
сортів, занесені до спеціалізованого періо
дичного видання «Modern Roses» [18], яке 
випускається Американським товариством 
троянд з 1930 р. і є каталогом світової колек
ції троянд.

Висновки

Отже, за результатами вивчення історії інтро
дукції та селекції витких троянд виділено де
кілька важливих періодів у становленні куль
тури та формуванні світового асортименту. 
Визначено основні селекційні та інтродукцій
ні центри в світі та Україні.

Аналіз ранніх періодів інтродукції витких 
троянд у світі (початкового та періоду інтен
сивної інтродукції) дав змогу виявити країни, 
в яких вперше було інтродуковано виткі тро
янди і в яких вперше їх використовували як 
декоративні рослини. Так, в країнах Близько
го Сходу в озелененні садів як витку рослину 
здавна використовували R. moschata, а в США 
(з 1759 р.) — східноазійський вид R. laevigata. 
В період активного залучення японоки тай
ських рослин у ботанічні сади Європи було 
інтродуковано R. multiflora (1868).

За результатами вивчення історії культури і 
досвіду інтродукції витких троянд роду Rosa в 
Україні виявлено, що ботанічні сади є основ
ними інтродукційними центрами. 

Дослідження історії селекції витких троянд 
у світі та Україні, а також аналіз етапів селек
ційного процесу з виткими трояндами дали 
змогу виявити основні світові та вітчизняні 
осередки селекції витких троянд і визначити 
селекціонерів (Barbier, Jackson, Perkins, Brow
nel lу, М.Д. Костецький, М.А. Гартвіс, В.М. Кли
менко, З.К. Клименко, К.І. Зиков), які зроби
ли вагомий внесок у розвиток селекції та ство
рення сортів.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТРОДУКЦИИ 
И СЕЛЕКЦИИ ВЬЮЩИХСЯ РОЗ РОДА ROSA L. 
В МИРЕ И УКРАИНЕ

Цель — исследовать историю интродукции и селек
ции вьющихся роз рода Rosa L. в мире и Украине, вы
яснить основные периоды в истории культивирова
ния этих растений и определить важнейшие интро
дукционные и селекционные центры.

Материал и методы. При обработке литературных 
источников использован историконаучный метод. 

Проблемнохронологический метод обеспечил по
следовательность изложения материала.

Результаты. В истории интродукции роз одним из 
основных факторов было привлечение в культуру ди
корастущих видов шиповника. Этот процесс длился 
пять веков, но имел позитивные последствия для 
развития роз и в частности вьющихся. Задолго до но
вой эры розы культивировали в Китае и Индии, стра
нах Ближнего Востока и Малой Азии. Оттуда, с рас
цветом торговли в античный период, они проникли в 
Древнюю Грецию, а в последующие века — в страны 
Западной Европы. Наиболее интенсивный обмен 
растениями происходил в период Великих географи
ческих открытий, начиная с XV в. Интродукция япо
ноки тайских растений в ботанические сады Европы 
началась в первой половине XVIII в. и достигла пика 
в 40—60е годы XIX в. В течение XVII—XIX вв. и в 
начале XX в. из ЮгоВосточной Азии было привезе
но большое количество шиповников, но важней
шими предками вьющихся роз, которые происходят 
из Азии, являются R. chinensis Jacq., R. lucieae Franch. 
& Rochebr. ex Crep., R. multiflora Thunb., R. moschata 
Herrm. 

В истории селекции вьющихся роз в мире можно вы
делить 3 основных периода: прош лый — период пред
истории до 1875 г., настоящий — с 1875 до 1967 г. и со
временный — с 1967 г. Интенсивная селекционная ра
бота с розами в Европе началась в XVIII в. Наибольшая 
работа проведена во Франции, Германии, Англии, Ир
ландии, Нидерландах, Дании. Переворот в формиро
вании нового сортимента вьющихся роз произвели 
R. multiflora и R. wic huriana Crep. Важные результаты в 
селекции роз Вихурайяна получили селекционеры 
Барбье (Bar bier) во Франции, Джексон (Jackson), 
Перкинс (Perkins) и Броунелли (Brownelly) в США. В 
развитие отечест венной селекции значительный вклад 
сделали М.А. Гартвис, М.Д. Костецкий, В.М. Климен
ко, З.К. Клименко, К.И. Зыков. В результате огромной 
работы, проведенной селекционерами, создан миро
вой сортимент вьющихся роз, который сейчас насчи
тывает тысячи сортов.

Выводы. Проанализированы ранние периоды ин
тродукции вьющихся роз в мире (начальный и пери
од интенсивной интродукции). В странах Ближнего 
Востока в озеленении садов в качестве вьющихся 
растений издавна использовали R. moschata, а в США 
(с 1759 г.) — восточноазиатский вид R. laevigata. В пе
риод активного привлечения японокитайских рас
тений в ботанические сады Европы была интродуци
рована R. multiflora (1868). По результатам изучения 
истории культуры и опыта интродукции вьющихся 
роз рода Rosa в Украине определены основные ин
тродукционные центры. Исследование истории се
лекции вьющихся роз в мире и Украине, а также ана
лиз этапов селекционного процесса с вьющимися 
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розами позволили определить селекционеров, кото
рые внесли значительный вклад в развитие селекции 
и создание сортов вьющихся роз.

Ключевые слова: Rosa L., интродукция, декоративные 
растения, вьющиеся розы, селекция.
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HISTORICAL ASPECTS 
OF THE INTRODUCTION AND SELECTION 
OF CLIMBING ROSES OF THE GENUS ROSA L. 
IN THE WORLD AND UKRAINE

Objective — to explore the history of the introduction and 
selection of climbing roses of the genus Rosa L. in the 
world and Ukraine, find out the main periods in the his
tory of cultivation of these plants and identify the most 
important introduction and selection centers.

Material and methods. In the process of studying liter
ary sources historicalscientific method was used. Prob
lemchronological method provided a sequence of pres
entation of the material.

Results. In the history of the introduction of roses, one 
of the main factors was the attraction to the culture of wild 
agrestic rosehip species. This process lasted quite a long 
time (five centuries), but had very positive consequences 
for the future development of roses and climbing particu
lars. The most intense exchange of plants occurred in the 
period of the great geographical discoveries, starting from 
the XV century. Long before New Era, roses were culti
vated in China and India, in countries of the Middle East 
and Asia Minor. From there, with the flourishing of trade 
in the ancient period they penetrated into ancient Greece, 
and in subsequent centuries into the countries of Western 
Europe. The introduction of SinoChinese plants into the 
botanical gardens of Europe began in the first half of the 
XVIII century and reached its peak in the 40s—60s of the 
XIX century. During the XVII—XIX centuries. and at the 

beginning of the XX century. Significant amount of wild 
rose was brought from Southeast Asia, but the most impor
tant ancestors of climbing roses that originate from Asia 
are: R. chinensis Jacq., R. lucieae Franch. & Rochebr. ex Crep., 
R. multiflora Thunb., R. moschata Herrm. 

Based on the analysis of the history of the selection of 
climbing roses in the world, three main periods can be 
distinguished: the last is the period of prehistory by 1875; 
the present — from 1875 to 1967, the modern — from 
1967. Inten sive selection work with roses in Europe began 
in the XVIII century. Widescale work was carried out in 
France, Germany, England, Ireland, the Netherlands, 
Denmark. The revolution in the formation of a new as
sortment of climbing roses produced R. multiflora and 
R. wichuriana Crep. Barbier (France) breeders in Jack
son, Perkins and Brownellу in the USA achieved particu
larly significant results in the selection of Vihurayan roses 
in France. M.A. Gartvis, M.D. Kostetskiy, V.M. Kli
menko, Z.K. Klimen ko, K.I. Zykov made a significant 
contribution to the development of domestic breeding. As 
a result of the tremendous work done by the breeders, a 
worldwide assortment of climbing roses has been creat
ed, which now numbers thousands of varieties.

Conclusions. The early periods of the introduction of 
climbing roses in the world (the initial and the period of 
intensive introduction) are analyzed. It was revealed that 
R. moschata has long been used in climbing gardens in the 
Middle East countries, and in the United States (since 
1759) the East Asian species R. laevigata. During the pe
riod of active involvement of SinoChinese plants R. mul
tiflora (1868) was introduced into Europe’s botanical gar
dens. According to results of studying the history of culture 
and the experience of introduction of climbing roses of the 
genus Rosa in Ukraine, the main introduction centers have 
been identified. The study of the history of the selection of 
climbing roses in the world and in Ukraine and the analysis 
of the stages of the selection process with climbing roses 
made it possible to identify outstanding breeders who have 
made significant contributions to the development of se
lection and the creation of varieties of climbing roses.

Key words: Rosa L., introduction, ornamental plants, clim
bing roses, selection.
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ОЦІНКА УСПІШНОСТІ ІНТРОДУКЦІЇ РІДКІСНИХ 
ВИДІВ РОСЛИН У ЛУЧНОСТЕПОВОМУ КУЛЬТУРФІТОЦЕНОЗІ

Мета — провести оцінку успішності інтродукції рідкісних видів рослин у лучностеповому культурфітоценозі на ботаніко
географічній ділянці «Степи України» у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України; встанови ти 
здатність рідкісних видів рослин при інтродукції в лучностеповому культурфітоценозі до квітування, плодоношення, роз
множення та формування інтродукційних ценопопуляцій.

Матеріал та методи. Оцінку успішності інтродукції 40 рідкісних видів рослин проведено у 2015—2019 рр. за шкалою 
Вульфа—Базилевської.

Результати. Встановлено, що І ступінь успішності інтродукції мають 16 (40,0 %) видів, ІІ ступінь — 16 (40,0 %), 
ІІІ сту пінь — 3 (7,5 %), IV ступінь — 4 (10,0 %), V ступінь — 1 (2,5 %). Види з І—ІІ ступенем успішності (80 %) сфор
мували стійкі гомеостатичні інтродукційні ценопопуляції, види з ІІІ—V ступенем (20 %) не сформували ценопопуляції.

Висновки. За результатами оцінки успішності інтродукції 40 рідкісних видів рослин у лучностеповому культурфітоце
нозі встановлено здатність 32 з них (80 %) до формування стійких гомеостатичних інтродукційних ценопопуляцій. Це 
свідчить про міцні фітоценотичні позиції рідкісних видів і ефективність їх збереження та охорони ex situ.

Ключові слова: інтродукція, рідкісні рослини, культурфітоценоз, плід, інтродукційна популяція.
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Інтродукція рослин — важливий аспект збагачен
ня фіторізноманіття культурфітоценозів. Ус піш
ність інтродукції зумовлена здатністю рослин до 
адаптації в нових умовах існування, квітування, 
плодоношення, розмноження, формування ін
тродукційних популяцій. У Національному бо
танічному саду імені М.М. Гришка (НБС) НАН 
України на бо та нікогео графічній ділянці «Сте
пи України» впродовж 70річного періоду шля
хом інтродукції рослин по аналогії з природ
ними еталонами змодельовано лучностепо вий 
культурфітоценоз площею 2,5 га. Нині у ньому 
представлено 238 видів рослин. З них значну на
укову цінність становлять рідкісні види рослин. 
Оцінка ус пішності інтродукції рідкісних видів 
рослин є актуальним аспектом результату інтро
дукції та прогнозування тенденцій на майбутнє.

У НБС оцінку успішності інтродукції рослин 
на ботанікогеографічній ділянці «Кавказ» здійс
нено С.Я. Діденко [11]. У наукових працях остан
ніх років (2015—2018) наведено різні відомості 
щодо рідкісних видів рослин у лучносте по вому 

культурфітоценозі на бота нікогео гра фічній 
ділянці «Степи України» [8—10, 12, 13], зокрема 
оцінку успішності інтродукції 4 рідкісних ви
дів роду Iris L. [7]. Загальної оцінки ус пішності 
інтродукції рідкісних видів рослин на цій ді
лянці не проведено. Оригінальну схему оцін
ки результатів інтродукції рослин у колекціях 
ботанічних установ запропоновано А.М. Гна
тюк та М.Б. Гапоненком [4].

Мета роботи — провести оцінку успішності 
інтродукції рідкісних видів рослин у лучно
сте повому культурфітоценозі на ботанікогео
графічній ділянці «Степи України»; встано
вити здатність рідкісних видів рослин при 
ін тродукції в лучностеповому культурфіто
це нозі до квітування, плодоношення, розмно
жен ня та формування інтродукційних цено
популяцій.

Матеріал та методи

У НБС у лучностеповому культурфітоценозі 
на ботанікогеографічній ділянці «Степи Ук
раїни» у 2015—2019 рр. проведено оцінку ус
пішності інтродукції рідкісних видів рослин 
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за шкалою Вульфа—Базилевської [2], яка, на 
нашу думку, є найбільш вдалою для застосу
вання до рідкісних, переважно трав’янистих 
ви дів, і враховує такий важливий показник, 
як плодоношення. У зв’язку з цим необхідно 
розрізняти види не лише в період квітування, 
а і за морфологією плодів. При описі плодів 
використовували термінологію З.Т. Артюшен
ко і А.А. Федорова [1]. 

До рідкісних відносимо види, які в Україні 
мають державний [17] або регіональні созоло
гічні статуси [6, 14]. Види, внесені до Черво
ної книги України [17], в тексті позначені *. У 
межах кожного зі ступенів успішності інтро
дукції родини розміщені за системою А.Л. Тах
таджяна [15]. Назви родів у родинах та назви 
видів у родах наведено за алфавітом. За архів
ними і літературними даними Р.М. Бородіної 
[3] та даними автора [6] після назви виду в 
круглих дужках вказано рік, в якому цей вид 
було вперше інтродуковано на ділянку. Но
менклатуру таксонів подано за [18]. Популя
ційні дослідження виконані за загальноприй
нятою методикою [16].

Результати та обговорення

Лучностеповий культурфітоценоз характе
ризується певною специфікою умов: знач ним 
флористичним різноманіттям, потужною кон
куренцією рослин та на відміну від природних 
лучних степів [5] високою щільністю багато
річних ксеромезофітних і мезофіт них ко ре не
вищних злаків. На початку літа загальне проек
тивне покриття травостою досягає 100 %, ви
сота — до 130 см. Частина інтродуцентів у 
природі приурочені не до лучних, а до ксеро
фітних степів. Ці чинники можуть впливати 
на ступінь успішності інтродукції рослин.

І ступінь успішності інтродукції. Рослини 
досягають стадії насіннєвого розмноження і 
в процесі природного самостійного розмно
ження можуть поширюватися за межі части
ни ділянки, де вони були інтродуковані. В луч
носте повому культурфітоценозі ці види що
річно квітують, плодоносять, розмножуються 
та сфор мували стійкі гомеостатичні інтродук
ційні ценопопуляції. 

Ranunculaceae

*Adonis vernalis L. (1952 [3]). Цвіте з другої 
половини квітня, утворює золотистожов тий 
аспект у весняній синузії. Плоди дозрівають 
у червні. Плід — багатогорішок видовженої 
форми. Горішки однонасінні, оберненояйце
подібні, з коротким гачкуватим латеральним 
носиком. Розмножується насінням. Інтродук
ційна ценопопуляція A. vernalis має велику 
чисельність, а подекуди і щільність особин, її 
площа — 0,5 га.

Clematis lathyrifolia Besser ex Rchb. (1960 [3]). 
Квітує з початку червня. Плододоносить у 
кінці червня—липні. Плід — багатогорішок. 
Горішки однонасінні, яйцеподібні, з тонким 
пірчастоопушеним апікальним носиком (до 
2 см). Розмножується насінням та вегетатив
но. Інтродукційна ценопопуляція C. lathyrifolia 
представлена декількома локусами з різною, 
подекуди великою, чисельністю і щільністю 
особин, займає площу 1,0 га.

*Delphinium sergii Wissjul. (60ті рр. ХХ ст. 
[6]). Квітує у червні. Плоди дозрівають у кінці 
липня—серпні. Плід — багатолистянка. Роз
множується насінням та вегетативно. Генера
тивні особини щорічно дають самосів, при 
несприятливих умовах розмножуються веге
тативно шляхом партикуляції. Інтродукційна 
ценопопуляція D. sergii складається з декіль
кох фрагментів загальною площею 0,1 га з ве
ликою чисельністю і щільністю особин.

Berberidaceae

*Gymnospermium odessanum (DC.) Takht. (1953 
[3]). Квітує у другій половині березня — на по
чатку квітня. Плоди дозрівають у другій поло
вині травня. Плід — коробочка, розкриваєть
ся при верхівці, містить 1—3 насінини. Роз
множується насінням, яке розносять мурахи. 
Інтродукційна ценопопуляція G. odessanum 
має невелику чисельність і щільність особин, 
займає площу 0,25 га.

Paeoniaceae

*Paeonia tenuifolia L. (1953 [3]). Квітує з по
чатку травня. Плодоносить у червні. Плід — 
багатонасінна опушена багатолистянка (час
тіше — дволистянка або трилистянка). Насін
ня видовжене, велике (до 7,5 �  4,0 мм), після 
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розкриття плодів висипається поблизу мате
ринської особини. Розмножується насінням 
та вегетативно. Інтродукційна ценопопуляція 
P. tenuifolia чисельна, займає площу 1,5 га, 
щільність особин нерівномірна.

Rosaceae

Amygdalus nana L. (1952 [3]). Цвіте у другій 
половині квітня, рясно. Плоди формуються з 
кінця травня (поодиноко, іноді — густо), до
зрівають у серпні. Плід — кістянка (однокіс
тянка), яйцеподібна, опушена. Розмножується 
переважно вегетативно (кореневими парост
ка ми) та насінням. Інтродукційна це но по пу
ляція A. nana має велику чисельність, а в окре
мих локусах — велику щільність надземних 
пагонів (до 40 на 1 м2), займає площу 1,0 га.

Scrophulariaceae

Veronica incana L. (1953). Квітує у липні—
серпні, рясно, утворює синьоблакитний аспект 
у травостої. Плодоносить у вересні—жовтні. 
Плід — двогнізда коробочка. Розмножується 
насінням і вегетативно. Інтродукцій на цено
популяція V. incana має велику чисельність, 
її площа — 1,5 га. Особини розташовані не
рівномірно, є локуси з великою щільністю 
особин. 

Lamiaceae

Phlomis tuberosa L. (1953). Квітує з другої 
половини травня. Плоди дозрівають у липні. 
Плід — чотириеремний ценобій. Ереми (го
рішки) довжиною 4—5 мм, шириною до 2 мм. 
Розмножується насінням. Інтродукційна цено
популяція Ph. tuberosa має велику чисельність, 
місцями — велику щільність особин, які роз
міщені групами, займає площу до 2,0 га.

Asteraceae

Echinops sphaerocephalus L. (1960). Квітує з 
другої половини червня. Плоди дозрівають у 
другій половині серпня — вересні. Плід — 
сім’янка, видовжена (до 10,0 �  2,5 мм), чоти
ригранна, вкрита волосками. Розмножується 
насінням. Інтродукційна ценопопуляція виду 
має значну чисельність, її площа — 0,5 га, осо
бини розміщені групами та поодиноко.

Iridaceae

Iris hungarica Waldst. & Kit. (1953). Квітує у 
травні. Плоди дозрівають у другій половині 

червня — липні. Плід — тригнізда коробочка, 
без ребер та носика, розкривається зверху 
вниз до половини. На генеративному пагоні 
формуються 1—2 коробочки, у кожній — 45—
55 насінин. Розмножується насінням та веге
тативно. Інтродукційна ценопопуляція I. hun
garica численна, з нерівномірною щільністю 
надземних пагонів, займає площу 1,5 га.

Liliaceae

*Tulipa quercetorum Klokov et Zoz. Вид по
трапив у лучностеповий культурфітоценоз 
не передбачено із сусідньої ботанікогео гра
фічної ділянки «Ліси рівнинної частини Украї
ни» (1967) і з часом без участі людини сфор
мував спонтанну інтродукційну ценопопуля
цію. Цвіте із середини квітня. Плодоносить у 
червні. Плід — видовжена плівчаста коробоч
ка до 2,5 см завдовжки, апікальна частина якої 
витягнута у конус. Розмножується насінням 
та вегетативно. Інтродукційна ценопопуляція 
має значну чисельність, подекуди — велику 
щільність особин, займає площу 0,5 га.

Hyacinthaceae

*Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch. (60ті 
рр. ХХ ст. [6]). Квітує у першій половині трав
ня. Плодоносить у червні. Плід — тригнізда 
коробочка, яйцеподібна, повисла, на корот
кій відігнутій донизу плодоніжці, розкрива
ється повністю від верхівки до основи. На ге
неративній особині — від 5 до 20 коробочок. 
Розмножується насінням та вегетативно. Інт
родукційна ценопопуляція виду чисельна, її 
площа — 0,1 га. Просторове розміщення осо
бин — групами (подекуди з великою щіль
ністю) або поодиноко.

Ornithogalum fimbriatum Willd. (1953). Цвіте 
із середини квітня. Плодоносить на початку 
червня. Плід — тригнізда коробочка, еліпсої
дальна, на зігнутій гачкоподібній плодоніжці, 
розкривається зверху на 2/3 довжини. На ге
неративній особині — від декількох до десятка 
коробочок. Розмножується насінням і вегета
тивно. Інтродукційна ценопопуляція O. fim
briatum має велику чисельність та щільність 
особин, її площа — 0,2 га.

Ornithogalum kochii Parl. (1952 [3]). Квітує у 
травні. Плоди дозрівають у червні. Плід — 
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тригнізда коробочка, оберненояйцеподібна, 
на довгій відхиленій плодоніжці, розкрива
ється зверху на 1/3 довжини. На генеративній 
особині формується до 20 коробочок. Роз
множується насінням та вегетативно. Інтро
дукційна ценопопуляція O. kochii має значну 
чисельність та нерівномірну щільність осо
бин, займає площу 0,5 га.

Scilla siberica Haw. (1960) Цвіте у квітні, ряс
но, утворює яскравосиній аспект у весняній 
синузії. Плодоносить у травні. Плід — тригніз
да м’ясиста багатонасінна коробочка. Розмно
жується насінням та вегетативно. Інтродукцій
на ценопопуляція S. siberica має велику чисель
ність та щільність особин, її площа — 0,2 га.

Poaceae

Melica transsilvanica Schur. (1960). Квітує у 
червні. Плодоносить у серпні. Плід — зернів
ка. Розмножується насінням. Інтродукційна 
ценопопуляція M. transsilvanica має значну 
чисельність і щільність особин, займає площу 
0,01 га.

ІІ ступінь успішності інтродукції. Рослини 
досягають стадії дозрівання насіння і розмно
жуються самостійно в межах певної частини 
ділянки, де вони були інтродуковані. В лучно
степовому культурфітоценозі ці види квіту
ють, плодоносять, розмножуються та сфор
мували стійкі гомеостатичні інтродукційні 
ценопопуляції.

Ranunculaceae

*Adonis wolgensis Steven ex DC. (1953 [3]). 
Цвіте у квітні. Плоди дозрівають у червні. 
Плід — багатогорішок, округлий, менший, 
ніж у A. vernalis. Горішки однонасінні, частина 
з них — недорозвинені. Розмножується насін
ням. Інтродукційна ценопопуляція A wolgensis 
має невелику чисельність та щільність осо
бин, займає площу 0,005 га.

Clematis integrifolia L. (1953). Квітує у травні. 
Плоди дозрівають у червні—липні. Плід — ба
гатогорішок. Горішки однонасінні, з тонким 
пірчасто опушеним апікальним носиком до 
5 см завдовжки. Розмножується насінням. Ін
тродукційна ценопопуляція C. integrifolia має 
невелику чисельність і щільність особин, її 
площа — 0,5 га.

*Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (1953 [3]). Цвіте 
у квітні. Квітки — на пониклих квітконосах. 
При формуванні плодів квітконоси прямо
стоячі, подовжуються. Плоди дозрівають у 
травні. Плід — багатогорішок. Горішки одно
насінні, з тонким опушеним апікальним но
сиком до 6 см завдовжки. Розмножується на
сінням. Інтродукційна ценопопуляція P. pra
tensis має невелику чисельність і щільність 
особин, займає площу 0,1 га. 

Ranunculus illiricus L. (1953). Квітує у травні. 
Плодоносить у червні. Плід — багатогорішок. 
Горішки однонасінні, апікальний носик гост
рий, майже прямий. Розмножується насінням 
та вегетативно. Інтродукційна ценопопуляція 
R. illiricus має значну чисельність, подекуди — 
велику щільність особин, її площа — 0,5 га.

Caryophyllaceae

Gypsophilla paniculata L. (60ті рр. ХХ ст. [6]). 
Квітує у червні—липні. Плоди дозрівають у 
липні—серпні. Плід — одногнізда коробочка, 
округла, однодвонасінна, відкривається чо
тирма стулками. Розмножується насінням. Рос
лина належить до групи «перекотиполе». Інт
родукційна ценопопуляція G. paniculata має 
невелику чисельність і щільність особин, зай
має площу 1,0 га.

Malvaceae

Alcea rugosa Alef. (1960). Квітує у червні—
серпні. Плоди дозрівають у вересні. Плід — 
суха роздрібна коробочка (схізокарпій), яка 
розпадається на окремі плодики — мерикарпії 
з однією насіниною. Розмножується насін
ням. Інтродукційна ценопопуляція A. rugosa 
має невелику чисельність і щільність особин, 
займає площу 0,2 га.

Linaceae

Linum austriacum L. (1952). Квітує з другої по
ловини травня, рясно, утворює блакитний ас
пект у травостої. Плодоносить у липні. Плід — 
коробочка на пониклій плодоніжці. Розмно
жується насінням. Інтродукційна ценопопу
ля ція L. austriacum має невелику чисельність 
і щільність особин, її площа — 0,2 га.

Apocynaceae

Vinca herbacea Waldst. & Kit. (60ті рр. ХХ ст.) 
Квітує у травні. Плодоносить у червні. Плід — 
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дволистянка. Розмножується насінням. Паго
ни висхідні, не вкорінюються. Інтродукційна 
ценопопуляція виду має значну чисельність, 
подекуди — велику щільність особин, її пло
ща — 0,2 га.

Lamiaceae

Salvia nutans L. (1953). Квітує у другій поло
вині травня. Плоди дозрівають у другій поло
вині червня. Плід — чотириеремний ценобій. 
Ереми до 2,0 мм довжиною, 1,5 мм шириною. 
Розмножується насінням. Інтродукційна це
нопопуляція S. nutans має невелику чисель
ність і щільність особин, які трапляються пе
реважно поодиноко, займає площу 0,5 га. 

Asteraceae

Echinops ruthenicus M. Bieb. (1960). Квітує в 
кінці червня—липні. Плоди дозрівають у ве
ресні. Плід — сім’янка, видовжена, менша за 
розміром, ніж у E. sphaerocephalus, з волоска
ми. Розмножується насінням. Інтродукційна 
ценопопуляція E. ruthenicus має невелику чи
сельність, її площа — 0,2 га. Особини трап
ляються групами або поодиноко.

Melanthiaceae

*Bulbocodium versicolor (Ker Gawl.). Spreng. 
(1952 [3]). Вид відновлено у колекції в 2002 р. 
[6]. Квітує у березні. Плоди дозрівають у кінці 
травня. Плід — тригнізда септицидна коро
бочка. Молоді генеративні особини форму
ють одну коробочку, зрілі генеративні — дві. 
Розмножується насінням, самосів спостері
гається не щорічно. Інтродукційна ценопопу
ляція виду має невелику чисельність особин, 
займає площу 0,001 га.

Iridaceae

*Crocus reticulatus Steven ex Adams. (2002 [6]). 
Квітує у березні. Плоди дозрівають у травні. 
Плід — тригнізда локуліцидна коробочка. 
Мо лоді генеративні особини формують одну 
коробочку, зрілі — декілька. Розмножується 
насінням (самосів дає не щорічно), рідше — 
вегетативно. Інтродукційна ценопопуляція має 
невелику чисельність, її площа — 0,001га.

Iris halophila Pall. (1953). Квітує у травні. 
Плоди дозрівають у кінці червня—липні. Плід — 
тригнізда коробочка, 6ребриста, з довгим 
тонким апікальним носиком, розкривається 

зверху вниз повністю. На генеративному па
гоні формуються 2—3 коробочки, у кожній — 
до 60 насінин. Розмножується насінням і ве
гетативно. Інтродукційна ценопопуляція виду 
має невелику чисельність та щільність над
земних пагонів, її площа — 0,2 га.

Hyacinthaceae

Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronov. 
(1960). Вид відновлено у колекції в 2002 р. [6]. 
Квітує у травні. Плоди дозрівають у серпні. 
Плід — тригнізда коробочка на довгій гори
зонтальній плодоніжці, розкривається зверху 
вниз менше ніж наполовину. Генеративні осо
бини формують від 30 до 45 коробочок, у кож
ній — до десятка насінин. Розмножується на
сінням. Інтродукційна ценопопуляція B. sar
matica має невелику чисельність і щільність 
особин, її площа — 0,001 га.

Muscari neglectum Guss. ex Ten. (1953). Цвіте у 
другій половині квітня. Плодоносить у кінці 
червня. Плід — тригнізда коробочка, на корот
кій горизонтальній плодоніжці, розкривається 
зверху вниз на 1/3 довжини. Розмножується 
насінням і вегетативно (цибулинами). Інтро
дукційна ценопопуляція має невелику чисель
ність і щільність особин, її площа — 0,2 га.

Poaceae

*Stipa capillata L. (1952 [3]). Квітує у серпні. 
Плодоносить у вересні. Плід — веретенопо
дібна зернівка, її верхівка переходить у довгий 
остюк. Розмножується насінням. Інтродукцій
на ценопопуляція S. capillata має невелику чи
сельність особин, її площа — 0,002 га. При ви
рощуванні S. capillata у розсаднику за умов 
постійного прополювання і відсутності кон
куренції інтродукційна популяція цього виду 
такої самої площі формується за 5—6 років і 
характеризується більшою чисельністю та щіль
ністю особин.

ІІІ ступінь успішності інтродукції. Рослини 
проходять повний цикл розвитку, квітують, 
плодоносять, продукують зріле насіння, але 
не дають самосіву. 

Brassicaceae

*Crambe tataria Sebeok. (1953 [3]). Квітує у 
травні. Плоди дозрівають у липні. Плід — го
лий двочленистий нерозкривний стручечок. 
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Верхній членик одногніздий, однонасінний, 
кулястий, діаметром 4—5 мм, нижній членик 
недорозвинений, неплідний. Насіння округ
ле, здавлене з боків, 3—4 мм довжиною, 
2—3 мм шириною, зріле. Самосів не спосте
рігається. У колекції наявні декілька генера
тивних особин C. tataria.

Iridaceae

Iris pumila L. (60ті рр. ХХ ст. [3]). Вид від
новлено у колекції в 2002 р. [6]. Цвіте у другій 
половині квітня. Плодоносить у другій поло
вині липня, не щорічно. Плід — тригнізда ко
робочка, без ребер, з коротким шилоподібним 
апікальним носиком, розкривається від сере
дини вверх та вниз. Стулки коробочки зали
шаються з’єднаними в апікальній частині та 
при основі. На генеративному пагоні форму
ється одна коробочка, яка містить 25—35 на
сінин. Насіння яйцеподібне, довжиною до 4 мм, 
шириною до 3 мм, виповнене, зріле. Самосів 
не спостерігається. Рослини розмножуються 
вегетативно. Представлені клони I. pumila з 
квітками різних кольорів.

Liliaceae

Tulipa ophiophylla Klokov et Zoz. (1966). Цві
те у першій половині квітня, раніше ніж 
T. quercetorum. Плодоносить у червні. Плід — 
видовжена шкіряста коробочка до 2,0 см зав
довжки, апікальна частина якої сплющена. 
Насіння формується як зріле, так і недорозви
нене. Самосів не спостерігається. Розмножу
ється вегетативно. У лучностеповому куль
тур фітоценозі представлено декілька десятків 
особин T. ophiophylla.

ІV ступінь успішності інтродукції. Рослини 
добре переносять зиму, квітують, але не пло
доносять або не утворюють зрілого насіння.

Limoniaceae

Limonium platyphyllum Lincz. (1959). Квітує 
у серпні, щорічно. Плодоносить у вересні. 
Плід — коробочка. Зріле насіння не форму
ється. У лучностеповому культурфітоценозі 
представлено декілька генеративних особин 
L. platyphyllum.

Asteraceae

Centaurea ruthenica Lam. (1952 [3]). Квітує 
у червні, щорічно. Плодоносить у серпні. 

Плід — сім’янка. Зріле насіння не утворю
ється. У лучностеповому культурфітоценозі 
росте декілька генеративних особин C. ru
thenica.

Iridaceae

Iris graminea L. (60ті рр. ХХ ст. [6]). Квітує у 
другій половині травня, не щорічно. Плодо
носить у червні, не щорічно. Плід — шести
гранна коробочка. Плоди недорозвинені. Зріле 
насіння не формується. Розмножується ве ге
тативно. У лучностеповому культурфітоцено
зі налічується до двох десятків пагонів I. gra
minea вегетативного походження.

Liliaceae

Tulipa schrenkii Regel. (1952 [3]). Цвіте у дру
гій половині квітня, не щорічно. Плодоносить 
у червні, не щорічно. Плід — видовжена коро
бочка близько 4 см завдовжки. Зріле насіння 
не утворюється. У лучностеповому культур
фітоценозі представлено до десятка особин 
T. schrenkii.

V ступінь успішності інтродукції. Рослини 
переносять зиму, але не квітують і не плодо
носять.

Amaryllidaceae

*Sternbergia colchiciflora Waldst. &Kit. (2011 
[6]). Осінньоквітучий ефемероїд (метант). 
Рослини завезено з недозрілими плодами у 
березні. Плоди дозріли на початку травня, 
листки у цей час всихають. Плід — тригнізда 
коробочка. Генеративна особина формує од
ну коробочку, яка містить до десятка насінин. 
Насіння не схоже. Декілька особин квітували 
у вересні. У наступні роки рослини навесні 
формували листки, не плодоносили, не кві
тували. Представлено декілька особин S. col
chiciflora. 

Оцінка успішності інтродукції 40 рідкісних 
видів рослин у лучностеповому культурфіто
ценозі виявила, що І ступінь успішності інтро
дукції мають 16 (40,0 %) видів, ІІ ступінь — 
16 (40,0 %), ІІІ ступінь — 3 (7,5 %), IV сту
пінь — 4 (10,0 %), V ступінь — 1 (2,5 %). Види 
з І—ІІ ступенем успішності (80 %) сформува
ли стійкі гомеостатичні інтродукційні цено
популяції, види з ІІІ—V ступенем (20 %) не 
сформували ценопопуляцій, з них види з ІІІ—
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IV ступенем існують у лучностеповому куль
турфітоценозі впродовж десятиріч. 

У лучностеповому культурфітоценозі біль
шість рідкісних видів є декоративними краси
во квітучими рослинами [9]. У весняноліт ній 
період тут відзначається значний антропоген
ний тиск (до 50 відвідувачів одночасно, які 
часто зривають квітки). Це негативно впливає 
на насіннєве розмноження, процеси форму
вання та стан інтродукційних ценопопуляцій 
рідкісних видів.

У НБС на ботанікогеографічних ділянках 
«Степи України» і «Кавказ» є однакові види, 
інтродуковані з різних місцезнаходжень [6, 11]. 
Рослини, віднесені до І—ІІ ступеня успішності 
інтродукції, сформували інтродукційні попу
ляції, за винятком Clematis integrifolia на ділянці 
«Кавказ» (таблиця).

Висновки 

Шляхом оцінки успішності інтродукції 40 рід
кісних видів рослин у лучностеповому куль
турфітоценозі встановлено здатність 32 з них 
(80 %) до формування стійких гомеостатичних 
інтродукційних ценопопуляцій. Це свідчить 
про міцні фітоценотичні позиції рідкісних ви
дів і ефективність їх збереження та охорони 
ex situ. На формування, стан і структуру інтро
дукційних ценопопуляцій рідкісних видів рос
лин негативно впливає антропогенний тиск.
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Национальный ботанический сад 
имени Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ 
РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ В ЛУГОВОСТЕПНОМ 
КУЛЬТУРФИТОЦЕНОЗЕ

Цель — провести оценку успешности интродукции 
редких видов растений в луговостеп ном культурфи
тоценозе на ботаникогео графическом участке «Сте
пи Украины» в Национальном ботаническом саду 
имени Н.Н. Гришко НАН Украины; установить спо
собность редких видов растений при интродукции в 
лу говостепном культурфитоценозе к цветению, пло
доношению, размножению и формированию интро
дукционных ценопопуляций.
Материал и методы. Оценка успешности интродук
ции 40 редких видов растений проведена в 2015—2019 гг. 
по шкале Вульфа—Базилевской.
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Оцінка успішності інтродукції рідкісних видів рослин у лучностеповому культурфітоценозі

Результаты. Установлено, что І степень ус пешности 
интродукции имеют 16 (40,0 %) видов, ІІ степень — 
16 (40,0 %), ІІІ степень — 3 (7,5 %), ІV степень — 4 
(10,0 %), V степень — 1 (2,5 %). Виды с І—ІІ степенью 
успешности (80 %) сформировали устойчивые гомео
статические интродукционные ценопопуляции, 
виды с ІІІ—V степенью (20 %) не сформировали це
нопопуляции.
Выводы. По результатам оценки успешности интро
дукции 40 редких видов растений в луговостепном 
культурфитоценозе установлена способность 32 из 
них (80 %) к формированию устойчивых гомеостати
ческих интродукционных ценопопуляций. Это сви
детельствует о прочных фитоценотических позициях 
редких видов и эффективности их сохранения и 
охраны ex situ. 

Ключевые слова: интродукция, редкие растения, куль
тур фитоценоз, плод, интродукционная популяция.

V.V. Gritsenko 

M.M. Gryshko National Botanical Garden, National 
Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

EVALUATION OF SUCCESS 
OF INTRODUCTION OF RARE SPECIES 
OF PLANTS IN THE MEADOWSTEPPE 
CULTURPHYTOCENOSIS

Objective — to assess the success of the introduction of 
rare plant species in the meadowsteppe culturphytoce

nosis on the botanicalgeographical plot “Steppes of Uk
raine” in M.M. Gryshko National Botanical Garden of 
the NAS of Ukraine; to establish the ability of rare plant 
species in the meadowsteppe culturphytocenoses to in
troduce flowering, fruiting, reproduction and the forma
tion of introduction populations.

Material and methods. Evaluation of the success of the 
introduction of 40 rare plant species was carried out in 
2015—2019 on the Wulfe—Bazilevskaya scale.

Results. It established that I degree of success of the 
introduction have 16 (40.0 %) species, II degree — 16 
(40.0 %), III degree — 3 (7.5 %), IV degree — 4 (10.0 %), 
V degree — 1 (2.5 %). Species with І—ІІ degree (80 %) 
formed stable homeostatic introduction coenopopula
tions, species with ІІІ—V degree (20 %) did not form coe
nopopulations.

Соnclusions. By assessing the success of the introduc
tion of 40 rare plant species in the meadowsteppe cultur
phytocenosis, 32 of them (80 %) were able to form stable 
homeostatic introduction cenopopulations. This indicates 
a strong phytocenotic position of rare species and effi
ciency of their conservation and ex situ protection.

Key words: introduction, rare plants, culturphytocenosis, 
fruit, introduction population.
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1 Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
 Україна, 01014 м. Київ, вул.Тімірязєвська,1
2 Житомирський національний агроекологічний університет
 Україна, 10008 м. Житомир, вул. Старий Бульвар, 7

РОСЛИННІСТЬ ЗАКАЗНИКА «ЗАЛАВСЬКИЙ» 
ТА ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ

Мета — описати флористичне різноманіття ботанічного заказника «Залавський», основним елементом якого є вер
хове оліготрофне лісове болото.

Матеріал та методи. Територія заказника «Залавський» входить до складу Рокитнівського фізикогеографічного району 
Жи томирського Полісся. Польові дослідження проведено в 2018 р. за загальноприйнятою методикою геоботанічних досліджень.

Результати. Рослинність заказника представлена рідкісними угрупованнями, занесеними до Зеленої книги України, — 
верховим оліготрофним лісовим болотом і екстразональним острівним ялинником, а також типовим для Полісся 
псамофільним угрупованням прилеглих дюн моренозандрового походження.

Висновки. Острівні ялинники Українського Полісся є унікальними екстразональними темнохвойними угрупованнями, 
кожне з яких потребує охорони. У зв’язку з цим включення природного ялинника до ботанічного заказника «Залавський» 
значно поліпшить стан охорони ландшафтних екосистем Полісся.

Ключові слова: заказник, Житомирське Полісся, рідкісні види рослин, рідкісні рослинні угруповання, охорона 
ландшафтних екосистем Полісся.

© В.І. МЕЛЬНИК, О.Р. БАРАНСЬКИЙ, В.Т. ХАРЧИШИН,
  2019

Вивчення флористичного різноманіття при
роднозаповідних територій — актуальне зав
дан ня ботанічних досліджень. На відміну від 
при роднозаповідних територій загальнодер
жавного значення, рослинність яких добре 
вивчено та описано, природнозаповідні тери
торії місцевого значення у флористичному і 
фітоценотичному аспектах вивчено недостат
ньо або фрагментарно.

У 2018 р. автори вивчали рослинність бота
нічного заказника «Залавський» і прилеглих до 
нього територій. Заказник було створено від
повідно до рішення Рівненського облвиконко
му № 246 від 01.07.1990 р. (зі змінами рішення 
№ 343 від 22.11.1982 р.). Заказник розташовано 
на території Блажівської сільської ради на пів
день від с. Залав’я (Рокитнівський рн Рівнен
ська обл.). Землекористувач — Залавське ліс
ництво ДП «Рокитнівський лісгосп» (квартали 
22—25, 29—32, 34—36, 42—52, 54—56, 59, 62). 
Площа заказника — 3062 га (рис. 1).

Згідно з фізикогеографічним районуванням 
України [5], територія заказника «Залавський» 
входить до складу Рокитнівського фізи когео
графічного району Житомирського Полісся. 
Його особливістю є високе залягання криста
лічних порід. На значній частині території во
ни перекриті воднольодо ви ко ви ми пі ща ни
ми відкладами потужністю 2—5 м, які утворю
ють зандрові рівнини.

Для Рокитнівського фізикогеографічного 
району також характерне чергування двох ос
новних типів місцевості — денудаційногор 
бистої та зандрової рівнин. Ґрунти слабкоопід
золені піщані. Заказник «Залавський» роз та
шований переважно в межах Клесівської де
нудаційної рівнини. Її поверхня заболочена, 
знижена до північного заходу. Найвищі відміт
ки південної частини — 192 м, північної — 
165 м. Західна і південна частини території 
заказника обрамлені піщаними дюнами вод
нольодовикового та еолового походження. 
Це частина зандрової рівнини. 

Відповідно до геоботанічного районування 
України [1] територія ботанічного заказника 
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«Залавський» належить до ГородоцькоОлев
ськоЄмільчинського геоботанічного району 
сосноводубових лісів і соснових лісів родо
дендронових та переважно евтрофних лісових 
боліт КоростенськоЖитомирського (Цент раль
нополіського) округу. 

Сучасні ландшафтні екосистеми на терито
рії заказника «Залавський» сформувалися під 
час дніпровського зледеніння, коли від бу ва
лося нагромадження піщаних відкладень (по
тужністю 2—5 м) і утворення зандрових рів
нин. У результаті обвітрювання водно льо   до
викових відкладень утворилися піщані дю ни.

Основним елементом ландшафту заказника 
є верхове оліготрофне лісове болото, приуро
чене до улоговини в рельєфі. Його рослин
ність представлена формацією Betuleto (pu bes
centis) — Pineto (sylvestris) — sphagneta, до складу 
якої входять дві асоціації — Betuleto (pubescen
tis) — Pineto (sylvestris) eriophoreto (va ginati) — 
Sphagnosum (fallacis) та Betuleto (pubescentis) — 
ledoso (palustris) sphagnetum (fallacis).

Деревний ярус із зімкненістю крон 0,5—0,6 
і заввишки 5—10 м утворений сосною звичай
ною (Pinus sylvestris L.) та березою пухнастою 
(Betula pubescens Ehrh.). Трав’яночагар ни ко
вий ярус добре розвинений. Його проективне 
покриття — 80—90 %. Домінантами цього ярусу 

є багно звичайне (Ledum palustre L.; 40—45 %) 
та пухівка піхвова (Eriophorum vaginatum L.; 
40—45 %) (рис. 2). До складу ярусу входять та
кож журавлина болотна (Oxycoccus palustris Pers.; 
5—10 %) та поодинокі особини ж. дрібноплід
ної (O. microcarpus Turcz. ex Rupr.), ан д ромеди 
багатолистої (Andro me da polifolia L.) і буяхів (Vac
cinium uliginosum L.).

Суцільний сфагновий покрив утворений 
Sphag num fuscum (Schimp.) H. Klinggr. і S. magella
nicum Brid. Його проективне покриття — 95 %.

Незважаючи на флористичну бідність бо
лота, воно становить значну цінність як еле
мент непорушеної антропогенною діяльністю 
(осушувальними меліораціями) ландшафтної 
екосистеми. Як рідкісні рослинні угрупован
ня лісові сфагнові болота внесені до Зеленої 
книги України [2] і підлягають охороні згідно 
з директивою Європейського Союзу [4]. 

До болота прилягають піщані дюни, заса
джені лісовими культурами сосни звичайної 
та північноамериканської сосни Банкса (Pinus 
banksiana Lamb.). Їх середній вік — 50 років. 
Для сосон характерні низький бонітет і зім
кнутість крон 0,5—0,6. Вони ростуть у не
сприятливих умовах. У розрідженому тра в’я
ночагарниковому ярусі зрідка трапляються 
верес звичайний (Calluna vulgaris (L.) Hull), 

Рис. 1. Ботанічний заказник «Залавський», розташований у південній 
околиці с. Залав’я Рокитнівського рну Рівненської обл. 

Fig. 1. Botanical reserve Zalavsky is located in the southern surrounding of 
the village Zalavia, Rokytnivsky district, Rivne region
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плаун булавоподібний (Lycopodium clavatum L.), 
цмин піщаний (Helichrysum arenarium (L.) Mo
ench), келерія сиза (Koeleria glauca (Spreng.) 
DC.), чебрець виткий (Thymus serpyllum L.). 
Фрагментарний моховолишай никовий по
крив представлений мохами Pleurozium schre
beri (Willd. ex Brid.) Mitt. та Leucobryum glaucum 
(Hedw.)  ngstr., а також лишайником Cladonia 
rangiferina (L.) Weber ex F.H. Wigg.

У прилеглому до болота 15 кв. (виділи 10—
11) Залавського лісництва на площі 4,6 га ви
явлено острівний ялинник. Осередки природ
ного зростання ялини європейської (Picea abies 
(L.) Karst.) тут чергуються з вільхою чорною 
(Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). Таксаційна форму
ла цієї ділянки лісу — 5ЯЛ3ВЛЧ2ОС + БП. До 
складу деревостану входять також осика (Popu
lus tremula L.) та береза пухнаста (Betula pube
scens). Це рослинне угруповання представле
не асоціацією Piceetum majanthemoso — oxalido
sum. Ялинник приурочений до берегів лісового 
струмка. Його ґрунт торф’янистий, дерно во се
редньоопідзолений, супіщаний. Се редній вік 
деревостану — 75 років, середня висота дерев — 
24 м, середній діаметр стовбурів — 28 см. Під
лісок утворений ялиною європейською, віль
хою чорною з незначною участю дуба звичай
ного (Quercus robur L.). У підліс ку представлені 
верби — козяча (Salix caprea L.) і попеляста 
(S. cinerea L.), ліщина (Corylus avellana L.), 

яблуня лісова (Malus sylvestris (L.) Mill.). Поде
куди трапляються чагарнички чор ниці (Vacci
nium myrtillus L.) та буяхів. 

Трав’янистий ярус добре розвинений. Його 
проективне покриття — 80 %. У ньому домі
нують веснівка дволиста (Majanthemum bifo
lium (L.) F.W.Schmidt) та квасениця звичайна 
(Oxalis acetosella L.). До його складу входять 
також осока видовжена (Carex elongata L.) і 
попелястосіра (C. canescens L.), щитники чо
ловічий (Dryopteris filixmas (L.) Schott) та 
шартрський (D. carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs), 
щучник дернистий (Deschampsia caespitosa (L.) 
P. Вeauv.), гравілати річковий (Geum rivale L.) 
та міський (G. urbanum L.), ожика волосиста 
(Luzula pilosa (L.) Willd.), вербозілля звичайне 
(Lysimachia vulgaris L.), міцеліс стінний (Myce
lis muralis (L.) Dumort.), одинарник європей
ський (Trientalis europaea L.), цикута отруйна 
(Cicuta virosa L.), смовдь болотяна (Peuceda
num palustre (L.) Moench).

Висновки

Острівні ялинники Українського Полісся як 
унікальні екстразональні темнохвойні угру
повання внесено до Зеленої книги України. 
Кожне з них потребує охорони [2, 3]. З огляду 
на це залучення природного ялинника до бо
танічного заказника «Залавський» значно по
ліпшить стан охорони ландшафтних екосис
тем Полісся.
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Рис. 2. Лісове болото заказника «Залавський»

Fig. 2. Forest swamp of Reserve Zalavsky
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ЗАКАЗНИКА «ЗАЛАВСКИЙ» 
И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ

Цель — описать флористическое разнообразие бота
нического заказника «Залавский», основным эле
ментом которого является верховое олиготрофное 
лесное болото.

Материал и методы. Территория заказника «Залав
ский» входит в состав Рокитнивского физикогео
графического района Житомирского Полесья. Поле
вые исследования проведены в 2018 г. по общепри
нятой методике геоботанических исследований.

Результаты. Растительность заказника представ
лена   редкими сообществами, внесенными в Зеленую 
книгу Украины, — верховым олиготрофным лесным 

болотом и экстразональным островным ельником, а 
также типичным для Полесья псаммофильным со
обществом прилегающих дюн моренозандрового 
происхождения.

Выводы. Островные ельники Украинского Поле
сья являются уникальными экстразональными тем
нохвойными сообществами, каждое из которых нуж
дается в охране. В связи с этим включение при родного 
ельника в ботанический заказник «Залавский» зна
чительно улучшит состояние охраны ландшафтных 
экосистем Полесья.

Ключевые слова: заказник, Житомирское Полесье, ред
кие виды растений, редкие растительные сообщества, 
охрана ландшафтных экосистем Полесья.
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THE VEGETATION OF BOTANICAL 
RESERVE ZALAVSKY AND IT’S VICINITY

Objective — to describe the floristic diversity of the bo
tanical reserve Zalavsky, the main element of which is the 
top oligotrophic forest swamp.

Material and methods. The territory of the reserve Za
lavsky is part of the Rokytnivsky physicalgeographical 
region of Zhytomyr Polissya. Field studies were conduct
ed in 2018 using the generally accepted method of geobo
tanical research.

Results. The vegetation of the reserve is represented by 
rare plant communities listed in the Green Book of Uk
raine — the upper oligotrophic forest swamp and extra
zonal island spruce and also typical of Polissya, the psam
mophilous plant association of dunes of morainesandy 
origin.

Conclusions. The island spruce forests of the Ukrainian 
Polissya are unique extrazonal darkconiferous commu
nities, each of which needs protection. In this regard, the 
inclusion of natural fir trees in the botanical reserve Za
lavsky will significantly improve the state of protection of 
the Polissya landscape ecosystems.

Key words: reserve, Zhytomyr Polissya, rare species of plants, 
rare plant communities, protection of landscape ecosys
tems of Polissya.
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О.П. ПЕРЕБОЙЧУК
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ОНТОМОРФОГЕНЕЗ ОКРЕМИХ ВИДІВ РОДУ PRIMULA L. 
У КУЛЬТУРІ В УМОВАХ ПІВНІЧНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мета — вивчити онтоморфогенез і морфологічні ознаки видів роду Primula L., інтродукованих у Національному бо
танічному саду імені М.М. Гришка НАН України, та міжвидових гібридів власної селекції у зв’язку з їх великою пер
спективністю для декоративного садівництва в умовах Лісостепу України.

Матеріал та методи. Матеріалом досліджень слугували насіння і рослини інтродуцентів (P. denticulata Sm., P. sa
xatilis Kom., P. veris L., P. vulgaris Huds., P. woronowiі Losinsk.) та міжвидові гібриди власної селекції групи Р. Pruhonicen
sis Hybrids. Періодизацію онтогенезу та виділення якісних показників для встановлення вікових станів рослин здійсню
вали на основі морфологічного аналізу згідно з методичними вказівками І.П. Ігнатьєвої та розробками О.О. Уранова. 
Життєві форми рослин визначали за класифікаціями І.Г. Серебрякова і К. Раункієра. Морфологічні описи проводили 
відповідно до атласів описової морфології вищих рослин З.Т. Артюшенко, М.Е. Кірпічникова та О.О. Федорова. 

Результати. Досліджено особливості індивідуального росту і розвитку п’яти видів та міжвидових гібридів власної 
селекції у культурі в умовах північного Лісостепу України. Маса 1000 насінин залежно від таксона становила від 0,05 
до1,23 г, схожість — від 51,6 до 98,6 %. За перший рік вегетації особини проходять вікові стани від проростка до вір
гінільного, у віргінільному стані особини зимують і перебувають протягом другого року вегетації, навесні третього 
року досягають генеративного періоду. На 6—8й рік вегетації з’являються перші ознаки відмирання кореневища, рос
лини поступово переходять у постгенеративний період.

Висновки. Встановлено, що для P. denticulata, P. saxatilis, P. veris, P. vulgaris, P. woronowiі, Р. Pruhonicensis в умовах 
культури характерний повний цикл розвитку, вони зав’язують повноцінне насіння. Життєздатність насіння зале
жить від біологічних особливостей виду та умов його зберігання. У процесі розвитку від насінини до генеративної 
особини рослини проходять усі вікові стани і різняться за морфологічними ознаками, біометричними параметрами і 
темпами проходження різних стадій життєвого циклу. Індикаторними ознаками вікових станів є: для проростків — 
сім’ядолі, головний і бічні корені, для ювенільних особин — ювенільні листки, додаткові корені, для імматурних — 
листки, близькі за формою до таких дорослих рослин, крилатий черешок, епіогенне кореневище, мичкувата корене
ва система, для віргінільних особин — листки, характерні для дорослих рослин, бічні бруньки поновлення. Під час 
онтогенезу життєва форма рослин змінюється: проростки — стрижнекоренева з моноподіальним наростанням па
гона, ювенільні та імматурні особини — змішана коренева система з моноподіальним наростанням кореневища, 
віргінільні — мичкувата з моноподіальним чи симподіальним наростанням кореневища, генеративні особини — ко рот ко 
кореневищні трав’янисті багаторічники. 

Ключові слова: онтоморфогенез, інтродукція, Primula, первоцвіт, періодизація онтогенезу, вікові стани рослин, 
декоративні рослини.
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Важливою складовою інтродукції рослин при
родної флори у культуру та дослідження ство
рених міжвидових гібридів є вивчення особ ли
востей проходження онтоморфогенезу ци ми 
особинами, що залежить як від внутрішніх 
чинників, так і від чинників довкілля [3, 4, 6, 10]. 
Установлення характеру і темпів індивідуаль

ного росту та розвитку інтродуцентів у кон
кретних умовах зростання сприяє пошуку тео
ретично обґрунтованих агротехнічних прийо
мів відповідно до поставлених завдань.

Цінним джерелом збагачення асортименту 
весняноквітуючих декоративних трав’янистих 
багаторічників для лісостепової зони України 
є первоцвіти [7]. Рід Первоцвіт (Primula L.) 
найчисленніший і найпоширеніший у родині 
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Первоцвіті (Primulaceae Vent.). За даними різ
них авторів, він нараховує від 425 [17, 20] до 
500—600 видів [1, 2, 15, 18], які згруповано у 
37 секцій відповідно до місцезростання, фор
ми квітки, суцвіття та листків. У природній 
флорі рослини поширені у помірних гірських, 
передгірних і рівнинних ландшафтах північної 
півкулі. Центр видового різноманіття — Гіма
лаї та західний Китай, звідки походять близь
ко 334 видів із 24 секцій. У Європі зростають 
34 види із 4 секцій, у Північній Америці — 20 ви
дів із 5 секцій. Поодинокі види трапляються у 
гірських масивах Південної Америки і Африки 
[16, 17, 20]. У флорі України зростають P. ve
ris L., P. vulgaris Huds., P. elatior (L.) Hill, P. fari
nosa L., P. halleri J.F. Gmel., Р. minima L. [2]. Три 
види внесено у Червону книгу України [14].

Мета роботи — вивчити онтоморфогенез і 
морфологічні ознаки видів роду Primula L., ін
тродукованих у Національному ботанічному 
саду імені М.М. Гришка НАН України, та між
видових гібридів власної селекції у зв’язку з їх 
великою перспективністю для декоративного 
садівництва в умовах Лісостепу України.

Матеріал та методи

Матеріалом досліджень слугували насіння і 
рослини інтродукованих видів, які виявилися 
найбільш перспективними для подальшого 
використання у декоративному садівництві та 
селекційній роботі (P. denticulata Sm., P. saxati
lis Kom., P. veris, P. vulgaris, P. woronowiі Lo
sinsk.), і міжвидові гібриди власної селекції 
групи Р. Pruhonicensis Hybrids.

Періодизацію онтогенезу та виділення якіс
них показників для встановлення вікових ста
нів рослин здійснювали на основі морфоло
гічного аналізу згідно з методичними вказів
ками І.П. Ігнатьєвої [4] та розробками 
О.О. Уранова [11]. Життєві форми рослин ви
значали за класифікаціями І.Г. Серебрякова і 
К. Раункієра [8, 10, 19]. Морфологічні описи 
органів проводили відповідно до атласів опи
сової морфології вищих рослин З.Т.  Артю
шенко, М.Е. Кірпічникова та О.О. Федорова 
[12, 13], навчальнометодичного посібника з 
морфології рослин С.М. Зиман та ін. [5]. Л
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censis зародок недорозвинений, для свіжозі
браного насіння характерна дуже низька схо
жість (5,4—19,6 %). Для насіння P. denticulata, 
P. saxatilis властивий більш високий ступінь 
розвитку зародка, їх схожість відразу після 
збору становить 68,1—76,2 %. Через 2—3 міс 
після збору в усіх досліджуваних зразках від
значено збільшення посівної якості насіння 
(таблиця).

Тривалість збереження життєздатності на
сіння у лабораторних умовах за кімнатної тем
пе ра тури (+18—25 °С) — до одного року, за 
тем ператури близько +5 °С — від одного до 
трьох ро ків (див. таблицю).

Прегенеративний період

Проростки (pl) (рис. 1). У чашках Петрі на
сіння первоцвіту проростає на 4ту—7му до
бу. Оптимальна температура проростання — 
15—20 °С. Наступні 2—7 діб триває ріст гіпо
котиля та зародкового корінця. На 7му—14ту 
добу розгортаються сім’ядолі. При посіві в 
ґрунт у контрольованих умовах теплиці схо
ди з’являються приблизно у ті самі строки — 
через 7 (P. denticulate, P. saxatilis) — 14 діб (P. ve
ris). Тип проростання насіння — надземний.

Сім’ядолі зеленого кольору, рідко опушені, 
яйцеподібної чи округлоовальної форми, ціль
нокрайні, при основі звужуються у короткий 

Рис. 1. Проросток: а — прокльовування зародкового корінця; b — ріст гіпокотиля і зародкового корінця; с — 
проросток; d — морфологічна будова головного кореня 

Fig. 1. The germ: a — piercing the germinal root; b — growth of the hypocotyle and the germinal root; c — the germ; 
d — morphological structure of the main root

Результати та обговорення

Види первоцвіту відрізняються як за морфоло
гічними особливостями, так і за екологією. У 
природних умовах вони зростають у лісах, на 
рівнинних та альпійських лугах, у нівальній і 
лучній тундрі. Тому вивчення їх онтогенезу в 
умовах культури дасть змогу встановити особ
ливості індивідуального росту і розвитку в кон
кретних умовах зростання, рівень адаптативних 
можливостей, стійкість та довговічність у куль
турі в умовах північного Лісостепу України.

Латентний період. Насіння досліджуваних 
видів та міжвидових гібридів плескувате, 
овальнокулястої форми, кутасте. Поверхня 
шорст ка, дрібновиїмчаста, її детальна скуль
птура є морфологічною особливістю виду. За
барвлення — від світлокоричневого до тем
но коричневого, відтінок частково залежить 
від фази стиглості насіння у період збору. Ма
са 1000 насінин варіює від 0,05 до 1,23 г і тісно 
пов’язана з таксономічної приналежністю осо
бин. Найбільше насіння притаманне P. veris 
(маса 1000 насінин — 1,23 г) та окремим гіб
ридам групи Р. Pruhonicensis (1,23—0,98 г), 
найменше — P. denticulata (0,05 г). 

Зародок свіжозібраного насіння досліджу
ваних таксонів має різний ступінь зрілості. У 
P. veris, P. vulgaris, P. woronowiі та Р. Pruhoni

a b c d
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черешок (1,5—8,0 мм), відрізняються за біо
метричними параметрами (P. denticulata — 2,0 �  � 1,0 мм, P. saxatilis — 5,0 �  1,5 мм, P. veris — 3,0 �  � 1,5 мм, P. vulgaris — 4,0 �  2,5 мм, P. worono
wiі — 4,0 �  2,5 мм, Р. Pruhonicensis — 4,0 �  2,0 мм). 
Гіпокотиль безбарвний, довжина залежить від 
умов навколишнього середовища і видової 
приналежності проростків (P. denticulata — 
4,0 мм, P. saxatilis — 3,0 мм, P. veris — 10,0 мм, 
P. vulgaris — 5,5 мм, P. woronowiі —5,0 мм, 
Р. Pruhonicensis — 7,5 мм). Головний корінь 
безбарвний, у нижній частині має коричне
вий відтінок, довжиною 7,0—10,5 мм, нарос
тають 2—3 бічні корені. 

Спостерігається прямо пропорційна залеж
ність між розміром насінини і біометричними 
параметрами та інтенсивністю розвитку про
ростка. 

Віковий стан проростка в культурі триває 
19—25 діб.

Ювенільний (j) стан (рис. 2). Перехід рос
лин до цього вікового стану відбувається з по
явою перших справжніх листків та початком 
росту додаткових коренів. Епікотель відсутній. 
Формується надземний пагін розеткового ти пу 
із 3—4 справжніми листками. Листкова плас
тинка округлої форми (1,4—2,1 �  1,2—2,4 см) 
із серцеподібною основою. Третій та четвер
тий листки поступово набувають видовжені
шої форми із злегка зубчастим краєм. У P. sa
xatilis край листової пластинки городчастий. 
Черешки жолобчасті, 0,7—4,0 см довжиною. 
Сім’ядольні листки втрачають свої функції, 
жовтіють і відмирають. Гіпокотиль та голов
ний корінь продовжують наростати в довжи
ну і дещо потовщуються. Значно збільшується 
кількість бічних коренів. Біля основи череш
ків сім’ядолей та перших листків починають 
формуватися 2—3 додаткові корені (рис. 3). 
Вони дуже швидко ростуть і до завершення 
ювенільного стану значно перевищують дов
жину головного кореня. Завдяки контрактиль
ній здатності коренів і гіпокотиля осьова час
тина головного пагона продовжує поступово 
заглиблюватися у ґрунт. 

Тривалість перебування особин у ювеніль
ному стані — 20—35 діб.

Імматурний (im) стан (рис. 4). У рослин ім
матурного вікового стану листки близькі за 
формою до таких у дорослих особин (фаза 
4—5го листка). Листкова пластинка у P. den
ticulata, P. veris, P. vulgaris, P. woronowiі та Р. Pru
honicensis видовженої оберненояйцеподібної 
форми (4,0—8,0 � 1,5—3,0 см), злегка зморш
кувата із зубчастим краєм, біля основи посту
пово звужується і плавно переходить у крилатий 

Рис. 2. Р. Pruhonicensis. Ювенільний віковий стан: 1 — 
листкова пластинка; 2 — черешок; 3 — сім’ядоля; 4 — 
гіпокотиль; 5 — головний корінь; 6 — бічні корені; 7 — 
додатковий корінь

Fig. 2. Р. Pruhonicensis. Juvenile age status: 1 — leaf sheet; 
2 — petiole; 3 — cotyledon; 4 — hypocotyle; 5 — tap root; 
6 — lateral roots; 7 — additional root

Рис. 3. Ювенільний віковий стан. 
Формування додаткових коренів

Fig. 3. Juvenile agestate. Formation 
of additional roots

1
2

3

4

5

7

6

additional roots
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черешок 1,5—2,5 см довжиною. У P. saxatilis 
листкова пластинка яйцеподібної форми 
(3,0—4,0 � 1,5—2,5 см), зморшкувата, з город
частим краєм і серцеподібною основою. Че
решки крилаті, 1,5—2,5 см довжиною. Розет
ковий пагін у рослин усіх досліджуваних видів 
несе 4—5 листки, частково зберігаються лист
ки ювенільного типу, сім’ядолі відсутні. Фор
мується вертикальне епіогенне кореневище 
(0,3—0,5 см довжиною), яке наростає моно
подіально. На кореневищі утворюються і швид
ко наростають 5—15 додаткових коренів, зав
дяки контрактильній здатності вони втягують 
кореневище у ґрунт. Головний корінь припи
няє ріст, спостерігається інтенсивний розви
ток додаткових коренів, формується мичкува
та коренева система. Найбільш вираженим 
головний корінь залишається у P. saxatilis.

 Тривалість перебування особини в цьому 
стані в культурі — 15—30 діб.

Віргінільний (v) стан (рис. 5). Ознакою цього 
вікового стану є поява характерних для дорос
лої особини листків. Рослини повністю сфор
мовані, 10—15 см висотою, розетковий пагін 
несе 7—15 листків. Кореневище (0,5—1,3 см дов
жиною та 0,5—0,7 см у діаметрі) продовжує 
наростати моноподіально, у його верхній 
частині розвиваються 1—3 бічні бруньки. Кіль
кість додаткових коренів значно збіль шується, 
на них розвиваються бічні корені першого та 

другого порядків. Головний корінь відмирає 
або повністю втрачає свої функції. У віргініль
ному віковому стані рослини зимують і пере
бувають протягом другого року вегетації, на
весні третього року досягають генеративного 
періоду.

Генеративний період. Життєва форма рос
лин досліджуваних інтродуцентів — гемікрип
тофіти, трав’янисті полікарпіки з розеткови
ми пагонами. Монокарпічні пагони розвива
ються за моно, ди чи поліциклічним типом. З 
початком цвітіння моноподіальне наростання 
кореневищ змінюється на симподіальне. Ко
реневище формується за допомогою базаль
них частин бічних пагонів, які розвиваються 
надземно. Завдяки контрактильній здатності 
чисельних додаткових коренів відбувається 
постійне горизонтальне і вертикальне втягу
вання надземної частини. Рослини є коротко 
кореневищними з різним ступенем щільності 
залежно від виду. На 6—7й рік вегетації 
з’являються перші ознаки відмирання коре
невища. Зацвітають рослини на 3й рік веге
тації. Цвітіння рясне. На 7—8й рік вегетації 
інтенсивність цвітіння зменшується. Рослини 
переходять у постгенеративний період.

Висновки

Установлено, що P. denticulata, P. saxatilis, P. ve
ris, P. vulgaris, P. woronowiі та Р. Pruhonicensis в 
умовах культури проходять повний цикл роз
витку і зав’язують повноцінне насіння. Жит
тєздатність насіння залежить від біологічних 
особливостей виду та умов його зберігання. У 
процесі розвитку від насінини до генеративної 
особини рослини проходять усі вікові стани і 
відрізняються за морфологічними ознаками, 
біометричними параметрами та темпами про
ходження різних стадій життєвого циклу.

 Індикаторними ознаками вікових станів є: 
для проростків — сім’ядолі, головний і бічні 
корені, для ювенільних особин — ювенільні 
листки, додаткові корені, для імматурних — 
листки, близькі за формою до таких у дорос
лих рослин, крилатий черешок, епіогенне ко
реневище, мичкувата коренева система, для 
віргінільних особин — листки, характерні для 

Рис. 4. Імматурний віковий стан: а — P. saxatilis; b — 
Р. Pruhonicensis; 1 — головний корінь; 2 — додатковий 
корінь

Fig. 4. Immature agestate: а — P. saxatilis; b— Р. Pruho
nicensis; 1 — tap root; 2 — an additional root

a b 1
2
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2
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дорослих рослин, бічні бруньки поновлення. 
Під час онтогенезу життєва форма рослин 
змінюється: проростки — стрижнекоренева з 
моноподіальним наростанням пагона, юве
нільні та імматурні особини — змішана коре
нева система з моноподіальним наростанням 
кореневища, віргінільні — мичкувата з моно
подіальним чи симподіальним наростанням 
кореневища, генеративні особини — коротко
кореневищні трав’янисті багаторічники. 
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О.П. Перебойчук

Национальный ботанический сад 
имени Н.Н. Гришко НАН Украины,
Украина, г. Киев

ОНТОМОРФОГЕНЕЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
РОДА PRIMULA L. В КУЛЬТУРЕ В УСЛОВИЯХ 
СЕВЕРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Цель — изучить онтоморфогенез и морфологические 
признаки видов рода Primula L., интродуцированных в 
На циональном ботаническом саду имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины, и межвидовых гибридов собственной се
лекции в связи с их большой перспективностью для деко
ративного садоводства в условиях Лесостепи Ук раи ны.

Материал и методы. Материалом исследований слу
жили семена и растения интродуцентов (P. denticulata 
Sm., P. saxatilis Kom., P. veris L., P. vulgaris Huds., P. wo ro
no wii Losinsk.) и межвидовые гибриды собственной 
селекции группы Р. Pruhonicensis Hybrids. Периодиза
цию онтогенеза и выделение качественных показате
лей для установления возрастных состояний расте
ний осуществляли на основании морфологического 
анализа в соответствии с методическими указаниями 
И.П. Игнатьевой и разработками А.А. Уранова. Жиз
ненные формы растений определяли по классифика
циям И.Г. Серебрякова и К. Раункиера. Морфологи
ческие описания проводили в соответствии с атласами 
описательной морфологии высших растений З.Т. Ар
тюшенко, М.Э. Кирпичникова и А.А. Федорова.

Результаты. Исследованы особенности индиви
дуального роста и развития пяти видов и межвидовых 
гибридов собственной селекции в культуре в условиях 
северной Лесостепи Украины. Масса 1000 семян в за
висимости от таксона составляла от 0,05 до 1,23 г, схо
жесть — от 51,6 до 98,6 %. За первый год вегетации 
особи проходят возрастные состояния от проростка 
до виргинильного состояния. В виргинильном состоя
нии растения зимуют и находятся в течение второго 
года вегетации. Весной на третий год достигают гене

ративного периода. На 6—8й год вегетации появля
ются первые признаки отмирания корневища, растения 
постепенно переходят в постгенеративный период.

Выводы. Установлено, что для P. denticulata, P. saxa
tilis, P. veris, P. vulgaris, P. woronowii, Р. Pruhonicensis в 
условиях культуры характерен полный цикл, они за
вязывают полноценные семена. Жизнеспособность 
семян зависит от биологических особенностей вида и 
условий его хранения. В процессе развития от семени 
до генеративной особи растения проходят все воз
растные состояния и различаются по морфологиче
ским признакам, биометрическими параметрами и 
темпам прохождения разных стадий жизненного цик
ла. Индикаторными признаками возрастных состоя
ний являются: для проростков — семядоли, главный и 
боковые корни, для ювенильных особей — ювениль
ные листья, придаточные корни, для имматурных — 
листья, близкие по форме к таким взрослых растений, 
крылатый черешок, эпиогенное корневище, мочкова
тая корневая система, для виргинильных особей — 
листья, характерные для взрослых растений, боковые 
почки возобновления. В ходе онтогенеза жизненная 
форма растений изменяется: проростки — стержне
корневая с моноподиальным нарастанием побега, 
ювенильные и имматурные особи — смешанная кор
невая система с моноподиальным нарастанием кор
невища, виргинильные — кистекорневые с монопо
диальным или симподиальным нарастанием кор не
вища, генеративные особи — короткокорневищные 
травянистые многолетники.

Ключевые слова: онтоморфогенез, интродукция, Pri
mula, первоцвет, периодизация онтогенеза, возраст
ные состояния растений, декоративные растения.

O.P. Pereboichuk

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

ONTOMORPHOGENESIS OF SAME SPECIES 
OF THE GENUS PRIMULA L. IN THE CULTURE 
IN CONDITIONS OF THE NORTHERN FOREST
STEPPE OF UKRAINE

Objective — to study ontomorphogenesis and morpho
logical features of the species of the genus Primula L. in
troduced in M.M. Gryshko National Botanical Garden of 
the NAS of Ukraine and interspecific hybrids of their own 
selection in connection with their great promise for orna
mental horticulture of the ForestSteppe of Ukraine.

Material and methods. The material of research was 
seeds and plants of introduced species (P. denticulata Sm., 
P. saxatilis Kom., P. veris L., P. vulgaris Huds., P. woronowii 
Losinsk.) and interspecific hybrids of the own selection of 
the group P. Pruhonicensis Hybrids. The periodization of 
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ontogenesis and the allocation of quality indicators to es
tablish the age of the plants was carried out on the basis of 
morphological analysis in accordance with the methodo
logical guidelines of I.P. Ignatieva and A.A. Uranov. The 
life forms of plants were determined according to the clas
sification of I.G. Serebryakov and K. Raunkier. Morpho
logical descriptions were carried out in accordance with 
the atlases of descriptive morphology of higher plants of 
Z.T. Artyushenko, M.E. Kirpichnikov and A.A. Fedorov.

Results. The features of individual growth and develop
ment of five species and interspecific hybrids of their own 
selection in culture in the conditions of the northern Fo
restSteppe of Ukraine are investigated. The mass of 1000 
seeds, depending on the taxon, varies from 0.05 to 1.23 g, 
the similarity of seeds is 51.6—98.6 %. During the first year 
of vegetation, individuals pass through age states from the 
germ to virginal state. In the virgin state, plants overwinter 
and develop during the second year of the growing season. 
In the spring of the third year they reach the generative 
period. On the 6—8 years of the growing season, the first 
signs of dying off of the rhizome appear, the plants gradu
ally pass into the postgeneration period. 

Conclusions. It has been established that P. denticulata, 
P. saxatilis, P. veris, P. vulgaris, P. woronowii, P. Pruhoni

censis, under culture conditions, has a full cycle, they set 
highgrade seeds. The viability of the seed depends on the 
biological characteristics of the species and its storage con
ditions. In the process of development from seed to gen
erative individuals, plants pass through all age states and 
differ in morphological features, biometric parameters and 
rates of passage through the various stages of the life cycle. 
Indicator signs of age conditions are: for germ — cotyle
dons, tap and lateral roots; for juvenile individuals — juve
nile leaves, an additional roots; for immature — leaves are 
similar in shape to adult plants, winged petiole, epiogenic 
rhizome, and fibrous root system; for virginal individuals, 
the leaves are characteristic of adult plants; lateral buds of 
regeneration. The ontogeny of life forms of plants varies: 
the germ — with tap roots monopodial with the growth of 
the shoot, juvenile and immature individuals — mixed root 
system with monopodial growth rhizome, virginal — clus
teringshaped root with monopodial or sympodial growth 
of rhizome, generative individuals — shortrhizome her
baceous perennials.

Key words: ontomorphogenesis, introduction, Primula, 
primrose, periodization of ontogenesis, age conditions of 
plants, ornamental plants.
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О.А. МЕЛЬНИЧУК

Кременецький ботанічний сад 
Україна, 47003 м. Кременець, вул. Ботанічна, 5

БІОЛОГОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
РОСЛИН РОДУ LOPHANTHUS ADANSON ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ 
В КРЕМЕНЕЦЬКОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ

Мета — провести комплексне дослідження біологоморфологічних особливостей рослин роду Lophanthus Adanson за
лежно від площі живлення в умовах Кременецького ботанічного саду.

Матеріал та методи. Дослідження проведено в Кременецькому ботанічному саду в 2016—2018 рр. Матеріалом 
для досліджень слугували рослинні зразки L. anisatus сv. Siniy veleten і сv. Leleka. Насіння рослин отримане з Національ
ного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. Вивчали закономірності проходження ростових процесів і 
розвитку рослин залежно від площі живлення. Визначали ґрунтову схожість насіння без попередньої підготовки за
лежно від строків сівби. Дослід передбачав чотири варіанти у трьох повтореннях. Варіанти відрізнялися за схемою 
розміщення рослин: 20 �  20, 35 �  35, 45 �  45, 70 �  70 см. Використовували польові, лабораторні та вимірювально
ва гові методи досліджень.

Результати. Рослини добре розмножуються насінним способом, утворюють самосів. Не пошкоджуються хворо
бами та шкідниками, посухо і  зимостійкі. Досліджені генотипи відзначаються загальною пристосованістю до 
місцевих умов. 

Висновки. Визначальним чинником активного росту рослин L. anisatus є оптимальна площа живлення, а саме 
4900 см2, яка дає змогу сформувати велику надземну масу та могутню кореневу систему. Ґрунтова схожість 
насіння без попередньої підготовки залежить від строків сівби. Кращі сходи L. аnisatus спостерігали при сівбі впро
довж І декади березня (82 %) і ІІ декади квітня (80 %), а найвищими були середні показники схожості насіння, 
висіяного у ІІІ декаді квітня (95 %).

Ключові слова: інтродукція, Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth., біологоморфологічні особливості, площа жив
лення, генотип.

Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth. (лофант га
нусовий) — багаторічна трав’яниста рослина, 
яка належить до роду Lophanthus Adanson з ро
дини Губоцвіті (Lamiaceae). Батьківщина L. ani
satus — Північна та Центральна Америка. Куль
тигенний ареал рослин: Західний і Східний 
Сибір, Середня Азія, Монголія, Китай, Пів
нічна Америка. Останнім часом лофант гану
совий почали культивувати по всій Україні — 
від Луганської області до Закарпаття.

Наявність ефірної олії в органах рослин 
ро ду Lophanthus дає підставу вважати деякі ви
ди перспективними для введення у промис
лову культуру і використання їх як джерела 
натуральної ефірної олії, пряноароматич ної 
та лікарської сировини [16].

Настої з лофанту чинять стимулювальну 
дію на процеси травлення, посилюють жов
човиділення, ефективно позбавляють від каш
лю, сприяють лікуванню запалення легень, 
туберкульозу, бронхіту, гастриту, виразкових 
хвороб, коліту і навіть раку легень. Відварами 
з лофанту лікують ревматизм, серцеві захво
рювання, знижують артеріальний тиск. Цін
ність лофанту полягає у можливості викорис
тання як надземної, так і підземної частини 
рослин у фітомедицині. З надземної фітома
си виготовляють препарати, які застосову
ють для зміцнення імунної системи, проти 
грибкових захворювань. Препарати лофанту 
ефективні щодо хвороботворних мікроорга
нізмів, сприяють виведенню токсинів, онов
люють кров [3, 13]. Кореневища лофанту 
використовують як стимулювальний засіб, за 
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біологічною дією подібний до женьшеню. 
Використовують для ароматизації хлібобу
лочних виробів. Додають для ароматизації 
напоїв і соків, а також як прянощі при кон
сервуванні овочів [8, 14].

Матеріал та методи

Дослідження проведено в Кременецькому бо
танічному саду в 2016—2018 рр. Матеріалом 
для досліджень слугували рослинні зразки L. ani
satus сv. Siniy veleten і сv. Leleka. Насіння рослин 
отримане з Національного ботанічного саду 
імені М.М. Гришка НАН України. Як кон троль
ний зразок обрано вид L. anisatus, який куль
тивувався на Кременеччині з часів передачі 
Ботанічного саду під юрисдикцію Мінприроди 
України (2001). Вивчали закономірності про
ходження ростових процесів і розвитку рослин 
залежно від площі живлення. 

Дослід передбачав чотири варіанти у трьох 
повтореннях. Варіанти відрізнялися за схе
мою розміщення рослин: 20 �  20, 35 �  35, 45 �  
45, 70 �  70 см. 

Використовували польові, лабораторні та 
вимірювальновагові методи досліджень.

Польові досліди проводили відповідно до 
методики Б.А. Доспехова [5].

Латинські бінарні назви видових таксонів 
рослин наведено за системою IPNI, APG III, 
українські — за «Определителем высших рас
тений Украины» [11].

Вивчення рослин в умовах інтродукції про
водили, керуючись роботами Д.Б. Рахметова 
[15], О.А. Поради [12].

Щорічно протягом вегетаційного періоду 
проводили облік, спостереження і досліджен
ня шляхом фіксування послідовних фаз роз
витку та росту з інтервалом 2—3 доби за 
«Методикой фенологических наблюдений в 
ботанических садах СССР»[10] та І.М. Бей
де ман [1].

Облік інтенсивності лінійного приросту 
проводили шляхом вимірювання виділених 
рослин подекадно і по фазах розвитку. Вимі
рювали довжину та ширину листкової плас
тинки, довжину черешка, міжвузлів і бічних 
пагонів. Використовували методики Г.М. Зай
цева [5].

Результати та обговорення

L. anisatus в умовах інтродукції є багаторічною 
полікарпічною трав’янистою рослиною. Над
земна частина рослин утворена системою мо
нокарпічних пагонів, які відмирають по завер
шенні вегетації та формуються навесні наступ
ного року із зимуючих бруньок, роз ташованих 
на рівні ґрунту. 

Інтродуценти роду L. anisatus, вирощені в 
умовах Кременецького ботанічного саду, ха
рактеризуються високою продуктивністю. Стан 
рослин після перезимівлі добрий, що свідчить 
про можливість введення в культуру рослин.

Таблиця 1. Морфометричні показники кореневої системи рослин Lophanthus anisatus третього року життя 
залежно від площі живлення

Table 1. Morphometric indices of the root system of Lophanthus anisatus plants in the third year of life 
depending on the feeding area

Показники L. anisatus L. anisatus ‘Siniy veleten’ L. anisatus ‘Leleka’

Площа 
живлення, 
см2

400 1225 2025 4900 400 1225 2025 4900 400 1225 2025 4900

Довжина 
кореневої 
системи, см

31,6±
±2,1

31,9±
±1,6

33,4±
±3,3

34,2±
±3,1

32,5±
±1,7

33,1±
±2,6

36,7±
±0,8

38,6±
±0,6

32,8±
±3,4

33,7±
±3,7

35,1±
±2,1

37,4±
±1,1

Маса 
кореневої 
системи, г

154,0±
±4,2

172,0±
±3,8

210,0±
±2,4

216,0±
±1,4

160,0±
±2,5

181,0±
±3,1

253,0±
±1,7

264,0±
±2,4

158,0±
±4,3

191,0±
±2,4

239,0±
±2,7

254,0±
±3,5
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Онтогенез і цикл сезонного розвитку рос
лини L. anisatus проходять повністю: добре роз
множуються насінним способом, дають само
сів, розміри рослин і вміст біологічно актив
них сполук не відрізняються або перевищують 
такі в природних умовах. Не пошкоджуються 
хворобами та шкідниками, посухо і зимо
стійкі. Відрізняються загальною пристосова
ністю до місцевих умов.

Для вивчення впливу площі живлення на 
ріст і розвиток рослин L. anisatus у перший та 
наступні роки було закладено дослід у чоти
рьох варіантах за такими схемами розміщен
ня: 20 �  20 см (400 см2), 35 �  35 см (1225 см2), 
45 �  45 см (2025 см2), 70 �  70 см (4900 см2). 

Результати досліджень свідчать, що ріст і 
розвиток рослин залежать від площі живлення.

Висота рослин, кількість бічних пагонів та 
їх довжина, а також кількість листків, їх роз
міри на головному пагоні зростають зі збіль
шенням площі живлення (рис. 1) і навпаки, зі 
зменшенням площі живлення спостерігали 
зниження всіх морфометричних показників 
та маси рослини. Такі самі закономірності ви
явлено в розвитку та формуванні кореневої 
системи рослин у всіх варіантах (табл. 1, рис. 2). 

Рис. 2. Коренева система рослин Lophanthus залежно 
від генотипу: 1 — L. anisatus; 2 — L. аnisatus ‘Siniy 
veleten’; 3 — L. аnisatus ‘Leleka’

Fig. 2. Root system of plants Lophanthus depending on 
genotype: — L. anisatus; 2 — L. аnisatus ‘Siniy veleten’; 
3 — L. аnisatus ‘Leleka’

Рис. 1. Біометричні параметри листка залежно від площі живлення та 
генотипу рослин Lophanthus

Fig. 1. Biometric parameters of the leaf depending on the feeding area and ge no
type of plants Lophanthus

Так, за площі живлення 2025 та  4900 см2 ко
ренева система рослин була більш розвинена, 
ніж у варіантах 400 та 1225 см2. Усі показники 
(довжина головного кореня та маса кореневої 
системи) були вищими в рослин L. anisatus 
‘Siniy veleten’ при площі живлення 4900 см2.

Висота рослин L. anisatus ‘Leleka’ при 
площі живлення 4900 см2 становила 91,8 см, 
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у L. anisatus ‘Siniy veleten’ та L. anisatus — відпо
відно 81,0 та 86,3 см. Уже в перший рік життя 
рослин Lophanthus спостерігали формування 
бічних пагонів, за рахунок яких кількість 
листків на стеблі збільшувалася та стано
вила у L. anisatus в середньому 393,7 шт. , у 
L. anisatus ‘Siniy veleten’ — 244,2, у L. anisatus 
‘Leleka’ — 262,3 (рис. 3). Відповідно на другий 
і третій рік вегетації кількість листків збіль
шувалася. Найбільшим цей показник був у  

L. anisatus — 2611,7, тоді як у L. anisatus ‘Siniy 
veleten’ та L. anisatus ‘Leleka’ становив відпо
відно 1622,4 та 1680,0 при площі живлення 
4900 см2. 

 Дослідження на другий та в наступні роки 
вегетації виявили пряму залежність  від пло
щі живлення. Так, рослини з площею жив
лення 4900 см2 вирізнялися вищими кількіс
ними та якісними показниками надземної 
фітомаси. Довжина головного і бічних паго

Рис. 3. Кількість листків у рослин Lophanthus залежно від площі живлення у 
фазу масового цвітіння

Fig. 3. Number of leaves in plants Lophanthus on the feeding area in the phase of 
mass  flowering

Рис. 4. Динаміка лінійних розмірів рослин Lophanthus залежно від площі жив
лення та року вегетації у фазу масового цвітіння

Fig. 4. Dynamics of linear sizes of plants Lophanthus depending on the feeding area 
and the year of vegetation in the phase of mass flowering
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Рис. 5. Динаміка зміни довжини міжвузлів на річному 
пагоні рослин Lophanthus залежно від генотипових 
особливостей

Fig. 5. Dynamics of change in the length of internodes on 
annual shoots of plants Lophanthus depending on geno
type features

нів зменшувалася зі зменшенням площі жив
лення (рис. 4).

Найбільший приріст діаметра пагонів у всіх 
варіантах відзначено у фазах відростання та 
бутонізації. У варіанті зі схемою розміщення 
дослідних рослин 20 �  20 см після бутонізації 
ріст пагона практично був відсутній, тоді як 
при розміщенні рослин за схемою 70 �  70 см 
ріст пагона тривав до настання фази плодоно
шення.Відзначено зміну довжини міжвузлів 
залежно від генотипових особливостей та по
рядкового номера під час відростання стебла. 
Максимальною довжина міжвузлів була біля 
базальної частини пагона (рис. 5).

Довжина міжвузлів свідчить про інтенсив
ність росту пагона в певний період вегетації. 
Так, у L. аnisatus ‘Siniy veleten’ максимальна 
довжина міжвузлів досягала 11 см, у сорту ‘Le
le ka’ — 9 см.

Отже, визначальним чинником активного 
росту рослин Lophanthus є оптимальна площа 
живлення, а саме — 4900 см2, яка дає змогу 
сформувати велику надземну масу та могутню 
кореневу систему.

Для визначення впливу різних строків сів
би на морфогенез рослин Lophanthus проведе
но сівбу в сім строків — І декада листопада 
(під зиму), І декада березня (після танення 
снігу), ІІ декада квітня, ІІІ декада квітня, І де
када травня, ІІ декада травня, ІІІ декада трав
ня (рис. 6).

Установлено, що ґрунтова схожість насіння 
без попередньої підготовки залежить від стро
ків сівби. Кращі сходи L. аnisatus спостерігали 
при сівбі впродовж І декади березня (82 %) та 
ІІ декади квітня (80 %), а найвищими були се
редні показники схожості насіння, висіяного в 
ІІІ декаді квітня (95 %). Це є свідченням того, 
що дружність і темпи проростання насіння 
зростають зі збільшенням температури повіт
ря та ґрунту. При сівбі L. аnisatus у ІІІ декаді 
травня  сходів тривалий період не спостерігали 
у зв’язку з відсутністю опадів (див. рис. 6).

У рослин Lophanthus на одному пагоні, вклю
чаючи бічні, може формуватися від 8 до 100 су
цвіть (табл. 2). Квітки Lophanthus зібрані в 
щіль ні суцвіття (колосоподібний тирс). Ча

шечка 5—8 см завдовжки, трубчастодзво ни
ко по діб на, короткоопушена, залозиста, зубці 
ви тяг ну толанцетні. Віночок 0,6—1,0 см зав
довжки, верхня губа розсічена на дві лопаті, 
середня лопать нижньої губи сильно витягну
та, бічні лопаті трикутні, тичинки виступають 
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Fig. 6. Similarity of seedlings of Lophanthus plants depending 
on sowing date and genotype characteristics
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назов ні з трубки віночка. Основні морфоме
тричні показники суцвіття рослин роду 
Lophanthus залежали від генотипу. 

Довжина та кількість суцвіть були найбіль
шими в рослин L. аnisatus ‘Leleka’. Відзначено 
відмінність за кількістю кільчаток (найбіль
шою вона була в рослин L. аnisatus). Відстань 
між кільчатками не відрізнялася в різних ге
нотипів. 

Висновки

Визначальним чинником активного росту рос
лин Lophanthus є оптимальна площа живлен
ня, а саме 4900 см2. Рослини роду Lophanthus 
‘Leleka’ відрізнялись як найбільшими біомет
ричними показниками, так і за масою. При 
площі живлення 4900 см2 висота рослин L. ani
satus ‘Leleka’ першого року життя становила 
91,8 см, L. anisatus ‘Siniy veleten’ та L. anisatus — 
відповідно 81,0 та 86,3 см.

Виявлено, що ґрунтова схожість насіння 
без попередньої підготовки залежить від стро
ку сівби. Кращі сходи насіння L. аnisatus спо
стерігали при сівбі впродовж І декади березня 
(82 %) і ІІ декади квітня (80 %), а найвищими 
були середні показники схожості насіння, ви
сіяного в ІІІ декаді квітня (95 %).

Найбільша довжина та кількість суцвіть 
бу ла в рослин L. аnisatus ‘Leleka’ ((6,8±0,6) см 
і (100,2±7,3) шт.). Відзначено відмінність за 
кількістю кільчаток (найбільшою вона була в 
рослин L. аnisatus — (16,2±2,9) шт.). Відстань 
між кільчатками була практично однаковою 
в різних генотипів.
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БИОЛОГОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ РАСТЕНИЙ РОДА 
LOPHANTHUS ADANSON ПРИ ИНТРОДУКЦИИ
В КРЕМЕНЕЦКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Цель — провести комплексное исследование биолого
морфологических особенностей растений рода Lo
phanthus Adanson в зависимости от площади питания 
в условиях Кременецкого ботанического сада.

Материал и методы. Исследования проведены в 
Кременецком ботаническом саду в 2016 —2018 гг. Ма
териалом для исследований служили растительные 
образцы L. anisatus cv. Siniy veleten и cv. Leleka. Семена 
растений получены из Национального ботанического 
сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. Изучали за
кономерности прохождения ростовых процессов и 
развития растений Lophanthus в зависимости от пло
щади питания. Определяли грунтовую всхожесть се
мян без предварительной подготовки в зависимости 
от сроков сева. Опыт предусматривал четыре вариан
та в трех повторениях. Варианты отличались по схеме 
размещения растений: 20 �  20, 35 �  35, 45 �  45, 70 �  70 см. 
Использовали полевые, лабораторные и изме ри тель но
 весовые методы исследований.

Результаты. Растения хорошо размножаются се
мен ным способом, образуют самосев. Не поражаются 
болезнями и вредителями, засухо и зимостойкие. 
Исследованные генотипы отличаются общей при
способленностью к местным условиям. 

Выводы. Определяющим фактором активного ро
ста растений Lophanthus является оптимальная пло
щадь питания, а именно 4900 см2, которая позволяет 

сформировать большую надземную массу и мощную 
корневую систему. Грунтовая всхожесть семян без 
предварительной подготовки зависит от срока посе
ва. Лучшие всходы L. аnisatus наблюдали при посеве в 
I декаде марта (82 %) и II декаде апреля (80 %), самы
ми высокими были средние показатели всхожести 
семян, высеянных в III декаде апреля (95 %).

Ключевые слова: интродукция, Lophanthus anisatus (Nutt.) 
Benth., биологоморфологические особенности, пло
щадь питания, генотип.

O.A. Melnychuk

Kremenets Botanical Garden,
Ukraine, Kremenets

BIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL 
PECULIARITIES OF LOPHANTHUS ADANSON
PLANTS IN THE INTRODUCTION IN 
KREMENETS BOTANICAL GARDEN 

Objective —  to conduct a comprehensive study of the bio
logical and morphological characteristics of plants of the ge
nus Lophanthus Adanson depending on the feeding area un
der the conditions of the Kremenets Botanical Gar den.

  Material and methods. The research was carried out in 
the Kremenets Botanical Garden during 2016—2018. 
Stu died the laws of the passage of growth processes and 
the development of plants of Lophanthus, depending on 
the plant nutrition area, it has been determined the soil 
si milarity without preliminary preparation depending on 
the time of sowing. The material for research was plant 
specimens L. anisatus cv. Siniy veleten and cv. Leleka. 
Seeds of plants were obtained from the M.M. Gryshko 
National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. The 
trial included four variants in three repetitions. Variants 
differed according to the arrangement of plants: 20 �  20, 
35 �  35, 45 �  45, 70 �  70 cm. Such methods as field, labo
ratory and measurementweighted have been used.

Results. The plants reproduce well by the seminal me
thod, forming selfseedling. Not damaged by diseases and 
pests, drought and winter hardiness. The genotypes studied 
are commonly adapted to local conditions. 

Conclusions. It has been established that the determin
ing factor of the active growth of plants Lophanthus, the 
optimum area of nutrition, namely — 4900 cm 2, which 
makes it possible to form a large overland mass and power
ful root system. It was established that the soil similarity of 
the seed without preliminary preparation has a direct de
pendence on the sowing dates. The best seeds sprouts of 
L. anisatus were observed during sowing the I decade 
March (82 %), II decade April (80 %), and the highest 
were the average indices of similarity of seed sown in the 
III decade April (95 %).

Key words: introduction, Lophanthus anisatus (Nutt.) Benth., 
biological and morphological features, feeding area, genotype.
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AUBRIETA DELTOIDEA (L.) DC. (BRASSICACEAE) — ПОТЕНЦІЙНИЙ 
ЕРГАЗІОФІТ ФЛОРИ УКРАЇНИ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Мета — навести систематичні, морфологічні, екологічні та хорологічні відомості щодо роду Aubrieta (Brassicaceae) 
та виду A. deltoidea (L.)DC., а також з’ясувати можливості спонтанного поширення A. deltoidea в природноклі ма
тичних умовах України.

Матеріал та методи. Узагальнено матеріали польових спостережень авторів та літературні дані щодо роду 
Aubrieta та виду A. deltoidea. Морфологічну характеристику A. deltoidea складено за результатами аналізу даних 
літератури та дослідження гербаризованих зразків виду, використаних для декоративного оформлення «Гравійного 
саду» в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України.

Результати. Висвітлено коротку історію дослідження роду Aubrieta, його положення в основних класичних 
системах Brassicaceae та ступінь спорідненості з іншими родами родини, зокрема з Arabis L., за результатами 
мо лекулярнобіологічних досліджень. Наведено номенклатуру та морфологічну характеристику роду і виду. З’я
со вано екологобіологічну специфічність, особливості поширення і культивування A. deltoidea в Україні та Схід
ній Європі.

Висновок. У кліматичних умовах України вид A. deltoidea може дичавіти з культури і формувати спонтанні по
пуляції, тому він належить до потенційних ергазіофітів досліджуваної флори.

Ключові слова: Aubrieta deltoidea, декоративні рослини, потенційні ергазіофіти, флора України.

© С.В. КЛИМЕНКО, А.П. ІЛЬЇНСЬКА, 
 М.С. КАЛІСТА, О.В. ГРИГОР’ЄВА, 2019

За сучасними даними, родина Brassicaceae 
Burnett охоплює близько 4 тис. видів, які вхо
дять до складу більше ніж 300 родів та 52 триб 
[14, 16, 17]. Види Brassicaceae поширені на 
всіх континентах, за винятком Антарктиди. 
Багато з них мають важливе наукове та еко
номічне значення. Серед хрестоцвітих є хар
чові, медоносні, кормові, технічні, лікарські 
та декоративні рослини. Деякі з них розпоча
ли вирощувати ще в доісторичні часи [12]. 
Найдавніші культурні рослини — це Brassica 
oleracea L., B. rapa L., Raphanus sativus L., Eru
ca sativa Mill., Camelina sativa Boiss. тощо. До 
родини Brassicaceae належить чимало квіт
ниководекоративних рослин, які широко куль
тивують у багатьох країнах за різноманітних 
умов довкілля. В Україні та Східній Європі до 

найпопулярніших належать Arabis caucasica 
Willd., Aurinia saxatilis Desv., Hesperis matronalis L., 
види Iberis L. (I. amara L., I. umbellata L., I. sa
xatilis L.), Lobularia maritima (L.) Desv., Lunaria 
annua L., види Matthiola W.T.Aiton (особливо 
M. incana (L.) W.T.Aiton та M. longipetala (Vent.) 
DC.) тощо. 

Упродовж останніх років асортимент квіт ни
ководекоративних рослин родини Bras si ca ceae 
в Україні поповнився ще одним видом — 
Aubrie ta deltoidea (L.) DC. та його гібридами, 
чому сприяли розвиток та постійне розши
рення мережі електронної комерції. У бота
нічних са дах України його почали вирощува
ти в другій половині XX ст. [5, 6]. Зокрема рос
лини одного із гібридів A. deltoidea (Aubrieta �  � cultorum Bergmans) є на колекційноекс по
зи цій ній ділянці «Ка м’я нис тий сад» у дендро
парку «Олександрія» НАН України [11], вони 
входять до складу колекції трав’яних рослин 
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Національного дендрологічного парку «Со
фіївка» НАН України [13], запропоновані для 
озеленення м. Харків [8], включені до асорти
менту декоративних рослин для саду на даху 
[1], один із культиварів (Aubrieta �  cultorum) є в 
асортименті трав’яних рослин Сирецького 
дендрологічного парку м. Києва [7, 10]. У 2015 р. 
в Україні рослини A. deltoidea та його гібриди 
вирощували у 12 ботанічних садах та дендро
парках [4]. Більше 10 років їх культивують у 
Ботанічному саду Латвійського університету 
[9] і Талліннського ботанічного саду [22]. За 
да ними ресурсу «Plantarium» [40], нещодавно 
їх розпочали розводити в Києві, Запоріжжі, 
Се вастополі, а також на присадибних ділян
ках в Київській області та інших регіонах 
Схід ної Європи. 

Як з’ясувалося, у флористичних та систе
матичних виданнях України та Східної Євро
пи дані про цей рід і вид відсутні.

Мета — навести систематичні, морфологічні, 
екологічні та хорологічні відомості щодо роду 
Aubrieta і виду A. deltoidea, а також з’я су вати 
можливості спонтанного поширення A. del toi
dea в природнокліматичних умовах Ук раї ни.

Матеріал та методи

Узагальнено матеріали польових спостере
жень авторів та літературні дані щодо роду 
Aubrieta та виду A. deltoidea. Морфологічну ха
рактеристику A. deltoidea складено за резуль
татами аналізу даних літератури і дослідження 
гербаризованих зразків виду, використаних 
для декоративного оформлення «Гравійного 
саду» в Національному ботанічному саду іме
ні М.М. Гришка НАН України (НБС).

Результати та обговорення

Коротка історія дослідження роду Aubrieta

У другому виданні «Species Plantarum» C. Lin
n

�
[32] навів опис нового виду Alyssum del to

i deum, який мав напівздерев’янілі стебла, лан
цетні дельтоподібні листки та опушені стру
чечки. До синонімів автор включив поліномі
ал «Alyssum creticum foliis angulatis flore violaceo. 
Tourn! cor. i5». Одночасно із C. Linn

�
, M. Adan

son, ґрунтуючись на тому самому поліноміалі, 

описав новий рід Aubrieta [15]. Тривалий час 
рід був моно чи оліготипним. Так, A.P. de Can
dolle [21] включив до його складу лише два 
види (A. deltoidea, A. purpurea DC.), а рід роз
ташував у трибі Alyssineae DC., зазначивши, 
що він габітуально та за ознаками чітко від
різняється від інших родів триби. 

Систематичне положення Aubrieta не було 
постійним. Так, K. Prantl [36] споріднював 
Aub rieta із родами Capsellinae Prantl триби Hes
perideae Prantl. У цій праці до складу роду вхо
дило вже 12 видів. Розробляючи систему хре
стоцвітих на філогенетичній основі та за сто
со вуючи комплекс ознак для диференціації 
родів, A. Hayek [25] зблизив Aubrieta із Arabis 
L., зокрема із секцією Euarabis, і обидва роди 
включив у трибу Arabideae DC. Автор зазна
чив, що практично за всіма ознаками Aubrieta 
відповідає видам секції Euarabis роду Arabis і 
відрізняється від них лише меншою довжи
ною плодів та відсутністю медіанних нектар
ників. На його думку, взаємозв’язок між 
Aubrieta та Draba L. і Alyssum L., який прийма
ли A.P. de Candolle та K. Prantl, навряд чи іс
нує. Спорідненість Aubrieta із родом Arabis ви
знавав також E. Janchen [27], тоді як J. Cullen 
[20] та I. Hedge [26] включали його до складу 
триби Matthioleae O.E. Schulz.

Результати молекулярнобіологічних дослі
джень підтвердили належність Aubrieta до 
триби Arabideae і близьку спорідненість його 
із родом Arabis, особливо із A. verna W.T.Aiton 
[16, 29, 31, 35, 40, 41]. Останній вид є сестрин
ською кладою роду Aubrieta, що зумовлює де
кілька варіантів таксономічної реалізації от
риманих молекулярнофілогенетичних даних. 
Можна було б об’єднати роди Arabis і Aubrieta. 
Тоді пріоритетною назвою нового роду буде 
Aubrieta, що призведе до численних номен
клатурних комбінацій. Припустимо виділити 
A. verna в окремий рід, тим більше, що за дея
кими морфологічними ознаками він відрізня
ється від видів Aubrieta [31]. Щоправда автори 
не вказали, за якими діагностичними ознака
ми новий рід відрізнятиметься від Arabis. Ве
лика морфологічна подібність видів Aubrieta і 
алопатричність їх ареалів дає змогу визнавати 



57ISSN 16056574. Інтродукція рослин, 2019, № 2

Aubrieta deltoides (L.) DC. (Brassicaceae) — потенційний ергазіофіт флори України та Східної Європи

лише два види — Arabis (Aubrieta) verna і 
Aubrieta deltoidea sensu lato або кожну локальну 
популяцію визнавати окремим видом [33]. У 
дисертаційній роботі, присвяченій система
тиці та геноміці роду Aubrieta, J.J. Muhammed 
[34] навів для Arabis verna таку номенклатурну 
комбінацію: “Aubrieta verna (L.) J. Muhammed, 
comb. nov. (=Hesperis verna L. (1753, Sp. Pl. 2: 
664) = Arabis verna (L.) W.T. Aiton (1812, Hort. 
Kew., ed. 2, 4: 105)”. 

Систематична характеристика роду

Рід Aubrieta Adans. 1763, Fam. Pl. 2: 420 — 
Об рієта.

Етимологія. Названий на честь французь
кого художникаботаніка Claude Aubriet 
(1665? —1742) — Клода Обріє, який працював 
у жанрі ботанічної ілюстрації. 

Багаторічники, сланкі, часто формують пух
кі подушки або дернини, опушені простими 
нерозгалуженими та розгалуженими (зірчас
тими і фуркатними) волосками. Стебла ви
східні, базитонно розгалужені, тонкі, при 
основі часто здерев’янілі. Листки розеткові та 
стеблові; чергові, прості, черешкові, яйцепо
дібні чи продовгуваті, цілокраї або з 1—7 зуб
чиками по краю. Китиці малоквіткові, ви
дов жуються при плодах. Квітконіжки тонкі, 
спрямовані догори. Квітки досить великі. Ча
шечка закрита, диморфна, гола або опушена.
Чашолистики прямі, продовгуваті, латеральні 
при основі виразно мішкоподібні. Пелюстки 
фіолетові, пурпурові чи рожеві, інколи — білі; 
довгонігтикові; відгин оберненояйцеподіб
ний або лопаткоподібний, тупий або виїмчас
тий. Тичинки чотирисильні; тичинкові нитки 
часто крилаті, латеральна пара із зубчастим 
відростком; пиляки продовгуваті. Нектарни
ки латеральні напівкруглі, екстрастамінальні. 
Пло ди без гінофора, стручки чи стручечки 
(зрідка), лінійні, продовгуваті чи еліпсоїдні; 
стулки стиснуті або випуклі, негорбисті, без
жилкові або з виразною середньою жилкою, 
опушені чи голі (зрідка); рамка округла; пере
тинка широка, суцільна чи перфорована (зрід
ка); стовпчик довгий; приймочка головчаста. 
Насінини дворядні, стиснуті, некрилаті, яйце

подібні, ослизнюються або ні після зволожу
вання, зародок краєкорінцевий. 2n=16, 32.

Основне число хромосом у роді х = 8 [42].
Голотип: A. deltoidea (L.) DC. (Alyssum delto

ideum L., 1763, Sp. Pl. 2, 2: 908). 
Рід включає 12—24 види, природно поши

рені здебільшого в ПівденноЗахідній Азії 
(найбільше в Анатолії) та Південній і Пів ден
ноСхідній Європі (Балканський і Апеннін
ський півострови, південнозахідна Румунія) 
[16, 20, 26, 31]. Більшість видів приурочені до 
гірського, субальпійського та альпійського 
висотних поясів від 200 до 2900 м н. р. м.; рос
туть зазвичай на відкритих схилах, скелях, 
осипищах та в рідколіссі; віддають перевагу 
сонячним місцям або напівтіні; трапляються 
на вапняках чи гранітах. Деякі види, особливо 
A. deltoidea, здавна вирощують як садові деко
ративні рослини, нині вони представлені чис
ленними сортами та гібридами. Aubrieta delto
idea нещодавно почали культивувати в Україні. 

A. deltoidea (L.) DC. 1821, Syst. Nat. 2: 294. — 
О. дельтоподібна (рисунок).

Aubrieta deltoidea (L.) DC. (Полтавська обл., Полтав
ський рн, с. Мачухи; присадибна ділянка)

Aubrieta deltoidea (L.) DC. (Poltava Region, Poltava Dis
trict, vil. Machukhi; cultivate)
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— Alyssum deltoideum Linnaeus, 1763, Sp. Pl. 
ed. 2, 2: 908.

Багаторічник із каудексом, формує куртини 
або пухкі дернинки, опушений простими не
розгалуженими та розгалуженими, фуркатни
ми, волосками. Стебла висхідні та плагіотроп
ні, розгалужені, 7—30(50) см завдовжки, при 
основі здерев’янілі, опушені зазвичай довгими 
простими волосками, інколи — із незнач ною 
домішкою фуркатних двопроменевих. Листки 
прикореневі лінійнолопаткоподібні, обер не но
  клиноподібні або ромбічні, 1—3(4,5) см зав
довжки із черешком до 1 см завдовжки, кли
ноподібно звужені до основи, по краю суцільні 
або із 1—3 зубчиками з кожного боку; стеблові: 
за формою подібні до прикореневих, череш
кові або майже сидячі. На листкових пластин
ках переважають фуркатні (3)4(5)про ме неві 
волоски із домішкою (здебільшого по краю) 
нерозгалужених і двопроменевих фуркатних; 
на черешках домінують прості та двопромене
ві фуркатні трихоми. Китиці прості, пухкі, ма
локвіткові (1—13 квіток). Квітконіжки прямі або 
висхідні, 5—12(16) мм завдовжки. Квітки до
сить великі, яскраві. Чашечка закрита. Чашолис
тики 6—10 мм завдовжки. Пелюстки нігтикові, 
широкообер не но яй це по діб ні, 12—20(28) мм 
зав довжки. Тичинки (6) з нитками 5—10 мм зав
довжки, пиляки 1,2—1,6 мм завдовжки, чер
во нуватофіолетові, фі о летові або білі (зрід
ка). Стручки валькуваті або незначно стисну
ті, 7— 16(23) мм завдовжки і 1,8—3,5(5) мм 
зав ширш ки, опушені довгими простими та 
фуркатними на довгих ніжках волосками, змі
ша ни ми з дрібними зір час ти ми; стулки ви
пуклі, без жилкові або злегка сіт частожил
кові; стовп чик 4—12 мм завдовжки. Насінини 
1,2—1,6 мм завдовжки, ослизнюють ся після 
зволожування.

Вид описано зі Сходу: «Habitat in Oriente». 
Лектотип: Linn. 828.25, LINN (AlShehbaz & Tur
land, 2002, in Cafferty et Jarvis (ed.), Taxon, 51: 530).

Місцезростання: відкриті схили, щебенис
ті луки в передгір’ях та горах, на еродованих 
гу муснокарбонатних ґрунтах; від ксеротерм
них дубовограбових лісів до хвойного лісо
вого поясу.

Поширення в Україні: спорадично культи
вують; відомий із Київської, Запорізької, Чер
каської, Полтавської областей та Криму. 

Загальне поширення: Південна (Сицилія, 
Балканський півострів), ПівденноСхідна (при
родний або занесений) Європа; Південно
Західна (захід Анатолії) Азія; занесений у Пів
нічну, ПівнічноЗахідну, Західну, ПівденноЗа
хідну, Центральну Європу та Північну Аме рику 
(Канада, США).

Екологобіологічна специфічність, особливості 

поширення та культивування 

Обрієту дельтоподібну часто вирощують на 
добре освітлених ділянках у ботанічних садах, 
громадських місцях відпочинку (парках, скве
рах, на альпійських гірках, у рабатках, мікс
бор дерах, клумбах) та на присадибних терито
ріях. Популярність і декоративна привабли
вість цього виду зумовлені комплексом його 
біологічних та екологічних особливостей. 

Рослини A. deltoidea належать до постійно
зелених завдяки формуванню декількох гене
рацій листків. Їх пагони інтенсивно та багато
разово галузяться по всій довжині, при основі 
дерев’яніють, можуть вкорінюватися додат
ковими коренями, внаслідок чого формують
ся пухкі невисокі куртини або «килимки». 
Пагони закінчуються суцвіттями, які склада
ються із великих малинових, фіолетових, пур
пурових, лавандових, рожевих та білих (зрід
ка) квіток. Період цвітіння тривалий: від кін
ця травня до початку липня.

Квіткам властива протогінія, яка забезпе
чує перехресне запилення (ентомофілію). Ко
мах приваблюють яскраві пелюстки та легкий 
приємний аромат завдяки розвитку медових 
залозок (нектарників) при основі тичинкових 
ниток. 

Для виду характерні два способи розмно
ження: насіннєвий та вегетативний. У кож
ному гнізді стручка формуються 10—15 насі
нин, які ослизнюються після зволожування 
[28]. Міксоспермія характерна для багатьох 
видів Brassicaceae, зокрема тих, які наявні у 
флорі України [2, 3]. Утворення слизу навколо 
насінин після їх зволожування є адаптацією 
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рослин до аридних умов існування, сформо
ваною в процесі еволюції видів. Отже, пропа
гулами розсіювання можуть бути сухі чи зво
ложені насінини, що зумовлює анемо, зоо або 
антропохорію. Рослини можна розмножувати 
вкоріненням вегетативних пагонів, але таке 
явище в природних умовах зазвичай не спо
стерігається. Насінинам A. deltoidea, як і таким 
інших видів хрестоцвітих, властивий період 
фізіологічного спокою, котрий триває декіль
ка місяців. 

Гірське, анатолійськобалкан ськоапе н 
нін ське походження пояснює стійкість A. del
toidea до інтенсивної інсоляції та посушливих 
умов існування, чому сприяє добре розвинене 
опушення всіх органів рослини, а також неви
багливість до родючості ґрунту і толерантність 
до низьких температур (витримує –23 °С).

A. deltoidea заслуговує на увагу як перспек
тивна лікарська рослина. У рослин цього виду 
останнім часом виявлено високу антиокси
дантну активність та великий вміст феноль
них сполук [30].

Вид належить до дуже давніх і досі популяр
них, особливо в Західній Європі, декоративних 
рослин. Наприклад, у Великій Британії його 
роз почали культивувати ще на початку XVIII ст., 
принаймні з 1710 р., а в 1928 р. вперше зафіксова
но здичавілі рослини, котрі почали розмножува
тися самосівом [18]. Такі самі рослини виявлено 
у Бельгії, спочатку в 1966 р. на узбіччі дороги в 
Dadizele, а в 2008 р. — на мурах Colfontaine і Thuin 
[24]. Формування спонтанних популяцій зафік
совано також у Франції [23], Італії [34], США 
(1955, Каліфорнія) [37, 38] та інших країнах [19]. 

У Східній Європі A. deltoidea поширений у 
культурі — в ботанічних садах та на присадиб
них ділянках. Задокументованих даних щодо 
здичавілих особин цього виду чи самосіву на 
ділянці вирощування ми не знайшли. Натомість 
здатність рослин розмножуватися насінням, 
невибагливість до родючості ґрунтів і толерант
ність до умов довкілля (ксерофільність, посу
хостійкість, морозостійкість) можуть ство рити 
передумови для ширшого, ніж нині, спонтан
ного поширення виду в при род нокліматичних 
умовах України та інших регіонів Східної Єв

ропи. Отже, A. deltoidea належить до потенцій
них ергазіофітів флори України.

Висновок

За результатами аналізу та узагальнення да
них щодо екологобіологічної специфічно
сті, особ ливостей поширення та культиву
вання рослин, висловлено припущення, що в 
кліматичних умовах України A. deltoidea може 
дичавіти з культури і формувати спонтанні 
популяції, тобто вид належить до потенцій
них ергазіофітів флори України.
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AUBRIETA DELTOIDEA (L.) DC. (BRASSICACEAE) —
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ ЭРГАЗИОФИТ ФЛОРЫ 
УКРАИНЫ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Цель — привести систематические, морфологичес
кие, экологические и хорологические сведения о роде 
Aubrieta (Brassicaceae) и виде A. deltoidea (L.) DC., а 
также выяснить возможности спонтанного распро
странения A. deltoidea в природноклиматических 
ус ловиях Украины.

Материал и методы. Обобщены материалы поле
вых наблюдений авторов и литературные данные от
носительно рода Aubrieta и вида A. deltoidea. Морфо
логическая характеристика A. deltoidea составлена по 
результатам анализа данных литературы и изучения 
гербаризированных экземпляров вида, использо
ванных для декоративного оформления «Гравийного 
са да» в Национальном ботаническом саду имени 
Н.Н. Гришко НАН Украины.

Результаты. Освещены краткая история исследо
вания рода Aubrieta, его положение в основных клас
сических системах Brassicaceae и степень родства с 
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другими родами семейства, в частности с Arabis L., по 
результатам молекулярнобио логических исследова
ний. Приведены номенклатура и морфологическая 
характеристика рода и вида. Выяснены эколого
биологическая специфика, особенности распростра
нения и культивирования A. deltoidea в Украине и 
Восточной Европе.

Вывод. В климатических условиях Украины вид 
A. deltoidea может дичать и формировать спонтанные 
популяции, поэтому он относится к потенциальным 
эргазиофитам исследуемой флоры.

Ключевые слова: Aubrieta deltoidea, декоративные рас
тения, потенциальные эргазиофиты, флора Украины.
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AUBRIETA DELTOIDEA (L.) DC. (BRASSICACEAE) —
POTENTIAL ERGASIOPHYTE OF THE FLORA 
OF UKRAINE AND EASTERN EUROPE

Objective — to provide systematic, environmental and 
chorological information about Aubrieta genus (Brassica

ceae) and A. deltoidea (L.) DC., as well as to assess the fu
ture prospects for the distribution of plants of this species 
in the climatic conditions of Ukraine.

Material and methods. Material from field observations 
of the authors, literature data and electronic resources re
garding the genus Aubrieta and species A. deltoidea. 

The characteristic of the morphology of A. deltoidea 
was compiled from the results of the analysis of literature 
data and the study of herbarized specimens of the species 
used for the decoration of the “Gravel Garden” in the Na
tional Botanical Garden named after M.M. Gryshko of 
the NAS of Ukraine. 

Results. A brief history of studies of the genus Aubrieta, 
its position in the main classical systems of Brassicaceae 
and the degree of kinship with other genera of the family, 
including Arabis L., according to molecular biological 
studies, as well as floristic data regarding the genus and 
species are set out. The ecological and biological specifi
city, peculiarities of distribution and cultivation of A. del
toidea in Ukraine and Eastern Europe have been deter
mined.

Conclusion. Plants of A. deltoidea can be escape from 
culture and can form spontaneous populations in the cli
matic conditions of Ukraine. Consequently, the species is 
one of the potential ergaziophytes of the flora of Ukraine.

Key words: Aubrieta deltoidea, ornamental plants, poten
tial ergasiophyte, the flora of Ukraine.
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Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України
Україна, 09113 м. Біла Церква

МОНІТОРИНГ СТАНУ ВІКОВОЇ ДІБРОВИ 
ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ. 
ПОВІДОМЛЕННЯ І. САНІТАРНИЙ СТАН

Мета — визначити сучасний санітарний стан природної вікової діброви дендрологічного парку «Олександрія» та про
аналізувати його динаміку за період спостережень (2008—2017).

Матеріал та методи. Досліджено санітарний стан вікової природної діброви дендропарку «Олександрія» в межах 
16 кварталів, зокрема дубових деревостанів у техногенно забруднених екотопах та екотонах, а також поодиноко 
зростаючих вікових дубів за межами діброви. Санітарний стан дерев визначали відповідно до «Санітарних правил в 
лісах України» (1995). Стан окремих насаджень оцінювали за індексом стану насаджень. Отримані результати по
рівнювали з даними за 2012 р.

Результати. У діброві домінують (49,1 %) ослаблені дерева (ІІІ категорія). Дерев без ознак ураження — 16,3 %, з 
незначними ушкодженнями — 32,6 %, всихаючих — 0,9 %, сухих — 0,7 %. У жодному кварталі здорових насаджень 
немає, слабо ослаблені деревостани зростають на більшості ландшафтних ділянок, середньоослаблені — в деградова
них, з високим антропогенним навантаженням, техногенно забруднених екотопах, на деяких з них виявлено сильно 
ослаблені деревостани.За останні 5 років санітарний стан діброви в цілому суттєво не змінився, на багатьох ланд
шафтних ділянках, зокрема в несприятливих екотопах, — дещо поліпшився (на 0,1—0,4 бала). Погіршився (на 0,11 ба
ла) санітарний стан на двох ділянках 6го кварталу, де тривають рекультиваційні роботи.

Висновки. Віталітетні спектри вікової діброви визначалися екологічними характеристиками екотопу і характе
ризувалися переважанням ослаблених та незначною часткою здорових дерев дуба. У більшості кварталів діброви ви
явлено слабо ослаблені насадження дуба, середньо і сильно ослаблені — в місцезростаннях з напруженими умовами. 
За 5 років відбулася певна стабілізація санітарного стану діброви за винятком двох ділянок у техногенно забруднених 
екотопах.

Ключові слова: вікова діброва, санітарний стан, індекс стану, техногенне забруднення, екотони, стабілізація 
стану.

Природна діброва стала основою для створен
ня примаєткового саду графів Браницьких — 
нині старовинного (більш ніж 200річного ден
дропарку) «Олександрія». Вона досі відіграє 
роль головного ландшафту парку. З огляду на 
величезну історичну і наукову цінність, при
родну діброву дендропарку «Олександрія» вне
сено до Державного реєстру наукових об’єк тів, 
які становлять національне надбання Ук раїни.

Зважаючи на вік дубових насаджень, рівень 
антропогенного навантаження і техногенного 
забруднення, зростаючі ризики внаслідок при
роднокліматичних аномалій, у 2008 р. ми орга
нізували лісопатологічний моніторинг ста ну 
вікової діброви дендропарку [3].

Ми дотримуємося визначення моніторингу, 
як постійно діючої системи контролю за станом 
лісових насаджень, порушенням їх стій кості, 
пошкодженням шкідниками, ураженням хво
робами та іншими природними і антропоген
ними чинниками довкілля, динамікою цих про
цесів, що забезпечує раннє виявлення неспри
ятливого стану насаджень, оцінку та прогноз 
розвитку ситуації для своєчасного прийняття 
рішень щодо планування і вжиття природо
охоронних та лісозахисних заходів [4]. За ви
значенням Ю.І. Демакова [2], моніторинг слід 
розглядати як науководо слід ну роботу.

За результатами першого етапу моніторин
гу — попереднього лісопатологічного обсте
ження діброви [8], встановлено перелік по
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казників, необхідних для контролю за станом 
дубових насаджень та періодичність конт ролю 
цих показників: оперативний контроль (сте
ження за виникненням осередків хвороб і спа
лахів розмноження шкідників) — постійно; 
регулярний контроль (визначення вологості 
ґрунту в діброві — 1 раз на місяць протягом ве
гетаційного сезону, визначення поточного від
паду дубів — 1 раз на рік); періодичний конт
роль (визначення санітарного стану та фітопа
тологічне обстеження діброви, уточнення її 
площі, площі екотонів, кількості дубів, аналіз 
осередків погіршення стану та збільшеного від
паду дубів, динаміки і структури поточного 
відпаду дубів — один раз на 5 років) [3]. З часу 
організації моніторингу нами двічі з інтерва
лом  5 років проведено повне (з описом кож
ного дерева дуба) санітарне та фітопатологічне 
обстеження діброви.

Мета роботи — визначити сучасний віталі
тетний спектр (санітарний стан) природної 
вікової діброви дендрологічного парку «Олек
сандрія» та проаналізувати його динаміку за 
період спостережень (2008—2017).

Матеріал та методи 

Об’єктом досліджень була вікова діброва ден
дропарку «Олександрія». Обстеження прове
дено в межах 16 кварталів діброви (рисунок). 
Контролю підлягав життєвий стан вікових ду
бів у місцях локального зростання на техно
генно забруднених ділянках (в кварталах 6, 
19, 25), в екотонах (квартали 13 та 14) і місцях 
основного відпаду дуба [1]. 

Санітарний стан дерев визначали за 6баль
ною шкалою оцінки стану деревних рослин, 
прийнятою у лісовій патології [9]. Згідно із 
«Санітарними правилами в лісах України» [9] 
виділяють 6 категорій життєвого стану дерев: 
1 — без ознак ослаблення, 2 — ослаблені, 3 — 
сильно ослаблені, 4 — всихаючі, 5 — сухостій 
поточного року (свіжий), 6 — сухостій мину
лих років (старий).

Стан окремих насаджень оцінювали за ін
дексом стану, який обраховували як серед
ньозважену величину за даними оцінки стану 
окремих дерев у деревостані, а також за серед

німи індексами стану насаджень: здорові (ін
тервал 1,0—1,5 бала), слабо ослаблені (1,51—
2,50 бала), середньоослаблені (2,51—3,50 бала), 
сильно ослаблені (3,51—4,00 бала), дуже силь
но ослаблені (4,51—6,0 балів) [7]. Отримані 
результати порівнювали з даними за 2012 р.

Результати та обговорення

Найкраще дає змогу оцінити життєздатність 
популяції деревних рослин, їх сучасний стан, 
прогноз динаміки стану саме санітарний стан 
(віта літетний спектр) насадження, який харак
теризує міру процвітання чи пригнічення де
рев і виражається через категорії життєвого 
стану. Як інтегральний показник використову
ють індекс стану насаджень, за допомогою яко
го оцінюють не лише конкретні дані, а і дина
міку ослаблення та втрати стійкості насаджен
ня. Індекс стану враховує міру ослаблення де
ревостану, всихання, пошкодження тощо на 
ос нові даних перерахунку дерев за категоріями 
стану з оцінкою ураження їх фітопатогенами та 
іншими несприятливими чинниками [5].

Індекс сучасного життєвого стану діброви  — 
2,36 (середньоослаблені). Найкраще віталітет
ні спектри характеризує частка в насадженні 
здорових (І категорія життєвого стану) дерев 
[5]. У цілому в діброві 326 (16,3 %) дерев  не 
мають видимих ознак уражень (табл. 1).

Незначні ураження (ІІ категорія життєвого 
стану) мала приблизно третина вікових дубів 
(34,0 %). Станом на 2017 р. кількість життє
здатних (здорових і з незначними ушкоджен
нями) дерев становила 983, або 49,05 % від 
загальної кількості, тобто майже половина від 
усіх дерев дуба.

Ще майже половина дубів (983 (49,05 %)) — 
ослаблені (ІІІ категорія). Всихаючими є 19 (0,9 %) 
дубів. На час обстеження виявлено 18 (0,9 %) 
загиблих (свіжий сухостій і механічний від
пад) дерев.

На ландшафтних ділянках віталітетний спектр 
дубових деревостанів відрізнявся. Здорових 
дубових деревостанів (індекс стану — 1,0—1,5) 
не було в жодному кварталі, слабо ослаблені 
(1,5 —2,50) зростають у більшості кварталів 
діброви (див. табл. 1), середньоослаблені (2,51— 



66 ISSN 16056574. Plant introduction, 2019, № 2 

Н.В. Драган

3,50) — у кварталах 7, 25, 31, 32, тобто в екотопах 
із несприятливою екологічною ситуацією або 
сильнодеградованих. 

Найбільша частка здорових дерев — у квар
талах 8, 14, 15, найменша — у кварталах 25, 19, 
11, відсутні такі дерева — в кварталах 7, 31, 32 і 
серед тих, які поодиноко зростають, тобто їх 
кількість зменшується від ділянок з повноцін
ною лісовою структурою до деградованих міс
цезростань, техногенно забруднених і антро
погенно навантажених ділянок. Схожу тен
денцію спостерігали і щодо дерев І і ІІ категорій 
(з високою життєвістю) (див. табл. 1).

На техногенно забруднених ділянках стан 
дубів був значно гіршим, ніж у цілому в квар
талах, де розташовані ці ділянки. У техноген
но забруднених екотопах кварталів 6, 19 та 25 
індекс стану варіював від 2,85 до 3,75, тоді як у 
цілому по кварталах — від 2,44 до 3,14. Най

гірший санітарний стан характерний для ду
бових деревостанів на техногенно забрудне
них схилах Західної балки 6го кварталу і в 
місцях рекультивації західних околиць цього 
кварталу. На підставі індексу стану (3,75) ці 
насадження віднесено до сильно ослаблених. 
Дубові насадження на забруднених ділянках 
25го кварталу (індекс стану — 3,45) наближа
ються до сильно ослаблених.

В екотонах, місцях основного відпаду дубів, 
життєвий стан дерев був гіршим, ніж у цілому по 
кварталах, і значно гіршим, ніж у центральних 
частинах кварталів із збереженою лісовою струк
турою. В екотонах 13го кварталу життєвий стан 
дубових насаджень був таким, як на деяких 
техногенно забруднених ділянках (табл. 2).

Цінність моніторингових досліджень поля
гає не лише у визначенні сучасного стану на
садження, а і в аналізі його динаміки за певний 
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період і вона (цінність) тим вища, чим довший 
період спостережень і чим більше повних об
стежень проведено. З часу організації моніто
рингу (2008) виконано 2 обстеження — у 2012 
та 2017 рр.

За 5річний період життєвий стан діброви 
фактично не змінився — індекс стану з 2,38 
(2012) збільшився до 2,36 (2017). Це стало 
можливим завдяки тому, що дещо зросла 
кількість дерев І категорії (з 303 (14,2 %) до 
326 екз. (16,3 %)). Відомо, що у дубів категорія 
життєвого стану може поліпшитися на 1 бал. 
У нашому випадку це відбулося за рахунок 
збільшення густоти крони, що можливе через 
високу регенеративну здатність крон дуба [6]. 
За 5 років загинуло і було видалено 124 фаут
них дерева дуба нижчих категорій життєвого 
стану, що також дещо поліпшило загальний 
фітосанітарний стан насадження. Частка ослаб 
лених дерев (ІІІ категорія) незначно зменши
лася — з 49,8 до 49,1 %. Також дещо зменши
лася частка всихаючих і сухих дубів — з 1,9 до 
1,6 %.

Таким чином, загальний фітосанітарний 
стан діброви за п’ятирічний період дещо по
ліпшився. Незмінним (за індексами стану) за
лишився санітарний стан у кварталах 13, 14, 
16, 19, 32, поліпшився — в кварталах  6, 8, 9, 
11, 15, 27, 31, погіршився — в кварталах 7, 12, 
20 та в поодиноких дубів на недібровних ді
лянках парку. Серед ділянок, на яких стан не 
змінився або дещо поліпшився, були ділянки 
як із збереженою лісовою структурою (квар
тали 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 27,19, 31), так і де
градовані (11, 32) та з техногенним забруднен
ням (6, 19, 25). Серед ділянок, де стан погір
шився, була «трав’яниста» діброва (штучного 
походження), в якій останніми роками знач
но зросло антропогенне навантаження.

Позитивним є той факт, що певною мірою 
поліпшився санітарний стан у всіх техногенно 
забруднених екотопах кварталів 6, 19 і 25, за 
винятком двох ділянок 6го кварталу, на якій 
тривають «рекультиваційні роботи» — через 
численні шурфи відкачують з ґрунтових вод 
нафтопродукти. На цих ділянках індекс стану 
погіршився з 2,74 до 2,85.

Висновки

Проведена в рамках лісопатологічного моні
торингу вікової діброви оцінка її фітосанітар
ного спектру показала, що дубове насадження 
згідно з індексом стану середньоослаблене 
(2,36). Кількість здорових дерев у діброві не
велика — 16,3 %, з незначними ушкодження
ми — близько третини (32,8 %). Домінують у 
насадженні ослаблені дерева — 49,1 %. Вси
хаючих і сухих дубів — відповідно 0,9 та 0,7 %.

Віталітетний статус дубових деревостанів ви
значався ступенем збереження лісової структу
ри, екологічними умовами екотопу: рівнем ан
тропогенного навантаження і техногенного за
бруднення.

Здорові дубові насадження (згідно з індексом 
стану) відсутні на всіх ділянках діброви. На біль
шості ландшафтних ділянок виявлено слабо 
ослаблені деревостани. Середньоослаблені ду
бові насадження розташовані в сильно деградо
ваних екотопах, місцезростаннях із несприятли
вою екологічною ситуацією та високим ант
ро погенним навантаженням, екотонах. Сильно 
ослаблені насадження дуба зафіксовано на дея
ких техногенно забруднених ділянках.

Протягом останніх 5 років життєвий стан 
вікової діброви був відносно стабільним. На 
більшості ландшафтних ділянок, зокрема з 
напруженими умовами зростання — дещо по
ліпшився (на 0,1—0,4 бала). Це пов’язано з 
високими регенераційними процесами в час
тини дубів, а також  із видаленням з насаджень 
сухих дерев та невеликим всиханням за цей 
період фаутних дерев. Погіршився санітарний 
стан дубових деревостанів у 6му кварталі на 
двох ділянках із «рекультиваційними» робота
ми та в «трав’янистій» діброві, де останнім ча
сом зросло техногенне навантаження.

Прогноз життєздатності діброви можна зро
бити, проаналізувавши результати повного фі
топатологічного обстеження, що буде пред
метом подальших публікацій.
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Н.В. Драган

Государственный дендрологический 
парк «Александрия» НАН Украины, 
Украина, г. Белая Церковь

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВЕКОВОЙ 
ДУБРАВЫ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО 
ПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ.
СООБЩЕНИЕ I. САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ

Цель — определить современное санитарное состоя
ние природной вековой дубравы дендропарка «Алек
сандрия» и проанализировать его динамику за пери
од наблюдения (2008—2017).

Материал и методы. Исследовано санитарное со
стояние вековой природной дубравы дендропарка 
«Александрия» в границах 16 кварталов, в том числе 
дубовых древостоев в техногенно загрязненных эко
топах и экотонах, а также одиноко произрастающих 
вековых дубов за пределами дубравы. Санитарное со
стояние деревьев определяли согласно «Санитарным 
правилам в лесах Украины» (1995). Состояние от
дельных насаждений оценивали по индексу состоя
ния насаждений. Полученные результаты сравнивали 
с данными за 2012 г.

Результаты. В дубраве доминируют (49,1 %) ослаб
ленные деревья (ІІІ категория). Деревьев без призна
ков поражения — 16,3 %, с незначительными повреж
дениями — 32,6 %, усыхающих — 0,9 %, сухих — 0,7 %. 
Ни в одном из кварталов здоровых насаждений нет, 
слабо ослабленные древостои произрастают на боль
шинстве ландшафтных участков, среднеослабленные — 
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в деградированных, с высокой антропогенной нагруз
кой, техногенно загрязненных экотопах, на некоторых 
из них виявлены сильно ослабленные древостои. За 
последние 5 лет санитарное состояние дубравы в це
лом существенно не изменилось, на многих ланд
шафтных участках и в том числе в неблагоприятных 
условиях произрастания — несколько улучшилось (на 
0,1—0,4 балла). Ухудшилось (на 0,11 балла) санитар
ное состояние на двух участках 6го квартала, где про
водятся рекультивационные работы.

Выводы. Виталитетные спектры вековой дубравы 
определялись экологическими характеристиками эко
топа и характеризировались преобладанием ослаблен
ных и незначительной долей здоровых деревьев дуба. В 
большинстве кварталов дубравы выявлены слабо ослаб
ленные насаждения дуба, средне и сильно ослаблен
ные — в местопроизрастаниях с напряженными усло
виями. За 5 лет произошла определенная стабилизация 
санитарного состояния дубравы за исключением двух 
участков в техногненно загрязненных экотопах.

Ключевые слова: вековая дубрава, санитарное состоя
ние, индекс состояния, техногенное загрязнение, 
экотоны, стабилизация состояния.

N.V. Dragan

State Dendrological Park Olexandria, 
National Academy of Sciences of Ukraine, 
Ukraine, Kyiv Region, Bila Tserkva 

MONITORING OF CONDITION OF THE AGEOLD 
OAK WOOD IN THE DENDROLOGICAL PARK 
OLEXANDRIA OF THE NAS OF UKRAINE. 
І. SANITARY STATE

Objective — to determine of the modern sanitary condi
tion of the natural ageold oak wood of dendrological park 
Olexandria and to analyse of its dynamics for the period 
2008—2017.

Material and methods. The sanitary condition of the 
natural oak wood was investigated in dendrological park 
Olexandria within its 16 sections; oak trees in technogeni
cally polluted ecotops and ecotones; singlegrowing age
old oaks outside the oak wood. The sanitary condition of 
the trees was determined by the “Sanitary Rules in the 
Forests of Ukraine” (1995). The estimation of the condi
tion of individual plantations was given through the plant
ing stock index. The obtained data were compared with 
similar data from the results of the previous survey as in 
2012.

Results. In the oak wood dominate (49.1 %) weakened 
trees (ІІІ class), trees without signs of defeat — 16.3 %, 
with minor damage — 32.6 %, dying trees — 0.9 %, dried 
trees — 0.7 %. There are no healthy plantations in any 
section, weakened trees grow on most landscape areas, 
medium weakened — in degraded, technogenically pol
luted ecotopes, with a high anthropogenic load, they are 
strongly weakened on some of last. During the last 5 years 
the sanitary condition of the oak wood in general, has not 
changed significantly, on many landscapes, including in 
unfavorable ecotops, it even improved (0.1— 0.4 points). 
The sanitary condition was deteriorated (0.11 point) on 
two areas of the 6th section with recultivation works.

Conclusions. The vitality spectra of the ageold oak 
were determined by the ecological characteristics of the 
ecotope and were characterized by the predominance of 
weakened and insignificant proportions of healthy oak 
trees. In most sections of the oak groves, weakly weeded 
oak plantations grow, medium and strongly weakened 
grow in places with tense conditions. During the 5year 
period there was a certain stabilization of the sanitary 
condition of the oak wood, with the exception of two plots 
in technogenically polluted ecotops.

Key words: ageold oak wood, sanitary state, state index, 
technogenic pollution, ecotones, stabilization of the state.



71ISSN 16056574. Інтродукція рослин, 2019, № 2: 71—76

https://doi.org/10.5281/zenodo.3241204

UDC 581.48:581.192

O.M. VERGUN, D.B. RAKHMETOV, O.V. SHYMANSKA, S.O. RAKHMETOVA, V.V. FISHCHENKO
M.M. Gryshko National Botanical Garden, National Academy of Sciences of Ukraine 
Ukraine, 01014 Kyiv, Timiryazevska str., 1

ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SEED EXTRACTS
OF SELECTED FORAGE PLANTS

Objective — to investigate the antioxidant activity of seed extracts of selected forage plants in conditions of M.M. Gryshko Na
tional Botanical Garden of the NAS of Ukraine. 

Material and methods. Seeds of seven forage plants researched in this study: Baptisia australis (L.) R.Br. (Fabaceae), Bu
nias erucago L., B. orientalis L. (Brassicaceae), Galega officinalis L., G. orientalis Lam. (Fabaceae), Isatis littoralis Steven, 
I. tinctoria L. (Brassicaceae). The method described by BrandWilliams et al. (1995) used to determine the antiradical activ
ity of plant extracts. Biochemical analyze included following stages: preparation of methanol, ethanol and water extracts (1 g 
of dried material mixed with 25 ml of solvent); 12 hours of extraction; spectrophotometric procedure of determination of anti
radical activity with a 2,2diphenyl2picrylhydrazyl solution. A solution of radical prepared in methanol and diluted according 
to method. Data were expressed in ascorbic acid equivalent (AAE) and Trolox equivalent (TE) on a gram of dry weight. Meas
urements of extracts carried out on spectrophotometer UNICO UV 2800 at 515 nm. Experimental data processed by Excel. 

Results. Methanol extracts of investigated plants had an antiradical activity of 18.27—80.57 %, ethanol extracts of 11.07—
79.73 % and water extracts of 23.31—80.26 %. Antioxidant activity of methanol extracts expressed on ascorbic acid equivalent 
was 1.75—2.72 mg AAE per gram, ethanol extracts 1.62—2.72 mg AAE per gram and water extracts 1.82—2.66 mg AAE per 
gram. Results exhibited antioxidant activity expressed on Trolox equivalent of methanol extracts from 1.30 to 7.51 mg TE per 
gram, ethanol extracts from 0.56 to 7.76 mg TE per gram and water extracts from 1.19 to 7.37 mg TE per gram.

Conclusions. Obtained data demonstrated that in conditions of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of 
Ukraine seed extracts of investigated forage plants have high antioxidant potential as well as leaves or shoots. Antiradical activ
ity of extracts was of 11.07—84.60 %. All seed extracts had the least values of this parameter in the ethanolic extracts. Antioxi
dant activity expressed in ascorbic acid equivalent was maximal for Bunias orientalis and Galega officinalis and minimal for 
Isatis tinctoria. Antioxidant activity by Trolox equivalent was high for Bunias orientalis methanol extracts and slow for Bunias 
erucago ethanol extracts. Investigation of seeds extracts of crops from different plant families is need to evaluate antioxidant 
potential of it and recommend for use.

Key words: seeds, alcoholic and water extracts, antiradical activity, antioxidant activity.
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The growing demand for natural antioxidants ex
ists in food and cosmetic industries and requires 
the new sources of these compounds. Antioxidant 
activity is an important and widely studied param
eter of plant raw material investigation. Last time 
there are numerous reports about the accumula
tion of different antioxidants in different parts of 
plant organism [6]. Plant antioxidants are known 
as agents that reduce the risk of many chronic dis
eases and play an important role in plants [14]. 
According to Kumar et al. (2017), antioxidants 
in clude two main types such as antioxidants based 

on solubility (ascorbic acid, glutathione, lipoic 
acid, uric acid etc.) and based on the occurrence 
(vitamin A, vitamin C, vitamin E, betacarotene 
etc.) [14]. Investigation of seed antioxidant capac
ity actual concerning to active oxygen species, 
which, as reported Bailly (2004), may play a role 
in desiccationrelated damage, particularly in de
hydrationintolerant recalcitrant seeds [2]. 

During seed sprouting a multitude of biochem
ical processes takes place, which caused radical 
changes in biochemical composition. It can lead 
to a change in phenolic compounds profile and 
antioxidant activity [5]. Some results showed that 
germinated seeds increased the polyphenol con
tent and relating to this antioxidant activity [13; 
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19]. But the study of some Fabaceae seeds demon
strated that total phenolic compounds decreased 
during sprouting. Thus, accumulation antioxi
dants and linear relationship between polyphenol 
compounds and antioxidant activity of seeds de
pends on plant species and, also, conditions of 
germination [9; 16].

Investigation of forage plants still is an actual 
branch of modern biology because of their use in 
agriculture and, also, these plants are an impor
tant source of biologically active compounds. In 
addition, these plants can be used as medicinal, 
plant raw material of which exhibit different bio
logical activities such as microbiological, antioxi
dant, anticancer effect [8; 11; 12; 17]. 

Objective — to investigate the antioxidant ac
tivity of seed extracts of selected forage plants in 
conditions of M.M. Gryshko National Botanical 
Garden of the NAS of Ukraine. 

Material and methods

Seeds were collected from the experimental collec
tion of Department of Cultural Flora in M.M. Grysh
ko National Botanical Garden of the NAS of 
Ukraine (NBG) at the stage of full seed ripening. In 
this study following species from a collection of for
age plants were tested: Baptisia australis (L.) R.Br. 
(Fabaceae), Bunias erucago L., B. orientalis L. (Bras
sicaceae), Galega officinalis L., G. orientalis Lam. (Fa
baceae), Isatis littoralis Steven, I. tinctoria L. (Brassi
caceae).

Biochemical analyses were conducted in the 
laboratory of Department Cultural Flora of NBG. 
De termination of the antiradical activity of ex
tracts detected according to BrandWilliams [4]. 

Extracts preparation
For extraction, 1 g of dried and milled seeds 

were mixed with 25 ml of solvent (methanol, eth
anol, and water). The procedure of extraction 
continued for 12 hours at the constant shaking. 
After this conducted filtration of obtained mix
tures. 

DPPH radical scavenging activity
Obtained extracts were analyzed on antioxidant 

capacity with DPPHradical (2,2diphenyl2pic
rylhydrazyl). A radical solution prepared by the 
following procedure: 0.025 g of radical mixed with 

100 ml of methanol. The obtained solution was 
diluted for the next analyses (1:10). 3.9 ml of the 
radical solution measured at the wavelength 515 nm 
on the spectrophotometer UNICO UV 2800 and 
added 100 µl of plant extract. After 10 minutes in 
darkness obtained solution measured again at the 
same wavelength. Results of measurements were 
calculated by equation: 

% Inh = ((A
0 
– A

10
) : A

0
) · 100, 

where % Inh — % of inhibition of radical solution; 
A

0
 — control measurement without plant extract; 

A
10

 — measurement with plant extract after 10 mi
nutes. 

Obtained results also were expressed in ascorbic 
acid equivalent (AAE) and Trolox equivalent (TE) 
on a gram of dry weight.

Experimental data were evaluated by using Ex
cel 2010. Mean values of three replicates and 
standard deviation are given in Figures 1, 2 and 
Table.

Results and discussions

Investigation of forage plants plays an important 
role in agricultural science. Plants from Fabaceae 
such as Galega orientalis characterized by high 
productivity and as Nfixators [18]. Bunias orien
talis that belongs to Brassiceae, besides value char
acteristics, demonstrated also antimicrobial activ
ity [21]. It is known, that plants of Isatis spp. ac
cumulate two indoxylforming substances in leav
es, which when exposed on air form indigo [10]. 

Our previous study of antioxidant activity showed 
that different plants such as forage, energetic, oil 
plants, medicinal etc. and it plants raw material 
have the high antioxidant potential [20].

Various methods are used to identify the anti
oxidant property of plant raw material. Alam et al. 
(2012) reviewed two basic groups of methods to 
evaluate antioxidant properties of samples: in vitro 
and in vivo methods. The first group of methods 
includes DPPH scavenging activity, hydrogen per
oxide scavenging assay, nitric oxide scavenging ac
tivity, Trolox equivalent antioxidant capacity, total 
radicaltrapping antioxidant parameter (TRAP) 
method, ferric reducingantioxidant power, phos
phomolybdenum method etc. The second group of 
methods usually use on animals such as mice, rats 
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etc. and their tissues can be used for the assay [1]. 
DPPH method is the most widespread and simple 
assay based on the reaction of discoloration of the 
radical solution [15]. 

Seed is a potential source of antioxidants [7]. In 
our study, we used to investigate methanol, etha
nol and water extracts of seeds to determine DPPH 
scavenging effect. On Fig. 1 demonstrated that 
antiradical activity of seed extracts was the least 
for ethanol extracts of all investigated plants. Anti
radical activity of methanol extracts of investigat
ed plants decreased in the following the order: 
Ga lega officinalis > Bunias orientalis > Galega orien
talis > Bunias erucago > Baptisia australis > Isatis 
littoralis > Isatis tinctoria. This parameter in etha
nol extracts decreased in following order: Bunias 
orientalis > Galega orientalis > Galega officinalis > 
Bunias erucago > Isatis littoralis > Baptisia australis > 
Isatis tinctoria. Scavenging effect of seed extracts 
against DPPH radical decreased in the following 
the order: Bunias orientalis > Galega officinalis > 
Ga lega orientalis > Baptisia australis > Bunias eru
cago > Isatis littoralis > Isatis tinctoria. 

Generally, methanol extracts of investigated plants 
had an antiradical activity of 18.27—80.57 %, etha
nol extracts of 11.07—79.73 % and water extracts of 
23.31—80.26 %. Our previous investigation of anti
oxidant activity of Brassicaceae species demon
strated that plant raw material of aboveground part 
of the plant has an antiradical activity of different 
extracts from 25.67 to 84.60 %, wherein methanol 
extracts had higher results [22].

As positive control during DPPH assay can be 
used ascorbic acid, gallic acid, quercetin, rutin, cat
echin [14]. In our experiment chosen control com
pound the ascorbic acid equivalent (AAE). Gener

ally, methanol extracts showed antioxidant activity 
from 1.75 to 2.72 mg AAE per gram, ethanol extracts 
from 1.62 to 2.72 mg AAE per gram, water extracts 
from 1.82 to 2.66 mg AAE per gram (Fig. 2).
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Antioxidant activity of selected plant extracts, mg TE/g

Species Methanol extracts Ethanol extracts Water extracts

Baptisia australis 1.30 ± 0.13 — 3.27 ± 0.11
Bunias erucaga 6.74 ± 0.17 0.56 ± 0.04 1.96 ± 0.16
Bunias orientalis 7.51 ± 0.12 7.46 ± 0.05 7.37 ± 0.14
Galega officinalis 7.50 ± 0.39 4.00 ± 0.23 6.98 ± 0.21
Galega orientalis 7.28 ± 0.26 5.34 ± 0.31 5.68 ± 0.30
Isatis littoralis — — 1.19 ± 0.17
Isatis tinctoria — — —

Fig. 2. Antioxidant activity of seed extracts of selected 

plant species, mg AAE/g

Fig. 1. Scavenging effect of seed extracts on DPPH radical, %
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According to Borchardt et al. (2008), antioxi
dant activity from DPPH scavenging activity for 
Baptisia australis was 12.99 µM Trolox per 100 g, 
B. bracteata of 20.08 µM Trolox per 100 g, Lepi
dium virginicum 25.95 µM Trolox per 100 g, Cap
sella bursapastoris of 14.71 µM Trolox per 100 g 
[3]. In our experiment methanol extracts exhibit
ed antioxidant activity from 1.30 to 7.51 mg Trolox 
equivalent (TE) per gram, ethanol extracts from 
0.56 to 7.46 mg TE per gram, water extracts from 
1.19 to 7.37 mg TE per gram (Table). Investigated 
concentrations of plant extracts of Isatis littoralis 
(methanol, ethanol extracts), Isatis tinctoria (all 
extracts) and Baptisia australis (ethanol extract) 
couldn’t be expressed in Trolox equivalent. 

Conclusions

This study indicates that seeds of investigated forage 
plants have high antioxidant potential as well as leaves 
or shoots. In conditions of M.M. Gryshko National 
Botanical Garden of the NAS of Ukraine selected 
seeds of forage plants had antiradical activity from 
11.07 to 84.60 % depending on extract. All investi
gated seeds had the least values of this parameter in 
the ethanolic extracts. Antioxidant activity expressed 
in ascorbic acid equivalent (mg AAE/g) and Trolox 
equivalent (mg TE/g) was of 1.62—2.72 and 0.56—
7.76 respectively. Investigation of seeds extracts of 
crops from different plant families is need to evaluate 
antioxidant potential of it and recommend for use.
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Національний ботанічний сад 
імені М.М. Гришка НАН України, 
Україна, м. Київ

АНТИОКСИДАНТНА АКТИВНІСТЬ 
ЕКСТРАКТІВ НАСІННЯ ДЕЯКИХ 
КОРМОВИХ РОСЛИН

Мета — дослідити антиоксидантну активність екс
трактів насіння деяких кормових рослин в умовах На
ціонального ботанічного саду імені М.М. Гришка 
НАН України.

Матеріал та методи. Досліджено насіння семи кор
мових рослин: Baptisia australis (L.) R.Br. (Fabaceae), 
Bunias erucago L., B. orientalis L. (Brassicaceae), Galega 
officinalis L., G. orientalis Lam. (Fabaceae), Isatis littoralis 
Steven, I. tinctoria L. (Brassicaceae). Для визначення 
ан тирадикальної активності рослинних екстрактів ви
користовували метод, описаний BrandWilliams та ін. 
(1995). Біохімічний аналіз передбачав такі етапи: під
готовка метанольних, етанольних та водних екстрак
тів (1 г сухого матеріалу змішували з 25 мл розчинни
ка); 12 год екстракції; спектрофотометричне визна
чення антирадикальної активності з розчином 2,2ди 
фенілпікрилгідразилу. Розчин радикалу готували в 

метанолі та розводили згідно з методикою. Дані пере
раховано як еквівалент аскорбінової кислоти (АКЕ) і 
тролоксу (ТЕ) на 1 г сухої маси. Вимірювання екстра
ктів проводили на спектрофотометрі UNICO UV 2800 
за довжини хвилі 515 нм. Експериментальні дані 
опрацьовано в програмі Excel. 

Результати. Метанольні екстракти досліджуваних рос
лин мали антирадикальну активність 18,27—80,57 %, 
етанольні — 11,07—79,73 %, водні — 23,31—80,26 %. 
Антиоксидантна активність метанольних екстрактів ста
новила 1,75—2,72 мг AКE на 1 г, етанольних екстрак
тів — 1,62—2,72 мг AКE на 1 г, водних екстрактів — 
1,82—2,66 мг AКE на 1 г, або відповідно 1,30—7,51, 
0,56—7,76 та 1,19—7,37 мг TE на 1 г.

Висновки. Отримані дані демонструють, що в умо
вах Національного ботанічного саду НАН України 
екстракти насіння досліджуваних кормових рослин 
характеризуються високим антиоксидантним потен
ціалом, як і листки чи пагони. Антирадикальна ак
тивність екстрактів становила 11,07—84,60 %. Най
менші значення цього параметра зафіксовано в усіх 
екстрактів. Антиоксидантна активність, виражена як 
АКЕ, була максимальною для Bunias orientalis і Galega 
officinalis та мінімальною — для Isatis tinctoria, а вира
жена як ТЕ була найвищою у метанольних екстрактів 
Bunias orientalis та найнижчою — в етанольних екстрак
тів Bunias erucago. Дослідження екстрактів насіння 
культур з різних родин є необхідним для оцінки їх ан
тиоксидантного потенціалу та рекомендацій щодо їх 
використання.

Ключові слова: насіння, спиртові та водні екстракти, ан
тирадикальна активність, антиоксидантна активність.

О.Н. Вергун, Д.Б. Рахметов, О.В. Шиманская, 
С.А. Рахметова, В.В. Фищенко

Национальный ботанический сад 
имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 
Украина, г. Киев

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ 
ЭКСТРАКТОВ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ 
КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ

Цель — исследовать антиоксидантную активность 
экстрактов семян некоторых кормовых растений в 
условиях Национального ботанического сада имени 
Н.Н. Гришко НАН Украины.

Материал и методы. Исследованы семена семи кор
мовых растений: Baptisia australis (L.) R.Br. (Fabaceae), 
Bunias erucago L., B. orientalis L. (Brassicaceae), Galega 
officinalis L., G. orientalis Lam. (Fabaceae), Isatis littoralis 
Steven, I. tinctoria L. (Brassicaceae). Для определения 
антирадикальной активности растительных экстрак
тов использовали метод, описанный BrandWilliams 
и др. (1995). Биохимический анализ предусматривал 
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следующие этапы: подготовка метанольных, этаноль
ных и водных экстрактов (1 г сухого материала сме
шивали с 25 мл растворителя); 12 ч экстракции; 
спектрофотометри ческое определение антирадикаль
ной активности с раствором 2,2дифенилпик рил гид
разила. Раствор ра дикала готовили в метаноле и раз
водили соответст венно методике. Данные пересчита
ны как эквивалент аскорбиновой кислоты (АКЭ) и 
тролокса (ТЭ) на 1 г сухой массы. Измерение экстрак
тов проводили на спектрофотометре UNICO UV 2800 
при длине волны 515 нм. Экспериментальные данные 
обработаны в программе Excel. 

Результаты. Метанольные экстракты исследован
ных растений имели антирадикальную активность 
18,27—80,57 %, этанольные — 11,07—79,73 %, вод
ные — 23,31—80,26 %. Антиоксидантная активность 
метанольных экстрактов 1,75——2,72 мг AКЭ на 1 г, 
этанольных экстрактов — 1,62—2,72 мг AКЭ на 1 г, 
водных экстрактов — 1,82—2,66 мг AКЭ на 1 г, или соот
ветственно 1,30—7,51, 0,56—7,76 и 1,19—7,37 мг TЭ 
на 1 г.

Выводы. Полученные данные демонстрируют, что 
в условиях Национального ботанического сада НАН 
Украины экстракты семян исследованных кормовых 
растений характеризуются высоким антиоксидант
ным потенциалом, как и листья или побеги. Антира
дикальная активность экстрактов составила 11,07—
84,60 %. Наименьшие значения этого параметра за
фиксированы у всех этанольных экстрактов. Антиок
сидантная активность, выраженная как АКЭ, была 
максимальной для Bunias orientalis и Galega officinalis и 
минимальной — для Isatis tinctoria, а выраженная как 
ТЭ была наивысшей у метанольных экстрактов Bunias 
orientalis и самой низкой — у этанольных экстрактов 
Bunias erucago. Исследование экстрактов семян куль
тур из разных семейств является необходимым для 
оценки их антиоксидантного потенциала и рекомен
даций относительно их использования.

Ключевые слова: семена, спиртовые и водные экстрак
ты, антирадикальная активность, антиоксидантная 
активность.
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УДК 581.524.1

Н.А. ПАВЛЮЧЕНКО, Н.І. ДОВГАЛЮК
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
Україна, 01014 м. Київ, вул. Тімірязєвська, 1

ФІТОТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ БОРОТЬБИ 
З АЛЕЛОПАТИЧНОЮ ҐРУНТОВТОМОЮ У МОНОКУЛЬТУРНИХ 
НАСАДЖЕННЯХ SYRINGA VULGARIS L.

Мета — проаналізувати вплив гірчиці сарептської (Brassica juncea (L.) Czern.) і тифону (Brassica campestris f. biennis 
DC. )  B. rapa L.) як сидератів на фізіологічний стан рослин, алелопатичні та біохімічні характеристики ґрунту в 
умовах монокультури бузку звичайного (Syringa vulgaris L.).

Матеріал та методи. Сіянці бузку вирощували протягом 18 міс в умовах вегетаційного досліду в посудинах із сірим 
лісовим ґрунтом після монокультури S. vulgaris. Біомасу гірчиці сарептської і тифону додавали у ґрунт спільно та 
окремо у різних концентраціях (2,5 та 5,0 % маси ґрунту). Визначали алелопатичну активність, редокспотенціал, 
вміст фенолів і гумусу в ґрунті, концентрацію основних фотосинтетичних пігментів у листках та приріст сіянців.

Результати. Застосування сидератів сприяло посиленню гуміфікації, зниженню фітотоксичності ґрунту і вмісту 
фенольних сполук, оптимізації редокспроцесів, підвищенню концентрації хлорофілу та каротиноїдів у листках, сти
мулюванню росту сіянців. Виявлено формування адаптивних реакцій пігментного комплексу, спрямованих на стабі
лізацію фотосинтетичного апарату.

Висновок. Встановлено позитивний вплив сидератів, таких як гірчиця сарептська і тифон, на алелопатичні та біо
хімічні характеристики ґрунту, а також фізіологічний стан рослин S. vulgaris за умов алелопатичної ґрунтовтоми.

Ключові слова: Syringa vulgaris L., монокультура, Brassica juncea (L.) Czern., Brassica campestris f. biennis DC. *  B. rapa L., 
алелопатична активність, феноли, гумус, редокспотенціал, фотосинтетичні пігменти.
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Монокультурний сад бузків Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка (НБС) 
НАН України згідно з розпорядженням Кабі
нету Міністрів України від 31 травня 2006 р. 
№ 299р отримав статус національного над
бання, що підтверджує його значущість для 
збереження генетичного різноманіття цінних 
видів та сортів [13]. Колекційний фонд сортів 
бузку звичайного (Syringa vulgaris L.) НБС за
кордонної та вітчизняної селекції є одним із 
світових лідерів за асортиментом. До Держав
ного реєстру сортів рослин України внесено 
сорти, створені в НБС, а саме: Леся Українка, 
Богдан Хмельницький, Вогні Донбасу і Тарас 
Бульба [4].

За допомогою моніторингових досліджень 
виявлено погіршення декоративного та фізіо
логічного стану рослин бузку за тривалого ви
рощування, а систематичне проведення агро

технічних заходів не поліпшувало ситуацію [9]. 
Показано, що однією з причин ґрунтовтоми в 
сирингарії є акумуляція у прикореневому се
редовищі фітотоксинів з алелопатичними влас
тивостями внаслідок біо деградації органічних 
решток, вилуговування опадами тощо [7].

Сучасні фітотехнології широко використо
вують для вирішення низки нагальних еколо
гічних проблем, таких як захист довкілля 
та відновлення деградованих екосистем [20]. 
Вони передбачають залучення рослинних ре
сурсів для: санації повітря від пилу і токсич
них газів; усунення фітопатогенів та шкідни
ків рос лин; знешкодження важких металів, ра
діо нук лідів та органічних забруднювачів у воді 
й ґрунтах; боротьби з опустелюванням, вод
ною та вітровою ерозією; регенерації деградо
ваних ґрунтів унаслідок нераціонального ви
користання мінеральних добрив, забруднення 
пестицидами і продуктами нафтопереробки, 
видобутку корисних копалин, засолення та 
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закислення [1, 11, 17, 18, 20]. Важливим ас
пектом впровадження фітотехнологій є опти
мізіція ха рактеристик ґрунтового середовища, 
спрямована на відтворення його родючості 
[11, 20].

Основними прийомами зазначених фіто
технологій є створення захисних лісосмуг, по
сіви фітосанітарних культур і рослин фітоме
ліорантів. Сидеральні рослини є потужним 
джерелом корисних поживних та біологічно 
активних сполук, які активізують ґрунтову мік
робіоту, тобто ефективним засобом регулю
вання ґрунтових процесів і протидії ґрунто
втомі [11, 18]. Заслуговують на увагу гірчиця 
сарептська (Brassica juncea (L.) Czern.) і тифон 
(Brassica campestris f. biennis DC. + B. rapa L.), які 
є малопоширеними в Україні, але зарекомен
дували себе як перспективні сидеральні куль
тури завдяки цінним якостям [11, 12]. 

Нашими попередніми експериментальни
ми дослідженнями доведено доцільність за
стосування сидератів, зокрема з родини Bras
sicaceae, для зниження фітотоксичності ґрунту 
та поліпшення його біохімічних властивостей 

після тривалого вирощування рослин S. vul
garis [8, 21]. Актуальним є подальший пошук 
найефективніших альтернативних сидераль
них культур як засобу боротьби з алелопатич
ною ґрунтовтомою S. vulgaris.

Мета роботи — проаналізувати вплив гір
чиці сарептської і тифону як сидератів на фі
зіологічний стан рослин, алелопатичні та біо
хімічні характеристики ґрунту в умовах моно
культури S. vulgaris.

Матеріал та методи

Сіянці S. vulgaris, котрі слугували як рослини
фітометри, вирощували в умовах вегетаційно
го досліду [5]. У посудини, підготовлені на
лежним чином, перед посадкою рослин дода
вали сірий лісовий ґрунт ізпід монокультури 
S. vulgaris з ділянки сирингарію НБС НАН 
України разом із подрібненою свіжою біома
сою сидератів за такою схемою: 1 — гірчиця 
сарептська (5,0 % маси ґрунту); 2 — гірчиця 
сарептська (2,5 %); 3 — тифон (5,0 % маси 
ґрунту); 4 — тифон (2,5 %); 5 — гірчиця са
рептська + тифон (5,0 %); 6 — гірчиця сарепт
ська + тифон (2,5 %); 7 — контроль (ґрунт си
рингарію без сидератів). У варіантах з парни
ми комбінаціями сидератів рослинну біомасу 
змішували у співвідношенні 1 : 1.

Дослідження проводили протягом 18 міс 
(2 вегетації). У кінці кожної вегетації (через 6 
та 18 міс після внесення негуміфікованої ор
ганічної речовини) вимірювали приріст сіян
ців. Алелопатичну активність ґрунту оціню
вали методом прямого біотестування [10]. У 
ґрунті аналізували вміст гумусу та фенольних 
речовин методом іонного обміну (десорбції), 
використовуючи іонообмінник КУ28 (Н+) 
як модель кореневої системи з розчинюваль
ною і поглинальною здатністю щодо рухливих 
органічних сполук [3]. Окисновідновний по
тенціал (ОВП, редокспотенціал, Eh) визна
чали в суспензії, яка моделює ґрунтовий роз
чин при співвідношенні ґрунту до дистильо
ваної води 1 : 1, потенціометричним методом 
[15, 19], вміст основних фотосинтетичних піг
ментів (хлорофілів а, b та каротиноїдів) у 
листках — спектрофотометрично [6].
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Рис. 1. Вплив сидератів на алелопатичну активність 
ґрунту в умовах монокультури Syringa vulgaris (біо
тест — приріст коренів Lepidium sativum L.), % щодо 
контролю: 1 — гірчиця сарептська (5,0 % маси ґрунту); 
2 — гірчиця сарептська (2,5 %); 3 — тифон (5,0 %); 4 — 
тифон (2,5 %); 5 — гірчиця сарептська + тифон (5,0 %); 
6 — гірчиця сарептська + тифон (2,5 %)

Fig. 1. Effect of greenmanure on allelopathic activity of the 
soil under Syringa vulgaris monoculture (biotest  — roots 
growth of Lepidium sativum L.), % control: 1 — brown mus
tard (5.0 % by soil weight); 2 — brown mustard (2.5 %); 3 — 
tyfon (5.0 %); 4 — tyfon (2.5 %); 5 — brown mustard + ty
fon (5.0 %); 6 — brown mustard + tyfon (2.5 %)
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Фітотехнологічні засади боротьби з алелопатичною ґрунтовтомою у монокультурних насадженнях Syringa vulgaris L.

Статистичну обробку даних проведено з ви
користанням пакета програм Microsoft Excel 
2007.

Результати та обговорення 

Алелопатичний аналіз ґрунту через 1 міс після 
додавання сидеральної біомаси виявив наяв
ність фітотоксичності 10—30 % щодо контролю, 
що зумовлено, ймовірно, поступовим вивіль
ненням лабільних органічних сполук, вто рин
них метаболітів, які не були задіяні у гуміфі
кації або перебували на її початковому етапі 
(рис. 1). Така тенденція зберігалася для гірчи
ці сарептської (5,0 %) і через 3 міс. У процесі 
деструкції органічної біомаси застосованих 
сидератів установлено рістсти му лю валь ний 
вплив на рослиниакцептори (8 — 63 % що до 
контролю), який був найбільшим для таких 
варіантів: тифон (5,0 %) — 44 % через 12 міс, 

Таблиця 1. Вплив сидератів на динаміку біохімічних характеристик ґрунту в умовах монокультури Syringa vulgaris 

Table 1. Effect of greenmanure on dynamics of soil biochemical characteristics under Syringa vulgaris monoculture

Місяць Контроль
Гірчиця сарептська Тифон Гірчиця сарептська + тифон

5,0 % 2,5 % 5,0 % 2,5 % 5,0 % 2,5 %

ОВП, мВ

1 220,0 ± 6,6 140,0 ± 4,2 165,0 ± 4,9 180,0 ± 5,4 200,0 ± 6,0 173,0 ± 5,2 192,0 ± 5,8
3 200,0 ± 6,0 185,0 ± 5,5 196,0 ± 5,9 215,0 ± 6,4 232,0 ± 6,7 210,0 ± 6,3 225,0 ± 6,7
6 180,0 ± 5,4 230,0 ± 6,9 250,0 ± 5,2 285,0 ± 8,5 270,0 ± 8,1 280,0 ± 8,4 297,0 ± 8,9

12 235,0 ± 7,0 300,0 ± 9,0 285,0 ± 7,5 330,0 ± 9,9 310,0 ± 9,3 350,0 ± 10,5 305,0 ± 9,1
15 210,0 ± 6,3 335,0 ± 10,0 320,0 ± 9,6 370,0 ± 11,1 342,0 ± 10,3 400,0 ± 12,0 385,0 ± 11,5
18 190,0 ± 5,7 344,0 ± 10,3 325,0 ± 9,7 362,0 ± 10,9 340,0 ± 10,2 431,0 ± 12,9 410,0 ± 12,3

Вміст фенольних сполук, мг/кг

1 85,0 ± 2,5 121,2 ± 3,6 112,0 ± 3,4 98,3 ± 2,9 92,1 ± 2,8 115,0 ± 3,4 105,0 ± 3,1
3 96,1 ± 2,9 111,0 ± 3,3 105,1 ± 3,1 95,1 ± 2,8 90,2 ± 2,7 100,0 ± 3,0 93,3 ± 2,8
6 110,2 ± 3,3 96,1 ± 2,9 90,2 ± 2,7 75,1 ± 2,2 83,1 ± 2,5 71,0 ± 2,1 80,0 ± 2,4

12 95,3 ± 2,8 76,0 ± 2,3 82,0 ± 2,5 68,3 ± 2,0 75,2 ± 2,2 58,0 ± 1,7 65,1 ± 1,9
15 92,4 ± 2,8 67,2 ± 2,0 73,1 ± 2,2 56,0 ± 1,7 65,0 ± 1,9 42,0 ± 1,3 48,2 ± 1,4
18 102,0 ± 3,1 62,1 ± 1,9 70,3 ± 2,1 57,1 ± 1,7 60,2 ± 1,8 40,1 ± 1,2 50,0 ± 1,5

Вміст гумусу, %

1 1,51 ± 0,04 1,60 ± 0,05 1,51 ± 0,04 1,70 ± 0,05 1,61 ± 0,05 1,71 ± 0,05 1,52 ± 0,05
3 1,71 ± 0,05 1,62 ± 0,05 1,71 ± 0,05 2,01 ± 0,06 1,81 ± 0,05 1,91 ± 0,06 1,73 ± 0,05
6 1,81 ± 0,05 1,93 ± 0,06 2,11 ± 0,06 2,40 ± 0,07 2,20 ± 0,07 2,51 ± 0,07 2,33 ± 0,07

12 1,60 ± 0,05 2,42 ± 0,07 2,20 ± 0,07 2,72 ± 0,08 2,51 ± 0,07 2,82 ± 0,08 2,61 ± 0,08
15 2,00 ± 0,06 2,71 ± 0,08 2,50 ± 0,07 3,01 ± 0,09 2,93 ± 0,09 3,51 ± 0,10 3,21 ± 0,10
18 1,90 ± 0,06 2,90 ± 0,09 2,60 ± 0,08 3,21 ± 0,10 2,72 ± 0,08 3,42 ± 0,10 3,11 ± 0,09

гірчиця сарептська + тифон (5,0 %) — 63 % 
через 18 міс, гірчиця сарептська + тифон 
(2,5 %) — 59 % через 6 міс. Пік алелопатичної 
активності ґрунту з біомасою гірчиці сарепт
ської (5,0 %) зафіксовано через 12 міс, що ви
являлося стимулюванням росту біотестів на 
25 % щодо контролю.

Біохімічний стан ґрунту аналізували за 
допомогою значень ОВП, який характери
зує загальний перебіг ґрунтових редокс
процесів залежно від наявності органічної 
речовини, хімічного складу рослинних реш
ток тощо [16]. Відзначено зниження рівня 
ОВП ґрунту в 1,1—1,6 разу порівняно з конт
ролем через 1 міс після розкладу сидератів, 
що можна пояснити надходженням вільних 
органічних сполук (табл. 1). При цьому ха
рактер процесів був інтенсивно відновним, 
тоді як у контролі — помірно відновним. 
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Через 3 міс значення ОВП наближалися до 
контрольного або незначною мірою пере
вищували його. Через 6 міс ОВП ґрунту з 
негуміфікованою органічною речовиною си
дератів перевищував контроль у 1,3—1,6 ра зу, 
завдяки чому сформувалися стійкі помір но 
відновні умови.

Протягом другої вегетації відбувалося по
дальше стрімке зростання ОВП в 1,2—2,3 разу 
щодо контролю, що, ймовірно, вказує на по
силення гумусотворних процесів. Причому 
характер редокспроцесів змінювався у бік 
слабковідновних або окисних. У контролі 
впродовж усього експерименту переважали 
інтенсивно та помірно відновні процеси, 
котрі не є сприятливими для гуміфікації. Зі 
збільшенням строку компостування органіч
ної біомаси відбувалося послаблення віднов
них процесів, про що свідчило підвищення 
величини ОВП порівняно з контролем. Мак
симальне зростання редокспотенціалу вста

Таблиця 2. Вплив сидератів на стан фотосинтетичного апарату сіянців Syringa vulgaris

Table 2. Effect of greenmanure on the state of the photosynthetic apparatus of Syringa vulgaris seedlings 

Варіант 
досліду

Хлорофіл, мг/100 г сирої речовини Каротиноїди, 
мг/100 г

сирої речовини

a + b / 
каротиноїди

а b a + b а / b

Через 6 міс після внесення сидератів
1 157,7 ± 4,7 97,5 ± 2,9 255,2 ± 7,6 1,62 ± 0,05 55,2 ± 1,6 4,62 ± 0,14
2 167,2 ± 5,0 103,0 ± 3,1 270,2 ± 8,1 1,62 ± 0,05 59,5 ± 1,8 4,54 ± 0,14
3 175,2 ± 5,2 120,0 ± 3,6 295,2 ± 8,8 1,46 ± 0,04 62,5 ± 1,9 4,72 ± 0,14
4 176,6 ± 5,3 108,4 ± 3,2 285,0 ± 8,5 1,63 ± 0,05 58,1 ± 1,7 4,90 ± 0,15
5 183,0 ± 5,5 127,0 ± 3,8 310,0 ± 9,3 1,44 ± 0,04 64,0 ± 1,9 4,84 ± 0,15
6 190,0 ± 5,7 113,0 ± 3,4 303,0 ± 9,1 1,68 ± 0,05 65,0 ± 1,9 4,66 ± 0,14
7 143,6 ± 4,3 75,0 ± 2,2 218,6 ± 6,5 1,91 ± 0,06 40,0 ± 1,2 5,46 ± 0,16

Через 18 міс після внесення сидератів

1 170,2 ± 5,1 110,0 ± 3,3 280,2 ± 8,4 1,55 ± 0,05 64,0 ± 1,9 4,38 ± 0,13
2 155,3 ± 4,6 105,0 ± 3,1 260,3 ± 7,8 1,48 ± 0,04 56,0 ± 1,7 4,65 ± 0,14
3 200,0 ± 6,0 135,0 ± 4,0 335,0 ± 10,0 1,48 ± 0,04 69,0 ± 2,1 4,85 ± 0,14
4 181,0 ± 5,4 126,0 ± 3,8 307,0 ± 9,2 1,44 ± 0,04 65,0 ± 1,9 4,72 ± 0,14
5 221,0 ± 6,6 154,0 ± 4,6 375,0 ± 11,2 1,43 ± 0,04 72,9 ± 2,2 5,14 ± 0,15
6 206,0 ± 6,2 144,0 ± 4,3 350,0 ± 10,5 1,43 ± 0,03 69,8 ± 2,1 5,01 ± 0,15
7 145,2 ± 4,3 80,0 ± 2,4 225,2 ± 6,7 1,81 ± 0,05 40,0 ± 1,2 5,63 ± 0,17

П р и м і т к а: 1 — гірчиця сарептська (5,0 % маси ґрунту); 2 — гірчиця сарептська (2,5 %); 3 — тифон (5,0 % маси 
ґрунту); 4 — тифон (2,5 %); 5 — гірчиця сарептська + тифон (5,0 %); 6 — гірчиця сарептська + тифон (2,5 %); 7 — 
контроль (ґрунт сирингарію без сидератів).
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Рис. 2. Вплив сидератів на приріст сіянців в умовах 
монокультури Syringa vulgaris, % щодо контролю: 1 — 
гірчиця сарептська (5,0 % маси ґрунту); 2  — гірчиця 
сарептська (2,5 %); 3 — тифон (5,0 %); 4 — тифон 
(2,5 %); 5 — гірчиця сарептська + тифон (5,0 %); 6 — 
гірчиця сарептська + тифон (2,5 %)

Fig. 2. Effect of greenmanure on the seedlings growth 
under Syringa vulgaris monoculture, % control: 1 — 
brown mustard (5.0 % by soil weight); 2 — brown mus
tard (2.5 %); 3 — tyfon (5.0 %); 4 — tyfon (2.5 %); 5 — 
brown mustard + tyfon (5.0 %); 6 — brown mustard + 
tyfon (2.5 %)
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новлено через 18 міс після розкладу біомаси 
гірчиці сарептської спільно з тифоном в обох 
концентраціях і відповідало розвитку слабко
окисних процесів, які вважають цілком прий
нятними для формування поживного режиму, 
росту та розвитку рослин.

Функціональна роль фенольних сполук 
ґрунту полягає не лише у залученні їх у гуму
сотворні процеси як попередників синтезу 
високомолекулярних гумусових речовин, а і 
в участі у хімічних взаємовпливах завдяки 
здатності їх рухливих форм виявляти алело
патичну активність [22]. Саме з ними по в’я
зують наявність ґрунтовтоми у багатьох випад
ках і зокрема у монокультурних насаджен нях 
S. vulgaris [7, 22].

Вміст фенольних сполук у ґрунті зростав у 
1,1—1,4 разу щодо контролю через 1 міс після 
внесення негуміфікованої органічної речови
ни (див. табл. 1). 

Через 3 міс їх кількість залишалася підви
щеною лише під впливом органічних решток 
гірчиці сарептської. Саме в ці періоди транс
формації біомаси сидератів ґрунт набував 
най більшої фітотоксичності. В подальшому 
концентрація фенолів знижувалася в 1,1—2,5 
ра зу порівняно з контролем, причому най
більшою мірою — під впливом органічної 
біо маси гірчиці сарептської спільно з тифо
ном, що свідчить про їх активне залучення у 
процеси гу міфікації. Виявлено позитивний 
вплив фітомаси сидератів на підвищення 
вмісту гумусу в ґрунті в 1,1—1,8 разу порівня
но з конт ролем переважно через 6—18 міс 
після їх деструкції (див. табл. 1).

Фізіологічний стан сіянців бузку оцінюва
ли за вмістом основних фотосинтетичних 
пігментів. Установлено збільшення вмісту хло
рофілів а та b у листках в 1,1—1,6 разу та ка
ротиноїдів у 1,4—1,8 разу щодо контролю під 
час розкладання органічних решток (табл. 2). 
Хлорофіл b виявився чутливішим до впливу 
негуміфікованої органічної речовини, ніж 
хлорофіл а, що відбивалося на його акумуля
ції у листках. Так, вміст хлорофілу b зростав у 
1,3—1,9 разу порівняно з контролем, тоді як 
хлорофілу а — в 1,1—1,4 разу. Під впливом 

біомаси сидератів змінювався також компо
нентний склад пігментів, зростала частка ка
ротиноїдів і хлорофілу b, про що свідчило 
зниження величини каротиноїдного коефі
цієнта, а також співвідношення хлорофілів a 
та b. Таку перебудову в пігментному комп
лексі можна вважати формуванням захисної 
пристосувальної реакції у рослинфітометрів 
під впливом негуміфікованої органічної ре
човини сидератів за умов алелопатичної ґрун
товтоми, адже відомо про адаптивну функцію 
каротиноїдів та зміну співвідношення різ них 
форм хлорофілу [2, 14].

Оптимізація алелопатичних та біохімічних 
характеристик ґрунту, а також функціону
вання фотосинтетичного апарату досліджу
ваних рослин за дії негуміфікованої органіч
ної речовини сидеральних культур сприяло 
стимулюванню ростових процесів сіянців 
бузку на 10—20 % порівняно з контролем для 
гірчиці сарептської, на 21—40 % —  для тифо
ну, на 40—62 % — для суміші гірчиця сарепт
ська + тифон (рис. 2). 

Висновки

За результатами проведених досліджень уста
новлено позитивний вплив негуміфікованої 
органічної речовини сидеральних культур, 
таких як гірчиця сарептська і тифон, на але
лопатичні та біохімічні характеристики ґрун
ту, а також фізіологічний стан рослин S. vul
garis в умовах алелопатичної ґрунтовтоми. 
Відзначено посилення гуміфікації, знижен
ня фітотоксичності ґрунту та вмісту лабіль
них фенольних сполук, оптимізацію окисно
відновних процесів, підвищення концент
рації хлорофілу та каротиноїдів у листках, 
стимулювання росту сіянців. Виявлено фор
мування адаптивних реакцій пігментного 
комплексу, спрямованих на стабілізацію фо
тосинтетичного апарату. Застосування біо
маси гірчиці сарептської спільно з тифоном 
виявилося більш ефективним, ніж окреме їх 
використання. Перспективним є застосуван
ня тифону для усунення наслідків алелопа
тичної ґрунтовтоми в монокультурних наса
дженнях S. vulgaris.
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ФИТОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
БОРЬБЫ С АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИМ 
ПОЧВОУТОМЛЕНИЕМ В МОНОКУЛЬТУРНЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ SYRINGA VULGARIS L.

Цель — проанализировать влияние горчицы сарепт
ской (Brassica juncea (L.) Czern.) и тифона (Brassica 
cam pestris f. biennis DC. 1  B. rapa L.) в качестве сидера
тов на физиологическое состояние растений, алле
лопатические и биохимические характеристики поч
вы в условиях монокультуры сирени обыкновенной 
(Sy ringa vulgaris L.).

Материал и методы. Сеянцы сирени выращивали в 
течение 18 мес в условиях вегетационного опыта в 
сосудах с серой лесной почвой после монокультуры 
S. vulgaris. Биомассу горчицы сарептской и тифона 
добавляли в почву совместно и по отдельности в раз
ных концентрациях (2,5 и 5,0 % массы почвы). Опре
деляли алелопатическую активность, редокспо тен
циал, содержание фенолов и гумуса в почве, концен
трацию основных фотосинтетических пигментов в 
листьях и прирост сеянцев.

Результаты. Применение сидератов способствова
ло усилению гумификации, снижению фитотоксич
ности почвы и содержания фенольных соединений, 
оптимизации редокспроцессов, повышению кон
центрации хлорофилла и каротиноидов в листьях, 
стимулированию роста сеянцев. Выявлено формиро
вание адаптивных реакций пигментного комплекса, 
направленных на стабилизацию фотосинтетического 
аппарата.

Вывод. Установлено положительное влияние сиде
ратов, таких как горчица сарептская и тифон, на ал
лелопатические и биохимические характеристики 
почвы, а также физиологическое состояние растений 
S. vulgaris в условиях аллелопатического почвоутом
ления.

Ключевые слова: Syringa vulgaris L., монокультура, Brassica 
juncea (L.) Czern., Brassica campestris f. biennis DC. 1  
B. rapa L., аллелопатическая активность, фенолы, гу
мус, редокспотенциал, фотосинтетические пигменты.

N.A. Pavliuchenko, N.I. Dovhaliuk

M.M. Gryshko National Botanical Garden,
National Academy of Sciences of Ukraine,
Ukraine, Kyiv

PHYTOTECHNOLOGICAL FOUNDATIONS 
OF FIGHTING WITH ALLELOPATHIC 
SOIL SICKNESS IN SYRINGA VULGARIS L. 
MONOCULTURAL PLANTINGS

Objective — to analyze the effect of brown mustard (Bras
sica juncea (L.) Czern.) and tyfon (Brassica campestris f. 
biennis DC. 1  B. rapa L.) as greenmanure on the physio
logical state of plants, allelopathic and biochemical charac
teristics of the soil in monoculture conditions of lilac 
(Syringa vulgaris L.).

Material and methods. Seedlings of lilac were grown for 
18 months under greenhouse conditions in pots with gray 
forest soil after monoculture of S. vulgaris. Biomass of 
brown mustard and tyfon was added to the soil jointly and 
separately in different concentrations (2.5 and 5.0 % by 
soil weight). The allelopathic activity, redox potential, the 
content of phenolic compounds and humus in soil, the 
concentration of the main photosynthetic pigments in 
leaves and seedlings growth were determined.

Results. Application of greenmanure contributed to 
increased humification, reduced soil phytotoxicity and 
the content of phenolic compounds, optimization of re
dox processes, increased chlorophyll and carotenoids 
concentrations in the leaves, and stimulation of seedlings 
growth. The formation of adaptive reactions of the pig
ment complex aimed at stabilizing the photosynthetic ap
paratus was found.

Conclusion. The positive influence of brown mustard 
and tyfon as greenmanure on the allelopathic and bio
chemical characteristics of the soil, as well as the physio
logical state of S. vulgaris plants in the conditions of the 
allelopathic soil sickness was established.

Key words: Syringa vulgaris L., monoculture, Brassica jun
cea (L.) Czern., Brassica campestris f. biennis DC. 1  B. rapa L., 
allelopathic activity, phenolic compounds, humus, redox 
potential, photosynthetic pigments.
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ГОРІХ СЕРЦЕПОДІБНИЙ ТА Г. АЙЛАНТОЛИСТИЙ 
(JUGLANS CORDIFORMIS MAХIM., J. AILANTIFOLIA CARR.) 
В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ: ПІДСУМКИ ІНТРОДУКЦІЇ 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Мета — дослідити історію інтродукції двох видів горіха — Juglans cordiformis Maхim. та J. ailantifolia Carr. в умовах 
Лісостепу України; підбити підсумки багаторічної цілеспрямованої інтродукції цих видів у Лісостепу України; окрес
лити перспективи їх використання. 

Матеріал та методи. Предмет досліджень — багаторічні насадження інтродукованих видів роду Juglans — J . cor
diformis та J. ailantifolia. Дослідження проведено за загальноприйнятими методиками у колекційних насадженнях відді
лу дендрології Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України та міських насадженнях м. Києва.

Результати. Визначено зимо і посухостійкість J. cordiformis та J. ailantifolia. Вид J. ailantifolia менш зимостійкий 
(34 бали) та посухостійкий (23 бали) порівняно з J. cordiformis (2 та 4 бали відповідно). Аналіз біохімічного складу 
плодів підтвердив харчову цінність ядра J. cordiformis та J. ailantifolia. Вміст жиру в плодах досліджених видів пере
вищує такий у J. regia (62,8 і 61,4 % проти 58,4% ), вміст білка в плодах J. cordiformis становить 43,1 %, у пло дах 
J. ailantifolia — 41,2 %, що втричі більше порівняно з J. regia.

Висновки. Посухостійкість J. ailantifolia (23 бали) виявилась нижчою порівняно з J. cordiformis (4 бали). Дослі
дження вмісту антоціанів у пагонах показало, що під час зниження температури повітря вміст антоціанів різко 
збільшується. В J. cordiformis вміст антоціанів взимку становить 522,67 мг /100 г сухої речовини, а в J. ailantifolia — 
378,95 мг/100 г сухої речовини, що підтверджує результати візуальних спостережень за шкалою зимостійкості 
С.Я. Соколова. Цей показник в J. cordiformis оцінено 2 балами (підмерзають кінці пагонів минулого року вегетації), а 
в J. ailantifolia — 3—4 балами (підмерзають пагони минулого року на всю довжину, іноді підмерзають пагони остан
ніх двох років). J. ailantifolia та J. cordiformis можна використовувати в садовопарковому господарстві Лісостепу 
України як цінні харчові рослини. J. ailantifolia потребує додаткового зволоження у посушливий період та застосу
вання агрономічних заходів для підвищення його зимостійкості.

Ключові слова: інтродукція, інвентаризація, біохімічний склад плодів, біоекологічні особливості, абіотичні чин
ники, дендрометрична характеристика, антоціани.

Хоча загальний ареал представників роду Го
ріх (Juglans) досить великий, вони поширені 
обмежено і фрагментарно в Європі та Азії — 
від півден ної частини Балканського півостро
ва до пів ніч нозахідних Гімалаїв і далі через 
Китай на схід до Японії, а також на невеликих 
ділянках у районах Північної, Центральної та 
Південної Америки.

З 1930х років ХХ ст. у США триває селек
ційна робота з виведення тонкошкаралупних 
сортів. Цінність становлять не лише плоди 
горіхів. Жителі Далекого Сходу використо

вують в їжу сік горіха серцеподібного (J. cor
diformis Maxim.) і г. айлантолистого (J. ailanti
folia Carr.).

У країнах Європи ці горіхи досить пошире
ні. Уперше вони були введені в культуру у 
Франції голландським ботаніком Ф.Ф. Зі
больдом у 1886 р., у США — у 1860 р. [12].

В Україні культивують близько 10 видів. 
Перші спроби масового вирощування горіха 
серцеподібного зроблені в 1950х роках ХХ ст. 
у Харківській області. В.І. Добровольский [12] 
дійшов висновку, що культивувати г. серцепо
дібний можна в таких самих умовах, що і горіх 
волоський (J. regia L.).
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Природний ареал видів поділяють на азій
ський і північноамериканський. До азійських 
видів належать: J. cordiformis, J. ailantifolia, J. man
ds hurica Maxim., J. regia, до американських  — J. ma
jor Torr., J. nigra L., J. rupestris Engelm., J. cinerea L.

Думки учених щодо видового складу роду 
Горіх відрізняються (від 9 до 40 видів). Це 
пов’язано з тим, що деякі учені вважають 
окремі види формами, а інші навпаки. Так, 
Juglans cordiformis Максимович визнає як ок
ремий вид, а Makino — як форму J. sieboldiana, 
тобто J. ailantifolia [20].

J. cordiformis — дерево, яке досягає 20 м у висо
ту, з ажурною шатроподібною кроною. Лист ки 
великі (50—100 см), з 11—15 парами зубчастих 
листочків. Цвіте і плодоносить рясно. Жіночі 
квітки з червоними рильцями зіб рані по 10—
20 шт. у довгі прямі звисаючі китиці на кінцях 
гілок. Чоловічі сережки до 30 см зав довжки, 
розташовані по 2—5 у пазухах листків. Плоди 
по 8—12 шт. зібрані у китиці, зелені, опушені, 
залозисті, серцеподібної форми, до 5 см у діа
метрі, гостроверхівкові. Культивують в Ук
раїні, Білорусі, Прибалтиці. У природі поши
рений на Курильських островах, о. Сахалін, у 
гірських лісах Японії на островах Хонсю та 
Хокайдо.

J. ailantifolia — дерево, яке досягає 20 м у ви
соту, 1,5 м у діаметрі. Крона ажурна, шатропо
дібна. Листки ростуть на кінцях гілок, великі, 
чергові, непарнопірчастоскладні, 40—60 (100) см 
завдовжки і 40 см завширшки, з коричневим, 
за лозистоопушеним черешком, на якому роз
ташовано від 9 до 21 листочка, рідковолосис ті, 
зверху — світлозелені, знизу — світліші, вкри ті 
густішим рудуватим або жовтуватим опушен
ням. Рослина однодомна. Цвіте і плодоносить 
рясно. Маточкові квітки по10—20 шт. зібрані 
у довгі, прямі, звисаючі китиці на кінцях гі
лок. Приймочки малинового кольору. Тичин
кові сережки до 30 см завдовжки, розташовані 
по 2—5 у пазухах листків. Плоди округлі або 
яйцеподібні, до 5 см завдовжки, з волосистою, 
клейкою поверхнею, до 20 шт. зібрані у зви
саючі китиці. 

 Поширений на Курильских островах (о. Ку
нашир), на півдні о. Сахалін, у гірських лісах 

Японії (острови Хондо, Хоккайдо, Хонсю, 
Кюсю та ін.), де росте у змішаних хвойних і 
листяних угрупованнях. 

Від 43° пн.ш. на о. Хоккайдо до 38 — 36° пд.ш. 
на о. Хонсю на схилах гір розташовані хвойно
широколистяні та листопадні широколистяні 
ліси, в яких природно зростають горіхи серце
подібний та айлантолистий. Кліматичні умови 
цієї зони сприятливі для зростання листопад
них дерев з широкою листковою пластинкою. 
Помірно континентальні повітряні маси при
носять опади з океанів (від 400 до 600 мм), пере
важно в теплу пору року. Середня температура 
січня — 8—0 °C, липня — 20—24 °С.

Мета — дослідити історію інтродукції двох 

видів горіха — J. cordiformis та J. ailantifolia в 
умовах Лісостепу України; підбити підсумки 
багаторічної цілеспрямованої інтродукції цих 
видів у Лісостепу України; окреслити перспек
тиви їх використання.

Матеріал та методи 

Об’єктом досліджень були два інтродукова
них види горіха — J. cordiformis та J. ailantifolia. 
Предмет досліджень — багаторічні насаджен
ня цих видів у м. Києві. Біохімічні досліджен
ня проведено у Національному ботанічному 
саду імені М.М. Гришка (НБС) НАН України. 
Методи досліджень — загальноприйняті лісів
ничі та статистичні. Зимостійкість визначали 
за 8бальною шкалою С.Я. Соколова (1957), 
посухостійкість — за 6бальною шкалою 
С.С. П’ят ницького (1961) та лабораторно 
польовою методикою М.Д. Кушніренка (1975) 
(обводненість і дефіцит вологи в листках, 
водоутримувальну здатність листків).

Кількість антоціанів визначали фотоелек
троколориметричним методом за довжини 
хвилі 530 нм з використанням спиртової ви
тяжки з гомогенату рослинної сировини, під
кисленої 3,5 % соляною кислотою (Кривен
цов, 1982).

Результати та обговорення

У м. Києві горіхи серцеподібний і айланто
листий вирощують у НБС у колекційних на
садженнях дендрарію з 1950х років ХХ ст. 
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(рис. 1). Масштабні алейні та групові посадки 
цих видів розташовані у насадженнях Вистав
кового центру (ВЦ). 

За результатами інвентаризації встановлено 
дендрометричні показники рослин (табл. 1).

В умовах Києва при обстеженні дерев уста
новлено, що інтродуковані J. cordiformis та 
J. ailantifolia досягли репродуктивної фази роз
витку. Врожай щорічний. За 6бальною шка
лою Каппера — 5—6 балів. Фенологічні ритми 

Таблиця 1. Дендрометрична характеристика насаджень горіха у Виставковому центрі 
і Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України 

Table 1. Dendrometric characteristic of Juglans plantings in Exhibition Centre 
and M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine

Вид

Походження посадкового 
матеріалу

Рік інтродукції Вік, роки Висота, м
Діаметр 

стовбура, см

ВЦ НБС ВЦ НБС ВЦ НБС ВЦ НБС ВЦ НБС

J. cordiformis Місцева 
репродук
ція

Місцева ре
продукція

1950 1957 67 60 14 12 45 40

J. ailantifolia Невідоме Українська 
сільськогос
подарська 
академія

1960 1960 57 57 12 13,5 50 55

a b c

d e f

Рис. 1. Суцвіття та плоди горіхів: a — тичинкові суцвіття J. ailantifolia; b — маточкові суцвіття J. ailantifolia; c — 
плоди J. cordiformis, які дозрівають; d — плоди J. ailantifolia, які дозрівають; e — плоди J. cordiformis; f — плоди 
J. ailantifolia

Fig. 1. Inflorescences and fruits of Juglans: a — male inflorescences of J. ailantifolia; b — female inflorescences of 
J. ailantifolia; c — ripening fruits of J. cordiformis; d — ripening fruits of J. ailantifolia; e — fruits of J. cordiformis; f — 
fruits of J. ailantifolia
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Також було досліджено вміст антоціанів у 
пагонах у період завершення вегетації, зимово
го спокою та виходу зі стану спокою (рис. 2). 
Результати досліджень показали, що під час 
зниження температури повітря вміст антоці
анів різко збільшується, що свідчить про їх 
роль як стресових метаболітів. У J. cordifor
mis вміст антоціанів становив у середньому 
522,67 мг/100 г сухої речовини, у J. ailantifolia — 
378,95 мг/100 г сухої речовини, що підтвер
джує результати візуальних спостережень за 
шкалою С.Я. Соколова.

Таким чином, за результатами візуального 
визначення морозостійкості (Соколов, 1957), 
підтвердженими вмістом антоціанів у паго
нах, встановлено, що J. cordiformis більш зи
мостійкий порівняно з J. ailantifolia.

З огляду на те, що в Україні спостерігається 
тенденція до антициклональної погоди з трива
лими бездощовими періодами, високими темпе
ратурами і сухістю повітря, доцільність вив чення 
посухостійкості рослин роду Juglans, які ростуть 
в умовах природного зволоження без додатково
го поливу, є актуальною, оскільки в літературі 
немає узагальнених даних щодо посухо стійкості 
досліджуваних видів рослин. Відбір листків про
водили протягом трьох літніх місяців — у період 
найбільшого напруження водного режиму.
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Рис. 2. Вміст антоціанів у пагонах представників роду 
Juglans: 1 — J. ailantifolia; 2 — J. cordiformis

Fig. 2. The content of anthocyanins in sprouts of repre
sentatives of the genus Juglans: 1 — J. ailantifolia; 2 — 
J. cordiformis

Таблиця 2. Показники водного режиму листків представників роду Juglans

Table 2. Indicators of water regime of leaves of representatives of the genus Juglans

Вид
Втрата води листками 

через 1 год після збору, %
Втрата води листками 

через 4 год після збору, %
Втрата води листками 

через 24 год після збору, %

J. ailantifolia 5,0 13,0 46,0
J. cordiformis 1,4 12,0 26,0

Таблиця 3. Стійкість до абіотичних чинників представників роду роду Juglans, бал

Table 3. Resistance to abiotic factors of representatives of the genus Juglans, points

Показник
Вид

J. cordiformis J. ailantifolia

Зимостійкість 2 34
Посухостійкість 4 23

рослин зазначених видів відповідають вегета
ційному періоду в регіоні: J. ailantifolia — 197 
днів, J. cordiformis — 203 дні. 

Зимостійкість J. cordiformis становила 2 бали 
(підмерзають кінці пагонів минулого року ве
гетації), J. ailantifolia — 34 бали (підмерзають 
пагони минулого року на всю довжину, іноді 
підмерзають пагони останніх двох років). Де
рева J. cordiformis та J. ailantifolia формують 
один, іноді — два стовбури. Трап ляються мо
розобоїни на стовбурах, в J. аilan ti folia — вони 
значніші та глибші. 
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Таблиця 4. Біохімічна та якісна характеристика плодів представників роду Juglans

Table 4. Biochemical and qualitative characteristics of fruits of representatives of the genus Juglans

Місце 
зростання

Вид
Маса 

плоду, г

Товщина 
перикарпію, 

мм

Маса пери
карпію, г

Вміст 
ядра,%

Маса 
ядра, г

Вміст
ліпідів,%

Вміст
білка, %

НБС J. ailantifolia 4,8 2,0 3,5 23,0 1,3 62,8 41,2
J. cordiformis 5,0 2,1 3,2 37,0 1,8 60,2 43,1
J. regia 12,0 1,5 6,0 40.0 5,7 59,5 11,0

ВЦ J. ailantifolia 5,8 2,2 4,2 22,5 1,6 60,1 40,1
J. cordiformis 5,4 1,5 3,1 38,0 2,3 61,4 41,1
J. regia 13,0 1,1 5,0 35,0 7,7 58,4 15,0

Адаптивний потенціал до посухи видів роду 
Juglans визначали за методикою Кушніренко 
(1975). Застосовано лабораторнопольові ме
тоди оцінки посухостійкості. 

Обводненість листків у J. ailantifolia в серед
ньому становила 71,0 %, у J. cordiformis — 27,8 %. 
Це свідчить про те, що J. ailantifolia потребує 
більше вологи, ніж J. cordiformis.

Дефіцит води в листках J. ailantifolia в серед
ньому становив 12,5 %, у J. cordiformis — 10, 4 %. 
Таким чином, J. ailantifolia потребує більшої 
кількості води порівняно з J. cordiformis. 

Вивчено водний режим листків (табл. 2).
За 24 год в J. ailantifolia втрата води станови

ла 46 % від первинного показника, у J. cordifor
mis — 26 %. Це свідчить про те, що випарову
вання вологи листками J. ailantifolia відбува
ється вдвічі швидше порівняно з J. cor di formis. 

Результати лабораторнопольових до слі джень 
підтверджено візуальними спостереженнями 
з використанням шкали С.С. П’ят ницького. 
Посухостійкість J. ailantifolia (2—3 бали) вияви
лася нижчою порівняно з J. cordiformis (4 бали).

При вивченні посухостійкості та зимостій
кості встановлено, що J. cordiformis є стійкі
шим до абіотичних чинників в умовах Лісо
степу порівняно з J. ailantifolia (табл. 3).

У зв’язку з тим, що плоди J. cordiformis та 
J. ailantifolia є їстівними, а рослини плодоно
сять щорічно, проведено їх якісний та біохі
мічний аналіз порівняно з J. regia (табл. 4).

Найменшу масу плодів зафіксовано в J. ailan
tifolia (4,8 г), а найбільшу — в J. regia (13,0 г), 

найменшу товщину перикарпію — в J. regia 
(1,1 мм), найбільшу — в J. ailantifolia (2,2 мм), 
найбільший вміст ядра — в J .cordiformis (40,0 %), 
найменший — в J. ailantifolia (22, 5 %). 

Вивчення біохімічного складу горіхів J. cor
diformis, J. ailantifolia та J. regia проведено в 
НБС. Установлено, що за вмістом жиру вони 
відрізняються незначно, найбільша його кіль
кість — у ядрі горіхів айлантолистого та сер
цеподібного — 62,8 і 61,4 %. Вміст білка у J. cor
diformis становить у середньому 43,1 %, у J. ailan
tifolia — до 41,2 %, що втричі більше порівняно 
з J. regia. Отримані нами результати узгоджу
ються з літературними даними [20], які під
тверджують харчову цінність плодів досліджу
ваних видів. В університеті м. Торонто (Кана
да) проведено біохімічні дослідження плодів 
горіхів серцеподібного та айлантолистого. 
З’ясувалося, що порівняно з J. regia ядро J. cordi
formis та J. ailantifolia містить утричі більше 
білка.

Висновки

Інтродукцію горіха серцеподібного та айлан
толистого в Лісостепу України розпочато в 
1950х роках ХХ ст. 

Обводненість листків у J. ailantifolia в серед
ньому становила 71 %, у J. cordiformis — 27,8 %, 
тобто J. ailantifolia потребує більше вологи, ніж 
J. cordiformis. Дефіцит води в листках J. ailantifo lia 
в середньому становив 12,5 %, а в J. cordiformis — 
10,4 %. Це свідчить про те, що J. ailantifolia 
потребує більшої кількості води порівняно з 
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J. cordiformis. За 24 год у J. ailantifolia втрата води 
становила 46 % від первинного показника, у J. 
cordiformis — 26 %, тобто випаровування воло
ги листками J. ailantifolia відбувається вдвічі 
швидше порівняно з J. cordiformis. Результати 
ла бо ра торнопольових досліджень підтвер дже
ні візуальними спостереженнями з викорис
танням шкали С.С. П’ятницького. Посухо
стій кість J. ailantifolia (2—3 бали) виявилася 
нижчою порівняно з J. cordiformis (4 бали).

Дослідження вмісту антоціанів у пагонах 
виявило, що під час зниження температури 
повітря вміст антоціанів різко збільшується: в 
J. cordiformis — до 522,67 мг/100 г сухої речо
вини, у J. ailantifolia — 378,95 мг/100 г сухої 
речовини, що підтверджує результати візуаль
них спостережень за шкалою С.Я. Соколова: 
в J. cordiformis підмерзають кінці пагонів ми
нулого року вегетації, а в J. ailantifolia — пагони 
минулого року на всю довжину, іноді — паго
ни останніх двох років. Це дає підставу вико
ристовувати антоціани як біохімічні мар кери 
рівня адаптованості досліджуваних видів.

За результатами візуального визначення 
морозостійкості (Соколов, 1957) виявилося, 
що J. ailantifolia менш зимостійкий (3—4 бали) 
порівняно з J. cordiformis (2 бали).

Аналіз біохімічного складу плодів підтвердив 
харчову цінність ядра J. cordiformis та J. ailan tifolia. 
За вмістом жиру вони відрізняються незнач
но, найбільша його кількість в ядрі го ріхів 
айлантолистого та серцеподібного — 62,8 і 
61,4 % проти 58,4 % у J. regia. Вміст білка у J. cor
diformis становить 43,1 %, у J. ailantifolia — 
41,2 %, що втричі більше порівняно з J. regia. 
Найбільший вихід ядра — в J. cordiformis (40,0 % 
проти 22,5 % в J. ailantifo lia).

Досліджені види є цінними рослинами як для 
озеленення міст, так і для харчової промисло
вості. За результатами багаторічних інтродукцій
них випробувань установлено, що J. ailantifolia в 
умовах Лісостепу України менш перспективний 
(потребує додаткового зволоження в посушли
вий період та застосування агрономічних заходів 
для підвищення його зимостійкості), ніж J. cor
diformis, який виявився стійкішим до абіотичних 
чинників.
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ОРЕХ СЕРДЦЕВИДНЫЙ 
И О. АЙЛАНТОЛИСТНЫЙ (JUGLANS 
CORDIFORMIS MAХIM., J. AILANTIFOLIA CARR.): 
ИТОГИ ИНТРОДУКЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Цель — исследовать историю интродукции двух видов 
ореха — Juglans cordiformis Maхim и J. ailantifolia Carr. в ус
ловиях Лесостепи Украины; подвести итоги многолет ней 
целенаправленной интродукции этих видов в Лесостепи 
Украины; очертить перспективы их использования.

Материал и методы. Предмет исследований — 
многолетние насаждения интродуцированных видов 
рода Juglans — J. cordiformis и J. ailantifolia. Исследова
ние проведено по общепринятым методикам в коллек
ционных насаждениях отдела дендрологии Нацио
нального ботанического сада имени Н.Н. Гришко 
НАН Украины и городских насаждениях г. Киева.

Результаты. Определена зимо и засухоустойчи
вость J. cordiformis и J. ailantifolia. Вид J. ailantifolia ме
нее зимостойкий (3—4 балла) и засухоустойчивый 
(2—3 балла) по сравнению с J. cordiformis (2 и 4 балла 
соответственно). Анализ биохимического состава пло
дов подтвердил пищевую ценность ядра J. cordiformis 
и J. ailantifolia. Содержание жира в плодах исследо
ванных видов превышает такое у J. regia (62,8 и 61,4 % 
против 58,4 %), содержание белка в плодах J. cordifor
mis составляет 43,1 %, в плодах J. ailantifolia — 41,2 %, 
что втрое больше по сравнению с J. regia.

Выводы. Засухоустойчивость J. ailantifolia (23 бал
ла) оказалась ниже по сравнению с J. cordiformis (4 бал
ла). Исследование содержания антоцианов в побегах 
показало, что во время снижения температуры воз
духа содержание антоцианов резко увеличивается. У 
J. cordiformis содержание антоцианов зимой составля
ет 522,67 мг/100 г сухого вещества, а у J. ailantifolia — 
378,95 мг/100 г сухого вещества, что подтверждает 
результаты визуальных наблюдений по шкале зимо
стойкости С.Я. Соколова. Этот показатель у J. cordi
formis оценен 2 баллами (подмерзают концы побегов 
прошлого года вегетации), а у J. ailantifolia — 3—4 бал
лами (подмерзают побеги прошлого года на всю длину, 
а иногда — побеги последних двух лет). J. ailantifolia и 
J. cordiformis можно использовать в са довопар ковом 
хозяйстве Лесостепи Украины как цен ные пище
вые растения. J. ailantifolia требует дополнительного 
увлажнения в засушливый период и применения аг
рономических мероприя тий для повышения его зи
мостойкости.

Ключевые слова: интродукция, инвентаризация, био
химический состав плодов, биоэкологические особен
ности, абиотические факторы, дендрометрическая ха
рактеристика, антоцианы.
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THE JUGLANS CORDIFORMIS MAXIM. 
AND J. AILANTIFOLIA CARR. IN CONDITIONS 
OF FORESTSTEPPE OF UKRAINE: RESULTS 
OF INTRODUCTION AND PROSPECTS OF USE

Objective — to investigate the history of introduction of two 
species of nuts — Juglans cordiformis Maxim and J. ailanti
folia Carr. in conditions of ForestSteppe of Uk raine; to sum 
up the results of longterm purposeful introduction of 
these species in ForestSteppe of Uk raine; to outline the 
prospects of their use.

Material and methods. Subject of the research — pe
rennial plantations of introduced species of the genus Jug
lans — J. cordiformis and J. ailantifolia. The studies were 
carried out according to the generally accepted methods 
in the collection plantings of the Department of dendrol
ogy of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the 
NAS of Ukraine and in the urban plantings of Kyiv.

Results. Wintering and drought tolerance J. cordiformis 
and J. ailantifolia was identified. Species J. ailantifolia 
less win terhardy (3—4 points) and droughtresistant 
(2—3 points), compared with J. cordiformis (2 and 4 points, 
respectively). Analysis of the biochemical composition of 
the fruit confirmed the nutritional value of the nucleus 
J. cordiformis and J. ailantifolia. The fat content in the 
fruits of the studied species exceeds that in J. regia (62.8 
and 61.4 % versus 58.4 %), the protein content in fruits of 
J. cordiformis is 43.1%, in fruits of J. ailantifolia — 41.2 %, 
which is three times more compared with J. regia.

Conclusions. Winter and drought resistance of J. ailan
tifolia (23 points) was lower compared to J. cordiformis 
(4 points). The study of the content of anthocyanins in 
the shoots showed that during a decrease in air tempera
ture, the content of anthocyanins increases sharply. In J. cor
diformis, the content of anthocyanins in winter is 522.67 
and in J. ailantifolia — 378.95 mg/100 g of dry matter, con
firming the results of visual observations on the scale of 
winter hardiness of S.Ya. Sokolov. This index in J. cordi
formis is 2 points (freeze the ends of shoots last year vegeta
tion), and in J. ailantifolia 3—4 points (freeze shoots last 
year for the entire length, and sometimes freeze shoots last 
two years). J. cordiformis and J. ailantifolia can be used in 
the garden and park economy of the ForestSteppe of Uk
raine as valuable food plants. J. ailantifolia is particularly in 
need of additional moisture in the dry period. The use of 
agronomic measures to increase its winter hardiness.

Key words: introduction, inventory, biochemical composi
tion of fruits, bioecological features, abiotic factors, den
drometric characteristics, anthocyanins.
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ОЛЕКСАНДР ФОН ГУМБОЛЬДТ —
ОСНОВОПОЛОЖНИК ФІТОГЕОГРАФІЇ
(до 250річчя від дня народження)

Мета — висвітлити життєвий шлях, наукові досягнення та внесок у становлення і розвиток фітогеографії, 
інтродукції рослин та охорони фіторізноманіття видатного німецького географа і натураліста Олександра фон 
Гумбольдта.

Матеріали та методи. Проаналізовано наукові праці О. фон Гумбольдта та публікації про його життя і наукову 
діяльність.

Результати. Розглянуто внесок О. фон Гумбольдта в розвиток природознавства, охарактеризовано його наукову 
діяльність як основоположника фізичної географії, порівняльної кліматології та фітогеографії. Підкреслено важли
вість фітогеографічних концепцій О. фон Гумбольдта для становлення інтродукції рослин та охорони флористичного 
різноманіття.

Висновок. Написані в першій половині XIX ст. фітогеографічні праці О. фон Гумбольдта є актуальними і нині 
щодо трактування багатьох фітогеографічних проблем.

Ключові слова: Олександр фон Гумбольдт, фітогеографія, Південна Америка, інтродукція рослин, охорона фіто
різноманіття.
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У цьому році виповнюється 250 років від дня 
народження видатного німецького географа і 
натураліста, основоположника фітогеографії 
Олександра фон Гумбольдта.

О. фон Гумбольдт народився 14 вересня 1769 р. 
у Берліні в сім’ї пруcського офіцера. Дитинство 
та юність він провів у родовому замку Тегель по
близу Берліна. Олександр та йо го старший брат 
Вільгельм (знаменитий лінг віст, літературозна
вець, мистецт во знавець, дипломат) здобули хо
рошу домашню середню освіту. Ще в ранньому 
дитинстві вони оволоділи анг лійською, фран
цузькою, грецькою та латинською мовами.

У 1787 р. брати Гумбольдти вступили до 
Франк фуртського університету, пізніше про
довжили навчання в Геттінгенському універ
ситеті. У Геттінгені Олександр познайомився з 
Георгом Форстером — учасником другого кру
госвітнього плавання Джеймса Кука. Здійс не
ний Форстером опис цієї подорожі започатку
вав новий науковохудожній жанр літератури. 

Спілкування з Форстером під час спільної по
дорожі по Рейну і до Голландії, Англії та Франції 
було для молодого Гумбольдта чудовою школою 
вивчення та опису природи. Воно посилило 
його прагнення до далеких подорожей.

Подальшу освіту Олександр фон Гумбольдт 
здобував у Гамбурзькій промисловій академії, 
де студіював грошовий обіг та бухгалтерію, а 
весь вільний час присвячував вивченню бо
таніки та мінералогії. У цей час він публікує 
свою першу наукову працю «Мінералогічні 
спостереження над деякими рейнськими ба
зальтами». Бажання вдосконалити знання з 
геології привело Гумбольдта до Фрейберзької 
гірничої академії, ректором якої був осново
положник мінералогії А.Г. Вернер [1, 2].

Завершивши в 1792 р. університетську осві
ту, Олександр фон Гумбольдт обійняв посаду 
обербергмейстера в Баварії. Він активно пра
цював над відновленням занедбаних копа
лень, організовував школу гірничої справи в 
Штебені, займався вивченням газів, які на
громаджуються в шахтах, та винайшов безпечну 
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шахтну лампу. За архівними даними він ви
вчив історію гірничої справи в Німеччині. Ін
спекційні поїздки по Німеччині, Австрії та 
Польщі сприяли безпосередньому детально
му ознайомленню з геологічною будовою цієї 
частини Європи. Він вивчав також флору крип
тогамів у шахтах Фрейберга і в 1793 р. за мате
ріалами цих досліджень опублікував першу 
ботанічну працю «Flora Freibergensis speci
men...» [3], присвятивши її молодому, але вже 
відомому ботаніку, автору «Флори Берліна» 
Карлу Вільденову, який значною мірою впли
нув на формування Гумбольдта як ботаніка.

Уже в ранніх наукових працях Олександра 
Гумбольдта виявляється його характерна риса 
вченого — прагнення виявити спільну основу різ
норідних явищ і осягнути природу як єдине ціле. 
Основною метою його життя стає фізичний 
опис світу, для цього необхідно було здійснити 
подорожі до маловивчених частин Земної кулі.

Після смерті матері в 1796 р., Гумбольдт, 
отримавши свою частину спадку (85 тис. тале
рів), вийшов у відставку з державної служби. У 

1799—1804 рр. разом з французьким ботаніком 
Еме Бонпланом він досліджував природу Ла
тинської Америки (рис. 1). 5 червня 1799 р. на 
кораблі «Пісарро» вони вирушили з іспансько
го порту Ла Корунья до Канарських островів і 
після нетривалої зупинки та дослідження при
роди архіпелагу відпливли до порту Кумана на 
побережжі Венесуели. Від цього порту марш
рут експедиції пролягав до Каракаса і далі до 
річки Оріноко. Вони допливли до того місця, 
де від Оріноко відходить рукав Ка сік’я ре, який 
впадає в р. РіуНегру. Від форту СанКар лос на 
березі РіуНегру мандрівники повернулись 
до Оріноко і далі направились до Карибського 
мо ря. У листопаді 1800 р. вони відпливли на 
Кубу, а звідти — до Картахени і по р. Магдалена 
піднялися до порту Окун, звідки виїхали до 
Кіто. Провівши дослідження Анд на території 
Перу та Еквадору, Гумбольдт з Бонпланом при
були до Ліми. У грудні 1802 р. від порту Гуян
кіль мандрівники відпливли до Акапулько і ви
рушили до Мехіко, в травні 1804 р. вони при
пливли до Гавани, звідки направилися до 
Філадельфії (США). 9 липня 1804 р. після май
же 5річного перебування в Америці Гумбольдт 
з Бонпланом відпливли до Європи і 3 серпня 
прибули до Бордо (Франція) [1].

Загалом мандрівники пройшли 15 тис. км, 
зокрема по важкодоступних місцях, де до них не 
ступала нога європейця, і піднялись по схилу 
вулкана Чімборасо на висоту 5760 м, на яку до 
цього ніхто не піднімався. Експедицію Гумболь
дта справедливо називають «другим відкриттям 
Америки». До її проведення в Південній Аме
риці були визначені координати лише одного 
пункту — м. Кіто. Гумбольдт про вів 201 визна
чення широти та довготи і 500 барометричних 
визначень висоти над рівнем моря. До Європи 
було привезено 52 ящики з геологічними, бота
нічними та зоологічними колекціями [10].

Після повернення до Європи Гумбольдт про
тягом декількох десятиліть у Парижі зай мався 
опрацюванням величезного фактич ного мате
ріалу, зібраного під час експедиції, залучивши 
до цього найкращих французьких учених.

Наукові результати експедиції Гумбольта 
були опубліковані французькою мовою (деякі 

Рис. 1. Портрет О. фон Гумбольдта. З кар
тини Ф.Г. Вейча «Гумбольдт у Венесуелі» 

Fig. 1. Portrait of A. von Humboldt. From the 
painting of F.G. Weitsch «Humboldt in Ve ne
zuela»
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томи продубльовано латиною) в 1808—1834 рр. 
у 30 томах: 20 томів — in folio, 10 — in quatro. 
Окрасою цього видання є кольорові ілюстра
ції (близько 2000) рослин, тварин, пейзажів, 
історичних пам’яток та географічні карти. 
Оскільки ціна кожного комплекту була досить 
високою (2573 пруських талери), лише неве
лика кількість бібліотек мають у своїх фондах 
повне зібрання цього унікального видання, 
зокрема, бібліотека Сімферопольського уні
верситету. У трьох томах цього унікального 
видання описано подорож, у двох — викладе
но астрономічні спостереження та матеріали 
геодезичних і барометричних вимірювань, ще 
у двох — результати зоологічних та анатоміч
них досліджень. Два томи присв’ячені ланд
шафтам Кордильєр і пам’ятникам туземних 
народів. До складу цього видання входять та
кож два томи географічного атласу, карти яко
го створені на основі геодезичних та баромет
ричних вимірювань Гумбольдта в експедиції, 
та два томи, присв’ячені політичній географії 
Латинської Америки. В окремому томі наве
дено критичний аналіз історії географічних 
відкриттів у Новому Світі. Найбільшою за об
сягом є ботанічна частина цього видання 
(16 томів). В опрацюванні ботанічної части
ни, окрім учасників експедиції, активну участь 
брав німецький ботанік К.С. Кунт. У томах 
цього монументального видання, присвячених 
бота ніці, описано нові та маловивчені роди і 
ви ди рослин, монографічно опрацьовані ро
дина Melastomaceae та рід Mimosa, проведено 
ревізію злаків Нового Світу, у двох томах ви
кладено основи фітогеографії [1,2].

Паралельно з опрацюванням матеріалів екс
 педицій Олександр фон Гумбольдт публікує 
велику кількість статей та монографій з ши
рокого кола науковогоприродничих проб лем. 
Усього ним було опубліковано 636 наукових 
праць. Серед них особливе місце посідає книга 
науковохудожніх географічних нарисів «Кар
тини природи» (1808) [6]. У ній описано велич
ні картини природи океану, тропічних лісів на 
берегах Оріноко, льяносів Венесуели, Перуан
ських Анд та Кордильєр, доповнені чудови
ми ілюстраціями, зробленими за ескізами Гум

больдта. Такі високохудожні та науково доско
налі картини природи могла намалювати лише 
людина, яка тонко відчувала красу природи і 
для якої «миттєвості, коли вперше побачили 
сузір’я Південного хреста, Магеланові хмари, 
сніги Чімборасо, стовпи диму над вулканами 
Кіто і Тихий океан, — це епохи життя» [6].

У 1827 р. Олександр Гумбольдт переїхав з 
Парижа до Берліна, де прожив до останніх днів. 
У 1829 р. у супроводі біолога К.Г. Еренберга та 
мінералога Г. Розе він здійснив наукову подо
рож до Росії, маршрут якої проліг через Схід
ноєвропейську рівнину, Урал, Алтай, північне 
узбережжя Каспійського моря. Результати цієї 
подорожі та критичний аналіз літератури лягли 
в основу двотомної праці Гумбольдта «Цент
ральна Азія» [5], яка стала першою науковою 
монографією з геоморфології та кліматології 
цього регіону. З фітогеографічної точки зору 
значний інтерес становить складений Г. Розе 
[14] опис цієї подорожі, в якому детально оха
рактеризована рослинність відвіданих місць. 
Порівняння цих описів із сучасним станом 
рослинного покриву дає змогу встановити 
зміни, які відбулись в екосистемах за останні 
190 років. Так, нині на Уралі дуже рідкісними є 
види роду Сypripedium, тоді як під час подорожі 
Гумбольдта в антропогенно непорушених лісах 
цього регіону масово зростали Сypripedium cal
ceolus, С. guttatum та С. macranthon [14].

«Моїм безумним наміром було представити 
в одному творі весь матеріальний світ, все що 
ми на сьогодні знаємо про явища в небесному 
світі та в житті Землі, починаючи від туман
ностей і до географії мохів на гранітних ске
лях», — писав Олександр Гумбольдт [8]. І пер
шим наближенням до втілення цього наміру в 
життя став цикл лекцій з природознавства, 
які він прочитав у Берлінському університеті 
в 1827 р. Великий успіх цих лекцій і пропози
ція книговидавців опублікувати їх стали по
штовхом до написання грандіозної фунда
ментальної праці Гумбольдта «Космос» [8]. 
Чотири томи були опубліковані в 1845—1858 рр. 
Ця праця є синтезом знань про природу Все
світу та Землі. У першому томі цього велично
го твору подано загальні уявлення про цілісну 
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картину Всесвіту, у другому — висвітлено ху
дожнє та естетичне сприйняття природи та іс
торію географічних відкриттів і описів приро
ди. Третій том присвячений огляду земних та 
небесних сфер. У четвертому томі наведено 
опис неорганічної природи Землі. 

6 травня 1859 р. Гумбольдт помер, залишив
ши незавершеним «Космос». Він мріяв при
святити завершальний том цієї праці висвіт
ленню загальних закономірностей органічно
го світу та його взаємодії з людиною.

Олександр Гумбольдт є засновником фізич
ної географії, порівняльної кліматології та фі
тогеографії. Він зробив значний внесок у роз
виток майже всіх природничих наук. 

Геодезичні та барометричні вимірювання, 
а також уперше розроблений Гумбольдтом 
ме тод географічних профілів дали змогу вче
ному внести значний вклад у геоморфологію 
та фізичну географію Цент ральної та Півден
ної Америки, Центральної Азії та Іберійсько
го півострова. Так, подорожуючи Іспанією від 
Піренеїв до СьєрраНе вада в Гренаді, Гум
больдт побудував географічний профіль краї
ни і вперше встановив, що внутрішня Іспанія 
являє собою високогірне плато [1].

Гумбольдт як основоположник порівняль
ної кліматології у відомій праці «Про ізотерм
ні лінії та про поширення тепла на Земній 
кулі» [4] (1817) вперше з’єднав точки з одна
ковою температурою певного періоду року в 
одну лінію назвавши її ізотермою. У книзі на
ведено першу у світі карту розподілу темпера
тур найтеплішого та найхолоднішого місяців 
за допомогою методів ізотерм. Прослідкував
ши відхилення ізотерм від широти ліній, Гум
больдт запропонував концепцію континен
таль ності та океанічності клімату, згідно з 
якою континентальний клімат характеризу
ється більш різким перепадом зимових і літніх 
температур порівняно з м’якішим океанічним 
кліматом, хоч вони обидва можуть розташо
вуватися на одній широті.

Американська експедиція Гумбольдта внес
ла величезний вклад у пізнання флори Земної 
кулі. Про це свідчать такі цифри: в часи Лін
нея вченим було відомо близько 8 тис. видів 

рослин, а гербарій Гумбольдта та Бонплана 
містив 6 тис. видів рослин, більше половини 
яких були новими для науки. В одній лише 
Венесуелі було зібрано близько 4 тис. видів, з 
них 1200 невідомі вченим [15].

Як основоположник нової наукової дис
цип ліни — фітогеографії Гумбольдт виявив за
лежність розподілу рослинності від кліматич
них умов, закономірності широтної та висот
ної зональності рослинного покриву, розробив 
першу класифікацію життєвих форм і пов’язав 
ботанічну географію не лише з простором, а й 
з часом, геологічною історією та палеонтоло
гією. Поділивши види рослин на ті, які зрос
тають поодиноко і ті, які створюють угрупо
вання, Гумбольдт запропонував для останніх 
термін «асоціація», який є загальновживаним 
у геоботаніці [9].

Фітогеографічні ідеї Олександа фон Гум
боль дта становлять не лише теоретичний, а і 
практичний інтерес з точки зору інтродукції 
рослин. Під час зупинки на о. Тенерифе він 
дійшов висновку, що на цьому острові можна 
вирощувати тропічні рослини з метою їх по
дальшого переселення до ботанічних садів 
Європи, тобто запропонував метод ступінчас
тої інтродукції рослин, який пізніше набув 
широкого застосування. Із завезеного Гумболь
том насіння в оранжереях ботанічних садів 
Берліна та Парижа були вирощені Bonplandia 
geminiflora, Gyrocarpus americanus, Lobelia fulgens, 
Ipomea longifolia, Salvia caesia та іншi види. Так 
була започаткована інтродукція в Європу де
сятків видів рослин Нового Світу. Посадко
вий матеріал різних видів роду Dahlia (Georgina) 
(рис. 2), завезений Гумбольдтом у Європу, дав 
початок культурним сортам жоржин [9, 12].

Вивчаючи природу глибоко і всебічно вче
ний не міг не звернути уваги на негативний 
вплив людської діяльності на неї. Спостерігаю
чи інтенсивну вирубку тропічних лісів Півден
ної Америки, Гумбольдт передбачав катастро
фічні наслідки винищення лісів на планеті. 
«Вирубуючи дерева на вершинах та схилах гір, 
люди в усіх країнах світу прирікають себе і май
бутні покоління відразу на два нещастя — брак 
палива та брак води», — зауважив учений [9].
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Описуючи величне вікове дерево Dracaena 
dra co (рис. 3) на острові Тенерифе, Гумбольдт за
значив, що воно давніше за більшість пам’яток 
старовини. Тропічні ліси із вікових гіменій та 
цезальпіній вчений відніс до пам’яток природи 
і запропонував їх охороняти, започаткувавши 
науковий підхід до охорони природи. 

Світова гумбольдтіана нараховує десятки 
тисяч різномовних творів, значну частину яких 
надруковано в новому тисячолітті. З багатьох 
наукових публікацій про Олександра Гумбольд
та останніх десятиріч можна виділити фунда
ментальні монографії М. Гайє [2] і написану 
англійською та німецькою мовами моногра
фію В. Лакка [12]. У 2004 р. у Німеччині було 
перевидано класичні праці Гумбольдта «Кос
мос», «Види Кордильєр та пам’ятники тузем
них народів» і «Картини природи» [6—8]. Дві 
останні праці перекладено німецькою з фран
цузького оригіналу. Це є свідченням великої 
поваги німців до видатного співвітчизника. У 
2008 р. у США було видано книгу Гумбольдта 

Рис. 2. Dalhia coccinea

Fig. 2. Dalhia coccinea

Рис. 3. Dracaena draco

Fig. 3. Dracaena draco

«Essаy on the Geography of Plants» [9], яка є 
першим перекладом з французької на англій
ську класичної фітогеографічної праці вчено
го. У 2014 р. окремим виданням під назвою 
«Alexandеr von Humbоldt. Das graphische Gesamt
werk» [11] опубліковано повне зібрання ілюс
трацій з усіх творів Гумбольдта. Перевидання 
значної частини Гумбольдтової спадщини в 
новому тисячолітті є свідченням її актуаль
ності. Незважаючи на 200річний період, 
який минув від часу першої публікації науко
вих праць Гумбольдта, вони є сучасними що до 
трактування багатьох природничонаукових 
проб лем. Крім того, ці книги є досконалими 
на уковохудожніми творами, які мають по
тужній потенціал виховного та естетичного 
впливу на читача.

Ім’я Гумбольдта увіковічнено на географіч
них картах, його іменем названо гори, льодо
вики, затоки, річки та озера, холодну течію в 
Тихому океані, міста, університети, науководо
слідний інститут біологічних ресурсів у Бо готі 
(Колумбія), національні парки. В його честь 
отримали назву два мінерали — гумбольд тин 
та гумбольдтиліт, роди і види тварин (напри
клад, рід молюсків Humboldtiana, Conepatus 
hum boldti, Spheniscum humboldti, рід рослин 
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Humboldtia та десятки видів рослин (напри
клад, Lilium hum boldtii, Quercus humboldtii, Sa
lix humboldtiana, Ut riсularia humboldtii)).
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АЛЕКСАНДР ФОН ГУМБОЛЬДТ — 
ОСНОВОПОЛОЖНИК ФИТОГЕОГРАФИИ 
(к 250летию со дня рождения)

Цель — осветить жизненный путь, научные достиже
ния и вклад в становление и развитие фитогеографии, 
интродукции растений и охраны фиторазнообразия 
выдающегося немецкого географа и натуралиста Алек
сандра фон Гумбольдта.

Материалы и методы. Проанализированы научные 
работы А. фон Гумбольдта и публикации о его жизни 
и научной деятельности.

Результаты. Рассмотрен вклад А. фон Гумбольдта в 
развитие естествознания, охарактеризована его научная 
деятельность как основоположника физичес кой геогра
фии, сравнительной климатологии и фито гео графии. 
Подчеркнута важность фитогеографических концепций 
А. фон Гумбольдта для становления инт родукции расте
ний и охраны флористического разнообразия.

Вывод. Написанные в первой половине ХIX ст. фи
тогеографические труды А. фон Гумбольдта являются 
актуальными и в наши дни относительно трактовки 
многих фитогеографических проблем. 

Ключевые слова: Александр фон Гумбольдт, фитогео
графия, Южная Америка, интродукция растений, ох
ра на фиторазнообразия.
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ALEXANDER VON HUMBOLDT — 
THE FOUNDER OF PHYTOGEOGRAPHY
(to the 250th anniversary of his birthday)

Objective — to elucidate of life way, contribution to foun
dation and development of phytogeography, plant intro
duction and conservation of phytodiversity eminent Ger
man geographer and naturalist Alexander von Humboldt.

Material and methods. Analysis of Humboldt’s scientific 
works and publications about his life and scientific works and 
publications about his life and scientific activities is made.

Results. Achievements of Alexander von Humboldt in de
velopment of natural sciences are regarded. This scientific ac
tivities as founder of physical geography, comparable climatol
ogy and phytogeography are characterized. Importance of 
Humboldt’s phytogeographical concepts for plant introduc
tion and conservation of plant diversity are underlined.

Conclusion. Written in first half of XIX century scien
tific works of Alexander von Humboldt are actual in our 
time. These work are modern in interpretation of many 
phytogeographical problems.

Key works: Alexander von Humboldt, phytogeography, 
South America, plant introduction, conservation of phy
todiversity.


