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PANICUM VIRGATUM L. — ПЕРСПЕКТИВНИЙ ІНТРОДУЦЕНТ 
У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА 
НАН УКРАЇНИ

Представлено результати багаторічних інтродукційних досліджень Panicum virgatum L. (Poaceae) у Національному 

ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України. Встановлено біолого-морфологічні особливості, біохімічний склад 

рослин, урожайність надземної маси і насіння. Визначено вихід найцінніших речовин та енергетичну цінність культу-

ри. Створено високопродуктивні форми із заданими параметрами урожайності, цукристості фітомаси, виходом 

загальної енергії та фітопалива з одиниці площі. Доведено, що в умовах інтродукції майже всі форми Panicum virgatum 

проходять повний цикл розвитку (від насіння до насіння) протягом одного вегетаційного періоду, починаючи з першого 

року життя. Фаза достигання насіння у ранньостиглих форм рослин настає до ІІІ декади вересня, у пізньостиглих — 

у середині жовтня, а окремі форми рослин вегетують до настання морозів. Основні морфометричні параметри рослин 

залежать від форми і сорту, групи стиглості. Урожайність надземної маси та загальна продуктивність рослин до 

фази цвітіння збільшуються, а до кінця вегетаційного періоду — знижуються. Пізньостиглі форми за урожайністю 

надземної маси значно переважають (на 58,0–155,6 %) ранньостиглі. Встановлено, що вміст сухої речовини в усіх 

форм рослин у період від фази кущення до фази достигання насіння збільшується, а цукрів, аскорбінової кислоти, ка-

ротину та ліпідів — зменшується. Щодо накопичення лігніну і клітковини в рослинах у період вегетації та теплоєм-

ності надземної маси чіткої залежності не виявлено. Як високопродуктивна культура Panicum virgatum забезпечує 

великий вихід сухої речовини, етанолу та енергії з надземної маси у різні періоди розвитку. Серед досліджених зразків 

рослин максимальною продуктивністю характеризувався сорт Зоряне.

Ключові слова: Panicum virgatum, інтродукція, біоморфологія, біохімічні особливості, продуктивність, біопаливо.
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Вважається, що саме етанол має найбільший 

потенціал для виробництва біопалива, врахо-

вуючи невичерпні джерела його отримання 

(тра в’янисті рослини і деревина, відходи сіль-

ського господарства та деревообробної про-

мисловості, побутове сміття). 

Україна належить до країн, які лише част-

ково забезпечують себе традиційними видами 

енергоресурсів і змушена імпортувати близь-

ко 65 % викопних енергоносіїв, з них біль-

шість припадає на природній газ та нафто-

продукти, частка яких у структурі загальних 

обсягів імпорту становить близько 16 та 7 % 

відповідно. Сучасна енергетична політика Ук-

раїни значною мірою ґрунтується на імпорті 

сировини, ціна на яку постійно зростає, тому 

освоєння нетрадиційних і відновлюваних дже-

рел енергії (НВДЕ) слід розглядати як важливий 

фактор підвищення рівня енергетичної безпе-

ки та зниження негативного впливу енергети-

ки на довкілля. Незважаючи на свою зале ж-

ність від імпорту енергоресурсів, Україна мало 

приділяє уваги розвитку ВДЕ, частка яких у 

структурі енергоспоживання становить близь-

ко 1,8 %, що значно менше порівняно з євро-

пейськими країнами. Теоретично протягом 

5–6 років можна збільшити частку альтерна-

тивної енергії до 10–15 %. Різні форми енергії 

біомаси можна використовувати для вироб-

ництва електроенергії, а також як паливо для 

транспорту (Система використання біоресур-

сів .., 2014). Наша країна має широкі можливо-

сті для промислового виробництва паливного 

етанолу, оскільки виробляє багато продуктів 

рослинництва. Щорічно на гро ма джується вели-

ка кількість сільськогосподарських відходів. 
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Пріоритетними напрямами фітоенергетики 

є пошук дешевої біосировини, створення не-

обхідної інфраструктури для вирощування енер-

гетичних рослин та переробки біомаси за до-

помогою хімічних чи біологічних процесів у 

різні види біопалива: рідкі (етанол, метанол, 

бутанол, біодизель), газоподібні (метан, син-

тез газ, водень) і тверді (паливні гранули, бри-

кети, щіпа, солома, лузга, дрова). Через значну 

продуктивність та високу якість сировини про-

відне місце серед енергетичних рослин по-

сідають цукроносні культури (цукрові та кор-

мові буряки, цукрове сорго, цикорій тощо), 

які є цінним джерелом сировини для вироб-

ництва біоетанолу (Возобновляемые расти-

тель ные ресурсы, 2006). Світові обсяги вироб-

ництва біоетанолу за останнє десятиріччя зрос-

ли більш ніж утричі. Біоетанол застосовують 

переважно у вигляді паливних сумішей для 

підвищення октанового числа. Додавання до 

бензину 10 % біоетанолу дає змогу зменшити 

викиди аерозольних частинок на 50 %, викиди 

оксиду вуглецю (СО) — на 30 % (Перспективи 

розвитку біоенергетики в Україні, 2012).

Велику кількість рослин досліджено для ви-

значення потенційної можливості використан-

ня їх як енергетичної культури, але лише неве-

лику кількість видів вирощують на великих 

площах. З них найбільш поширеними є ви ди 

родів Miscanthus, Salix, Populus та Panicum virga-

tum L. Ці культури вирощують від 10 до 30 ро-

ків. Підготовка ґрунту для їх вирощування не 

потребує великих енергетичних витрат. Уро-

жай збирають взимку або навесні з ви ко рис-

танням звичайної сільськогосподарської тех-

ніки. До перспективних енергетичних рослин 

можна також віднести цукровий та кормовий 

буряк і сорго цукрове (Железная, 2008). 

Серед нових перспективних енергетичних 

рослин на особливу увагу заслуговує Panicum 

virgatum — просо прутоподібне, яке в природ-

ній флорі трапляється на півдні Канади, в 

США і Мексиці на широті 55°. Panicum virgatum 

є одним з домінуючих видів центральних пів-

нічно-американських прерій. Високу продук-

тивність плантація цього виду зберігає понад 

10 років. На відміну від кукурудзи просо може 

зростати на бідних на поживні речовини ґрун-

тах (Vogel, 2004). 

Panicum virgatum є високопродуктивною біо-

енергетичною культурою з великим потенціа-

лом вирощування у різних ґрунтово-клім а-

тичних умовах. Вона є цінним джерелом цук-

рів, які використовують для виробництва біо-

етанолу (Ma, 2001; McLaughlin, 2005; Lee, 2007; 

Мonti, 2012). 

У різних країнах проводять дослідження з 

під вищення продуктивності та енергетичної 

ефективності вирощування і використання си-

ровини Panicum virgatum на біопаливо. Шля-

хом сучасних біотехнологічних методів створе-

но генетично модифіковані рослини. Знач но 

по ліпшилася якість сировини для виробни-

цтва біопалива, що дало змогу збільшити вихід 

етанолу у 2,6 разу (Shen, 2013).

Panicum virgatum — теплолюбна багаторічна 

рослина. Розмножується як насінням, так і 

вегетативно. Основними способами викорис-

тання проса прутоподібного в США і Канаді є 

виробництво електроенергії шляхом газифі-

кації, комбіноване спалювання на вугільних 

заводах і виробництво етанолу для пального. 

Panicum virgatum вирощують на різних ґрун-

тах, він не вимогливий до вмісту вологи та по-

живних речовин у ґрунті і позитивно впливає 

на навколишнє середовище. Перевагами Pa-

nicum virgatum є стійкість до шкідників та хво-

роб, запобігання ерозії ґрунту. При його виро-

щуванні ерозія і рівень використання пести-

цидів зменшуються відповідно на 95 і 90 % 

(McLaughlin, 2002; Мonti, 2012).

Просо прутоподібне можна вирощувати на 

землях, непридатних для культивування інших 

сільськогосподарських рослин. Вид відзнача-

ється низькою собівартістю технології виро-

щування, потребує незначних вкладень, забез-

печуючи високі врожаї біомаси навіть на не-

продуктивних землях (Vogel, 2002; Мonti, 2012).

Panicum virgatum має цінний хімічний склад 

надземної маси для біопалива — близько 50 % 

вуглецю, 43 % кисню і 6 % водню. В рослинах 

міститься 4–6 % золи, що пояснюється висо-

кою часткою листкової маси. Порівняно низь-

кий вміст калію і натрію у поєднанні з підви-
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щеним вмістом кальцію та магнію в біомасі 

зумовлює високу температуру згоряння, що 

зменшує ймовірність ошлакування при спалю-

ванні в котлах (Железная, 2008). 

Висота рослин Panicum virgatum залежно від 

сорту та ґрунтово-кліматичних умов стано-

вить від 50 до 250 см. Рослини ефективно ви-

користовують азот і вологу, тобто є потенцій-

но високопродуктивними культурами. Уро-

жайність за вегетаційний період становить від 

10 т/га сухої маси на північноєвропейських 

ґрунтах з низькою родючістю до 25 т/га на 

південноєвропейських ґрунтах з високою ро-

дючістю. З площі 1 га можна отримати від 5 до 

12 т умовного палива (Мonti, 2012). 

Panicum virgatum можна також використо-

вувати як ґрунтопокривну рослину для збере-

ження ґрунтів і боротьби з ерозією, як кормо-

ву, технічну культуру і для мульчування. Си-

ровина з проса прутоподібного може бути 

високоякісним субстратом для вирощування 

грибів (McLaughlin, 1998; Liebig, 2008; Mit-

chell, 2008; Мonti, 2012).

Дослідження Panicum virgatum як біоенер-

гетичної культури розпочалися у середині 1980-х 

років. Представники роду Panicum, будучи ба-

гаторічними травами, забезпечують середній 

та високий урожай на маргінальних сільсько-

господарських угіддях. Нині розглядають мож-

ливість різнопланового використання проса в 

біоенергетиці, зокрема для виробництва це-

люлозного етанолу, біогазу, а також для спа-

лювання з метою отримання теплової енергії. 

Основними перевагами Panicum virgatum як 

біоенергетичної культури є довголіття, посу-

хостійкість та стійкість до затоплення (Schmer, 

2008). Рослини проса стійкі до бур’янів, мало-

вибагливі до ґрунтів та добрив, мають широку 

амплітуду адаптації та культивуються в помір-

ному кліматі. У деяких південних теплих і во-

логих зонах, наприклад, у штаті Алабама (США), 

просо може забезпечувати до 25 т/га абсолют-

но сухої маси. Результати досліджень проса у 

13 науково-дослідних установах США свідчать 

про можливість отримання від 9,4 до 22,9 т/га 

абсолютно сухої маси при середній урожай-

ності 14,6 т/га (McLaughlin, 2005). Ці показ-

ники отримано на відносно малих площах, на 

великих слід очікувати принаймні на 20 % 

нижчі результати.

Panicum virgatum належить до рослин із C
4
-схе-

мою фотосинтезу, тобто має ефективну систе-

му використання сонячної енергії. Доведено, 

що для виробництва 1 т сировини проса необ-

хідно від 0,97 до 1,34 ГДж порівняно з 1,99–

2,66 ГДж для виробництва 1 т зернових куль-

тур (Parrish, 2008; Мonti, 2012). В інших дослі-

дженнях показано, що просо використовує 

значно менше енергії (0,8 ГДж) на 1 т абсолют-

но сухої маси порівняно із зерном кукурудзи 

(2,9 ГДж) (Samson, 2005).

Просо містить близько 18,8 ГДж енергії на 

1 т абсолютно сухої маси, що порівняно з ви-

траченою на її виробництво енергією стано-

вить 20:1 (Samson, 2008). Ці дані свідчать про 

надзвичайно ефективне співвідношення між 

виходом енергії з урожаєм з 1 га та енергови-

тратами на її виробництво.

За результатами роботи фермерів (США) та-

кож доведено, що культура Panicum virgatum 

може забезпечити у 5 разів більший вихід енер-

гії з одиниці площі, ніж потрібно для її виро-

щування. Залежно від умов вирощування, особ-

ливо від вологозабезпечення та кількості по-

живних речовин, Panicum virgatum може давати 

від 5,2 до 11,1 т/га повітряно-сухої маси. Рос-

лина особливо чутлива до вологи у весняний 

період та в середині літа. З урахуванням витрат 

на вирощування просо прутоподібне забезпе-

чує приріст виходу етанолу 54,0 %, що майже 

не поступається виходу етанолу з урожаєм ку-

курудзи (McLaughlin, 2005; Schmer, 2008). 

В Україні актуальним є пошук найперспек-

тивніших рослинних джерел для виробництва 

біопалива другого покоління. Серед перспек-

тивних енергетичних культур є представники 

родини Poaceae — Miscanthus, Sorghum saccha-

ratum (L.) Moench, Panicum virgatum тощо, які 

ви різняються комплексним використанням 

біомаси. Вони здатні дати 5–8 тис. л/га палив-

ного етанолу чи бутанолу, 15–25 т/га брикетів, 

10–20 тис. м3 біогазу.

Незважаючи на перспективи використання 

Panicum virgatum, в Україні не проведено комп-
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лексні дослідження з вивчення видового і фор-

мового різноманіття цієї культури, інтродук-

ції, селекції та особливостей культивування 

залежно від еколого-географічних особливо-

стей, не визначено вимоги рослин до умов 

навколишнього середовища, урожайний, про-

дуктивний та енергетичний потенціал в умо-

вах культури, не створено високоадаптивні 

сорти, не розроблено високоефективні тех-

нології виробництва і переробки сировини. 

Важливе значення має створення генофон-

ду нової цукроносної культури — Panicum vir-

gatum і відбір високопродуктивних форм.

Предметом дослідження були форми та 

сорти Panicum virgatum, створені у відділі но-

вих культур Національного ботанічного саду 

ім. М.М. Гришка НАН України. 

Польові досліди тривалістю від трьох до 

шести років закладали відповідно до методик 

Держсортомережі у 4-разовій повторюванос-

ті. Вивчення фенологічних фаз проводили за 

методикою І.М. Бейдеман. Біометричні вимі-

рювання виконано за методиками Г.М. Зайце-

ва та Б.А. Доспєхова. Для визначення одно-

рідності насіння і маси 1000 шт. насінин за-

стосовано методичні вказівки з насінництва 

інтродуцентів та міжнародні правила визна-

чення якості насіння. 

Хімічні аналізи рослин проводили в біохі-

мічній лабораторії відділу нових культур НБС 

ім. М.М. Гришка за відповідними методиками. 

Для виявлення біохімічної цінності надземної 

маси та насіння визначали: абсолютно суху ре-

човину — шляхом висушування зразків за темпе-

ратури 105 °С до постійної маси; вміст ліпідів — 

методом визначення знежиреного за лиш ку за 

допомогою апарата Сокслета; вміст золи — мето-

дом спалювання зразків у муфельній печі (за тем-

ператури 500…700 °С); вміст каротину — за Су ді-

ною, аскорбінової кислоти — за Ярусовою, сирої 

клітковини — за Геннебергом і Штоманом, вуг-

леводів — за А.В. Петербурзьким. Визначення 

кількості енергії в зразках рослин здійснювали 

на калориметрі ИСО-200. Фотографії виконано 

авторами цифровою фотокамерою Canon 400Д.

Математичну обробку результатів проводи-

ли методом дисперсійного аналізу та статис-

тичної оцінки середніх відповідно до методики 

Б.А. Доспєхова і за допомогою програми Ex cel.

У відділі нових культур НБС ім. М.М. Гриш-

ка протягом багатьох років проводиться відбір 

найперспективніших форм Panicum virgatum 

як джерела паливного біоетанолу, визначення 

біологічних, екологічних та біохімічних особ-

ливостей, урожайності насіння і біомаси, ви-

ходу біоетанолу та побічної продукції, ство-

рення високопродуктивних сортозразків. Зіб-

рано генофонд Panicum virgatum — 12 зразків, 

які характеризуються скоростиглістю, посухо-

стійкістю, високою урожайністю фітомаси та 

насіння. 

В умовах інтродукції рослини Panicum virga-

tum за роки дослідження характеризувалися 

високими ростовими параметрами, урожаєм 

та цінним хімічним складом. Основні морфо-

метричні параметри рослин проса прутоподіб-

ного залежали від умов вегетації, періоду роз-

витку та формових особливостей. В нових умо-

вах майже всі форми Panicum virgatum проходять 

повний цикл розвитку (від насіння до насін-

ня) протягом одного вегетаційного періоду. 

Залежно від формових та сортових особли-

востей рослини ранніх форм завершують ін-

тенсивну вегетацію у ІІІ декаді серпня, серед-

ніх форм — до кінця вересня, пізніх форм — 

до кінця жовтня. В окремі роки рослини пізніх 

і дуже пізніх форм лишаються зеленими до 

сильних приморозків (–5...7 °С). Для рослин 

різних форм та сортів Panicum virgatum харак-

терне різнокольорове осіннє забарвлення над-

земної маси, що робить їх надзвичайно деко-

ративними рослинами. 

Після завершення вегетаційного періоду над-

земна маса рослин відмирає. Рослини Pa nicum 

virgatum — досить зимостійкі. Після перези-

мівлі рано навесні (І декада квітня) почина-

ється інтенсивне відростання рослин. У ІІ де каді 

квітня рослини досягають 7–10 см висоти. На 

початку червня рослини розвиваються до фази 

кущіння і формують травостій заввишки 40–

50 см. До І декади липня рослини досягають 

фази виходу у трубку (рис. 1, А). Їх висота — 

90–120 см. Інтенсивний ріст рослин триває до 

І декади серпня, коли вони розвиваються до 
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фази цвітіння і досягають висоти 140–160 см, 

окремі форми — до 210–220 см (рис.1, В). До 

початку достигання насіння ростові процеси 

уповільнюються. Фаза достигання насіння у 

різних форм настає у різні строки. 

У перший рік життя рослини проса пруто-

подібного характеризуються інтенсивним па-

гоноутворенням. Кількість основних продук-

тивних стебел на рослині у період генератив-

ного розвитку залежно від форми та умов 

вегетації становить від 3–4 до 20 шт. На дру-

гий та у наступні роки життя кількість про-

дуктивних пагонів на рослині суттєво збіль-

шується — від 12–14 до 30–35 шт.

Результати досліджень свідчать про те, що 

форми Panicum virgatum суттєво відрізняються 

за темпами росту і розвитку рослин, габіту-

сом, забарвленням різних органів, формою су-

цвіття тощо. 

За габітусом рослини залежно від форми 

бувають прямі, напіврозлогі та розлогі. Кіль-

кість метамерів на стеблі становить від 3 до 7, 

а в окремих форм — до 9. 

Діаметр біля основи стебла в середньому 

становить 4–6 мм, але трапляються форми з 

тонкішими і товстішими стеблами. 

Кількість бічних пагонів на стеблі різних 

форм проса прутоподібного становить 2–4. 

Більшість форм рослин мають генеративні 

пагони без розгалуження. Листкова пластин-

ка завдовжки 50–60 см, у деяких форм може 

бути значно довшою; завширшки в середньо-

му 11–14 мм.

За формою волоть проса прутоподібного 

буває розлогою, комовою, овальною, пірамі-

дальною, стиснутою (рис. 2) 

Довжина волоті форм Panicum virgatum ста-

новить 30–40 см, ширина — 20–30 см. За 

щільністю волоті бувають нещільні, середньої 

щільності та щільні.

Забарвлення зернівки — жовто-коричневе, 

коричневе, темно-коричневе. 

За масою 1000 шт. виділяють три групи зерні-

вок: з малою масою — до 1,5 г, із середньою ма-

сою — 1,5–1,8 та з великою масою — понад 1,8 г.

Кореневище рослини Panicum virgatum скла-

дається з 8–25 ризом залежно від року життя 

Рис. 1. Panicum virgatum: А — фаза виходу в трубку 

(І декада липня); В — фаза цвітіння (І декада серпня)

Figure 1. Panicum virgatum: A — stem extension phase 

(first decade of July); B — heading phase (first decade of 

August)

та форми. Кількість ризом може суттєво змі-

нюватися під впливом багатьох факторів. Ри-

зоми в середньому мають довжину 5–7 см. 

Ранньостиглі форми (ВР, РБ, ДН) у період 

цвітіння значно поступаються пізньостиглим 

за основними морфометричними параметрами 

(табл. 1). Стебла ранньостиглих форм рослин 

тонкіші, тому більшість з них за габітусом роз-

логі. Листкова пластинка у них за довжиною та 

шириною менша порівняно з такою у пізньо-

стиглих. В останніх габітус рослин прямий. 

У ранньостиглих форм волоть коротша і вуж-

ча, у пізньостиглих — ширша і довша (табл. 2). 

У період достигання насіння у рослин Panicum 

virgatum змінюються основні морфометричні 

параметри порівняно з попередньою фазою. 

Особливо це стосується пізньостиглих форм, 
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у яких висота рослин досягає 184,0–210,0 см. 

Кількість міжвузлів та листків на рослинах 

різних форм суттєво не відрізняється. Росли-

ни ранньостиглих форм у цей період почина-

ють усихати, діаметр стебла зменшується до 

2,1–2,4 мм.

Зернівка Panicum virgatum — дрібна. Залеж-

но від форми маса 1000 шт. становить від 1,57 

до 1,90 г. У ранньостиглих форм маса 1000 шт. 

є меншою, в середньому — 1,67 г, у пізньости-

глих — 1,81 г. Довжина зернівки різних форм 

Panicum virgatum суттєво не відрізняється і ста-

новить від 2,9 до 3,2 мм, а ширина — від 1,38 

до 1,53 мм. 

Одним з основних показників продуктив-

ності є урожайність насіння. Рослина Panicum 

virgatum формує в середньому 8–9 г зернівок 

(табл. 3): ранньостиглі форми — від 7,2 до 9,5 г, 

пізньостиглі — від 9,7 до 11,2 г на рослину. Уро-

жайність зернівок з одиниці площі становить: 

у ранньостиглих форм — 108,0–142,5 г/м2, у 

пізньостиглих — 123,0–168,0 г/м2. 

Усі досліджувані зразки характеризувалися 

високою продуктивністю надземної маси. Цей 

показник залежав від багатьох факторів — по-

год но-кліматичних умов року, формових та сор-

тових особливостей рослин, періоду веге тації, 

технології вирощування, удобрення тощо. 

Рис. 2. Формове різноманіття волоті рослин Panicum virgatum (1, 3, 4 — пізньостиглі 

форми, 2, 5 — ранньостиглі форми)

Figure 2. Diversity of panicle branching pattern in Panicum virgatum (1, 3, 4 — retard ri-

pening forms, 2, 5 — early ripening forms)

 1 2 3 4 5

Таблиця 1. Морфометричні параметри рослин Panicum virgatum залежно від форми та фази розвитку

Table 1. Morphometric parameters of Panicum virgatum plant in relation to form and phase of development

Форма 

(сорт)
Фаза розвитку

Висота 

рослини, см

Діаметр 

стебла,

 мм

Кількість 

міжвузлів, 

шт.

Довжина 

листків,

см

Ширина 

листків, см

ВР Кінець цвітіння 146,3 ± 3,99 2,93 ± 0,11 5,3 ± 0,16 45,8 ± 1,49 1,28 ± 0,06

РБ " 131,2 ± 2,12 2,75 ± 0,14 5,8 ± 0,26 52,1 ± 1,26 1,32 ± 0,03

ДН " 141,5 ± 1,56 2,45 ± 0,17 5,2 ± 0,09 58,6 ± 1,09 1,29 ± 0,04

ВП Початок цвітіння 163,7 ± 2,34 3,65 ± 0,11 6,5 ± 0,19 60,3 ± 1,04 1,41 ± 0,05

ДВ " 183,2 ± 1,78 4,15 ± 0,14 7,1 ± 0,66 71,8 ± 1,45 1,45 ± 0,02

Зоряне " 179,5 ± 2,12 4,65 ± 0,18 7,6 ± 0,29 65,1 ± 1,32 1,49 ± 0,03
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Серед досліджуваних форм рослин Panicum 

virgatum у період викидання волоті найбіль-

шою продуктивністю надземної маси харак-

теризувалися пізньостигла форма ВП і сорт 

Зоряне (табл. 4). У структурі надземної маси у 

цей період більша частка припадає на листки.

Урожайність надземної маси рослин Pani-

cum virgatum у період викидання волоті у ран-

ньостиг лих форм становить 41,35–41,81 т/га, 

у пізньостиглих — 46,10–64,16 т/га. По закін-

ченні фази розвитку відбувається збільшення 

ростових та продуктивних показників рослин. 

Порівняно з попереднім періодом у фазі цві-

тіння у рослин ранньостиглих форм продук-

тивність збільшується на 4,5–10,8 %, у пізньо-

стиглих — на 8,1–20,0 %. Як і в попередній 

фа зі найбільшою продуктивністю характери-

зувався сорт Зоряне. У структурі надземної 

маси 38,3–39,9 % припадало на частку сте-

бел, 39,0–44,8 % — на частку листків та 16,7–

21,5 % — на частку суцвіть.

У фазі цвітіння встановлено збільшення уро-

жайності надземної маси Panicum virgatum по-

рівняно з попереднім періодом (на 2,2–9,4 %). 

Рослини залежно від форми та сорту забезпе-

чували урожайність надземної маси від 42,73 

до 70,19 т/га (табл. 5). Серед досліджуваних 

зразків пізньостиглі форми значно (на 14,2–

39,1 %) переважали ранньостиглі. 

До фази достигання насіння спостерігається 

значне зменшення продуктивності рослин. По-

рівняно з попереднім періодом цей показник у 

Panicum virgatum зменшується на 31,4–101,9 %. 

Таблиця 2. Морфометрична характеристика 
волоті рослин Panicum virgatum 

Table 2. Morphometric parameter of Panicum virgatum 
panicle

Форма 

(сорт) 

Довжина 

волоті, см

Ширина 

волоті, см 

ВР 34,6 ± 1,45 24,3 ± 0,12
РБ 38,3 ± 1,17 26,2 ± 0,26

ДН 30,5 ± 1,40 24,7 ± 0,33

ВП 42,6 ± 1,46 31,4 ± 0,16

ДВ 50,2 ± 1,99 37,8 ± 0,34

Зоряне 41,2 ± 1,41 33,7 ± 0,17

Таблиця 3. Продуктивність рослин 
та урожайність зернівок Panicum virgatum

Table 3. Productivity and yield potential 
of Panicum virgatum seeds

Форма 

(сорт) 

Продуктивність

зернівок, г/рослину

Урожайність 

зернівок, г/м2

ВР 7,2 108,0

РБ  9,5 142,5

ДН 7,4 111,0

ВП 9,7 145,5

ДВ 8,2 123,0

Зоряне 11,2 168,0

НІР
05

0,3 5,5

Таблиця 4. Продуктивність та структура надземної маси рослин Panicum virgatum (n =10)

Table 4. Productivity and structure of above ground mass of Panicum virgatum plant (n=10)

Форма 

(сорт)

Фаза 

розвитку

Маса, г Структура надземної маси, %

надземна стебел листків стебел листків

ВР Викидання волоті 92,5 40,7 51,8 44,0 56,0

РБ " 89,5 40,3 49,2 45,0 55,0

ВП Початок 

викидання волоті

100,0 43,0 57,0 43,0 57,0

Зоряне " 131,2 56,4 74,8 43,0 57,0

НІР
05

4,3

Між зразками встановлено суттєву відмін-

ність за масою 10 продуктивних стебел та рос-

лини в цілому. Пізньостиглі форми за обома 

показниками переважали (на 58,4–133,1 % і 

50,5–121,3 % відповідно) ранньостиглі. 
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Як і продуктивність окремої особини, так і 

урожайність надземної маси, значно знизи-

лися до кінця вегетаційного періоду. Різниця з 

попереднім періодом за цим показником ста-

новила 21,6–49,6 %. Пізньостиглі форми за 

урожайністю надземної маси значно перева-

жали (на 58,0–155,6 %) ранньостиглі.

Найбільше сухої речовини накопичувалось 

у рослин сорту Зоряне, найменше — у форми 

РБ. Загальний вміст цукрів становив від 4,52 

до 9,48 % і був максимальним у сорту Зоряне. 

Рівень аскорбінової кислоти у досліджуваних 

рослин Panicum virgatum у період викидання 

волоті становив 50,85–74,85 мг%, каротину — 

0,11–0,25 мг%. Вміст ліпідів варіював від 1,71 

до 5,73 % і був максимальним у форми РБ. 

Кількість лігніну у рослин Panicum virgatum 

у фазі викидання волоті становила від 6,27 до 

10,00 %. Найбільшим вмістом лігніну харак-

теризувався зразок ВР, а найменшим — РБ.

У форми РБ зафіксовано найбільший вміст 

кліт ковини — 50,85 %, у форми ВР — найменший. 

Теплоємність різних форм Panicum virgatum 

протягом вегетації становила від 3962,0 до 

4343,7 ккал/кг. Найвищою теплоємністю ха-

рактеризувалися рослини форми ВР, найниж-

чою — форми РБ. 

У період цвітіння у досліджуваних зразків 

проса прутоподібного значно збільшується 

вміст сухої речовини, а цукрів, аскорбінової 

кислоти, каротину та ліпідів — зменшується. 

Дослідження надземної маси Panicum virga-

tum у фазу достигання насіння виявило, що най-

більше сухої речовини накопичували рослини 

форми РБ, найменше — форми ВП (табл. 6). 

Загальний вміст цукрів у рослин різних форм 

у цей період становив від 4,36 до 7,32 %. Най-

більше їх виявлено у сорту Зоряне.

Вміст аскорбінової кислоти у досліджува-

них форм рослин Panicum virgatum був невисо-

ким і становив від 23,28 до 59,84 мг%. Най-

більше каротину виявлено у форми ВР, най-

менше — у форми ВП. Найбільшою кількістю 

ліпідів у надземній масі в період достигання 

насіння характеризувалася форма ВР, най-

меншою — сорт Зоряне. За вмістом лігніну 

переважали рослини пізньої форми, за вміс-

том клітковини — ранньої форми. 

Теплоємність рослин Panicum virgatum у фазу 

достигання насіння становила від 4011,67 до 

Таблиця 5. Урожайність надземної маси Panicum virgatum у фазі цвітіння рослин

Table 5. Yield potential of above ground mass of Panicum virgatum during flowering phase

Форма 

(сорт) 

Урожайність, т/га

надземної маси листків стебел суцвіть

ВР 42,73 17,48 17,05 8,20

РБ 48,07 18,75 18,98 10,34

ВП 56,04 24,66 22,02 9,36

Зоряне 70,19 31,45 26,88 11,86

НІР
05

 
2,3

Таблиця 6. Біохімічна характеристика рослин Panicum virgatum у фазі достигання насіння

Table 6. Biochemical properties of Panicum virgatum plant in the ripening of seeds phase

Форма (сорт) Суха речовина, % Цукри, % Аскорбінова кислота, мг% Каротин, мг% Ліпіди, %

ВР 40,70 ± 0,20 4,36 ± 0,35 35,38 ± 0,85 0,45 ± 0,02 3,57 ± 0,84

РБ 42,52 ± 0,02 4,70 ± 0,05 23,28 ± 1,22 0,43 ± 0,02 2,16 ± 0,09

ВП 36,06 ± 0,68 6,90 ± 0,07 59,84 ± 1,96 0,21 ± 0,01 1,38 ± 0,09

Зоряне 37,14 ± 0,14 7,32 ± 0,19 42,07 ± 1,22 0,42 ± 0,01 1,22 ± 0,07
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4349,67 кал/г. Форми ВР, РБ та сорт Зоряне 

мали більші показники.

Як високопродуктивна культура Panicum vir-

gatum забезпечує великий вихід сухої речови-

ни, етанолу та енергії з надземної маси у різні 

періоди розвитку. Продуктивність рослин сут-

тєво залежала від форми та сорту і фази розви-

тку. Великий вихід сухої речовини (11,28–

15,48 т/га) та етанолу (2797–3669 л/га) у різних 

форм Panicum virgatum отримують на початку 

технічної стиглості (у фазі викидання волоті). 

За виходом як сухої речовини, так і етанолу 

переважали пізньостиглі форми. В межах гру-

пи стиглості серед ранніх форм вищі показни-

ки були у форми ВР, серед пізніх — у сорту Зо-

ряне. У цей період досліджувані зразки забез-

печували великий вихід енергії з надземної 

маси (45,12–64,94 Гкал/га). 

Закономірності щодо вищої енергетичної 

цінності окремих форм надземної маси порів-

няно з попередніми показниками зберігалися 

як у межах групи стиглості, так і між групами.

Продуктивність Panicum virgatum за вихо-

дом сухої речовини, етанолу та енергії з над-

земної маси у фазі цвітіння суттєво збільшу-

валася порівняно з фазою викидання волоті. 

Залежно від форми різниця між фазами за ви-

ходом сухої речовини становила від 29,6 до 

41,7 %, за етанолом — від 28,1 до 39,3 %, за ви-

ходом енергії з надземної маси — від 35,7 до 

40,9 % (табл. 7).

Серед досліджуваних зразків найбільший 

вихід сухої речовини (21,7–34,3 %), етанолу 

(16,2–29,8 %) та енергії (21,4–34,0 %) забезпе-

чили пізньостигла група рослин (форма ВП та 

сорт Зоряне), а в межах цієї групи вищу про-

дуктивність мали форма РБ та сорт Зоряне.

Із завершенням періоду активної вегетації 

рослин спостерігали значне зменшення ос-

нов них показників продуктивності. В період 

до стигання насіння порівняно з фазою цві-

тіння вихід сухої речовини зменшувався на 

9,5–40,1 %, етанолу — на 11,5–41,3 %, енергії — 

на 6,3–37,7 %.

Пізні форми Panicum virgatum за продуктив-

ністю значно переважали ранні. Різниця за ви-

ходом сухої речовини становила 75,1–78,5 %, 

етанолу — 68,5–71,9 %, енергії з надземної 

маси — 73,9–75,2 %. Серед досліджуваних зраз-

ків рослин максимальну продуктивність забез-

печив сорт Зоряне, мінімальну — форма ВР. 

Таким чином, у НБС ім. М.М. Гришка НАН 

України протягом багаторічного періоду про-

ведено дослідження з вивчення біолого-мор-

фо логічних особливостей, біохімічного складу 

рослин, урожайності надземної маси, насін-

ня, виходу найцінніших речовин та енерге-

тичної цінності Panicum virgatum. Створено 

високопродуктивні форми із заданими пара-

метрами урожайності, цукристості фітомаси, 

виходом загальної енергії та фітопалива з 

одиниці площі. 

В умовах інтродукції майже всі форми рос-

лин Panicum virgatum проходять повний цикл 

розвитку від насіння до насіння протягом од-

ного вегетаційного періоду. Фаза достигання 

Таблиця 7. Продуктивність Panicum virgatum за виходом сухої речовини, етанолу та енергії з надземної маси у фазі 
цвітіння 

Table 7. Productivity of Panicum virgatum plant correspondingly to dry mass, ethanol, and energy output of above-ground 
mass during flowering phase

Форма (сорт) Вихід сухої речовини, т/га Вихід етанолу, л/га
Вихід енергії з надземної маси, 

Гкал/га

ВР 14,62 3582 61,21

РБ 16,33 3936 68,26

ВП 17,79 4163 74,29

Зоряне 21,93 5110 91,49

НІР
05

0,67
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насіння залежно від форми настає у різні стро-

ки. У ранньостиглих форм Panicum virgatum до 

ІІІ декади вересня насіння повністю достигає. 

Розвиток пізньостиглих форм завершується до 

середини жовтня, а окремі форми рослин веге-

тують до настання морозів. Основні морфоме-

тричні параметри рослин Panicum virgatum за-

лежать від форми та сорту, групи стиг лості. 

Установлено, що вміст сухої речовини в усіх 

форм Panicum virgatum у період від фази ку-

щіння до достигання насіння закономірно 

збільшується, цукрів, аскорбінової кислоти, 

каротину та ліпідів — зменшується. Щодо на-

копичення лігніну і клітковини в рослинах за 

період вегетації та теплоємності надземної 

маси залежності не виявлено.

Як високопродуктивна культура Panicum vir-

gatum забезпечує великий вихід сухої речови-

ни, етанолу та енергії з надземної маси у різні 

періоди розвитку рослин. Урожайність фітома-

си рослин у період викидання волоті у ран-

ньостиглих форм становить 41,35–41,81 т/га, у 

пізньостиглих — 46,10–64,16 т/га. В цілому 

продуктивність рослин за виходом сухої речо-

вини, етанолу та енергії з надземної маси у фазі 

цвітіння суттєво збільшується порівняно з фа-

зою викидання волоті. Із завершенням періоду 

активної вегетації рослин відбувається значне 

зменшення основних показників продуктив-

ності. Пізні форми Pani cum virgatum за продук-

тивністю значно переважають ранні. Серед до-

сліджених зразків рослин максимальною про-

дуктивністю характеризувався сорт Зоряне. 
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PANICUM VIRGATUM L. — 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИНТРОДУЦЕНТ 

В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Представлены результаты многолетних интродукци-

онных исследований Panicum virgatum L. (Poaceae) в 

Национальном ботаническом саду им. Н.Н. Гришко 

НАН Украины. Установлены биолого-морфо ло ги чес-

кие особенности, биохимический состав растений, 

урожайность надземной массы и семян. Определены 

выход ценных веществ и энергетическая ценность 

культуры. Созданы высокопродуктивные формы с за-

данными параметрами урожайности, сахаристости 

фитомассы, выходом общей энергии и фитотоплива с 

единицы площади. Показано, что в условиях интро-

дукции почти все формы Panicum virgatum проходят 

полный цикл развития (от семени до семени) в тече-

ние одного вегетационного периода, начиная с пер-

вого года жизни. Фаза созревания семян у раннеспе-

лых форм растений наступает к III декаде сентября, у 

позднеспелых — в середине октября, а отдельные фор-

мы растения вегетируют до наступления морозов. 

Основные морфометрические параметры растений 
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зависят от формы и сорта, группы спелости. Урожай-

ность надземной массы и общая продуктивность рас-

тений в фазе цветения увеличивается, а к концу веге-

тационного периода — снижаются. Позднеспелые 

формы по урожайности надземной массы значитель-

но превышают (на 58,0–155,6 %) раннеспелые. Уста-

новлено, что содержание сухого вещества у всех форм 

растений в период от фазы кущения до созревания 

семян увеличивается, а сахаров, аскорбиновой кис-

лоты, каротина и липидов — уменьшается. От но-

сительно накопления лигнина и клетчатки в растениях 

в период вегетации и теплоемкости надземной массы 

четкой зависимости не установлено. Как высокопро-

дуктивная культура Panicum virgatum обеспечивает боль-

шой выход сухого вещества, этанола и энергии из 

надземной массы в разные периоды развития. Среди 

исследованных образцов растений максимальной 

продуктивностью характеризовался сорт Зоряне. 

Ключевые слова: Panicum virgatum, интродукция, био-

морфология, биохимические особенности, продук-

тивность, биотопливо.

D.B. Rakhmetov, О.M. Verhun, S.О. Rakhmetova

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv

PANICUM VIRGATUM L. — PROMISSING 

INTRODUCED CROP IN M.M. GRYSHKO NATIONAL 

BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE

Results of many years of introduction research on Panicum 

virgatum L. (Poaceae) in M.M. Gryshko National Bo ta-

nical Garden of the NAS of Ukraine are presented. The 

biomorphological characteristics, biochemical composi-

tion of the plant, crop yield of the above ground plant mass 

and seed are determined. The yield of valuable compounds 

and energy efficiency of the crop are identified. High-yield 

forms with assigned features of crop yield, sugar content of 

plant biomass, total energy yield and biofuel output per 

one square unit are created. We proved that in the condi-

tion of crop introduction almost all forms of Panicum vir-

gatum undergo full cycle of plant development — from the 

seed to the seed during one growing season, starting from 

the first-year. A phase of a seed maturation in the early de-

veloped plant forms begins in the third decade of Septem-

ber, in late developed forms until the middle of October, 

some forms have their growing season until the beginning 

of winter frosting. The major morphological features of 

plants are dependent on the forms and crops variations 

and ripening phase. Total harvest of the above ground mass 

and general output of the plant up till the flowering phase 

increases, where at the end of growing season decreases. 

We showed that plant forms with retard development had a 

high yield of above-ground mass for 58.0–115.6 % greater 

than the early developed plants. Increment in the dry mat-

ter content of plants from tiller to seed ripening phase is 

demonstrated. However, the percentage of sugars, ascorbic 

acid, carotene, and lipids is diminished. During the same 

growing season we did not observe any correlation between 

lignin and fiber accumulation. Similar results were ac-

quired for the heat capacity harvest of above ground mass. 

High-yield Panicum virgatum crop provide substantial out-

put of the dry mass, ethanol, and energy throughout all de-

velopment phases of the plant. Among studied plant sam-

ples the top productivity was supplied by Zoryane cultivar. 

Key words: Panicum virgatum, introduction, biomorpho-

logy, biochemical characteristics, productivity, biofuel. 
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О.І. ШИНДЕР, Ю.М. НЕГРАШ, О.Р. БАРАНСЬКИЙ
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України

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

ІНТРОДУКЦІЙНІ ПОПУЛЯЦІЇ SCOPOLIA CARNIOLICA JACQ. 
(SOLANACEAE) РІЗНОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ 
У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ім. М.М. ГРИШКА 
НАН УКРАЇНИ

Наведено відомості щодо стану та структури інтродукційних популяцій Scopolia carniolica Jacq. карпатського, 

подільського і кавказького походження на ботаніко-географічних ділянках Національного ботанічного саду 

ім. М.М. Гришка НАН України. Описано флористичну структуру низки сформованих лісових культурфітоценозів. 

Наведено строки проходження фенологічних фаз цвітіння і плодоношення особин S. carniolica в умовах м. Києва.

Ключові слова: Scopolia carniolica Jacq., інтродукційна популяція, ботаніко-географічна ділянка, культурфіто-

ценоз.

© О.І. ШИНДЕР, Ю.М. НЕГРАШ, 

 О.Р. БАРАНСЬКИЙ, 2014

Scopolia carniolica Jacq. (Solanaceae) — рідкіс-

ний центральноєвропейсько-кавказький вид 

(sensu lato), занесений до Червоної книги Ук-

раїни як неоцінений (Червона книга.., 2009). 

Основним напрямом збереження рідкісних 

видів є їх охорона в заповідниках та інтродук-

ція в культуру. В Україні охорона S. carniolica 

ex situ здійснюється в 12 ботанічних садах та у 

деяких ботанічних установах (Мороз, 1971; Рід-

кісні рослини.., 1982; Раритетний фітогено-

фонд.., 2004; Каталог.., 2011; Неграш, 2013).

В умовах інтродукції S. carniolica часто була 

об’єктом порівняльно-морфологічних, систе-

ма тичних і біохімічних досліджень (Крыло ва, 

1971, 1973, 1994; Мороз, 1971; Неграш, 2013; 

Рідкісні рослини, 1982; Харкевич, 1966, 1972), 

проте опису умов культивування досліджува-

ного виду на рівні інтродукційних популяцій 

немає.

Мета роботи — вивчити біоморфологічні 

особливості S. carniolica в умовах ex situ, вста-

новити сезонні ритми розвитку особин виду і 

вікову структуру його інтродукційних попу-

ляцій різного географічного походження; опи-

сати флористичну структуру культурфітоце-

нозів з участю досліджуваного виду. 

Об’єкти та методи

Дослідження проведено впродовж 2012–2014 рр. 

на трьох ботаніко-географічних ділянках На-

ціонального ботанічного саду ім. М.М. Гриш ка 

НАН України: «Карпати», «Грабова діброва» 

та «Кавказ». Популяційні дослідження вико-

нано за методиками Т.О. Работнова та О.О. Ура-

нова з урахуванням онтогенетичних особли-

востей S. carniolica (Мельник, 2000; Работнов, 

1950; Уранов, 1960). Назви видів української 

флори наведено за зведенням С.Л. Мосякіна 

та М.М. Федорончука, кавказької — за «Кон-

спектом флоры Кавказа» (Конспект.., 2008; 

Mo syakin, 1999).

Усі описані культурфітоценози закладені в 

1949–1955 рр. і є практично одновіковими. 

На ділянках «Карпати» і «Кавказ» насаджен-

ня штучні, а на ділянці «Грабова діброва» — 

створені на основі вікової діброви. 

У цій публікації ми приймаємо S. carniolica 

sensu lato, оскільки скополія з Кавказу є окре-

мою географічною расою, номенклатуру якої 

ще остаточно не з’ясовано (Крылова, 1994; 

Мороз, 1971 та ін.).

Результати та обговорення

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

ка інтродукційні популяції S. carniolica сфор-

мовані у складі культурфітоценозів на трьох 
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ділянках відповідно до їх техно-робочих проек-

тів. На ділянці «Карпати» S. carniolica було ви-

саджено у 1956 р. у кількості близько 100 ко-

реневищ на виділах гірських лісових поясів. 

Посадковий матеріал було інтродуковано із 

кількох районів Закарпатської області (Мо-

роз, 1971). 

Нині інтродукційна популяція виду пло-

щею 240 м2 представлена на схилі північної 

експозиції (ухил — 10–20°) під пологом буко-

вого і хвойного деревостанів. Буковий дере-

востан (зімкнутість — 0,9–1,0) належить до 

паркового типу і сформований Fagus sylvati-

ca L. (повнота — 9) з участю Cerasus avium (L.) 

Moench (1). Середньощільний підлісок у місці 

зростання S. carniolica формують молоді осо-

бини видів роду Acer, Fagus sylvatica, Fraxinus 

excelsior L. у підрості, Philadelphus pubescens Loi-

sel., Sambucus nigra L. та Viburnum lantana L. — 

у чагарниковому ярусі. На ділянці добре роз-

винутий чагарничковий ярус (покриття — 60 %), 

у якому домінує Vinca minor L. з участю Clema-

tis vitalba L., Hedera helix L. і Rubus caesius L. У 

розрідженому трав’яному ярусі (покриття — 

20 %) представлені Chelidonium majus L., Ga-

lium odoratum (L.) Scop., Geranium phaeum L., 

Lamium maculatum (L.) L., Pulmonaria obscura 

Dumort., Salvia glutinosa L., S. carniolica, Viola 

suavis M. Bieb. Весняний аспект (покриття — 

до 15 %) формують Allium ursinum L., Anemone 

nemorosa L., Corydalis cava (L.) Schweigg. & Kör-

te, C. solida (L.) Clairv., Dentaria glandulosa 

Wаldst. & Kit., Galanthus nivalis L., Helleborus pur-

purascens Waldst. et Kit., Hepatica nobilis Schreb., 

Isopyrum thalictroides L.

У деревостані змодельованого поясу хвой-

них лісів Східних Карпат (зімкнутість — 1) до-

мінувала Picea abies (L.) Karst. (повнота — 9) із 

незначною участю Abies alba Mill. та Fagus syl-

vatica. Дуже розріджений підлісок під темним 

пологом представлений поодинокими особи-

нами Cerasus avium, Fraxinus excelsior, Padus avium 

Mill., Sorbus aucuparia L., Ulmus glabra Huds. у 

підрості. Більш розвинутий чагарничковий 

ярус (покриття — до 35 %), сформований пе-

реважно адвентивними видами: домінуючим 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. з участю 

Clematis vitalba, Hedera helix, Rubus caesius і Vitis 

amurensis Rupr. У трав’янистому ярусі (покрит-

тя — до 25 %) представлені Allium ursinum, Ae-

gopodium podagraria L. (5–10 %), Aruncus dioicus 

(Walter) Fernald (до 5 %), Chelidonium majus, Co-

rydalis solida, Dentaria glandulosa, Euphoribia amyg-

daloides L., Galium odoratum, Geranium phaeum, 

Helleborus purpurascens, Salvia glutinosa, Scrophu-

laria nodosa L., Senecio ovatus (P. Gaertn., B. Mey. 

& Scherb.) Willd., Xanthoxalis stricta (L.) Small. 

У 2013 р. унаслідок зниження рівня ґрунтових 

вод і надмірного розмноження жуків-коро їдів 

хвойні дерева на цій ділянці були знищені. 

Через це структура рослинного покриву тут 

найближчими роками змінюватиметься в бік 

різкого розвитку чагарникового ярусу та домі-

нування рудеральних видів трав. Станом на 

2014 р. сукупне покриття чагарничкового і тра-

в’янистого ярусу на місці хвойного деревоста-

ну дорівнювало 95 %. У ньому домінують Im-

patiens parviflora DC. (до 60 %), Parthenocissus 

quinquefolia (до 20 %) і Vitis amurensis (5–10 %). 

У таких умовах інтродуковані карпатські види 

зазнаватимуть найближчими роками (до фор-

мування нового пологу молодого хвойного 

деревостану) значного пригнічення.

Інтродукційна популяція S. carniolica пред-

ставлена 9 куртинами площею від 0,5 до 14,0 м 2 

та мозаїчно розташованими поодинокими ма-

лостебельними клонами. У пагоновій струк-

турі популяції частка вегетативних і генера-

тивних пагонів — майже однакова (табл. 1), але 

спостерігається тенденція до зменшення кіль-

кості останніх, що, можливо, пов’язано з різкою 

зміною умов зростання. Популяційна щіль-

ність за 2012–2014 рр. збільшилася. Макси-

мальна кількість квіток на генеративних паго-

нах досягає 13, більшість пагонів мають 1– 

3 квітки (табл. 2). Абсолютна середня маса 

зрілої насінини в популяції — 2,1 г, кількість 

насінин у плоді — 26. Цвітіння триває із середи-

ни березня до кінця травня, плодоношення — 

із середини травня до початку червня.

На ділянці «Карпати» сформовано дере во-

стани, котрі добре відтворювали буковий і хвой-

ний пояси Східних Карпат, але структура ниж-

ніх ярусів у культурфітоценозах була дефор-
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мованою порівняно з природними аналогами 

(Крылова, 1973, 1994 та ін.). Імовірно, це по-

в’язано зі значно сухішим кліматом м. Києва, 

за умов якого практично неможливо відтво-

рити вологолюбні угруповання гірських Кар-

пат. Це пояснює, чому карпатські культурфі-

тоценози потерпають від впливу інвазійно- 

спроможних видів рослин. 

На ділянці «Грабова діброва» перші посадки 

S. carniolica здійснено у 1967 р. посадковим ма-

теріалом з околиць м. Кам’янця-По діль ського 

у кількості понад 120 кореневищ. Пізніше їх не-

одноразово доповнювали особинами переваж-

но подільського походження. Зокрема у 1969 р. 

було завезено понад 150 кореневищ з околиць 

м. Вінниці (Мороз, 1971). Інтродукційна по-

пуляція площею близько 150 м2 нині приуро-

чена до залісненого схилу східної експозиції 

(ухил — 10–30°). Деревостан (зімкнутість — 

0,8–0,9) сформовано на основі природної ві-

кової діброви. У ньому представлені Carpinus 

betulus L. (повнота — 5), Fraxinus excel sior L. (2), 

Quercus robur L. (2), Acer platanoides L. (1) з учас-

тю Cerasus avium та Fagus sylvatica. Вік особин 

Quercus robur досягає 100–200 років, особин 

інших порід — до 60 років. У підрості віком до 

15 років представлені Acer campestre L., A. pla-

tanoides, A. pseudoplatanus L., Car pinus betulus, 

Padus avium. Дуже розріджений підлісок фор-

мують Corylus avellana L., Sambucus nigra та Eu-

onymus europaeа L. У тра в’я нис тому ярусі (за-

гальне покриття — до 80 %, зокрема ранньо-

весняної синузії — 50 %) представлені Aegopo-

dium podagraria (20 %), Anemone nemorosa, Ane-

mone ranunculoides L. (10 %), Arum besserianum 

Schott, Asarum europaeum L. (5 %), Corydalis cava 

(5 %), C. solida (10 %), Ficaria verna L. (20 %), 

Galanthus nivalis, Galium odoratum (5 %), Lamium 

galeobdolon (L.) L., L. purpureum L., Lilium mar-

tagon L., Polygonatum multiflorum (L.) All., Pulmo-

naria obscura (до 5 %), S. carniolica (5 %), Stella-

ria holostea L. (до 10 %), Viola suavis.

Інтродукційна популяція S. carniolica скла-

дається з дев’яти куртин площею від 1 до 7 м2. 

Пагонова структура — достатньо вирівнена, по-

пуляційна щільність у 2013 р. досягала 47 па-

гонів/м2 (див. табл. 1). Максимальна кількість 

квіток на генеративних пагонах становила 16, 

у середньому — 1–3 (див. табл. 2).

За період дослідження спостерігали тенден-

цію до збільшення частки пагонів з більшою 

кількістю квіток, що ми пов’язуємо з поліп-

шенням умов зростання виду на ділянці. 

Абсолютна середня маса зрілого насіння, 

зібраного в популяції, — 2,4 г, середня кіль-

кість насінин у плоді — 28. Цвітіння триває з 

кінця березня до кінця травня, плодоношен-

ня — з першої декади травня до початку черв-

ня. Загалом фази розвитку в особин S. carnio-

lica на ділянці «Грабова діброва» починаються 

на тиждень пізніше порівняно з популяцією 

на ділянці «Карпати».

Флористична структура рослинного по-

криву на ділянці є типовою для місцезростань 

Таблиця 1. Пагонова структура і щільність інтродукційних популяцій Sсоpolia carniolica 
на ботаніко-географічних ділянках

Table 1. The shoots-structure and density of cultivated populations of Scopolia carniolica 
on botanical and geographical plots 

Показник

Ботаніко-географічна ділянка

Карпати Грабова діброва Кавказ

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

Частка пагонів, %:

вегетативні

47,5 51,2 56,6 61,7 51,7 44 46,9 27,3 29,6

генеративні 52,5 48,8 43,4 38,2 48,3 56,0 53,1 72,7 70,4

Популяційна щіль-

ність, пагін/м2

18 21 29 36 47 29 28 27 25
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S. carniolica на Східному Поділлі та Придні-

провській височині (Мельник, 2000; Мороз, 

1971; Неграш, 2014). Можна стверджувати, 

що умови зростання S. carniolica на цій ділян-

ці близькі до оптимальних. 

На ділянці «Кавказ» S. carniolica інтродуко-

вана у 1950 р. у кількості понад 200 кореневищ 

з Тульського району Краснодарського краю 

РФ та у 1957 р. в кількості понад 100 особин з 

Геленджикського району того ж краю (Харке-

вич, 1954, 1966, 1972). На сьогоднішній день 

інтродукційна популяція S. car nio lica площею 

близько 800 м2 сформована на схилах півден-

ної і південно-західної експозиції (ухил — 10–

25°), вкритих буковим деревостаном. Тут змо-

дельовано низинні незаливні ліси Кавказу та 

колхідські реліктові ліси. У деревостані (зім-

кненість — 0,9–1,0) домінує Fagus orienta-

lis Lipsky (повнота — 6–8) з участю Tilia corda-

ta Mill. (1–2), Acer platanoides (1), Carpinus betu-

lus (1), Fraxinus excelsior, Pterocarya pterocarpa 

(Michx.) Kunth ex Iljinsk та поодиноких осо-

бин інших деревних порід. У середньощільному 

підрості представлені Acer platanoides з участю 

поодиноких особин Acer pseudoplatanus, Fagus 

orientalis, Pterocarya pterocarpa. У чагарниково-

му ярусі середньої щільності домінує Sambu-

cus nigra з участю Euonymus europaea, Philadel-

phus coronarius L., Ribes uva-crispa L., Viburnum 

lantana. Зрідка представлений Hedera helix. Тра-

в’янистий покрив порівняно щільний (проек-

тивне покриття весняної синузії — до 90 %, літ-

ньої — до 30 %). У ньому представлені Aego-

podium podagraria (15 %), Allium ursinum (5 %), 

Arum albispathum Stev. ex Ledeb. (5 %), Brunnera 

macrophylla (Adams) Johnst (10 %), Convallaria 

majalis L., Corydalis caucasica DC., C. cava, C. so-

lida (до 5 %), Dryopteris filix-mas L., Erythronium 

caucasicum Woronow., Ficaria verna (25–30 %), 

Galanthus caucasicus (Baker) Grossh., G. worono-

wii Losinsk., Impatiens parviflora, Lamium galeob-

dolon (5 %), L. maculatum, Lilium caucasicum 

(Miscz. ex Grossh.) Grossh., Matteuccia struthiop-

teris (L.) Tod., Polygonatum multiflorum, S. car-

niolica (30 %), Symphitum grandiflorum DC., Urtica 

dioica L., Viola suavis. Улітку на частині ділян ки 

Таблиця 2. Частка генеративних пагонів Sсоpolia carniolica з різною кількістю квіток, % 

Table 2. Share of the shoots of Sсоpolia carniolica with different numbers of flowers, %

Кількість квіток 

на генеративному 

пагоні

Ботаніко-географічна ділянка

Карпати Грабова діброва Кавказ

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р.

1 34,5 23,9 13,6 51,2 28,2 21,6 23,6 14,7 10,8

2 18,1 16,8 23,3 24,4 11,5 7,7 18,5 9,1 6,3

3 5,9 18,6 14,6 14,1 12,6 10,3 12,9 9,4 9,5

4 4,3 3,5 8,7 7,1 9,5 4,9 11,1 6,3 5,8

5 24,5 17,8 8,7 2,6 19,5 12,2 9,6 16,3 7,2

6 6,4 0,9 4,9 – 3,4 7,7 8,2 10,7 5,8

7 3,1 11,5 2,9 0,6 7,6 11,7 11,1 14,4 16,1

8 2,1 3,5 4,9 – 1,2 3,6 1,8 5,1 9,5

9 – 3,5 5,9 – 0,8 8,9 1,8 6,9 13,9

10 1,1 – 2,9 – 0,4 1,8 0,7 1,6 4,5

11 – – 5,8 – 5,3 6,8 0,7 2,5 7,2

12 – – 0,9 – – 1,4 – 0,9 1,3

13 – – 2,9 – – 0,9 – 0,6 0,9

14 – – – – – – – 0,6 0,4

15 – – – – – – – – 0,4

16 – – – – – 0,5 – – 0,4

17 – – – – – – – 0,9 –
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розвивається покрив адвентивного ви ду Impa-

tiens parviflora.

Інтродукційна популяція S. carniolica пред-

ставлена майже суцільними заростями на пло-

щі понад 800 м2 та окремими 22 куртинами 

площею від 2 до 32 м2. Переважають генера-

тивні пагони. Популяційна щільність є серед-

ньою серед досліджених ділянок і за роки до-

сліджень майже не змінювалася (див. табл. 1).

Максимальна кількість квіток на генера-

тивних пагонах — 17, більшість пагонів ма-

ють 1–7 квіток, що значно переважає показ-

ники інших популяцій (див. табл. 2). Абсо-

лютна середня маса насінини — 1,6 г, середня 

кількість насінин у плоді — 72.

Цвітіння триває із середини березня до 

кінця травня, плодоношення — з першої де-

кади травня до першої декади червня.

Виходячи з фітоценотичних описів місце зро-

стань S. carniolica на Кавказі, наведених у працях 

С.С. Харкевича та І.Л. Крилової, флористична 

структура змодельованих культурфі тоценозів на 

ділянці «Кавказ» є близькою до такої у змішаних 

букових лісах Північного Кавказу і Закавказзя 

(Крылова, 1973; Харкевич, 1954), хоча загальний 

флористичний склад культурфітоценозу значно 

збіднений. Проте, незважаючи на подібність це-

нотичних умов зростання в куль турфітоценозі та 

природних оселищах, умови зростання S. carnio-

lica на ділянці не можна вважати оптимальними 

через знач но нижчі показники вологозабезпе-

чення в умовах м. Києва (Харкевич, 1972; Кры-

лова, 1973, 1994). 

Отже, на ботаніко-географічних ділянках На-

ціонального ботанічного саду ім. М.М. Гришка 

сформовано три інтродукційні популяції S. car-

niolica. Два важливих чинники, завдяки яким 

забезпечуються оптимальні умови зростання 

для цього виду, — підвищена вологість повіт-

ря та густий деревостан (Крылова, 1973; Мель-

ник, 2000). Найкращі умови для зростання S. car-

niolica спостерігаються у ви со когір’ях, де осо-

бини виду можуть багато років переживати 

вирубки і навіть зростати на галявинах і по-

лонинах (Крылова, 1973). У ви со ко гір’ях Кав-

казу особини S. carniolica характеризуються 

найкращим приростом. У рівнинній частині 

України популяції S. carniolica значно чутли-

віші до впливу негативних чинників, а тому 

потребують особливої уваги при розробці охо-

ронних заходів. 

На ділянках «Карпати» і «Кавказ», змоде-

льованих на рівнині, при значно меншому во-

логозабезпеченні, умови зростання для осо-

бин виду не є оптимальними порівняно з 

пунктами, звідки було інтродуковано посад-

ковий матеріал. Лише на ділянці «Грабова діб-

рова» вологозабезпечення є задовільним, оскіль-

ки межа ареалу S. carniolica в рівнинній части-

ні України проходить порівняно близько до 

м. Києва. В цілому відносно кращі умови для 

зростання особин S. carniolica забезпечено на 

ділянці «Кавказ», а найгірші — на ділянці «Кар-

пати». Про кращі умови зростання на ділянці 

«Кавказ» свідчить більша частка генератив-

них пагонів в інтродукційній популяції (Ра-

ботнов, 1950; Уранов, 1960). 

У всіх інтродукційних популяціях S. carnio-

lica займає стійкі позиції в рослинному покри-

ві. Прикрий факт випаду хвойного деревоста-

ну на ділянці «Карпати» є незапланованим 

експериментом з вивчення стійкості ви дів кар-

патського лісового травостою в екстремаль-

них умовах вирубки. 

Узагальнені нами результати фенологічних 

спостережень та досліджень насіннєвої про-

дуктивності S. carniolica збігаються з даними 

попередніх дослідників (Крылова, 1971, 1973, 

1994; Мороз, 1971; Харкевич, 1966, 1972) і до-

повнюють їх.

Таким чином, в умовах м. Києва сформува-

лися стійкі інтродукційні популяції S. carnio-

lica у складі змодельованих культурфітоцено-

зів, близьких за структурою до природних 

угруповань.

Завдання з введення S. carniolica в культуру 

вважаємо виконаним, оскільки цей вид ус-

пішно культивується у багатьох ботанічних 

садах і дендрологічних парках на Поліссі і Лі-

состепу далеко за межами ареалу. Можна го-

ворити про його акліматизацію в умовах ex 

situ в цих регіонах. 
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ИНТРОДУКЦИОННЫЕ ПОПУЛЯЦИИ 

SCOPOLIA CARNIOLICA JACQ. (SOLANACEAE) 

РАЗНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ В НАЦИОНАЛЬНОМ 

БОТАНИЧЕСКОМ САДУ им. Н.Н. ГРИШКО НАН 

УКРАИНЫ

Приведены сведения относительно состояния и струк-

туры интродукционных популяций Scopolia carniolica 

Jacq. карпатского, подольского и кавказского проис-

хождения на ботанико-географических участках На-

ционального ботанического сада им. Н.Н. Гришко 

НАН Украины. Описана флористическая структура 

ряда сформированных лесных культурфитоценозов. 

Приведены сроки прохождения фенологических фаз 

цветения и плодоношения особей S. carniolica в усло-

виях г. Киева.

Ключевые слова: Scopolia carniolica Jacq., интродукци-

онная популяция, ботанико-географический участок, 

культурфитоценоз.

O.I. Shynder, Ju.M. Nehrash, O.R. Baransky 

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

INTRODUCTION’S POPULATIONS 

OF SCOPOLIA CARNIOLICA JACQ. (SOLANACEAE) 

OF DIFFERENT GEOGRAPHICAL ORIGIN 

IN M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL

GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE

The data about state and structure of introduction’s popu-

lations of Scopolia carniolica Jacq. of Carpathian, Podol-

sky and Caucasian origin on botanical and geographical 

areas of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the 

NAS of Ukraine are given. Floral structure of some formed 

forest’s model communities are presented. The terms of 

phenological phases of flowering and fruiting of S. car-

niolica in conditions of Kyiv are given.

Key words: Scopolia carniolica Jacq., the introduction’s 

population, botanical and geographical plot, model com-

munities.
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СОЗОЛОГІЧНА ОЦІНКА РІДКІСНИХ ВИДІВ 
РОСЛИН ЗОНАЛЬНИХ ЕКОСИСТЕМ НА ТЕРИТОРІЇ БАСЕЙНУ 
р. ВОРСКЛА (УКРАЇНА, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ)

Наведено созологічну оцінку рідкісних видів рослин зональних екосистем на території басейну р. Ворскла. Подано 

розподіл 121 виду рослин за фітосозологічними категоріями. Проаналізовано структуру природно-заповідного фонду 

досліджуваної території. Для кожного об’єкта природно-заповідного фонду наведено созологічну характеристику.

Ключові слова: рідкісні рослини, широколистяні ліси, лучні степи, басейн р. Ворскла, природно-заповідні 

території.
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Збереження зональних типів рослинності як 

центрів біорізноманіття, їх раритетної скла-

дової є одним з пріоритетних завдань заповід-

ної справи. На території Лівобережного Лісо-

степу України, яка характеризується найви-

щою розораністю у межах лісостепової зони 

(до 80–85 %) і трансформацією екосистем, 

найбільші площі природної рослинності зосе-

реджені вздовж долин річок. Басейн р. Ворс-

кла на півночі охоплює відроги Середньоро-

сійської височини (Бєлгородська обл., Росія, 

Сумська обл., Україна), у центральній та пів-

денній частинах — Придніпровську низовину 

[2]. Територія басейну р. Ворскла розташова-

на у Лівобережному Лісостепу і північно-схід-

ному Степу, внаслідок цього вона характери-

зується різноманітністю екотопів з типовою 

та унікальною флорою і рослинністю.

У рослинному покриві басейну р. Ворскла 

найбільші площі займають азональні типи 

рослинності (луки, болота, водойми), подеку-

ди — інтразональні (штучні соснові ліси), значно 

менші — зональні (лучні степи та широколис-

тяні ліси). Унаслідок значного антропогенно-

го впливу останні характеризуються ве ликим 

ступенем трансформації та ізольованістю (ро-

зораність території басейну — 76 %). Площа 

широколистяних лісів становить до 1,5 % тери-

торії. Окрім антропогенного фактора, їх поши-

рення обмежує підвищена засоленість ґрунтів, 

тому широколистяні ліси у басейні р. Ворскла 

приурочені до правого корінного берега та за-

плав річки, а також її приток. Степова рослин-

ність зазнала найбільшої трансформації, оскіль-

ки в межах Лісостепової зони степи практично 

всі розорані. Залишки степових ценозів збе-

рег лися на схилах балок і річкових долин, на 

нерозораних курганах, прирічкових вододілах, 

плато, горбах, межах агроценозів, де займають 

незначні площі. Таким чином, проблема збе-

реження зональних типів рослинності з її ра-

ритетною складовою нині є актуальною. 

Існуюча мережа природно-заповідних те-

риторій (ПЗТ) Лівобережного Лісостепу Ук-

раїни, яка була оптимізована з 1990-х років, 

нині в цілому репрезентує ценотичне та фло-

ристичне різноманіття зональних екосистем і 

сприяє збереженню популяцій рідкісних видів 

рослин з різним статусом охорони. Однак біль-

шість ПЗТ мають невеликі площі (від 2 до 100 га), 

ізольовані одна від одної сільськогосподар-

ськими угіддями, відрізняються природоохо-

ронним режимом та підлягають різним фор-

мам антропопресингу. За таких умов важливим 
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є застосування басейнового підходу для оцін-

ки стану збереження зональних екосистем та 

їх раритетної складової в системі елементів на-

ціональної та регіональної екомережі.

Мета дослідження — провести созологічну 

оцінку рідкісних видів рослин зональних еко-

систем на території басейну р. Ворскла.

Матеріал та методи

В основу роботи покладено матеріали дослі-

джень, проведених нами протягом останніх 15 

років на території басейну р. Ворскла в Бєлго-

родській (РФ), Сумській та Полтавській облас-

тях (Україна). Окрім матеріалів оригінальних до-

сліджень, для хорологічного аналізу критично 

опрацьовано літературні дані [1, 3–5, 7, 9–11] та 

матеріали з гербарних фондів Інституту ботані-

ки імені М.Г. Холодного НАН України (КW), 

Полтавського краєзнавчого му зею (PW) і Пол-

тавського національного педагогічного універ-

ситету імені В.Г. Короленка (PWU). Категорії рід-

кісності виділяли за принципами, наведеними 

у Положенні про Червону книгу України [11]. 

Назви рослин подано за «Vascular plants…» [12]. 

Результати аналізу сучасного стану степо-

вих та широколистяно-лісових екосистем і 

Рис. 1. Картосхема природно-заповідних об’єктів, в яких охороняються рідкісні види флори зональних екосис-

тем басейну р. Ворскла: ◘ — заповідник; — національний природний парк; ♦ — регіональний ландшафтний 

парк; ▲— ботанічний заказник; ■ — ландшафтний заказник;   — лісовий заказник; □ — ентомологічний за-

казник; ▼— пам’ятка природи; ● — заповідне урочище;  — парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва; * — 

проектований об’єкт ПЗФ. Номери об’єктів ПЗФ відповідають номерам у табл. 2
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дані щодо рідкісних видів флори у їх складі 

наведено у табл. 1 та 2. Розташування об’єктів 

природно-заповідного фонду (ПЗФ), де охо-

роняються зональні екосистеми, наведено на 

картосхемі (рис. 1).

Результати та обговорення

У басейні р. Ворскла типова флора та рослин-

ність лучних степів і широколистяних лісів та 

їх рідкісна фракція охороняються на території 

26 об’єктів ПЗФ загальною площею 65946,1 га 

(4,5 % від площі досліджуваного регіону). Зо-

нальні екосистеми охороняються на заповід-

них територіях з різним режимом охорони та 

на різних площах. Так, найбільші площі зо-

нальних екосистем входять до складу ПЗФ 

Полтавської області — 41 298 га (60,2 % від за-

гальної площі ПЗФ досліджуваного регіону), 

значно менші площі — у Сумській області 

(23 508,6 га, або 35,7 %), найменші — у Бєлго-

родській області (1128 га, або 1,7 %). 

На збереження зональних екосистем у ПЗФ 

впливає режим охорони. Так, найбільші площі 

широколистяних лісів і степів входять до складу 

двох регіональних ландшафтних парків (РЛП) 

(«Диканський», «Нижньоворсклян ський»), а 

саме до заповідної та рекреаційної зон. На 

території Національного природного парку 

(НПП) «Гетьманський» охороняються типові 

широколистяні ліси. Важливу роль у збережен-

ні степових екосистем відіграють за казники.

Найвищу концентрацію заповідних об’єк-

тів досліджуваного регіону відзначено в Пол-

тавській області у центральній (Полтавський, 

Диканський, Чутівський райони) та нижній 

(Кобеляцький р-н) частині басейну, що зу-

мовлено наявністю цінних природних комп-

лексів та високим ступенем вивченості тери-

торії. Значна площа території (1,6 %) басейну 

р. Ворскла у Сумській області належить до 

НПП «Гетьманський». У верхній течії р. Вор-

скла зональні екосистеми охороняються на 

те риторії заповідника «Бєлогор’є» у Бєлгород-

ській області (табл. 2). 

Найбільші площі типових кленово-липово-

дубових лісів охороняються в НПП «Гетьман-

ський» (Тростянецький та Охтирський райо-

ни) Сумської обл., лісовому — «Іскрівський» 

(Чу тівський р-н Полтавської обл.) та ботаніч-

ному — «Розсошенський» (Полтавський р-н) 

заказниках. Найцінніші та найбагатші у созо-

логічному плані ділянки лучних степів охоро-

няються у заказниках Полтавської області: бо-

танічних — «Скоробір» (Котелевський р-н), 

«Дикунова балка» (Машівський р-н), «Рожа-

ївський» (Полтавський р-н), «Чутівські сте-

пи» (Чутівський р-н), «Драбинівка» (Кобе-

ляцький р-н) та ландшафтних — «Лизняна 

балка» (Чутівський р-н), «Лисиця» (Тростя-

Рис. 2. Розподіл рідкісних видів рослин за статусом 

охорони: а — степові; б — лісові. ЧС МСОП — Черво-

ний список Міжнародного союзу охорони природи та 

природних ресурсів, ЄЧС — Європейський Червоний 

список тварин і рослин, які перебувають під загрозою 

знищення у світовому масштабі; CITES — Додаток ІІ 

до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої 

фауни та флори, які перебувають під загрозою зник-

нення; ЧК РФ — Червона книга Російської Федера-

ції; ЧКУ — Червона книга України; СРВ БО — список 

рідкісних видів Бєлгородської області; СРВ СО — 

список рідкісних видів Сумської області; СРВ ПО — 

список рідкісних видів Полтавської області
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нецький р-н Сумської обл.). Созологічна цін-

ність цих територій пояснюється наявністю 

рідкісних видів рослин різного статусу охоро-

ни та угруповань, занесених до Зеленої книги 

України [6]. Созологічний аналіз (див. табл. 2) 

має важливе значення для оцінки стану зо-

нальних екосистем за їх ценотичними і фло-

ристичними особливостями. 

Згідно з оригінальними і літературними да-

ними раритетна фракція рослин зональних еко-

систем на досліджуваній території представлена 

121 видом, з яких у степових ценозах зростає 71 

вид, у лісових — 50 видів. До Червоного списку 

Міжнародного союзу охорони природи та при-

родних ресурсів (МСОП) занесено 3 види, до 

Європейського Червоного списку — 2, до До-

датку ІІ CITES — 10, до Червоної книги РФ — 

12, Червоної книги України — 30 (далі позначе-

но **), до списку регіонально рідкісних видів 

Бєлгородської області — 58, Сумської області — 

45, Полтавської області — 67 видів (далі позначено 

*). Розподіл рідкісних степових і лісових видів 

рослин за статусом охорони наведено на рис. 2.

Серед рідкісних видів рослин широколистя-

них лісів і лучних степів переважає група регіо-

нально рідкісних видів. Високою є частка видів, 

занесених до Червоної книги України, дещо мен-

шою — видів, занесених до Червоної книги РФ. 

Незначну групу утворюють види з міжнародним 

статусом охорони (занесені до списків МСОП, 

Європейського Червоного списку та CITES).

Серед вищих судинних рослин зональних 

типів рослинності у регіоні досліджень виділе-

но види трьох категорій рідкісності. На підставі 

сучасних хорологічних даних три види (**Paeo-

nia tenuifolia L., **Cypripedium calceolus L., **Epi-

pactis atrorubens (Hoffm. Ex Bernh.) Bes ser) мож-

на вважати зниклими. До категорії зникаючих 

(І) віднесено 6 видів (**Cephalanthera damaso-

nium (Mill.) Druce, **C. rubra (L.) Rich., *Hepati-

ca nobilis Schreb., **Botrychium lunaria (L.) Sw., 

*Astragalus dolichophyllus Pall. та *Jurinea multiflo-

ra (L.) B. Fedtsch.) Перші три з них відомі з єди-

ного місцезнаходження. Категорія вразливих 

(ІІ) налічує 19 видів (*Adenophora lilifolia (L.) 

Ledeb. ex A. DC., **Listera ovata (L.) R. Br., 

**Neot tia nidus-avis (L.) Rich., **Platanthera bifo-

lia (L.) Rich., **P. chlorantha (Сust.) Rchb., 

**Scrophularia vernalis L., *Veratrum nigrum L., 

*Astragalus pubiflorus DC., *Carex humilis Leys. та 

*Festuca altissima All.) та ін. Найчисельнішою є 

категорія рідкісних (ІІІ), яка об’єднує 93 види.

Таблиця 1. Склад територій ПЗФ басейну р. Ворскла, в яких охороняються зональні екосистеми

Категорія

ПЗФ
Кількість

Область
Загальна площа, 

га
Бєлгородська Сумська Полтавська

Заповідники 1 1 – – 1128,0

Національні природні парки 1 – 1 – 23 360,1

Регіональні ландшафтні парки 2 – – 2 33 525,0 (*)

Заказники: 16 – 2 14 7518,0

ботанічні 7 – – 7 1039,0

ландшафтні 7 – 1 6 4230,0 *

лісові 1 – – 1 2243,0

ентомологічні 1 – 1 – 6,0

Пам’ятки природи ботанічні 4 – – 4 32,4

Заповідні урочища 1 – – 1 258,0

Парки-пам’ятки садово-пар ко во го 

мистецтва

1 – – 1 124,5

Проектовані об’єкти 7 – – 7 Близько 760,0

Усього 26 + (7) 1 3 22 + (7) 65 946,0 + (760)

Примітка: * — з урахуванням площі ландшафтного заказника «Лучківський», (*) — без урахування площі ланд-

шафтного заказника «Лучківський».
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Таблиця 2. Созологічна характеристика рідкісних видів рослин зональних екосистем 
на території об’єктів ПЗФ басейну р. Ворскла

№

ПЗТ
Назва об’єкта, категорія, область

Площа

 ПЗТ

Кількість рідкісних видів/ статус охорони
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Російська Федерація, Бєлгородська область

1 Державний заповідник «Бєлогор’є»

1а ділянка «Астрасьєв Яр» 90, 0 ст 1 1 1 2 5 18 17 17 31

л 1 1 3 1 3 6

1б ділянка «Ліс на Ворсклі» 1038, 0 ст 4 4 5 6

л 2 3 11 7 9 19

Україна, Сумська область

2 Гетьманський, НПП 23 360,1 ст 1 2 1 3

л 1 1 5 8 6 9 16

3 Лисиця, зак. ланд. 142,5 ст 1 1 3 2 3 2 7

4 Боромлянський, 

зак. ентом. 

6,0 ст 2 2 2 2

Україна, Полтавська область

5 Нижньоворсклянський, РЛП 23 200,0 ст 1 1 1 5 10 20 12 23 37

л 1 5 1 1 7 7 8 15 23

6 Диканський, РЛП 11 945,0 ст 1 3 7 6 5 6 13

л 1 7 1 2 10 12 10 16 29

7 Дикунова балка, зак. ботан. 5,7 ст 1 1 3 6 11 5 15 23

8 Рожаївський, зак. ботан. 14,0 ст 2 1 1 2 6 6 3 6 13

9 Вільхівщинський, зак. ланд. 1030 ст 1 2 2 3 1 5

10 Чутівські степи, зак. ботан. 120,5 ст 1 1 3 6 7 7 13 22

11 Лизняна балка, зак. ланд. 60,0 ст 3 7 7 11 17

л 1 2 2 1 3 5

12 Первозванівський, зак. ланд. 115,7 ст 1 2 2 1 1 3

13 Іскрівський, зак. ліс. 2243,0 л 1 2 2 1 3 5

14 Вовчі гори, ботан. п.п. 11,9 ст 1 1 1 2

15 Новосанжарський, 

зак. ланд.

1112,0 ст 1 2 2 1 1 3

16 Зачепилівський, зак. ботан. 826,8 л 1 1 3 4

17 Скоробір, зак. бот. 2,0 ст 1 2 3 7 5 10 13

18 Барвінкова гора, ботан. п.п. 15,0 л 1 1 5 2 6 9

19 Вільшане, зап. ур. 258,0 л 1 1 1 2 3 5 6

20 Розсошенський, зак. ботан. 15,7 л 1 2 7 3 6 10

21 Урочище «Триби», ботан. п.п. 5,0 ст 1 1 2 2 2 2 4

л 2 1 2 2

22 Полтавський міський, п.-п.с.-п.м. 124,5 л 1 2 3 2 5

23 Зарості цибулі ведмежої, ботан. п.п. 0, 5 л 1 1

24 Драбинівка, зак. ботан. 55, 0 ст 1 1 3 5 14 7 20 29

л 1 2 1 2 4

25 Перегонівський, зак. ланд. 150, 0 ст 1 1 1 2

л 1 2 2 1 7 9

26 Байраки, проект. зак. ланд. 60,0 ст 1 2 6 3 5 9

л 1 1 1 2
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27 Шенгури, проект. зак. ботан. 50,0 ст 1 1 2 4 10 3 9 14

28 Войнівський, проект. зак. ланд. 500,0 ст 1 2 5 10 7 13 21

29 Левенцівський, проект. зак. ботан. 30,0 ст 1 1 2 2 5 3 8 12

30 Балки, проект. зак. ланд. 100,0 ст 1 1 4 6 3 4 10

31 Лиса гора, проект. зак. ланд. 50, 0 ст 2 3 2 3 7

32 Білоконі, проект. зак. ланд. 70,0 ст 1 4 3 1 2 6

Примітка: ЧС МСОП — Червоний список Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів; 

ЄЧС — Європейський Червоний список тварин і рослин, які перебувають під загрозою знищення у світовому 

масштабі; CITES — Додаток ІІ до Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, які пере-

бувають під загрозою зникнення; ЧК РФ — Червона книга Російської Федерації; ЧКУ — Червона книга України; 

СРВ БО — список рідкісних видів Бєлгородської області; СРВ СО — список рідкісних видів Сумської області; 

СРВ ПО — список рідкісних видів Полтавської області; зак. ланд — заказник ландшафтний; зак. ентомол. — за-

казник ентомологічний; зак. ботан. — заказник ботанічний; зак. ліс. — заказник лісовий; ботан. п.п. — пам’ятка 

природи ботанічна; зап. ур. — заповідне урочище; п.-п. с.-п. м. — парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва; 

проект. — проектований. Нумерація об’єктів ПЗФ відповідає картосхемі.

Закінчення табл.2

№ 

ПЗТ
Назва об’єкта, категорія, область

Площа
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Специфіку раритетної фракції широколистя-

них лісів і лучних степів басейну р. Ворскла ви-

значає значна кількість суміжно-ареальних ви-

дів, серед яких на північній межі ареалу зрос-

тають 17 (з них 16 степових) видів, на південній 

і південно-східній — по 3 види, на східній і пів-

нічно-західній — по 2 види, на пів ніч но-схід-

ній та південно-західній — по 1, диз’юнк тивно 

ареальних — 6 (з них 5 лісових) видів.

Нижче наведено характеристику еталонних 

територій, котрі репрезентують лучні степи та 

широколистяні ліси, унікальність яких визна-

чають високі показники флористичного, це-

нотичного різноманіття та наявність чисель-

них популяцій рідкісних видів. 

У верхній частині басейну р. Ворскла зо-

нальні екосистеми представлені на територіях 

державного заповідника «Бєлогор’є». Високу 

ботанічну цінність ділянки заповідника «Аст-

расьєв Яр» визначає наявність 37 рідкісних ви-

дів (31 степовий та 6 лісових). На цій території 

виявлено місцезростання досить рідкісних для 

досліджуваного регіону видів: *Ajuga laxmannii 

(L.) Benth., *Aster bessarabicus Bernh. ex Rchb., 

*Echium russicum J. F. Gmel, *Dianthus andrzejow-

skianus (Zapal.) Kulcz., *Galatella linosyris (L.) 

Rchb. f., *Gentiana cruciata L. і найчисленніші 

ценопопуляції в регіоні досліджень *Centaurea 

sumensis Kalen. та *Linum flavum L. площею по-

над 100 м2. На території ділянки «Лес на Вор-

скле» виявлено 25 рідкісних видів (19 лісових 

та 6 степових), а також єдине місцезнаходжен-

ня в басейні р. Ворскла *Hepatica nobilis.

Дещо нижчими созологічними показника-

ми відрізняються ПЗТ басейну р. Ворскла у 

Сумській області, що зумовлено значною пло-

щею у рослинному покриві азональних еко-

систем, зокрема лучних, болотних та водних. 

Незначні за площею ділянки із степовою рос-

линністю поширені фрагментарно. Окремі з 

них охороняються у ландшафтному заказнику 

«Лисиця», на території якого нами виявлено 

7 рідкісних видів. Провідну роль у поширенні 

та збереженні рідкісних неморальних видів ві-

діграє НПП «Гетьманський». Його созологіч-

ну цінність визначають 16 рідкісних видів. На 

досліджуваній території відомі вказівки (на 

початку ХХ ст.) щодо місцезнаходження ще 

шести видів, занесених до Червоної книги Ук-

раїни: Botrychium lunaria, Listera ovatа, Neottia 
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Високий показник флористичної унікаль-

ності (29 видів) має ботанічний заказник «Дра-

бинівка», в якому на схилах р. Кобелячок охо-

роняються ділянки із степовими ценозами. На 

території цього об’єкта виявлено найчисленніші 

ценопопуляції в басейні р. Вор с кла *Astragalus 

dolichophyllus, *Hyacinthella leu cophaea (K. Koch) 

Schur та *Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke. 

У ботанічному заказнику «Дикунова бал-

ка» (Машівський р-н) зростають 23 рідкісних 

степових види. Найчисельніші ценопопуля-

ції в регіоні досліджень утворюють *Iris pumi-

la L., *Bellevalia sarmatica (Pall. ex Geordi) Wo-

ronow, **Stipa lessingiana Trin. еt Rupr. Єдине 

місцезнаходження в басейні р. Ворскли тут 

має *Astragalus pubiflorus Dc., який утворює 

численну ценопопуляцію.

Останніми роками під час проведення ком-

плексних ботанічних досліджень у басейні р. Вор-

скла нами виявлено низку перспективних для 

охорони лісових і степових ділянок. Раритетна 

складова проектованого ландшафт ного заказ-

ника «Войнівський» (Чутівський р-н) на сте-

пових схилах правого корінного берега р. Коло-

мак (ліва притока р. Ворскла) включає 21 вид, 

серед них 6 видів занесено до Червоної книги 

України. Тут також виявлено найчисленнішу 

в Полтавській області ценопопуляцію регіо-

нально рідкісного виду *Li num perenne L.

Для проектованого ландшафтного заказни-

ка «Байраки» (Новосанжарський р-н, обґрун-

тований Т.В. Криворучко [8]) нами доповнено 

список степових і лісових раритетів, який 

нині налічує 11 рідкісних видів, серед них 4 

занесено до Червоної книги України (**Bulbo-

codium versicolor (Ker.-Gawl.) Spreng., **Crocus 

reticulatus Steven ex Adams, **Tulipa quercetorum 

Klokov & Zoz та **Stipa capillata L.).

Перспективними для заповідання є обсте-

жені нами 4 об’єкти із степовою рослинністю 

на схилах р. Полузір’я (права притока Ворс-

кли) на території Полтавської області. Пер-

шій ділянці (околиці с. Левенцівка Решети-

лівського р-ну), де на схилах балки виявлено 

12 рідкісних видів рослин (зокрема чисельні 

ценопопуляції *Bellevalia sarmatica та *Astra-

galus dolichophyllus), а також угруповання Sti-

nidus-avis, Platanthera bifolia, P. chlorantha та 

Lunaria rediviva L. [10]. Сучасні підтвердження 

цих місцезнаходжень відсутні.

У середній течії р. Ворскла еталонною ді-

лянкою корінних широколистяних лісів є 

РЛП «Диканський», до складу якого входить 

відомий в Україні реліктовий центр — бота-

нічна пам’ятка природи загальнодержавного 

значення «Парасоцький ліс». Його флорис-

тична, ценотична та созологічна унікальність 

зумовлені участю Carpinus betulus L., який 

зростає тут на східній межі ареалу, та наявніс-

тю реліктових видів рослин. Раритетна ком-

понента цієї території включає 29 лісових ви-

дів. Флористичну унікальність РЛП визначає 

також те, що у його складі виявлено найбіль-

шу кількість (6 видів) у регіоні дослідження 

представників родини Orchidaceae.

Найвищими показниками раритетності се-

ред зональних екосистем досліджуваного ре-

гіону характеризується пониззя р. Ворскла. 

Це нотичне та флористичне багатство цієї те-

риторії зумовлено розташуванням її на межі 

Лісостепу і Степу. Еталонні ділянки природ-

ної рослинності охороняються в РЛП «Ниж-

ньо вор склянський», до складу якого входить 

ландшафтний заказник загальнодержавного 

значення «Лучківський». Високу флоро-созо-

логічну цінність РЛП визначає наявність різ-

номанітних степових ценозів, у складі яких 

відзначено 36 рідкісних видів (50 % від за-

гальної кількості степових раритетів у басейні 

р. Ворскла) та поширення байрачних (півден-

ний варіант) дібров, у яких виявлено 23 рід-

кісних лісових види. Суміжне розташування 

р. Ворскла зумовлює наявність значної кіль-

кості видів, які зростають на межі свого ареалу. 

Серед степових раритетів 13 видів зростають 

на північній межі поширення, серед лісо вих — 

5 видів на південно-східній, по одному — на 

північній та південній межі ареалів. Уні каль-

ність цієї території визначає також єдине міс-

цезростання в басейні р. Ворскла регіонально 

рідкісного степового виду *Ephedra distachya 

L. Численні популяції в окремих локалітетах 

утворюють такі види, як *Jurinea multiflora та 

*Spirea hypericifolia L. 
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peta capilatae, доцільно надати статус ботаніч-

ного заказника. Решту об’єктів (перспективні 

ландшафтні заказники) виявлено в Новосан-

жарському районі:

1) урочище «Балки» (околиці с. Дмитрен-

ки), на території якого відзначено 10 рідкісних 

видів, три з яких занесено до Червоної книги 

України. Найчисленнішу в Полтавсь кій об-

ла с  ті ценопопуляцію утворив **Astragalus da-

syanthus Pall. (займає площу близько 6 га із 

щільністю 14 особин/м2);

2) урочище «Лиса гора» (околиці с. Бонду-

ри) з лучно-степовими ценозами — місце-

зростанням 7 рідкісних видів, серед них зна-

хідкою є *Aegilops cylindrical Host;

3) хутір Білоконі (околиці с. Полузір’я). У 

складі лучно-степових ценозів виявлено 6 

рідкісних видів, з них численні популяції 

утворюють **Adonis vernalis L., **Bulbocodium 

versicolor, *Asyneuma canescens (Waldst. & Kit.) 

Griseb. еt Schenk та *Aster bessarabicus.

На території Сумської області в басейні 

р. Ворскла перспективною для заповідання є 

територія із лучно-степовою рослинністю — 

урочище «Чехів Яр» (околиці с. Дмитрівка 

Великописарівського р-ну, прикордонна зона 

із РФ). Раритетна компонента цієї ділянки 

включає 13 видів, з них численні ценопопу-

ляції утворюють **Adonis vernalis, *Centaurea 

orientalis L. та *C. sumensis.

Висновки

Сучасна мережа ПЗТ України та Російської 

Федерації в цілому забезпечує збереження зо-

нальних екосистем з їх раритетною складовою 

на території басейну р. Ворскла. Рідкісні види 

та угруповання в межах досліджуваної терито-

рії охороняються у складі 26 об’єктів ПЗФ 

різних категорій. Найвищими созологіч ни-

ми показниками серед ПЗТ характеризуються 

РЛП «Нижньоворсклянський» і «Диканський» 

у Полтавській області та ділянка «Астрасьєв 

Яр» державного заповідника «Бєлогор’є», що 

зумовлено найбільшими площами, екотопіч-

ним різноманіттям територій, ценотичним і 

флористичним багатством, багаторічним при-

родоохоронним режимом, а також високим 

ступенем вивченості цих об’єктів (як еталон-

них зональних екосистем).

З метою збереження та відтворення ценопо-

пуляцій рідкісних степових рослин доцільно 

створити 7 нових заказників у Полтавській об-

ласті. 

Важливе значення для стабілізації умов іс-

нування типових та унікальних широ ко лис-

тя но-лісових і лучно-степових екосистем має 

формування національної та регіональних еко-

мереж, до складу яких входить Ворсклянський 

екокоридор та ключові території, в основі яких 

досліджені об’єкти ПЗФ. Ефективним мето-

дом охорони рідкісних видів рослин є застосу-

вання басейнового підходу, що значною мірою 

сприятиме цілісності збереження зональних 

екосистем та їх раритетної складової вздовж 

річкових екокоридорів.
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тений зональных экосистем на территории бассейна 

р. Ворскла. Представлено распределение 121 вида 

растений по фитосозологическим категориям. Про-

анализирована структура природно-заповедного фонда 

исследуемой территории. Для каждого объекта при-

родно-заповедного фонда приведена созологическая 
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ВИЩI СУДИННІ РОСЛИНИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН м. КИЄВА

Наведено дані флористичного моніторингу рекреаційних зон м. Києва. Флора цих зон є складовою міської флори. В 

рекреаційних зонах зростають 562 види, які належать до 297 родів, 90 родин, 5 класів, 4 відділів, зокрема види, які 

мають охоронний статус. Наведено хорологічну характеристику рідкісних видів рекреаційних зон. Регулярні спосте-

реження дали змогу виявити у флорі екотону рекреаційних зон адвентивні рослини, занесені безпосередньо відпочи-

вальниками, та рослини, які становлять небезпеку для здоров’я людини.
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У Києві, як і в інших великих містах, урбані-

зація супроводжується посиленням антропо-

генного тиску на природні комплекси. Так, 

будівництво нових міських районів з вико ри-

станням намиву ґрунтів спричиняє зміни ланд-

шафту, гідрологічного режиму та інших чин-

ників, що негативно впливає на флористичне 

біорізноманіття.

Численні водойми м. Києва та їхні береги є 

зонами рекреації. Це невід’ємна частина міс-

та, призначена для організації відпочинку на-

селення, туризму та проведення спортивних 

заходів. Використання таких зон регламенту-

ється законами України. В таких місцях перед-

бачено максимальне забезпечення умов відпо-

чинку, а також збереження біорізноманіття в 

усіх його виявах. 

Мета роботи — дослідити структуру при бе-

режно-водної флори рекреаційних зон м. Ки-

єва, виявити рослини з охоронним статусом, 

нові для міста види рослин, а також види, які 

становлять небезпеку в зоні відпочинку. 

Матеріал та методи

У м. Києві існує близько 400 водойм (озер, став-

ків, річок, заток), загальною площею 2,4 тис. 

гектарів, а вся площа території, яка офіційно 

використовується як зона відпочинку біля води, 

становить 7,8 тис. гектарів (Гідроекологічні проб-

леми водойм міської зони Києва, 2005). 

У період з 2000 до 2010 р. нами проведено спо-

стереження за природними екотонами при-

бережно-водних зон м. Києва на 60 об’єк тах ре-

креаційного природокористування. Обстеження 

здійснювали за загальноприйнятними методи-

ками (Катанская,1981). Досліджено 20-мет рову 

суходільну берегову смугу та акваторію водойми 

на відстані 5–7 м від берега. Зібраний рослин-

ний матеріал передано до гербаріїв інституту бо-

таніки ім. М.Г. Холодного НАН України (KWA) 

та Національного ботанічного саду ім. М.М. Гриш-

ка НАН України (KWHA). 

Результати та обговорення

Прибережно-водний екотон рекреаційних зон 

м. Києва є складовою природної флори міста. 

Флора м. Києва була предметом досліджень із 

середини ХІХ ст. Так, А.С. Рогович (Рогович, 

1869) у складі флори Київської губернії вия-

вив 1226 видів. Ю.В. Гречишкіна (Гречишкіна, 

2010) для м. Києва наводить 926 видів судин-

них рослин, за даними Г.О. Цуканової (Цука-

нова, 2005), яка вивчала київські острови, їх 

флора представлена 717 видами. 

За нашими даними, видове багатство флори 

судинних рослин екотону рекреаційних зон 

м. Києва становить 562 види, які належать до 

297 родів, 90 родин, 5 класів, 4 відділів.

Розподіл видів флори за таксономічними 

групами рангів відділу та класів представлено 

в табл. 1.

Частка видів квіткових рослин становить 

98,04 % від загальної кількості. 
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До 10 провідних родин флори належать 

58,4 % родів та 51,5 % видів (табл. 2). Родина 

Polygonaceae представлена 16 видами, Scro-

phu laryaceae та Ranunculaceae — 14 видами 

кожна, Po tamoginaceae — 11, Boraginaceae — 

10, Onag raceae, Rubiaceae, Juncaceae — 8 вида-

ми кожна, Violacea — 6, а Malvaceae, Lythrace-

ae, Oleaceae — 5 видами кожна. Більшість ро-

дин (67) представлені 1–4 видами. 

Такий таксономічний розподіл є типовим 

для флор Голарктики (домінують представни-

ки відділу Magnoliophyta, більшість видів нале-

жить до небагатьох родин тощо) і свідчить про 

перехідний характер флори.

Співвідношення однодольних рослини до 

дводольних є характерним для флор Серед-

ньої Європи та значно відрізняється від по-

казників флор, пов’язаних з давнім Серед зем-

номор’ям.

У прибережній зоні водойм виявлено види, 

які належать до рідкісних і зникаючих, а та-

кож види, котрі потребують регіональної охо-

рони (Цуканова, 2005; Чорна, 2006; Червона 

книга України, 2009; Зелена книга України, 

2009; Офіційні переліки регіонально.., 2012) 

(табл. 3). Більшість рослин з охоронним ста-

тусом належать до класу Liliopsida.

Наводимо хорологічну характеристику рід-

кісних видів:

Salvinia natans — вид, занесений до Черво-

ної книги України. У великій кількості зрос-

тає серед очерету, рогозу та лепешняку. На оз. 

Бабине (о. Труханів), у маленькій водоймі без 

назви біля Лісового кладовища загальне по-

криття рослинами виду поверхні водойми ста-

новить 80–100 %. У затоках Галерній та Обо-

лонській, водоймах о. Жуків у серпні–вересні 

спостерігаються великі скупчення рослини 

серед латаття білого та глечиків жовтих. За лі-

тературними даними (Савицький, Зуб, 1999), 

Salvinia natans відзначено в оз. Вербному, але 

за час наших спостережень цю рослину на озе-

рі не виявлено. 

Trapa natans — вид, занесений до Червоної 

книги України. Цей реліктовий вид третинного 

періоду поширений у Києві в затоках та водо-

ймах островів Жуків, Козачий, Ольжин, Дикий, 

водоймах о. Гідропарк, затоці Галерній, на пля-

жах Чорторий, Наталка, Довбичка. Горіх плава-

ючий іноді утворює великі зарості з участю 

Hydrocharis morsus-ranae L., Spiradela po lyr rhiza 

(L.) Schleid., Ceratophyllum submersum L., Lemna 

trisulca L. Так, на Русанівському каналі, який є 

штучним рукавом Дніпра, в липні 2006 р. ми на-

рахували до 100–120 розеток на 1 м2 по верхні 

води. Розвиток такої великої кількості рослин, 

імовірно, пов’язаний із спекою, яка спостері-

гається останніми роками в літні місяці. Ймо-

вірність збільшення популяцій са ме за таких 

умов зазначає Г.О. Цуканова (Цуканова, 2003).

Dactylorhiza incarnate — вид, занесений до Чер-

воної книги України. Трапляється у північній 

частині о. Муромець, де утворив пов ноцінну 

популяцію (Раритетна флора.., 2008). Ми ви-

Таблиця 1. Систематична структура та головні пропорції прибережно-водної флори рекреаційних зон м. Києва

Table 1. Systematic structure and main proportions of littoral-aquatic flora of Kyiv recreations areas

Відділ, клас
Родина Роди Види

Пропорції
Родинний

коефіцієнт
Абс. % Абс. % Абс. %

Equisetophyta 1 1,1 1 0,33 6 1,1 1:1:1 1,00

Polypodiophyta 4 4,4 4 1,34 5 0,9 1:1:1:1,25 1,25

Pinophyta 1 1,1 1 0,33 2 0,4 1:1:2 2,00

Magnoliophyta 84 93,4 291 98,0 549 97,5 1,0:3,5 :6,5 1,88

у т.ч. 

Magnoliopsida 67 74,2 288 77,0 423 75,1 1,0:3,4:6,3 1,85

Liliopsida 17 19,2 63 21,0 126 22,4 1,0:3,7:7,4 2,00

Ус ь о г о 90 100,0 297 100,0 562 100,0 1,0:3,3:6,2 1,89
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Таблиця 3. Види прибережно-водної флори рекреаційних зон Києва, які мають охоронний статус

Table 3. Littoral-aquatic species of Kyiv flora recreational areas with protected status 

№

з/п
Вид

Статус охорони

Міжна-

родний
Національний Регіональний

БЕРН ЧКУ ЧСМ ЗКУ Обл. Міс.

1 Ceratophyllum submersum L. +

2 Dactylorhiza incarnata (L.) Sόо + + +

3 Epipactis palustris (L.) Crantz + + +

4 Iris pseudocacorus L. + + +

5 I. sibirica L. + + +

6 Nuphar lutea (L.) Smith + + + +

7 Nymphaea alba L. + + +

8 N. candida C. Presl + + +

9 Salix rosmarinifolia L. + +

10 Salvinia natans L. + + +

11 Trapa natans L.s.l. + +

12 Wolffia arrhiza (L.) Hokel ex Wimmer +

13 Typha laxmanii Lepech. + +

Примітка: БЕРН — Додаток 1 до Бернської конвенції; ЧКУ — третє видання Червоної книги України; ЧСМ — 

види Червоного списку водних макрофітів України; ЗКУ — Зелена книга України; Обл — обласний охоронний 

статус, Міс — міський охоронний статус. 

Таблиця 2. Провідні родини флори рекреаційних зон Києва

Table 2. Leading families of Kyiv flora recreations areas 

№

з/п
Родина

Кількість видів Кількість родів

Абс. % Абс. %

1 Asteraceae 67 11,9 42 14,09

2 Poaceae 55 9,8 31 10,40

3 Lamiaceae 27 4,8 16 5,37

4 Rosaceae 26 4,7 18 6,04

5 Brassicaceae 22 3,9 19 6,38

6 Cyperaceae 22 3,9 8 2,68

7 Chenopodiaceae 19 3,4 5 1,68

8 Сaryophyllaceae 18 3,2 14 4,70

9 Apiaceae 16 2,9 12 4,03

10 Fabaceae 16 2,9 9 3,02

Ус ь о г о 288 51,5 174 58,40

явили цей вид на вологому лузі о. Козачий та 

на березі р. Дніпро навпроти о. Ольжин. 

Epipactis palustris — вид, занесений до Черво-

ної книги України. Виявлений на берегах Ди-

дорівських ставків, оз. Сирецьке, о. Козачий.

Nuphar lutea — вид, занесений до Червоного 

списку водних макрофітів України. Трапляєть-

ся на мілководді біля островів Дикий, Жуків, 

Козачий, Лопуховате, Ольжин, на озерах Бе-

різка, Русанівське, Самбурки, Тягле, Холодне, 
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ставках Голосієва, у затоках Галерна, Обо-

лонська, Верблюд, біля пляжів Чорторий, 

На талка, на каналі Русанівський. У цих міс-

цезростаннях, крім глечиків жовтих, трапля-

ються Elodea canadensis L. та Sagittaria saget-

tifolia L.

Nymphaea alba в угрупованнях Nymphaeeta 

al ba, які мають третю категорію охоронності, 

утворює великі зарості біля островів Дикий, 

Жуків, Козачий, Лопуховате, Ольжин, на озе-

рах Берізка, Русанівське, Самбурки, Тягле, 

Холодне, у ставках Голосієва, затоках Галерна, 

Оболонська, Верблюд, біля пляжів Довбичка, 

Наталка, Чорторий. 

Nymphaea candida виявлена нами біля о. Ко-

зачий в угрупованнях разом з Nymphaea alba.

 Wolffia arrhiza виявлено в асоціації Lemne-

tum gibbae wolffiosum (arrhiza) лише в маленькій 

водоймі на о. Жуків.

Iris pseudoacorus, який має регіональний охо-

ронний статус, утворює зарості по берегах ост-

ровів Дикий, Козачий, озер Берізка, Вирлиця, 

Русанівське, Тягле, Холодне, ставків у Пущі-

Во диці, у Святошинському ставку № 14, в уро-

чищі «Моложі».

Iris sibirica є регіонально охоронним видом, 

занесеним до Червоного списку водних макро-

фітів України. Трапляється на островах Ди-

кий, Жуків, Козачий, Оболонський, оз. Беріз-

ка, в урочищах «Чорторий» та «Моложі».

Acorus calamus L. — вид, який раніше був 

звичайним у водоймах Києва, нині зрідка трап-

ляється в Пущі-Водиці, кілька рослин зна-

йдено на оз. Холодне, у Святошинському став-

ку № 14 та на березі водойми на Теремках.

Leersia orizoides (L.) Sw. згадується в перелі-

ку рослин, який подають О.Л. Савицький та 

Л.М. Зуб (Савицький, Зуб, 1999) для оз. Вербне. 

Наші спостереження не підтверджують зрос-

тання тут цього виду.

Поодинокі рослини Parnasia palustris L. 

вияв лено на оз. Вирлиця та на березі Троє-

щинського каналу по вул. Закревського. З 

огляду на те, що береги оз. Вирлиця і Троє-

щинського каналу потерпають від надмірно-

го рекреаційного навантаження, виду загро-

жує зникнення. 

Рідкісні рослини часто потерпають від над-

мірного рекреаційного навантаження (розпа-

лювання багаття, збирання букетів), а також 

унаслідок зміни рівня водойм, їх обміління 

тощо. Так, коливання рівня води під час ски-

дання її з Київського водосховища призво-

дить до масового виносу Salvinia natans на бе-

рег, де рослина гине. Таке явище відзначено 

нами щорічно в серпні на берегах Дніпра на-

впроти о. Ольжин, на оз. Бабине та в інших 

місцях. 

Окрім видів, занесених до Червоної книги 

України, І.М. Григора і співавт. (Григора та ін., 

2005) вважають Nymphaea alba, N. candida, Nu-

phar lutea та Najas major L. видами, які потре-

бують охорони на українському Поліссі. Рос-

лини Najas major нами виявлені в рекреацій-

ній зоні біля островів Козачий, Лопуховате, 

Дикий. 

Лише в одному місці рекреаційної зони на 

березі оз. Редькіне (на східній межі ареалу) 

зростає Helianthemum ovatum (Viv.) Dum. 

Sclerantus perennis L. також виявлено лише в 

одному місцезростанні на березі оз. Синє. 

Адвентивна фракція флори екотону київ-

ських зон рекреації налічує 138 видів, які на-

лежать до 108 родів. За В.В. Протопоповою 

для флори України показник адвентивності 

становить 14 % (Протопопова, 1991). Частка 

адвентивних рослин у флорі екотону київ-

ських зон рекреації є значно вищою і дорів-

нює 24, 6 %.

Адвентивні рослини представлені дерева-

ми, кущами, наземними та водними тра в’я-

нистими рослинами. В складі адвентивної 

фракції є два карантинних види — Ambrosia 

artemisiifolia L. та Cenchrus longispinus (Hack.) 

Fernald. Небезпеку становлять також Hera-

cleum mantegazzianum Somm et Levier і H. sosno-

vskyi Manden, які мають травматичні власти-

вості, фетидні рослини Cyclachaena xantifolia 

(Nutt.) Fresen, Solidago virgaurea L., Amorpha 

fruticosa L. Пилок останньої має також здат-

ність спричиняти алергію. Ці види рослин у 

зонах відпочинку є дуже небажаними. Про їх 

наявність ми сповістили керівництво КП «Пле-

со», яке обслуговує зони рекреації. Співробіт-
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ники цього комунального підприємства вжи-

ли відповідних заходів для поліпшення стану 

зон відпочинку.

Плодові дерева та кущі, які зростають у зо-

нах рекреації (Prunus divaricata Ledeb, Arme-

niaca vulgaris Lam., Cerasus vulgaris L., C. tomen-

tosa (Thunb.) Wall., C. avium L., Grossularia recli-

nata (L.) Mill.), та декоративні рослини (Iris 

germanica L., Persicaria orientale (L.) Spach., Pa-

dus serotina (Ehrh) Ag., Ptelea trifoliate L., Spira-

ea vanhouttei (Biol.) тощо) з’явилися тут за без-

посередньої участі відпочивальників.

На обмілілих місцях оз. Синє в 2010 р. під 

час пересихання водойми виявлено Acorellus 

pan nonicus (Jacq.) Palla. В інших місцях ре-

креаційної зони цей вид не зареєстровано. 

На березі цього озера було виявлено також 

друге в Києві місцезростання адвентивної рос-

лини Ar temisia argyi Leveillie et Vaniot (Багаць-

ка, 2008).

Під час дослідження прибережно-водного 

екотону рекреаційних зон знайдено новий 

вид для материкової частини України — вод-

ну рос линy Egeria dense Planchon (Багацька, 

2007). 

Рекреаційні зони є самостійними ділянками 

міста, які внаслідок своєї природної приваб-

ливості часто зазнають великого антропоген-

ного тиску, тому вивчення їх флористичного 

складу є необхідним для збереження флори 

міста. 

Висновки

Екотон прибережно-водної флори зон рекре-

ації м. Києва представлений 562 видами ви-

щих рослин. Це невід’ємна частина флорис-

тичного багатства міста. В його складі є як 

аборигенні, так і адвентивні рослини. Особ-

ливе місце займають види з охоронним стату-

сом різного рівня, а також рослини, які вна-

слідок біологічних особливостей становлять 

загрозу здоров’ю людини у зонах відпочинку. 

Для збереження рідкісних та зникаючих 

видів рослин у рекреаційних зонах необхідно 

вжити комплекс заходів, які включають ви-

ховну та агітаційно-роз’яснювальну роботу, а 

також організаційні заходи, котрі передбача-

ють дотримання сталих екологічних умов для 

рідкісних рослин.

Згідно з нашими дослідженнями у при бе-

режно-водному екотопі частка адвентивних 

рослин є значною — 24,6 %. Моніторинг при-

бережно-водних місцезростань рослин з не-

бажаними якостями (карантинні бур’яни, фе-

тидні, травматичні рослини тощо) дав змогу 

виявити їх появу на початку експансії та вчас-

но вжити заходів для поліпшення умов відпо-

чинку в зонах рекреації.
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Вищi судинні рослини рекреаційних зон м. Києва

Т.С. Багацкая 

Национальный ботанический сад 

им. Н.Н. Гришко НАН Украины, 

Украина, г. Киев 

ВЫСШИЕ СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ 

РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН г. КИЕВА 

Приведены данные флористического мониторинга 

рекреационных зон г. Киева. Флора этих зон является 

составной частью городской флоры. В рекреацион-

ных зонах произрастают 562 видa, которые относятся 

к 297 родам, 90 семействам, 5 классам, 4 отделам, в 

частности виды, имеющие охранный статус. Приве-

дена хорологическая характеристика редких видов 

рекреационных зон. Регулярные наблюдения позво-

лили выявить во флоре экотона рекреационных зон 

адвентивные растения, занесенные непосредственно 

отдыхающими, и растения, которые являются опас-

ными для здоровья человека.

Ключевые слова: Киев, рекреационная зона, сосудис-

тые растения, растения с охранным статусом.

T.S. Bagatska 

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kiyv

VASCULAR PLANTS 

OF KYIV RECREATIONAL AREAS

The data of floristic monitoring of recreative Kyiv areas are 

given. The flora of these areas is the component of urban 

flora. 562 species of littoral-aquatic flora of vascular plants, 

that belong to 297 genera, 90 families, 5 classes, 4 divisions 

in Kyiv recreations areas grew. The presence of rare plants 

and species dangerous for people health are noted. 

Key words: Kyiv, recreational area, vascular plants, plants 

with protected status.
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КАЧЕСТВО ПЫЛЬЦЫ СОСНЫ КРЫМСКОЙ 
И С. ОБЫКНОВЕННОЙ ИЗ НАСАЖДЕНИЙ ТЕХНОГЕННО 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ КРИВОРОЖЬЯ

Исследовано качество пыльцы в четырех насаждениях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) и в четырех насажде-

ниях с. крымской (Pinus pallasiana D. Don). В качестве экологически безопасных территорий в исследованиях исполь-

зовали 70-летнее насаждение P. pallasiana в дендропарке биосферного заповедника «Аскания-Нова» им. Ф.Е. Фальц-

Фейна, а для P. sylvestris — 80-летнее насаждение в Кременецком лесничестве (Тернопольская обл.). Установлено, 

что жизнеспособность пыльцы растений обоих видов в криворожских насаждениях была на 8–15 % меньше по срав-

нению с пыльцой растений из других насаждений, в которых отсутствует техногенное загрязнение. По сравнению с 

этими древостоями для криворожских насаждений обоих видов характерна большая частота аномальной пыльцы, а 

также аномальных пыльцевых трубок при ее проращивании: для P. sylvestris — соответственно в 1,7–3,1 и 4,5–18,2 ра за, 

для P. pallasiana — в 3–4 и 2,8–14,8 раза. Эти чувствительные показатели качества пыльцы обоих видов можно ис-

пользовать как индикаторные при оценке загрязненности среды в промышленных регионах.

Ключевые слова: Pinus pallasiana, P. sylvestris, пыльца, жизнеспособность, пыльцевые трубки, аномалии, техно-

генное загрязнение.
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Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) отно-

сится к видам, чутко реагирующим на загряз-

нение среды промышленными выбросами. Для 

индикации воздушного загрязнения в качест-

ве теста часто используют пыльцу этого вида. 

У растений под воздействием аэрополлютан-

тов изменяется качество пыльцы: снижаются 

ее жизнеспособность, фертильность, возрас-

тает уровень стерильности и доля пыльцевых 

зерен с аномалиями [10, 12, 16]. У пыльцы 

растений из районов с высокой аэротехноген-

ной нагрузкой снижается способность прорас-

тать и образовывать нормальные пыльцевые 

трубки [15]. У растений техногенно загрязнен-

ных территорий формируется пыльца низкого 

качества, что заметно влияет на структуру уро-

жая женских шишек, в частности уменьшает 

количество нормальных семян [10]. Явное сни-

жение количества полнозернистых семян и 

увеличение пустосемянности выявлено в шиш-

ках растений сосны крымской (Pinus pallasiana 

D. Don), произрастающей возле крупных ме-

таллургических комбинатов г. Кривого Рога и 

г. Мариуполя [4]. Это связано с негативным 

воздействием выбросов этих производств на 

генеративную сферу растений и, очевидно, на 

качество пыльцы. Сведений о влиянии аэро-

поллютантов на пыльцу P. pallasiana — одного 

из наиболее распространенных интродуцентов 

хвойных растений в степной зоне Украины нет. 

Некоторые особенности морфогенеза пыльцы 

и аномалии при ее искусственном проращива-

нии исследованы у растений P. pallasiana из по-

пуляций Горного Крыма [3]. 
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Процессы полового размножения хвой-

ных, включая микроспорогенез и формиро-

вание мужского гаметофита, имеют видоспе-

цифический характер и реализуются как чет-

ко отработанные программы развития [10]. В 

ряде исследований предполагается, что кли-

матические и географические факторы могут 

оказывать более сильное влияние на генера-

тивную сферу хвойных, чем техногенные [1, 

9]. Это обстоятельство важно учитывать для 

хвойных, интродуцируемых в степную зону 

Украины, где они испытывают в ходе онтоге-

неза влияние неблагоприятных природно-кли-

матических условий, на которое в промыш-

ленных регионах накладывается негативное 

действие техногенно загрязненной среды. 

Специфику действия природных и техноген-

ных факторов можно выявить, сравнив пыль-

цу растений P. sylvestris и P. pallasiana из на-

саждений, где нет очевидного техногенного 

загрязнения среды, и растений, произрастаю-

щих возле крупных промышленных произ-

водств с большим объемом выбросов. Для 

таких исследований вполне подходят насаж-

дения обоих видов сосен в Криворожье, рас-

положенные как в зонах хронического дей-

ствия выбросов металлургических комбина-

тов, так и на железорудных отвалах [5].

Цель работы — сравнить качество пыльцы 

растений P. sylvestris и P. pallasiana из насажде-

ний, расположенных на экологически безо-

пасных и техногенно загрязненных террито-

риях Криворожья.

Объекты и методы исследований

Пыльцу в период массового пыления собира-

ли в четырех насаждениях P. sylvestris и P. palla-

siana. В качестве экологически безопасных тер-

риторий использовали 70-летнее насаждение 

P. pallasiana в дендропарке биосферного запо-

ведника «Аскания-Нова» им. Ф.Е. Фальц-Фей-

на (БФЗ), а для P. sylvestris — 80-летнее насаж-

дение в Кременецком лесничестве (КЛ).

Для оценки влияния загрязненной среды 

промышленного региона на качество пыль-

цы, ее сбор был проведен в трех насаждениях 

в г. Кривой Рог: 30-летние насаждения P. palla-

siana и P. sylvestris в дендрарии Криворожского 

ботанического сада НАН Украины (КБС), ко-

торый находится на расстоянии 3 км от круп-

ного Северного горно-обо га ти тель но го ком-

бината. Для более полной оценки влияния 

аэротехногенных выбросов на качество пыль-

цы, ее собирали в 30-летних насаждениях ис-

следуемых видов сосен возле Криворожского 

металлургического комбината (КМК). Также 

изу чали качество пыльцы у 30-летних расте-

ний обоих видов сосен в насаждениях на Пер-

вомайском железорудном отвале (ПЖО), где, 

кроме фонового уровня загрязнения воздуха, 

растения испытывают влияние комплекса не-

благоприятных эдафических факторов, связан-

ных с бедностью породы отвалов минеральны-

ми и органическими питательными вещества-

ми, а также с избыточным содержанием в ней 

тяжелых металлов, включая редкоземельные.

Пыльцу собирали во всех насаждениях в 

теплую погоду без дождей. Образцы пыльцы 

каждого дерева помещали в пакеты из кальки 

и хранили в эксикаторе в холодильнике.

На микропрепаратах пыльцы с каждого де-

рева определяли морфометрические показате-

ли тела пыльцевого зерна и воздушного меш-

ка, измеряли микрометром их высоту и длину, 

выявляли спектр и количество аномальных 

пыльцевых зерен. Содержание крахмала в пыль-

це определяли с помощью раствора Люголя 

по интенсивности ее окрашивания. Жизне-

способность пыльцы изучали, проращивая ее 

в 15 %-ном растворе сахарозы при температу-

ре 26 °С. Через 7 дней учитывали количество 

проросших пыльцевых зерен. У проросшей 

пыльцы (100 шт.) измеряли длину пыльцевых 

трубок. Фертильность пыльцы устанавливали 

ацетокарминовым методом [13]. Исследова-

ния проводили с использованием микроско-

па Karl Zeiss Primo Staz (× 400).

Результаты и обсуждение

Определение содержания крахмала в пыльце-

вых зернах показало, что как у P. pallasiana, так 

и у P. sylvestris имеется сильно-, средне- и не ок-

рашенная пыльца. Наибольшая доля сильно 

окрашиваемой пыльцы (57,2 %) выявлена у 
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растений P. pallasiana из дендропарка БФЗ, а 

наименьшая (35,97 %) — у растений, произрас-

тающих вблизи КМК (рис. 1, а). Доля среднео-

крашиваемой пыльцы и неокрашиваемой, или 

стерильной, пыльцы у растений четырех вы-

борок P. pallasiana была довольно близкой — 

соответственно 21,5–26,1 и 13,5–18,5 %. У рас-

тений P. sylvestris из КЛ доля пыльцы с вы соким 

содержанием крахмала была в 1,6–2,4 раза 

больше (рис. 1, б), а среднеокрашиваемой пыль-

цы — в 1,9–2,1 раза меньше, чем у растений 

криворожских насаждений. Стерильной пыль-

цы у последних было в 3,0–4,9 раза больше. 

Относительное количество сильно-, средне- и 

неокраши ваемой пыльцы у растений P. pal-

lasiana и P. syl vestris из трех насаждений г. Кри-

вого Рога было близким в каждой из категорий. 

При этом прослеживается общая зави симость: 

наибольшее количество фертильной пыльцы 

было у растений из дендрария КБС, а наи-

меньшее — у растений из насаждения возле 

КМК. В отношении стерильной пыльцы уста-

новлена обратная зависимость.

Пыльца у обоих видов отличается довольно 

высокой жизнеспособностью. Максимальное 

относительное количество проросшей пыль-

цы (87,2 %) у P. pallasiana выявлено у растений 

из дендропарка БФЗ, а минимальное — у рас-

тений из насаждений возле КМЗ — 81,6 % 

(см. рис. 1, а). Подобный характер зависимо-

сти выявлен и для P. sylvestris: максимум жиз-

неспособной пыльцы отмечен у растений из 

Кременецкого насаждения — 90,2 %, а мини-

мум — у растений, испытывающих воздейст-

вие выбросов КМК, — 77,9 % (см. рис. 1, б). В 

подобных исследованиях пыльца из четырех 

насаждений P. sylvestris в г. Красноярске, четы ре 

года из десяти (длительность исследования) 

была полностью стерильной и не прорастала 

на питательных средах. В те годы, когда пыль-

ца была жизнеспособной, доля проросшей 

пыльцы варьировала от 12,6 до 78,9 %. Такие 

изменения в жизнеспособности пыльцы объ-

ясняют влиянием неблагоприятных климати-

ческих условий [11]. В трехлетних исследова-

ниях качества пыльцы ели европейской (Picea 

Рис. 1. Доля фертильной, стерильной, жизнеспособной пыльцы и пыльцы с аномалиями у растений Pinus 

pallasiana и Pinus sylvestris из насаждений на экологически безопасных и техногенно загрязненных территориях:  

 — дендропарк биосферного заповедника «Аскания-Нова»;   — Кременецкое лесничество;    — дендра-

рий Криворожского ботанического сада;   — Первомайский железорудный отвал;   — возле Криворожского 

металлургического комбината
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abies (L.) Karst.) и е. колючей (P. pungens En-

gelm.) в дендрарии Донецкого ботанического 

сада НАН Украины жизнеспособность пыль-

цы составляла в разные годы соответственно 

от 56,8 до 78,8 % и от 74,9 до 82,9 % [6]. У рас-

тений P. sylvestris, произраставших в сухой 

степи в Хакасии, доля такой пыльцы состав-

ляла 61,0–74,9 % [14].

У P. pallasiana пыльца более крупная, чем у 

P. sylvestris (табл. 1). Бóльшими у пыльцы P. pal-

lasiana были и воздушные мешки. У обоих ви-

дов прослеживается сходная зависимость: мак-

симальные значения параметров пыльцы и воз-

душных мешков свойственны растениям из 

экологически благоприятных районов. Соот-

ношение длины мешка (l) к его высоте (h) у 

пыльцы обоих видов варьировало в близких 

диапазонах: P. pallasiana — 0,73–0,77 и P. syl-

vestris — 0,69–0,73. Отношение длины тела к его 

высоте у пыльцы растений P. pallasiana из четы-

рех насаждений составляло 1,23–1,25, а у пыль-

цы растений P. sylvestris — 1,15–1,19. Уровень 

морфометрической изменчивости пыльцы и ее 

воздушных мешков у обоих видов был низким и 

мало зависел от условий произрастания расте-

ний. У отдельных деревьев из ряда насаждений 

P. sylvestris в г. Красноярске преобладали пыль-

цевые зерна с величиной индекса l/h < 1 [15]. 

Для обоих видов сосен была характерна 

пыльца с такими аномалиями развития: не-

зрелая; деформированная; дегенерирующая; с 

линзовидным телом; истощенная; «карлик»; 

«гигант»; с измененной формой тела и воз-

душных мешков; с непропорционально раз-

витым телом и мешками разных размеров; од-

номешковая; с одним нормальным и другим 

недоразвитым мешком; с мешками разного 

размера; с двумя недоразвитыми мешками; с 

сильно сближенными мешками; с деформи-

рованными краями мешков; со сросшимися 

мешками; с воротничковой формой воздуш-

ных мешков; с тремя нормальными мешками; 

с тремя мешками, один из которых недораз-

вит; с четырьмя мешками.

Все описанные типы аномалий с разной часто-

той встречались во всех изучаемых насаждениях 

Морфометрическая изменчивость пыльцы и ее воздушных мешков Pinus pallasiana и P. sylvestris, мкм

Место произрастания растений
Длина 

пыльцы

Длина

тела

Высота

тела

Длина 

мешка

Высота 

мешка

Pinus pallasiana

Дендропарк БФЗ «Аскания-Нова» 68,1 ± 0,3

4,4

48,6 ± 0,3

6,8

39,0 ± 0,3

6,9

24,1 ± 0,2

9,2

31,2 ± 0,2

7,3

Дендрарий Криворожского ботани-

ческого сада

66,6 ± 0,3

4,7

47,5 ± 0,4

8,4

38,5 ± 0,3

8,7

23,0 ± 0,2

10,4

30,8 ± 0,3

8,6

Первомайский железорудный отвал
65,8 ± 0,3

4,7

46,5 ± 0,3

7,2

37,6 ± 0,4

11,4

21,9 ± 0,2

7,8

30,0 ± 0,2

8,0

Возле Криворожского метал лур ги-

чес ко го комбината

63,7 ± 0,3

5,4

45,7 ± 0,4

8,5

37,0 ± 0,3

8,8

20,9 ± 0,2

9,1

28,3 ± 0,3

9,6

Pinus sylvestris

Кременецкое лесничество 64,5 ± 0,3

4,2

44,8 ± 0,3

6,0

37,8 ± 0,3

8,1

21,7 ± 0,2

11,0

29,8 ± 0,3

9,8

Дендрарий Криворожского ботани-

ческого сада

61,3 ± 0,3

5,5

42,0 ± 0,3

7,3

36,0 ± 0,3

9,5

20,4 ± 0,2

9,1

28,2 ± 0,3

9,6

Первомайский железорудный отвал
60,2 ± 0,3

5,3

41,3 ± 0,3

7,1

35,9 ± 0,3

8,5

19,4 ± 0,2

8,8

27,8 ± 0,3

10,0

Возле Криворожского металлурги-

ческого комбината

59,5 ± 0,3

4,5

40,7 ± 0,3

7,4

35,0 ± 0,3

7,0

18,7 ± 0,2

9,2

26,9 ± 0,3

10,0

Примечание. В числителе — М ± m; в знаменателе — CV, %.
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P. pallasiana и P. sylvestris. В насаждении P. pallasia-

na из БФЗ доля аномальной пыльцы составила 

7,9 %, а у растений из КБС — 1,7 %, из ПЖО — 

2,1 %, из КМК — 3,1 % (рис. 2). В кременецком 

на саждении P. sylvestris на долю аномальной пыль-

цы приходилось 4,8 %, у растений из КБС — 

3,0 %, из ПЖО — 4,0 %, из КМК — 3,7 %.

У растений P. pallasiana из дендрария БФЗ наи-

более часто встречались следующие аномалии 

пыльцы: «карликовая» (40,4 %), недоразвитая, 

деградирующая и деформированная (36,8 %), с 

аномально маленькими воздушными мешка-

ми по отношению к телу пыльцы (10,3 %). У 

растений из насаждений КБС и ПЖО доми-

нировала пыльца «карлик» (37,2–37,6 %), пыль-

ца, имеющая мешки разного размера (18,5–

20,4 %), с малыми мешками по отношению к 

телу (14,6–15,3 %) и «гигантская» пыльца (9,2–

9,6 %). Для растений, произрастающих возле 

КМК, была характерна аномально недоразви-

тая, деградирующая и де фор ми ро ванная пыль-

ца (39,2 %), «карликовая» (18,5 %), с разными 

размерами воздушных мешков (13,0 %), с не-

ровными краями пыльцевого зерна (9,5 %). 

Прослеживается определенная зависимость ано-

малии пыльцы P. sylvestris от места произраста-

ния. Так, у растений из дендропарка БФЗ среди 

аномалий пыльцы доминировала «карликовая», 

а у растений из трех криворожских насаждений 

доля такой пыльцы была меньше (22,5–38,9 %). 

Второе место по частоте во всех четырех наса ж-

дениях занимала пыльца с воздушными меш-

ками разного размера (18,8–28,1 %). Для рас-

тений из дендропарка БФЗ характерной также 

была «гигантская» пыльца (15,9 %) и с аномаль-

но малыми мешками. У растений P. syl vest ris, 

произрастающих на ПЖО и возле КМК, высо-

кой была доля недоразвитой, деградирующей и 

деформированной пыльцы (14,7–23,8 %), а так-

же пыльцы с неровными краями (10,9–11,5 %).

Важным показателем качества пыльцы, а 

точнее, ее готовности к оплодотворению яйце-

клеток, является способность формировать нор-

мальные пыльцевые трубки при проращива-

нии. Как показали результаты исследований, у 

прорастающей на 15 %-ном растворе сахарозы 

пыльцы P. pallasiana и P. sylvestris выявлено 

пять типов аномалий пыльцевых трубок. Че-

тыре типа: утолщение (рис. 3, а), иск рив ле ние 

(рис. 3, б), разветвление по типу «оленьих ро-

гов» (рис. 3, в) и дорсовентральное прораста-

ние пыльцы (рис. 3, г) были характерны для 

растений P. pallasiana из дендропарка БФЗ и 

дендрария КБС, а также для растений P. sylves t-

Рис. 2. Доля фертильной, стерильной, жизнеспособной пыльцы и пыльцы 

с аномалиями у растений Pinus pallasiana (а) и Pinus sylvestris (б) из насаж-

дений на экологически безопасных и техногенно загрязненных террито-

риях:  — дендропарк биосферного заповедника «Аскания-Нова»;  — 

Кременецкое лесничество;  — дендрарий Криворожского ботанического 

сада;   — Первомайский железорудный отвал;   — возле Криворожско-

го металлургического комбината
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ris из КЛ и дендрария КБС. В двух других на-

саждениях этих видов с очень низкой частотой 

(0,14–0,18) встречалось еще раздвоение пыль-

цевой трубки (рис. 3, д). Доля пыльцевых трубок 

с аномалиями была низкой у растений P. syl vestris 

из дендропарка БФЗ (3,19 %) и КЛ (3,0 %). Для 

растений криворожских насаждений P. pallasia-

na и P. sylvestris было характерно явное увели-

чение частоты аномалий пыльцевых трубок в 

одной и той же последовательности. Так, у пыль-

цы растений из дендрария КБС это увеличение 

составило соответственно 2,8 и 4,5 раза, из 

ПЖО — 8,5 и 10,6 раза, из КМК — 14,8 и 18,2 

раза. Наиболее характерными для растений 

P. pallasiana и P. sylvestris были два типа анома-

лий пыльцевых трубок: дорсовентральное фор-

мирование трубок (соот ветственно 1,22–19,65 

и 1,1–24,2 %) и разветвление по типу «оленьих 

рогов» (1,16–23,81 и 1,2–26,1 %).

Пыльца при прорастании образовывала труб-

ки разной длины в зависимости от места произ-

растания растений. Максимальная длина нор-

мальных пыльцевых трубок выявлена у пыльцы 

растений P. pallasiana из дендропарка БФЗ — 

132,3 мкм и у растений P. sylvestris из КЛ — 

123,7 мкм. Длина трубок у пыльцы растений 

из криворожских насаждений была меньшей. 

Изменения носили сходный характер у обоих 

видов. Так, длина трубок у пыльцы растений 

P. pallasiana из этих древостоев по сравнению 

с пыльцой растений из дендропарка БФЗ бы-

ла меньшей на 6,8 % (у растений из КБС), на 

12,9 % (у растений из ПЖО), и на 16,1 % (у рас-

тений из КМК), у растений P. sylvestris — соот-

ветственно на 6,1; 14,6 и 21,2 %.

Нормальное развитие и интенсивность рос -

та трубок определяют оплодотворяющую спо-

собность пыльцы. Многочисленные аномалии 

пыльцевых трубок приводят к формированию 

в шишках хвойных мелких недоразвитых, пус-

тых семян или семян, содержащих только эн-

досперм [8]. Отклонения пыльцевых трубок 

от правильной формы, а именно утолщения, 

искривления, вздутия, ветвления, двусторон-

нее прорастание пыльцевых зерен, выявлены 

у пыльцы краснопыльниковой и желтопыль-

никовой форм P. sylvestris, произрастающей 

на болотах и суходолах Западной Сибири [7]. 

Подобные аномалии развития пыльцевой труб-

ки обнаружены и у пыльцы растений P. palla-

siana из крымских популяций [3]. Чаще всего 

многочисленные аномалии трубок встреча-

ются у пыльцы растений, испытывающих тех-

ногенный стресс [2, 15]. Это подтверждено 

результатами наших исследований. Интерес-

но, что пыльца растений P. sylvestris из всех 

изучаемых насаждений имела более длинные 

трубки (97,4–123,7 мкм), чем пыльца расте-

ний из Западной Сибири (56,1–68,5 мкм) [7] 

или произрастающих в сухой степи в Хакасии 

(61–74,9 мкм) [14]. Длина трубки у пыльцы 

растений P. sylvestris из четырех насаждений 

г. Красноярска в годы, когда пыльца была 

жизнеспособной, варьировала в очень широ-

ком диапазоне — 19,0–294,2 мкм [11]. Одно-

клеточная пыльца, не прошедшая митотичес-

кое деление, не способна формировать пыль-

цевые трубки [10].

Характеристики пыльцевых трубок как эле-

мента качества пыльцы, вероятно, отражают 

реакцию растений на природно-кли ма ти чес-

кие условия и влияние стрессовых факторов 

техногенно загрязненной среды. Негативное 

влияние аэрополлютантов на формирование 

Рис. 3. Аномалии пыльцевых трубок у Pinus pallasiana и P. sylvestris: а — утолщение; б — 

искривление; в — разветвление по типу «оленьих рогов»; г — дорсовентральное прораста-

ние пыльцы; д — раздвоение
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пыльцы усиливается в период туманов и вы-

падения дождей [15]. В таких неблагоприят-

ных условиях у P. sylvestris 50–60 % зрелых 

пыльцевых зерен не завершили гаметофито-

генез на момент вылета из спорангия, а поэто-

му не были способны прорастить и сформиро-

вать пыльцевую трубку. Этим объясняется то, 

что большое количество семенных чешуй в 

зрелых шишках имеют только крылатки [11].

Таким образом, пыльца растений P. palla-

siana и P. sylvestris, произрастающих в экстре-

мальных условиях техногенно загрязненных 

территорий Криворожья, отличается достаточ-

но высокой жизнеспособностью — соответст-

венно 81,6–83,3 и 77,9–84,4 %. Доля пыльцы 

с морфологическими аномалиями пыльцево-

го зерна и воздушных мешков у растений обо-

их видов из трех насаждений в Криворожье 

довольно близка: у P. pallasiana — 13,2–24,8 %, 

у P. sylvestris — 14,4–19,4 %. По размерам 

пыльцевых зерен и воздушных мешков пыль-

ца растений обоих видов из криворожских на-

саждений меньше на 1–12 % по сравнению с 

пыльцой растений, произрастающих на эко-

логически безопасных территориях. Наибо-

лее значительным отличием между пыльцой 

растений из таких регионов и криворожских 

насаждений является наличие аномальной пыль-

цы, которой у P. pallasiana в 1,7–3,1 раза, а у 

P. syl vestris — в 3–4 раза больше.

Информативным показателем влияния тех-

ногенного загрязнения на качество пыльцы яв-

ляется частота пыльцы с аномалиями пыльце-

вых трубок при прорастании. У растений P. pal-

lasiana из БФЗ доля проросшей пыльцы с 

аномальными трубками составила 3,2 %, а у 

растений из трех криворожских насаждений — 

9,1–47,1 %, у растений P. sylvestris из КЛ — 3 %, 

из трех криворожских насаждений — 13,6–54,7 %. 

Обращает внимание однотипность и близость 

реакций обоих видов сосен, проявляющиеся в 

изменении качества пыльцы под влиянием 

техногенно загрязненной среды.

Частоту аномалий пыльцевых зерен P. syl-

vestris и P. pallasiana, а также патологий при 

развитии пыльцевых трубок при проращива-

нии пыльцы можно использовать для индика-

ции загрязненности среды в промышленных 

регионах Украины.
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ЯКІСТЬ ПИЛКУ СОСНИ КРИМСЬКОЇ 

ТА С. ЗВИЧАЙНОЇ З НАСАДЖЕНЬ ТЕХНОГЕННО 

ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ КРИВОРІЖЖЯ

Досліджено якість пилку в чотирьох насадженнях сос-

ни звичайної (Pinus sylvestris L.) та в чотирьох наса-

дженнях с. кримської (Pinus pallasiana D. Don). Як 

екологічно безпечні території використовували 70-річ-

 не насадження P. pallasiana у дендропарку біосфер-

ного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-

Фей на, а для P. sylvestris — 80-річне насадження в 

Кременецькому лісництві (Тернопільска обл.). Уста-

новлено, що життєздатність пилку рослин обох видів 

у криворізьких насадженнях була на 8–15 % меншою 

порівняно з пилком насаджень, де відсутнє техно-

генне забруднення. Порівняно з цими деревостана-

ми для криворізьких насаджень обох видів характер-

на більша частота аномального пилку, а також ано-

мальних пилкових трубок при його пророщуванні: 

для P. sylvestris — відповідно в 1,7–3,1 і 4,5–18,2 разу, 

для P. pallasiana — у 3–4 і 2,8–14,8 разу. Ці чутливі 

показники якості пилку обох видів можна викорис-

товувати як індикаторні при оцінці забрудненості се-

редовища в промислових регіонах.

Ключові слова: Pinus pallasiana, P. sylvestris, пилок, 

жит тєздатність, пилкові трубки, аномалії, техноген-

не забруднення.
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POLLEN QUALITY OF PINUS PALLASIANA D. DON 

AND PINUS SYLVESTRIS L. FROM PLANTATIONS 

OF POLLUTED LANDS IN KRIVORIZHZHYA

Pollen quality was investigated in four stands of Scots pine 

(Pinus sylvestris L.) and in four stands of Pinus pallasiana 

D. Don plantations. As ecologically safe territories we use 

70-years plantation of P. pallasiana in arboretum of bio-

sphere reserve Askania-Nova and 80-years stand of P. syl-

vestris in Kremenets forestry ( Ternopil Region). The study 

has shown that pollen viability of both species in Kriviy 

Rih plantations was by 8 to 15 % lower compared to pollen 

of plants from other regions without man-made pollution. 

An increased (by times) number of abnormal pollen (rang-

ing from 1.7 to 3.1 times for P. sylvestris and from 4.5 to 

18.2 times for P. pallasiana) and abnormal pollen tubes at 

germinating (ranging from 3 to 4 times for P. sylvestris, and 

from 2.8 to 14.8 times for P. pallasiana) is characteristic for 

both species in Krivorizhzhya compared with the stands not 

exposed to pollution. These sensitive indicators of the pol-

len quality of both species can be used as an indicator for 

assessing environmental pollution in industrial lands.

Key words: Pinus pallasiana, P. sylvestris, pollen, viability, 

pollen tubes, abnormalities, technogenic pollution.



46 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2014, № 3

УДК 581.2:582.661.56:578.343.344+581.8

В.А. МАЛЯРЕНКО 1, М.М. ГАЙДАРЖИ 2

1 Київський національний університет імені Тараса Шевченка

 Україна, 03022 м. Київ, просп. Глушкова, 2
2 НДЛ «Ботанічний сад ННЦ «Інститут біології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 Україна, 01032 м. Київ, вул. С. Петлюри, 1

АНОМАЛЬНІ ФОРМИ РОСТУ СУКУЛЕНТНИХ РОСЛИН 
ТА ПЕРЕВІРКА ГІПОТЕЗ ЇХ ПОХОДЖЕННЯ

Проведено аналіз рослин з колекції сукулентів Ботанічного саду імені акад. О.В. Фоміна Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з аномальними формами росту. Встановлено, що до складу колекції входять 

22 види фасційованих рослин, які належать до 14 родів та 3 родин, більшість з них є представниками родини Cacta-

ceae A.L. Juss. Перевірено гіпотези виникнення подібних форм унаслідок механічного пошкодження, зараження ві-

русами та мікроскопічними грибами. Не підтверджено жодну з гіпотез утворення аномальних форм росту у рослин 

родини Cactaceae.

Ключові слова: фасціації, Cactaceae, Euphorbiaceae, Crassulaceae, вірусна гіпотеза, гіпотеза механічного пошкоджен-

ня, гіпотеза зараження мікроскопічними грибами.
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Тератологія рослин досліджує причини ви-

никнення потворних або аномальних форм 

росту. Вона з’ясовує їхнє походження та відно-

шення до рослин з нормальною формою росту. 

Однією з аномальних форм росту є фасціація 

вегетативних і генеративних органів рослин. 

Терміном «фасціація» (від лат. fascia — по в’яз-

ка, смуга) називають деформацію пагонів рос-

лин (зростання стебел, гілок з головним паго-

ном, декількох точок росту). При цьому ритм 

ділення клітин та їх диференціація змінюють-

ся (Биологический.., 1986).

Відомості про фасціації наведено в роботах 

O.E. White (1945), C.J. Gorter (1965), P. Binggeli 

(1990, 1993), I. Iliev, P. Kitin (2011). Це явище 

поширене серед покритонасінних рослин. Йо-

го виявлено у більш ніж 100 видів судинних 

рослин (Binggeli, 1990), зокрема у 39 родинах 

рослин (Rosaceae A.L. Juss., Ranunculaceae A.L. 

Juss., Liliaceae A.L. Juss., Euphorbiaceae A.L. 

Juss., Crassulaceae D.C., Onagraceae A.L. Juss., 

Asteraceae Bercht. & J.Presl, Cactaceae A.L. Juss 

та ін. (Goethals, 2001)) і 86 родах дводольних і 

однодольних. Серед хвойних дерев виникнен-

ня фасціації зафіксоване у Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco ( Duffield,1963). 

Існують дві форми фасціацій: гребінчаста, 

або кристатна, і страшна, або монстрозна. Крис-

татністю (лат. сrista — гребінь) називають де-

фект росту стебла, коли верхівкова брунька 

аномально розростається, і стебла, які розви-

ваються, стають широкими та пласкими, а при 

подальшому рості — хвилястими. До монст-

розних (лат. monstrum — чудовисько) належать 

екземпляри, в яких на тілі хаотично виника-

ють нові точки росту, які перетворюються на 

нові пагони, котрі ростуть найчастіше пара-

лельно основному стеблу. Іноді їх називають 

«скелястими». Можливо, ця назва більшою 

мірою відповідає їх габітусу (Скулкин, 2001). 

За даними Е. Shurly, одного з президентів 

«Спілки любителів кактусів і сукулентів Вели-

кої Британії» (CSSGB), у більш ніж 50 родів 

сукулентних рослин зафіксовано випадки ви-

никнення гребінчастої форми росту. Це най-

більш характерно для представників родини 

Cаctaceae.

Причинами виникнення фасціацій вважа-

ють: механічні пошкодження апікальної час-

тини стебла, наявність грибкової інфекції в 

тканинах рослин, зараження рослин специ-

фічними вірусами і зміни в генотипі рослин 

(Слепян, 1973). До збудників фасціацій відно-

сять мікоплазми, після того як їх виявили у 
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фасційованої Lilium henryi (Stumm-Tegethoff, 

1985), бактерію Rhodococcus fascians (перене-

сення лінійної плазміди (позахромосомна 

частина ДНК), яка містить ген, котрий син-

тезує цитокініни) (Crespi et al.,1992; Putman, 

Miller, 2007). Досліджували також вплив γ-ви-

промінювання (Kiyoti et al., 2009), регуляторів 

росту, освітлення (White, 1945). Установлено, 

що у видів роду Arabidopsis (DC.) Heynh. ви-

никнення фасційованого фенотипу пов’язане 

з мутаціями генів, які контролюють розвиток 

меристем. У фасційованих рослин-мутантів 

досліджували структуру та функціонування 

меристем (Schoof et al., 2000; Fletcher, 2002). 

Мета роботи — проаналізувати кристатні та 

монстрозні форми сукулентних рослин з ко-

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

міна Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка та перевірити гіпотези 

утворення таких форм (механічну, зараження 

мікроскопічними грибами та вірусами).

Об’єкти та методи

Об’єкти дослідження — фасційовані рослини з 

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

міна Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 

Вплив механічних пошкоджень перевіряли на 

різновікових рослинах родини Cactaceae шля хом 

пошкодження точки росту. На вірусоносійство 

перевіряли Mammillaria elongata f. cris tata A.P. de 

Candolle, яка росте на власному корінні. При-

щепа — Mammillaria elongata f. cristata, її підще-

па — Eriocereus jusbertii (Rebut) A. Berg., — Cha-

maecereus silvestrii f. cristata H. Friedr. & Glaetzle, 

Echinocereus pectinatus f. cristata (Scheidw.) Eng., 

Echinopsis sp. f. cristata Zucc., які щеплені з Ec-

hinopsis macrogonus (Salm-Dyck), а також рос-

лини, підготовлені для щеп лення, — Eriocereus 

jusberti, Echinopsis macrogonus.

У роботі застосовували загальноприйняті 

методи вивчення морфології збудника за до-

помогою трансмісійної електронної мікро-

скопії (Поліщук та ін., 2005) у власних моди-

фікаціях. 

Рослинний матеріал гомогонізували з дода-

ванням 0,1 моль фосфатного буфера (pH 7,4). 

Для осадження клітинних домішок застосову-

вали низькошвидкісне центрифугування при 

7000 тис. обертів упродовж 20 хв. Для конт-

растування використовували 2 % ураніл ацетат 

протягом 1,5 хв. Для візуалізації застосовува-

ли електронний мікроскоп JEM-1230 (Япо-

нія) з роздільною здатністю 0,2 нм, × 30 000.

На ураженість рослин мікроскопічними 

гри бами перевіряли види Сhamaecereus silvestrii 

Br. et R. f. cristata, Echinopsis sp., Echinocereus 

pectinatus (Scheidw.) Eng. Зрізи робили вручну. 

Тканини фарбували аніліновим синім (Фурст, 

1979).

Результати та обговорення

Аналіз сукулентних рослин виявив наявність у 

складі колекції 22 видів рослин з фасціаціями, 

які належать до 14 родів та 3 родин (Cactaceae, 

Crassulaceae, Euphorbiaceae). Рослини потра-

пили до колекції як з ботанічних садів, так і від 

аматорів. Для аналізу використано рослини, 

отримані з посівного матеріалу репродукції 

Бо танічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.

16 видів з фасціаціями належать до 14 родів 

родини Cactaceae (табл. 1). Більшість таких 

рослин утримується на підщепах, решта — ви-

рощуються на власному корінні. Cereus pе ru-

via nus (L.) Mill і Trichocereus schoenii Ricc. ма-

ють страшну форму росту, для інших видів 

характерна гребінчаста форма.

Інші родини представлені невеликою кіль-

кістю видів з гребінчастою формою росту. У 

родині Crassulaceae (табл. 2) аномальний ріст 

притаманний лише стеблам, а листки мають 

характерні форму та розміри.

У родині Euphorbiaceae фасційовані форми 

росту характерні лише для роду Euphorbia L. У 

колекції Ботанічного саду представлено два 

види — Euphorbia lactea Hort. і E. pugniformis 

Boiss, які мають гребінчасту форму фасціації.

Перевірка вірусної гіпотези. Ми перевіри-

ли на вірусоносійство представників родини 

Cac taceae. Всі досліджувані рослини вияви-

лись інфікованими. Для підтвердження на-

ших припущень про вірусоносійство і вивчен-

ня морфології збудника застосували транс-

місійну електронну мікроскопію. 
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У соці клітин досліджуваних видів виявле-

но віріони нитчастої форми із заокруглени ми 

краями (рис. 1, А) розміром 650×12 нм, які при-

таманні вірусу Cactus virus 2 роду Carlavirus. 

У Сhamaecereus silvestrii f. сristata виявлено 

віруси Cactus virus 2 і Cactus virus X розміром 

580 × 13 нм, віріони палочкоподібної форми роз-

міром 317 × 18 нм — Tobamovirus, а у Eriocereus 

jusberti — віріони нитчастої форми Cactus virus 2. 

(рис. 1, Б), у Mamillaria elongata f. cris tata, яке 

росте на власному корінні, — ниткоподібні ві-

ріони розміром 650 × 12 нм, притаманні вірусу 

Cactus virus 2 роду Carlavirus, у Eriocereus jusber-

ti, підготовленої до щеплення, — ниткоподібні 

віріони розміром 520 × 13 нм Cactus virus Х, імо-

вірно, рід Potexvirus, у виду Echinopsis mac-

rogonus, підготовленої до щеплення, — палич-

коподібні віріони розміром 520 × 13 нм, за мор-

фологічними даними їх можна віднести до Cactus 

virus Х роду Potexvirus.

У Mammillaria elongata f. cristata і підщепи Ec-

hinopsis macrogona, Echinopsis sp. f. сristata і під-

щепи Echinopsis macrogona виявлено три типи 

віріонів, які належать до Cactus virus 2, Cactus 

virus X, розміром 580 × 13 нм, і Tobamovirus.

Під час проведення досліду з індикаторни-

ми рослинами ми спостерігали некротичні 

плями на листках Chenopodium murale L. та 

Рис. 1. Електронограма соку щеплених Сhamaecereus 

silvestrii f. cristata (А) і Eriocereus jusberti (B)

Figure 1. Electronograms of juice Сhamaecereus silvestrii f. 

cristata (A) vaccinated and Eriocereus jusberti (B)

Рис. 2. Пофарбовані аніліновим синім тканини Сha-

maecereus silvestrii (А) та Echinopsis sp. (B)

Figure 2. Aniline blue stained tissue of Сhamaecereus sil-

vestrii (A) and Echinopsis sp. (B)
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Таблиця 1. Представники родини Cactaceae з фасціаціями, інтродуковані 
у захищеному ґрунті Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна

Table 1. Representatives of the family Cactaceae A.L. Juss with fasciations, 
which were introduced in greenhouses of the Academician О.V. Fomin Botanical Garden

Рід Вид Форма фасціацій

Astrocylindropuntia Backbg. A. cylindrica (L.) Backbg. Гребінчаста

A. vestita (SD.) Backbg. "

Cereus Mill. C. peruvianus (L.) Mill. Страшна

Chamaecereus Br. et R. C. silvestrii (Spreg.) Br. et R. Гребінчаста

Echinopsis E. sp. "

Echinocereus E. pectinatus "

Espostoa Br. et R. E. ruficeps Br. et R. "

Haageocereus Backbg. H. versicolor Werd. et Backbg. "

Mamillaria Haw. M. elongatа C.DC. "

M. spinossima Lem. "

Monvillea Haw. M. spegazzinii Br. et R. "

Notocactus (K. Sch.) Berg. Emend. 

Backdg.

N. scopа Krainz. "

Pseudolobivia Backdg. P. ancistrophora Backdg. "

Pygmaeocereus G. Dj. Backbg. P. rowleyanus Backbg. "

Trichocereus (Berg.) Ricc. T. schoenii Ricc. Страшна

Weberbauerocereus Backbg. W. johnsonii Backbg. Гребінчаста

Gomphrena globosa L. і мозаїку на листках Nico-

tiana alata Link et Otto, що характерно для Cac-

tus virus X.

При зараженні витяжкою з листків Nicotia-

na alata дворічних сіянців Mamillaria magni-

mamma Haw. протягом 1 року не виявлено утво-

рення фасційованих форм, однак спостерігали 

ознаки їх вірусного ураження (хлоротичні та 

некротичні явища).

Роботи з вивчення вірусів, які уражують 

представників родини Cactaceae як у природі, 

так і в культурі, тривають вже півстоліття. Ві-

ріони родів Carlavirus та Tobamovirus знаходять 

у цитоплазмі, хлоропластах та мітохондріях 

уражених клітин. У більшості випадків ура-

ження рослин цими вірусами відбувається без-

симптомно. Проведені нами дослідження по-

казали, що наявність вірусів у прищепах і під-

щепах досліджуваних рослин не призводить 

до появи нових фасційованих форм у родині 

Cactaceae.

Гіпотеза ураження мікроскопічними грибами. 
Для перевірки цієї гіпотези поперечні зрізи 

стебла рослин Сhamaecereus silvestrii, Echinopsis 

Таблиця 2. Представники родини Crassulaceae 
з фасціаціями

Table 2. Representatives of the family Crassulaceae 
with fasciations

Рід Вид
Форма 

фасціації

Echeveria DC. E. agavoides Lemaire 

(Hort.)

Гребінчаста

E. elegans Lindl. "
E. peacockii Booth "

Sinocrassula 

(Franchet) B.

S. yunnanensis 

(Franchet) A. Berger "

sp. та Echinocereus pectinatus фарбували анілі-

новим синім. Відсутність синього кольору на 

поперечних зрізах свідчить про відсутність мі-

целію гриба, а отже, хворих тканин (рис. 2).

Попередні дослідження в оранжереях су-

кулентів Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фо-

міна виявили наявність двох видів грибів, які 

негативно впливають на ріст та розвиток рос-

лин. Гриб Phytophtora cactorum (Leb. et Coch) 

Schroet. періодично уражує представників ро-
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дини Cactaceae та Crassulaceae (Корецький та 

ін., 2000). Як показали наші спостереження за 

рослинами в колекції Ботанічного саду, ура-

ження цим грибом найчастіше призводить до 

загибелі рослин. Цей гриб було описано в дру-

гій половині XIX ст. на рослинах родини Cacta-

ceae в колекції в одному з міст Німеччини.

Другий гриб, який періодично вражує мо-

лоді пагони та листки представників родини 

Euphorbiaceae, — Sphaerotheca euphorbiae (Cast.) 

Salm., який належить до борошнисторосяних 

грибів. Вперше його виявили в Ботанічному 

саду ім. акад. О.В. Фоміна та описали симпто-

ми ураження у 1980-х роках (Гелюта, 1989). 

Спостереження показали, що такі пошкоджен-

ня призводять до часткової загибелі молодих 

частин пагонів, але не спричиняють появу ано-

мальних форм росту.

Механічна гіпотеза. З різних причин (капель, 

ураження шкідниками, пошкодження гостри-

ми предметами тощо) в колекції сукулентних 

рослин відбуваються механічні пошкодження 

апікальних тканин. Таке пошкодження призво-

дить до появи одного або декількох бічних па-

гонів поблизу ураженої частини стебла. Росли-

на деформується, особливо, якщо для неї ха-

рактерний ортотропний напрямок росту. Проте 

такі пошкодження не призводять до появи 

кристатних або монстрозних форм росту.

Висновки

Таким чином, для сукулентних рослин ха рак-

терно явище фасціації. Його спостерігають 

у більшості рослин, які мають видозмінене 

стебло та редуковані листки (Cactaceae, Eu-

phorbiaceae). Найбільш притаманна видозмі-

на стеб ла для представників родини Cacta-

ceae. Найчастіша форма фасціації у сукулент-

них рослин — гребінчаста.

У колекції сукулентних рослин Ботанічного 

саду ім. акад. О.В. Фоміна зростають 22 види 

рослин з фасціаціями, які належать до 14 ро-

дів та 3 родин (Cactaceae, Crassulaceae, Euphor-

biaceae).

Майже для всіх аномальних форм з віком 

характерне існування на одній рослині як фас-

ційованих, так і нормальних пагонів.

Перевірка гіпотез виникнення аномальних 

форм показала, що ні віруси, ні гриби, ні ме-

ханічні пошкодження не є чинниками, які 

призводять до появи фасційованих форм су-

кулентних рослин.
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АНОМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ РОСТА 

СУККУЛЕНТНЫХ РАСТЕНИЙ И ПРОВЕРКА 

ГИПОТЕЗ ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Проведен анализ суккулентных растений из коллек-

ции Ботанического сада им. акад. А.В. Фомина Киев-

ского национального университета имени Тараса 

Шевченко с аномальными формами роста. Установ-

лено, что в состав коллекции входят 22 вида фасции-

рованных растений из 14 родов и 3 семейств, боль-

шинство из них являются представителями семейства 

Cactaceae A.L. Juss. Проверены гипотезы возникнове-

ния подобных форм вследствие механического по-

вреждения, заражения вирусами и микроскопичес-

кими грибами. Не подтверждена ни одна из гипотез 

образования аномальных форм роста у растений се-

мейства Cactaceae.

Ключевые слова: фасциации, Cactaceae, Euphorbiaceae, 

Crassulaceae, вирусная гипотеза, гипотеза механиче-

ского повреждения, гипотеза заражения микроско-

пическими грибами.
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ABNORMAL TYPE OF GROWTH 

OF SUCCULENT PLANTS AND TESTING 

HYPOTHESES OF THEIR ORIGIN

The analysis of plants with abnormal type of growth from 

the collection of succulent plants of Academician O.V. Fo-

min Botanical Garden of Taras Shevchenko Kyiv National 

University are made. It was found 22 species of fasciated 

plants, belong to 14 genus and 3 families. Most species be-

long to the Cactaceae family. We tested the hypothesis fas-

ciation occurrence as a result of defeat viruses, microsco-

pic fungi, the hypothesis of the mechanical damages to 

plants. We can assume that viruses, microscopic fungi, 

mechanical damage to plants do not cause abnormal 

growth forms on Cactaceae family.

Key words: fasciation, Cactaceae, Euphorbiaceae, Crassu-

laceae, viral hypothesis, the hypothesis of mechanical 

damage to plants, hypothesis infection by microscopic 

fungi.



53ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2014, № 3

УДК 581.522.4:581.43 (477.62)

З.С. ГОРЛАЧЕВА, О.К. КУСТОВА
Донецкий ботанический сад НАН Украины

Украина, 83059 г. Донецк, пр-т Ильича, 110

АНАЛИЗ ЖИЗНЕННЫХ ФОРМ ЭФИРНОМАСЛИЧНЫХ 
РАСТЕНИЙ ПО ТИПУ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ 
ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ

Проведен анализ жизненных форм интродуцированных видов из коллекции эфирномасличных растений Донецкого 

ботанического сада НАН Украины по типу корневой системы. Установлено, что преобладает смешанный, или 

промежуточный, тип корневой системы, который является адаптированным к засушливым условиям юго-востока 

Украины.
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Эколого-климатические особенности регио-

на, в котором проводится интродукционный 

эксперимент, оказывают большое влияние на 

подбор видов с определенной биоморфоло-

гической характеристикой. Жизненные фор-

мы, как типы приспособительных структур, 

демонстрируют, с одной стороны, разнообра-

зие путей приспособления разных видов рас-

тений к одинаковым условиям, с другой — 

возможность сходства этих путей у растений, 

принадлежащих к разным видам, родам и се-

мействам. Этому вопросу посвящено боль-

шое количество работ. И.Г. Серебряков под-

черкивает, что жизненные формы отражают 

особенности среды через специфику роста и 

развития растений в господствующих поч-

венно-кли матических и ценотических усло-

виях [8, 10, 11]. 

Ряд авторов при определении жизненной 

формы большое значение придавали типу кор-

невой системы [1, 3, 6, 9, 10, 12, 13]. В.Н. Го-

лубев отмечает, что, несмотря на существование 

многочисленной литературы по морфогенезу 

травянистых растений, во многих он то ге не ти-

ческих исследованиях растений упу щено из 

виду формирование структуры подземных ор-

ганов [3, 4]. В работе, посвященной изучению 

жизненных форм травянистых растений, при 

анализе структуры подземных органов особей 

одного и того же вида, нахо дящихся в разных 

условиях произрастания, В.Н. Голубев выя-

вил особенность — у растений некоторых ви-

дов в зависимости от условий изменяется тип 

приспособительной структуры, благодаря чему 

каждый такой вид имеет несколько жизнен-

ных форм. Автор также указывает, что «В ли-

тературе неоднократно отмечалось существо-

вание неопределенностей и переходов между 

различными жизненными формами, но соот-

ветствующего конкретного материала было 

опубликовано крайне мало. Между тем деталь-

ный анализ переходных форм дает благодар-

ный материал для суждения о генезисе основ-

ных форм, о путях их развития и становления» 

[2]. Сравнительное изучение рядом авторов 

жизненного состояния травянистых поликар-

пиков в разных эколого-фи то ценотических 

условиях и их онтогенетического развития 

позволило накопить обширный материал [5–

13]. Некоторые авторы [6, 9, 12] считают, что в 

связи со сложностью и трудоемкостью работы 

подземные органы растений природных мест 

обитаний изучены недостаточно как в эколого-

морфологическом, так и в сравнительно-ана-

то мическом аспекте. Мало изучены эти вопро-

сы для растений, интродуцированных в новые 

условия обитания. Некоторые изменения ком-

плекса эдафо-кли ма тических условий (откло-

нения от типичных) в процессе интродукции 

могут изменять нормальный тип развития 
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растений определенной биоморфологической 

группы, что вызывает увеличение амплитуды 

их онтогенетической пластичности. 

В Донецком ботаническом саду НАН Укра-

ины (ДБС) с 1989 г. проводятся интродукци-

онные исследования малораспространенных 

видов пищевых и эфирномасличных растений. 

Основная цель исследований — создание кол-

лекционного фонда как базы для проведения 

научных исследований и поиск перспектив-

ных видов растений. Мобилизация исходного 

семенного и посадочного материала прово-

дится из интродукционных пунктов ближнего 

и дальнего зарубежья путем обмена с бота-

ническими садами, институтами и опытными 

станциями. В связи с интродукционными ис-

следованиями важным является выявление 

связи и характера модификаций жизненных 

форм в измененных условиях среды, что дает 

надежный критерий для выявления эколого-

ис торических закономерностей возникнове-

ния и развития подобных форм в процессе 

адаптации.

Цель работы — провести анализ жизненных 

форм эфирномасличных растений по типу струк-

туры подземных органов в условиях юго-вос-

тока Украины.

Для осуществления этой цели были постав-

лены задачи: изучить типы жизненных форм 

эфирномасличных растений из коллекции ДБС; 

выявить особенности формирования структу-

ры подземных органов как признаки адапта-

ции растений к новым условиям обитания.

Материал и методы

Объект исследований — 114 видов эфирномас-

личных растений. Биолого-морфологический 

анализ жизненных форм и выявление моди-

фикаций структуры подземных органов инт-

родуцентов проводили с учетом методических 

указаний И.Г. Серебрякова, В.Н. Голубева, 

С.Н. Зиман, И.В. Борисовой, О.Р. Кув шиновой, 

Е.М. Олейниковой и др. [1, 3–6, 9–13]. Иссле-

довали среду обитания, тип жизненной фор-

мы, морфологию корневой системы и экомор-

фу. Растения выкапывали, корни промывали и 

гербаризировали.

Результаты и обсуждение 

Как показал анализ состава и соотношения 

экологических типов, среди видов, прошед-

ших интродукционное испытание в ДБС, наи-

большую группу представляют ксеро ме зо фи ты 

(табл. 1). Мезоксерофитов и ксерофитов — 

почти одинаковое количество. Среди поли-

карпиков преобладают ксерофиты, а среди 

монокарпиков из коллекции ДБС ксерофиты 

не выявлены, а преобладают мезофиты и ксе-

ромезофиты.

Корневая система растений состоит из си-

стемы главного корня и вторичной корневой 

системы, которая представлена системой при-

даточных корней [4, 10]. Мощно развитая 

корневая система является важным свойством 

поглощения необходимого количества поч-

венной влаги, что способствует повышению 

всех жизненных функций растительного ор-

ганизма и определяет устойчивость растений 

к неблагоприятным воздействиям эндоген-

ных факторов. По результатам анализа выяв-

ленных особенностей формирования струк-

туры подземных органов эфирномасличных 

растений в условиях юго-востока Украины 

были выделены 8 групп растений с разным 

типом корневой системы (табл. 2).

Наибольшим числом представлены растения 

со стержневым типом корневой системы — 

47 видов, из них 33 вида монокарпиков, ос-

тальные — поликарпики. У монокарпиков глав-

ный корень чаще всего тонкий и короткий — 

до 5–10 см длиной, слабо разветвленный. Эти 

виды являются мезофитами и поэтому для 

нормального развития нуждаются в усилен-

ном поливе, что способствует ветвлению кор-

невой системы главного корня, который мо-

жет достигать 15–20 см длины. У поликарпи-

ков корневая система состоит из главного 

корня и боковых корней. 

Система главного корня функционирует на 

протяжении всей жизни растения, главный 

корень мощный, до 50–60 см, хорошо развет-

вленный. Растения имеют каудекс, который 

может быть одноглавым или многоглавым. 

Почки возобновления образуются как у по-

верхности почвы (у основания прошлогодних 
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надземных побегов), так и на подземной час-

ти ветвей каудекса. Все изученные виды с 

данным типом корневой системы устойчивы 

к условиям интродукции и относительно не-

требовательны к поливу. Исключение состав-

ляют отдельные виды, ареал которых нахо-

дится в южных регионах. Так, вид Lavandula 

multifida L., который происходит из Средизем-

номорской области, Юго-западно-сре ди зем-

номорской провинции (Португалия), в усло-

виях открытого грунта юго-востока Украины 

погибает на второй год. У растений данного 

вида главный корень до 20 см, разветвленный, 

однако каудекс слабо выражен. Почки возоб-

новления находятся у поверхности почвы в 

основании надземных побегов. За зиму эти 

почки и корневая система вымерзают и рас-

тения погибают.

Наши исследования показали, что большин-

ство изученных видов (39,5 %) в условиях интро-

дукции имеют смешанную корневую сис тему 

(стержневая-мочковатая, стержневая-кис те кор -

не вая, стержневая-корневищная, кисте кор не-

вая-корневищная). Разнообразие типов сме-

шанной корневой системы присуще пре и-

мущественно группам растений, которых объе-

диняет наличие в корневой системе как при-

даточных корней, так и главного корня. 

Наиболее близкая по строению к стержне-

вой корневой системе — стержневая-моч ко-

ва тая. У растений с данным типом корневой 

системы главный корень мощный, до 50–60 см 

длиной, слабо ветвится, каудекс разветвлен-

Таблица 1. Состав и соотношение экологических типов 
эфирномасличных растений, прошедших интродукцию 
в ДБС

Экологический 

тип

Количество видов

Доля 

в составе 

коллек-

ции, %

моно-

карпики

поликар-

пики, полу-

кустарники, 

кустарники

Мезофиты 13 12 22,0

Ксеромезофиты 16 22 33,0

Мезоксерофиты 5 22 21,0

Ксерофиты 0 29 24,0

И т о г о 114 100

Таблица 2. Соотношение жизненных форм эфирномасличных растений 
из коллекции ДБС по типу корневой системы

Группа Тип корневой системы Монокарпики, %
Поликарпики, 

полукустарники, кустарники, %

I Стержневая 28 14,2

II Стержневая-мочковатая – 2,6

III Стержневая-кистекорневая – 16,7

IV Стержневая-корневищная – 4,4

V Кистекорневая-корневищная – 15,8

VI Кистекорневая – 1,8

VII Корневищная – 5,3

VIII Мочковатая – 8,8

ный. В подземной части каудекса формиру-

ются многочисленные придаточные корни, 

которые образуют «бороду мочек» (рис. 1). 

Почки возобновления находятся как у по-

верхности почвы, так и на подземной части 

каудекса. Растения с данным типом корневой 

системы устойчивы к условиям региона.

У растений со стержневой-кистекорневой 

системой главный корень выражен и сохра-

няется практически до сенильного периода. 

Ветви каудекса тонкие многочисленные. На 

его подземной части образуются придаточные 

корни разной толщины — от тонких до круп-

ных, которые по размеру и форме практически 

не отличаются от главного корня (см. рис. 1, б). 

Группа растений с этим типом корневой си-

стемы самая многочисленная — 16,7 % от 
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общего числа исследованных видов. Большая 

часть этих видов устойчивы к условиям ин-

тродукции. Исключение составляют виды с 

южным ареалом распространения: Ca la mintha 

cretica (L.) Lam., Eschscholzia stauntonii Benth., 

Majorana hortensis Moench. M. hortensis проис-

ходит из Средиземноморской области, Юго-

западно-средиземноморской про вин ции (пер-

вичный ареал), вторичный ареал — Циркумбо-

реальная область, Атлан тическо-Ев ро пей ская 

провинция. Поэтому в условиях ин тродукции 

данный вид успешно выращивают однолет-

ней культурой рассадным способом. В этом слу-

чае за вегетационный период растения нор-

мально развиваются, цветут и образуют полно-

ценные семена, однако нуждаются в поливе.

E. stauntonii происходит из Восточноазиат-

ской области Северокитайской провинции. 

Данный вид является полукустарником. Поч-

ки возобновления расположены у поверхно-

сти почвы в основании надземных побегов и 

на их одревесневшей части. Почки рано всту-

пают в фазу развития — в начале апреля. Но в 

результате заморозков, которые практически 

ежегодно бывают в конце апреля — в начале 

мая, они погибают. Новое отрастание начина-

ется из спящих почек. В результате сильно сдви-

гаются фазы бутонизации и цветения. Так, бу-

тонизация начинается во второй декаде июля, 

а полное цветение — во второй декаде августа. 

Семена начинают формироваться поздно, но 

из-за снижения суммы среднесуточных тем-

ператур и наступления осенних заморозков 

они не вызревают. Таким образом, реакция 

данного вида на условия выращивания опре-

деляется его происхождением и в условиях ин-

тродукции выражается ранним вступлением в 

фазу развития, а не типом корневой системы. 

C. cretica является эндемиком острова Крит, 

что объясняет его неустойчивость к данным 

условиям интродукции. В целом растения с 

данным типом корневой системы достаточно 

устойчивы к условиям интродукции.

Растения со стержневым-корневищным ти-

пом корневой системы объединяют два при-

знака — сохранение главного корня практи-

чески до сенильного периода и наличие кор-

невищ. При этом наблюдается разнообразие 

типов корневищ. У Origanum sipyleum L. — это 

эпиогенные короткие корневища, на кото-

рых образуются тонкие придаточные корни 

(рис. 2). У Hypericum perforatum L. на подзем-

ной части каудекса и вдоль всего главного 

корня образуются длинные корневища, на 

которых формируются парциальные кустики. 

Почки возобновления находятся ниже по-

верхности почвы на каудексе и корневищах. У 

Salvia deserta Schang. корневища формируют-

ся на подземной части ветвей каудекса, а на 

них образуются парциальные кустики. Расте-

Рис. 1. Общий вид корневой системы: а — смешанной стержневой-мочковатой (Hyssopus 

officinalis L.); б — стержневой-кистекорневой (Calamintha nepeta (L.) Lavi.); в — кистекорне-

вой (Origanum virens L.)
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ния с данным типом корневой системы ус-

пешно прошли интродукционное испытание.

Отличительная особенность растений с кис-

текорневой-корневищной смешанной корневой 

системой — отмирание главного корня в пер-

вый или на второй год вегетации. Корневая 

система представлена большим количеством 

придаточных корней разной толщины (от 

тонких до толстых шнуровидных) и корневищ, 

которые отличаются у разных видов: корот-

кие косонаправленные — у видов рода Agasta-

che L., короткие горизонтальные — у ви дов 

рода Monarda L., длинные горизонтальные — 

у Melissa officinalis L., Artemisia dracunculus L. 

сорт Ереванский (рис. 3). Большинство видов 

с данным типом корневой системы достаточ-

но устойчивые, исключение составляют мезо-

фиты. Так, Monarda didyma L. в естественных 

условиях растет на влажных почвах в лесах и 

по берегам рек, в условиях культуры предпо-

читает легкое затенение и хорошее увлаж не-

ние почвы. Корневая система расположена 

близко к поверхности почвы, поэтому расте-

ния данного вида не выносят засухи. То же са-

мое относится и к A. dracunculus. Стержневой 

корень отмирает в имматурном состоянии, а у 

основания надземного побега образуются ко-

роткие корневища. Корневище горизонтальное, 

Рис. 2. Общий вид стержневой-корневищной корневой системы у видов: а — Origanum sipy-

leum L.; б — Hypericum perforatum L.; в — Salvia deserta Schang

Рис. 3. Общий вид кистекорневой-корневищной корневой системы: а — 

Artemisia dracunculus L. сорт Ереванский (горизонтальное корневище); б — 

Agastache foenoculum Kuntze. (короткое косонаправленное корневище)
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залегает неглубоко в почве — до 5,0 см. От кор-

невища отходят шнуровидные придаточные 

корни до 11 см длиной. Толщина корней — до 

1,0 см в диаметре. Эти корни образуются на 

всем протяжении корневища, более густо — в 

его узлах. Со временем старое корневище от-

мирает, в результате образуются самостоя-

тельные дочерние особи. Данный вид в усло-

виях дефицита почвенной и воздушной влаги 

сильно угнетен.

К корневищно-кистекорневому типу кор-

невой системы относят виды с ложной луко-

вицей, прикрепленной к корневищу. Есть виды 

с короткими толстыми корневищами и тонки-

ми длинными. Среди короткокорневищных 

различают группы с вертикальным, косым и 

го ризонтальным нарастанием корневища. Кор-

невища имеют узлы, в которых образуются 

почки, дающие начало новым побегам (лож-

нолуковицам) и придаточным корням. При-

даточные корни тонкие, но многочисленные. 

Значительное влияние на успешность инт-

родукции оказывают экологические факторы. 

Так, вид Allium victorialis L. приурочен к тем-

нохвойным таежным лесам и сырым широко-

лиственным лесам со слабокислыми почвами, 

поэтому в условиях Донбасса этот вид сильно 

угнетен и часто выпадает.

У растений с кистекорневым типом кор невой 

системы главный корень отмирает ра но, взрос-

лые растения имеют только систему придаточ-

ных корней. Согласно литературным данным 

[2, 3], кистекорневые растения в наибольшем 

количестве представлены на лугах с плотной 

переувлажненной почвой. В засушливых усло-

виях Донбасса со среднегумусным черноземом 

растения с данным типом корневой системы не 

перспективны. Наши исследования это под-

тверждают. Однако при создании соответствую-

щих оптимальных условий (регулярное обиль-

ное увлажнение) рас тения хорошо развиваются. 

Отмечено, что отдельные виды — Origanum vi-

rens Hoffmans et Link. и Salvia judaica Boiss. — 

нормально развиваются в условиях Донбасса 

без специальных агротехнических мероприя-

тий. Они образуют кистекорневую систему из 

толстых придаточных корней (см. рис. 1, в).

У всех растений с корневищным типом кор-

невой системы главный корень отмирает на 

второй год вегетации. Корневая система 

представлена подземными ветвящимися кор-

неви щами. Разные виды и даже сорта облада-

ют корневищами разной длины, толщины и 

глубины расположения по отношению к по-

верхности почвы. Так, у Artemisia dracunculus 

сор то тип Русский (в отличие от сорта Ере-

ванский) корневище толстое (до 2,0 см в диа-

метре) горизонтальное. Узлы булавовидно утол-

щены. В узлах образуются ортотропные над-

земные побеги и придаточные корни. По всей 

длине корневища отходят тонкие корни. Рас-

тения Pe rovskia abrotanoides Kar. также обла-

дают мощными, глубоко залегающими и хо-

рошо разветвленными корневищами. И, не-

смот ря на то, что в условиях Донбасса расте-

ния данного вида не образуют семена (очень 

поздно наступает вегетация), можно считать 

это растение перспективным для данного ре-

гиона, так как размножение успешно проис-

ходит вегетативно. Практически большин-

ство корневищных растений достаточно хо-

рошо приспособлены к условиям Донбасса, 

несмотря на то, что растения с данным типом 

корневой системы экологически приурочены 

к увлажненным местообитаниям [2, 5]. Ряд 

видов оказались неперспективными для вы-

ращи вания на юго-вос токе Украины. Напри-

мер, Men tha arvensis L. и M. sua veolens Eherh. — 

мезофиты, произрастающие на заливных лу-

гах и болотистых местах. Корневища их тон-

кие и расположены близко к поверхности 

почвы. Даже при регулярном поливе расте-

ния выпадают через 2–3 года.

Мочковатая корневая система характерна 

преимущественно для злаков, которые широ-

ко представлены во флоре юго-востока Украи-

ны и выявляют высокую адаптацию к данным 

природно-климатическим условиям. Иск лю-

чение составляет интродуцированный в ДБС 

вид Anthoxanthum odoratum L. (мезофит, про-

исходящий из Центральноевропейской про-

винции), корневая система которого пред-

ставлена тонкими короткими придаточными 

корнями. В условиях Донбасса растения дан-
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ного вида слабо развиваются и практически 

не образуют семян. К этой группе мы отнесли 

луковичные растения с настоящей луковицей. 

На донце луковицы образуется мочковатая 

система придаточных однолетних корней, ко-

торые после созревания луковиц отмирают. 

Группа растений с мочковатой корневой сис-

темой (как и большинство геофитов) очень 

устойчива к данным условиям.

Выводы

Таким образом, в результате проведенных ис-

следований выявлены экологические типы и 

их соотношение среди 114 видов эфиромас-

личных растений, интродуцированных в ДБС. 

Изученные растения объединены в группы, 

представляющие разные типы корневой сис-

темы. Анализ жизненных форм эфирномас-

личных и пряно-ароматических рас тений по 

типу корневой системы показал, что у боль-

шинства изученных видов коллекции ДБС 

преобладает смешанный или промежуточный 

тип корневой системы. Смешанный тип кор-

невой системы является переходной формой, 

адаптированной к засушливым условиям юго-

востока Украины. 
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АНАЛІЗ ЖИТТЄВИХ ФОРМ ЕФІРООЛІЙНИХ 

РОСЛИН ЗА ТИПОМ КОРЕНЕВОЇ СИСТЕМИ 

В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СХОДУ УКРАЇНИ.

Проведено аналіз життєвих форм інтродукованих 

видів з колекції ефіроолійних рослин Донецького 

ботанічного саду НАН України за типом кореневої 

системи. Встановлено, що переважає змішаний, або 

проміжний, тип кореневої системи, який є адаптова-

ним до посушливих умов південного сходу України.

Ключові слова: інтродукція, життєва форма, коренева 

система.
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of Sciences of Ukraine, Ukraine, Donetsk

THE ANALYSIS OF ESSENTIAL-OIL PLANT 

BIOMORPHS BASED ON ROOT SYSTEM TYPE 

UNDER ARID CONDITIONS OF THE SOUTH-

EAST OF UKRAINE.

The ratio of biomorphs according to the type of root sys-

tem in introduced species from the collection of essential-

oil plants of the Donetsk Botanical Garden of the NAS of 

Ukraine was analyzed. A combined or intermediate type 

of the root system being adapted to the arid conditions of 

the South-East of Ukraine is predominant.

Key words: introduction, biomorph, root system.
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИСТА 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ РОДА LONICERA L., 
КУЛЬТИВИРУЕМЫХ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ КРЫМА

Описано анатомическое строение листовых пластинок 9 видов и 2 садовых форм жимолости, произрастающих в 

условиях Южного берега Крыма. Изучены структурные особенности в связи с их экологической приспособленностью. 

Выделены виды — Lonicera tatarica, L. etrusca, L. fragrantissima, L. japonica и L. nitida 'Elegant', которые отличаются 

наличием комплекса ксероморфных признаков и в определенной мере могут быть приспособлены к засушливым усло-

виям и выращиваться в условиях ограниченного полива.

Ключевые слова: Lonicera, анатомия, листовая пластинка, эпидермис, паренхима, ксероморфность, адаптация.

Виды рода Lonicera L. относятся к перспектив-

ной группе растений для зеленого строитель-

ства. Жимолости ценят за их декоративность 

во время цветения и плодоношения, вьющие-

ся виды применяют в вертикальном озелене-

нии, некоторые из видов рекомендуются для 

садоводства и лесоразведения [3, 9, 10].

Как известно, наиболее пластичным орга-

ном растений является лист. Его структура от-

ражает не только эколого-климатические 

условия, в которых сложился данный гено-

тип, но и реакцию организма на изменяющи-

еся условия среды, особенно при их интро-

дукции [4]. В целом почвенно-климатические 

условия Южного берега Крыма благоприятны 

для выращивания жимолостей, но высокая 

температура воздуха, недостаток воды в почве, 

повышенная инсоляция являются основны-

ми лимитирующими стрессовыми факторами 

летнего периода. Недостаточное увлажнение, 

вызывая изменение физио лого-био хими чес-

ких процессов, отражается на анатомических 

характеристиках листа [1]. 

Анализ анатомического строения листа по-

зволяет расширить знания об экологической 

характеристике растительного организма и 

выявить степень приспособленности его к 

конкретным условиям культивирования.

Цель работы — выявить структурные особен-

ности листа некоторых видов рода Lonicera, ин-

тродуцированных на Южном берегу Крыма.

Материал и методы

Объекты исследований — виды рода Lonicera, 

произрастающие в арборетуме Никитского бо-

танического сада: листопадные — L. tatarica L., 

L. maackii (Rupr.) Maxim., L. caprifolium L. и L. et-

rusca Santi.; зимнезеленые — L. fragrantissima 

Lindl. et Paxt. и L. henryi Hemsl.; вечнозеленые — 

L. japonica Thunb., L. pileata Oliv., L. nitida Wils. 

В исследование были также включены две са-

довые формы вечнозеленых жимолостей — L. ni-

 tida 'Elegant’ и L. pileata 'Variegata’.

Изучены следующие анатомо-морфо логи чес-

кие показатели листа: толщина листовой плас-

тинки, толщина и строение эпидермиса, нали-

чие кутикулы, тип проводящего пучка, вы сота 

палисадной ткани, высота губчатой паренхимы. 

Определены коэффициент палисадности, раз-

мер и форма клеток эпидермиса листа.

Для характеристики толщины листовой плас-

тинки использована классификация Б.Р. Васи-

льева [2], который выделил пять категорий этого 

показателя для древесных видов: <100 мкм — 

чрезвычайно тонкий, 100–150 мкм — очень тон-

кий, 150–200 мкм — тонкий, 200–250 мкм — 

средней толщины, 250–300 мкм — толстый, 

300–500 мкм — очень толстый, более 500 мкм — 
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чрезвычайно толстый. Величина коэффици-

ента палисадности (отношение толщины па-

лисадной ткани к толщине всего мезофилла в 

процентах) определена для каждого вида в со-

ответствии с другой классификацией Б.Р. Ва-

сильева [2]: <30 % — очень низкий, 30–40 % — 

низкий, 40–50 % — средний, 50–60 % — вы-

сокий, >60 % — очень высокий.

Для исследования отбирали полностью сфор-

мированные листья из средней части побега, 

у вечнозеленых видов — листья, завершившие 

развитие в текущем вегетационном сезоне. 

Исследования проводили на временных пре-

паратах по общепринятым методикам [6, 8]. 

Анализ препаратов осуществляли с помощью 

микроскопа AxioScope A.1 (Karl Zeiss). Пов-

торность измерений — 30-кратная.

Статистическую обработку полученных дан-

ных проводили по общепринятым методикам 

[5] и с использованием программы Microsoft 

Excel.

Результаты и обсуждение

Листовые пластинки изучаемых видов рода 

Lonicera характеризуются общностью строе-

ния: лист бифациальный с четко выраженной 

дорсовентральностью, гипостоматический. В 

палисадном мезофилле клетки цилиндриче-

ской формы вытянуты перпендикулярно по-

верхности листа, расположены в один или не-

сколько слоев. Клетки губчатого мезофилла 

соединены рыхло, межклеточные простран-

ства в этой ткани больше по сравнению с объ-

емом самих клеток. Для всех изученных видов 

характерно наличие друз оксалата кальция в 

губчатом мезофилле.

Главная жилка представляет собой закрытый 

коллатеральный пучок. Ксилема образована 

трахеидами, располагающимися параллельны-

ми рядами. Пучки имеют двойную обкладку: 

механическую — образованную скле рен хим ны-

ми волокнами с толстыми одревеснивающими 

стенками и паренхимную, состоящую из одного 

слоя тонкостенных паренхимных клеток. Над и 

под жилкой находится уголковая колленхима.

Клетки эпидермиса однородные, с извилис-

тыми очертаниями, при этом клетки верхнего 

эпидермиса крупнее, чем нижнего. У всех из-

ученных видов высота клеток покровной тка-

ни в 0,7–1,5 раза превосходит ширину. Устьи-

ца расположены на абаксиальной стороне 

листовой пластинки на одном уровне с эпи-

дермальными клетками или несколько по-

гружены. Устьичные аппараты парацитного 

типа. Листья некоторых видов покрыты тон-

кой кутикулой или опушены.

Для листопадных видов жимолости харак-

терна 1-2-слойная палисадная паренхима, со-

стоящая из цилиндрических клеток, и рыхлая 

2-3-рядная губчатая ткань. За исключением 

L. tatarica, у всех видов данной группы губчатая 

ткань по толщине приблизительно такая же, 

как и палисадная или превышает ее (табл. 1). 

Среди листопадных видов наличие тонкой ли-

стовой пластинки характерно для L. tatarica и 

L. caprifolium, очень тонкой — для L. maackii и 

L. etrusca, соответственно, коэффициент па-

лисадности высокий у L. tatarica, средний — у 

L. maackii и L. etrusca, низкий — у L. caprifolium.

Актуальность изучения строения эпидер-

миса определяется его барьерной функцией, а 

результаты исследований дают представление 

о приспособительных способностях к абио-

тическим факторам. Так, у видов L. tatarica и 

L.  maackii эпидермис однослойный, его клет-

ки по размеру на верхней и нижней стороне 

листовой пластинки практически одинаковы 

(табл. 2). У остальных видов отмечена четко 

выраженная тенденция к уменьшению разме-

ра клеток нижнего эпидермиса. Некоторые 

растения данной группы характеризуются так-

же наличием трихом (L. tatarica, L. maackii и 

L. etrusca), а L. caprifolium имеет хорошо раз-

витый кутинизированный верхний эпидер-

мис. Устьица более крупные, чем у зимнезеле-

ных и вечнозеленых видов, однако их количе-

ство на 1 мм2 поверхности листа меньше по 

сравнению с упомянутыми группами.

У группы зимнезеленых видов рода Lonicera 

палисадная ткань 1-2-рядная, так же, как и у 

листопадных. Губчатая паренхима состоит из 

4–6 рядов. Листовые пластинки у L. fragrantis-

sima тонкие, а для L. henryi характерна средняя 

толщина листа. Коэффициент палисадности 
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низкий — 35,72 и 35,07 % соответственно. Од-

нако именно у представителей данной группы 

зафиксировано наибольшее количество устьиц 

на 1 мм2 поверхности листа, что вместе с раз-

витым кутикулярным покровом обоих пред-

ставителей зимнезеленых жимолостей можно 

Таблица 1. Биометрические показатели анатомической структуры листовой пластинки 
некоторых видов рода Lonicera L. на поперечном разрезе, M ± m

Вид

Толщина 

листовой 

пластинки, 

мкм

Верхний 

эпидермис, 

мкм

Палисадная 

паренхима, 

мкм

Губчатая 

паренхима, 

мкм

Нижний 

эпидермис, 

мкм

Коэффи-

циент 

палисад-

ности, %

Листопадные виды

L. tatarica 192,15 ± 6,51 21,26 ± 1,20 57,75 ± 2,93 42,00 ± 2,60 18,64 ± 2,01 57,89

L. maackii 119,44 ± 3,16 16,73 ± 0,98 34,45 ± 1,73 45,61 ± 1,78 11,48 ± 0,67 43,03

L. caprifolium 161,44 ± 4,63 31,11 ± 0,77 42,26 ± 2,24 65,23 ± 2,97 17,85 ± 1,12 39,32

L. etrusca 114,02 ± 3,16 20,67 ± 1,76 32,81 ± 1,40 46,59 ± 1,65 13,95 ± 0,98 41,32

Зимнезеленые виды

L. fragrantissima 169,66 ± 7,94 19,76 ± 1,03 48,36 ± 4,98 87,04 ± 4,62 12,16 ± 0,50 35,72

L. henriy 222,83 ± 7,48 27,13 ± 0,88 58,92 ± 5,81 109,08 ± 8,55 20,71 ± 0,99 35,07

Вечнозеленые виды

L. japonica 236,95 ± 6,36 26,60 ± 0,62 70,70 ± 1,76 124,15 ± 4,74 12,08 ± 0,62 36,28

L. nitida 252,31 ± 4,80 30,80 ± 1,18 63,93 ± 3,03 132,18 ± 3,75 18,53 ± 0,66 32,60

L. nitida ‘Elegant’
283,50 ± 7,38 38,50 ± 0,86 81,90 ±3,85 137,55 ± 7,58 20,48 ± 1,65 37,32

L. pileata 286,65 ± 6,65 28,80 ± 1,17 74,18 ± 3,68 151,20 ± 8,85 16,54 ± 0,79 32,91

L. pileata ‘Variegata’
298,08 ± 7,90 36,46 ± 1,08 102,96 ± 4,23 148,75 ± 4,73 19,25± 0,85 40,90

Таблица 2. Биометрические показатели анатомической структуры эпидермиса листовых пластинок 
некоторых видов рода Lonicera L., M ± m

Вид

Размер клеток, мкм Устьица

Верхний эпидермис Нижний эпидермис Длина 

устьичной 

щели, мкм

Количество 

устьиц на 1 мм2 

поверхности 

листа, шт.Высота Ширина Высота Ширина

Листопадные виды

L. tatarica 27,13 ± 4,16 23,63 ± 6,32 32,55 ± 3,38 18,90 ± 4,87 13,97 ± 0,84 69,27 ± 6,67

L. maackii 35,25 ± 2,97 18,00 ± 1,56 34,13 ± 3,15 17,06 ± 3,19 15,02 ± 1,82 43,39 ± 6,50

L. caprifolium 33,60 ± 5,65 25,20 ± 3,06 27,83 ± 1,12 25,20 ± 1,71 16,80 ± 0,59 137,34 ± 9,11

L. etrusca 34,65 ± 2,68 24,15 ± 1,29 28,35 ± 5,99 16,80 ± 4,39 17,98 ± 0,61 81,61 ± 13,29

Зимнезеленые виды

L. fragrantissima 34,65 ± 6,76 27,30 ± 5,35 22,05 ± 3,48 15,75 ± 1,66 12,16 ± 0,67 252,79 ± 23,80

L. henriy 46,30 ± 5,92 37,70 ± 3,80 26,25 ± 0,99 23,63 ± 2,63 11,73 ± 0,48 183,72 ± 11,40

Вечнозеленые виды

L. japonica 44,10 ± 4,96 37,28 ± 3,08 27,83 ± 1,37 23,63 ± 2,11 13,44 ± 0,89 248,01 ± 21,56

L. nitida 28,35 ± 2,68 16,80 ± 1,96 29,40 ± 3,93 11,55 ± 1,05 13,44 ± 0,50 112,66 ± 19,50

L. nitida ‘Elegant’
47,86 ± 2,54 47,83 ± 2,83 30,63 ± 5,32 29,75 ± 3,23 12,96 ± 0,71 156,65 ± 8,00

L. pileata 45,75 ± 5,46 33,00 ± 2,49 24,15 ± 3,93 22,05 ± 1,96 13,57 ± 0,53 132,17 ± 14,26

L. pileata ‘Variegata’ 53,03 ± 5,22 41,48 ± 3,36 27,13 ± 2,85 30,63 ± 4,16 14,86 ± 0,76 192,68 ± 7,12
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рассматривать как приспособление к засуш-

ливым условиям.

Для вечнозеленых видов жимолости харак-

терны толстые листовые пластинки, 2-3-слой-

ная палисадная и 4–6-рядная рыхлая губчатая 

паренхима. Коэффициент палисадности — 

низкий. Как верхний, так и нижний эпидермис 

покрыт кутикулой. L. japonica имеет опушение 

на нижней стороне листовой пластинки. Наи-

большие значения коэффициента палисадно-

сти отмечены у L. pileata 'Variegata’ и L. nitida 

'Elegant’. У этих форм установлено макси-

мальное значение толщины листовых плас-

тин. Среди видов данной группы наибольшее 

количество устьиц на единицу поверхности 

зафиксировано у L. japonica.

У пестролистной формы L. pileata 'Va rie ga ta’ 

выявлены особенности анатомического строе-

ния листовой плас тинки. Анализ поперечных 

срезов как зеленых, так и светлых участков лис-

та, выявил следующее: количество клеток ниж-

него и верхнего эпидермиса, а также устьиц на 

хлорофилльных участках листа значительно 

меньше, чем на бесхлорофилльных; толщина 

хлорофилльного участка листа превышает та-

ковую бесхлорофилльного. На бесхлорофилль-

ных участках дифференциация мезофилла на 

палисадную и губчатую паренхиму выражена 

слабее. Наличие утолщения наружной стенки 

клеток эпидермиса и кутикулярного слоя на 

бесхлорофилльных участках листа указывает 

на развитие покровной ткани с ксероморф-

ными признаками.

Расположение тканей в листе, степень их 

развития и структурные особенности их кле-

ток сильно варьируют, что обусловлено как 

наследственными факторами, так и условия-

ми среды обитания растений [2]. Анатомиче-

ская структура листа чрезвычайно пластична 

и реагирует на изменение условий внешней 

среды, особенно на световой и водный режим. 

К структурным элементам, определяющим эко-

логические особенности видов растений, от-

носятся наличие трихом, толщина внешней 

мембраны нижней и верхней клеток эпидер-

миса, распределение устьиц в эпидермисе, 

степень развития механической и проводя-

щей тканей, количество и размер моторных 

клеток [5, 8]. Как известно, признаками ксе-

рофитизма являются наличие на листьях тол-

стой кутикулы, волосков, относительно мел-

кие размеры клеток и устьиц, большое коли-

чество устьиц на единицу площади листа [2, 

11]. Анализ структурных особенностей видов 

рода Lonicera позволил выделить в каждой 

группе представителей с более ксероморфной 

структурой: L. tatarica и L. etrusca — среди лис-

топадных, L. fragrantissima — среди зимнезе-

леных, L. japonica и L. nitida 'Elegant’ — среди 

вечнозеленых жимолостей.

По своему происхождению представители 

изучаемого рода — мезофиты [9], однако в ус-

ловиях интродукции, на основании анатоми-

ческих данных некоторые из них можно оха-

рактеризовать как ксеромезофиты. Природ-

ные условия зоны интродукции (Южный 

берег Крыма) характеризуются четко выра-

женной сезонностью климата и высокой ве-

роятностью почвенной и атмосферной засухи 

в весенне-летний период, что требует высо-

кой адаптационной способности растений. 

Это достигается увеличением толщины пали-

садной паренхимы и эпидермы, наличием ку-

тикулы и опушения, большим количеством 

кристаллических включений, наличием мно-

гочисленных мелких устьиц.

Выводы

На основании полученных данных об анато-

мическом строении листовых пластинок ви-

дов рода Lonicera, интродуцированных на 

Юж ный берег Крыма, можно отметить ряд 

общих структурных особенностей: однослой-

ный эпидермис, бифациальный мезофилл, 

устьица парацитного типа, расположенные на 

абаксиальной стороне листа, наличие друз 

оксалата кальция в губчатом мезофилле. Од-

нако по биометрическим показателям анато-

мических структур выявлены различия, кото-

рые позволяют связать данные особенности 

строения с определенным экотипом. Так, по 

наличию кутикулы и опушенности, большего 

количества рядов, большой толщины пали-

садной паренхимы и эпидермы, большему ко-
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личеству устьиц виды L. tatarica, L. etrusca, 

L. fragrantissima, L. japonica и L. nitida 'Elegant’ 

можно охарактеризовать как ксеромезофиты. 

Это позволяет рекомендовать их для выращи-

вания в условиях ограниченного полива. У 

L. maackii, L. caprifolium, L. henriy, L. pileata, 

L. nitida и L. pileata 'Variegata’ преобладают 

черты мезоморфности.
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АНАТОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИСТКА 

ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ LONICERA L., 

ЯКІ КУЛЬТИВУЮТЬСЯ НА ПІВДЕННОМУ 

БЕРЕЗІ КРИМУ

Описано анатомічну будову листкових пластинок 

9 видів та 2 садових форм жимолості, які вирощують 

в умовах Південного берега Криму. Вивчено струк-

турні особливості у зв’язку з їх екологічною присто-

сованістю. Виділено види — Lonicera tatarica, L. etrus-

ca, L. fragrantissima, L. japonica і L. nitida 'Elegant’, які 

відрізняються наявністю комплексу ксеноморфних 

ознак і певною мірою можуть бути пристосовані до 

посушливих умов та вирощуватися в умовах обмеже-

ного поливу.

Ключові слова: Lonicera, анатомія, листкова плас-

тинка, епідерміс, паренхима, ксероморфність, адап-

та ція. 

V.A. Brailko

Nikitsky Botanical Garden — National Scientific Centre, 

National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Crimea, Yalta, Nikita 

CHARACTERISTICS OF LEAF ANATOMY IN 

SOME SPECIES OF GENUS LONICERA L., 

CULTIVATED IN THE SOUTHERN COAST 

OF CRIMEA

The anatomical structure of the leaf plates of 9 species and 

2 garden forms of honeysuckle growing in the conditions 

of the Southern coast of Crimea has been described. Their 

structural features in relation to environmental adaptabi-

lity have been studied. Species Lonicera tatarica, L. etrus-

ca, L. fragrantissima, L. japonica and L. nitida ‘Elegant’, 

have been identified as those are differ with the presence 

of xeromorphic signs complex and to a certain extent can 

be adapted to arid conditions and grown in a limited irri-

gation. 

Key words: Lonicera, anatomy, leaf plate, epidermis, pa-

renchyma, xeromorphic, adaptation.
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СТАН ЗВИЧАЙНОДУБОВОЇ ДІБРОВИ (QUERCETA ROBORIS) 
СЕРЕДНЬОГО ВІКУ ПАРКУ «ФЕОФАНІЯ», м. КИЇВ 
(на прикладі 5-го та 6-го кварталів)

Наведено результати суцільного переліку дерев у виділах, які зайняті звичайнодубовою дібровою (Querceta roboris) 

середнього віку, у кварталах 5 та 6 парку «Феофанія» (м. Київ). Усі насадження Quercus robur L. середнього віку є 

штучними — це посадки, здійснені на місці вирубаних ділянок вікової Querceta roboris. Показано, що в одному виділі 

кількість стовбурів Quercus robur становить лише 21,3 % від загальної кількості, переважає (за кількістю стовбурів) 

у виділі Acer platanoides L. (48 %). Це свідчить про необхідність проведення рубок, які регулюють видовий склад виділу, 

та здійснення відновлюваних посадок Quercus robur для збереження Querceta roboris. В усіх виділах насадження загу-

щені, що спричинено відсутністю рубок догляду, оскільки рубка живих дерев на територіях природно-заповідного 

фонду та зелених зон міст заборонена. Пропонується на таких об’єктах повернутися до лісівничих норм проведення 

догляду, що потребує внесення змін у законодавство про природно-заповідний фонд та зелені зони міст.

Ключові слова: парк, Querceta roboris середнього віку, стан, рубки, законодавство про зелені зони міст та при-

родно-заповідний фонд.

© Ю.О. КЛИМЕНКО, В.В. МОРОЗ, 

 М.М. ДРУЖИНА, 2014

Парк-пам’ятку садово-паркового мистецт ва за-

гальнодержавного значення «Феофанія» (м. Ки їв) 

було створено на основі природного лісу Car-

pineto (betuli)–Querceta (roboris), тому у його лі-

совому типі садово-паркового ландшафту ос-

новними є виділи вікової Querceta roboris. План 

парку, відомості про підпорядкування його те-

риторії, результати дослідження стану вікової 

Querceta roboris наведено у попередній публіка-

ції (Клименко та ін., 2014). Значно меншу пло-

щу, ніж вікова Querceta roboris, у «Феофанії» зай-

мають насадження Quer cus robur L. середнього 

віку. Вони мають штучне походження (створе-

ні методом лісових культур на ділянках, де ві-

кову Querceta roboris було вирубано).

На нашу думку, дослідження стану Querceta 

roboris середнього віку становить загальний ін-

терес з таких причин: 1) парк «Феофанія» є уні-

кальним природним та садово-парковим об’єк-

том, тому необхідно закласти основу для про-

ведення у майбутньому моніторингу стану всіх 

його насаджень; 2) оцінка загального стану на-

саджень Quercus robur середнього віку дасть 

змогу розробити заходи з їх оптимізації, що є 

актуальним не лише для «Феофанії», а й для 

інших парків з подібними лісовими масивами; 

3) у міру відмирання вікової Querceta roboris 

саме ці виділи стануть основними у парку.

Мета роботи — оцінити стан Querceta roboris 

середнього віку парку «Феофанія» та запро-

понувати заходи з оптимізації цих насаджень.

Матеріал та методи

Територію 5-го та 6-го кварталів лісового ма-

сиву парку «Феофанія» було розділено на ви-

діли відповідно до вимог, які застосовують 

при 2-му розряді лісовпорядкування. Площі 

виділів визначено з використанням ком п’ю-

терної програми ArcView GIS за планами у 
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масштабі 1: 2000. У кожному виділі окремо 

бу ло виконано суцільний перелік дерев. Ви-

мірювали діаметри стовбурів усіх дерев, по-

чинаючи зі ступеня товщини 12 см (ступені 

товщини брали через 4 см). У багатостовбур-

них дерев вимірювали всі стовбури. Результати 

до сліджень представлено з розподілом кіль-

кості стовбурів за умовною градацією на чо-

тири групи: до першої ввійшли всі дерева з 

діаметром стовбура від 12 до 24 см, до другої — 

від 28 до 48 см, до третьої — від 52 до 72 см, до 

четвертої — 76 см та більше. 

Результати та обговорення

На рис. 1 наведено план розподілу кв. 5 на виділи. 

Querceta roboris середнього віку представля-

ють виділи 3 та 10. Видовий склад та кількість 

стовбурів (за групами ступенів товщини) у ви-

ділі 3 наведено у табл. 1, у виділі 10 — у табл. 2.

У виділі 3 кв. 5 Quercus robur за кількістю 

стовбурів посідає перше місце (42,2 %), друге, 

третє та четверте місце — Tilia cordata Mill., Acer 

platanoides L., Ulmus scabra Mill. (сумарно — 

45,5 %, тобто більше, ніж Quercus robur). Це 

вже свідчить про необхідність проведення ру-

бок, які регулюють видовий склад насаджень. 

Вид другого ярусу — Carpinus betulus L. — на п’я-

тому місці (4,7 % від загальної кількості стов-

бурів). У складі насадження вже з’явилися ін-

тродуценти, які натуралізувалися: на частку 

Robinia pseudoacacia L. припадає 3,0 % від за-

гальної кількості стовбурів, на частку Acer ne-

gundo L. — 0,2 %. Цифри поки що незначні, 

але за кількістю рослин цих видів необхідно 

спостерігати, і у разі, якщо вона почне зроста-

ти, вживати заходів для її зменшення.

У виділі 10 кв. 5 Quercus robur за кількістю 

стовбурів посідає друге місце (лише 21,3 %), 

Рис. 1. Розподіл на виділи кв. 5: виділи 1, 7, 11 — галявини; виділи 2, 8, 9 — стиглі та пере-

стійні насадження Quercus robur; виділи 3, 10 — насадження Quercus robur середнього віку; 

виділ 4 — стиглі та перестійні насадження Robinia pseudoacacia; виділ 5 — молоді насадження 

Picea abies; виділ 6 — виділ, у якому жоден із видів не переважає; а — ряд із хвойних дерев, 

b — ряд із листяних дерев

Figure 1. Sections distribution of quarter 5: sections 1, 7, 11 — meadows; sections 2, 8, 9 — ripe and 

overmature plantations of Quercus robur; sections 3, 10 — middle-aged plantations of Quercus robur; 

section 4 — ripe and overmature plantations of Robinia pseudoacacia; section 5 — young plantations 

of Picea abies; section 6 — a section where no species prevails; a — a row of coniferous trees, b — a 

row of foliate trees
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перше — Acer platanoides (48,0 %), третє — Acer 

campestre L. У цьому виділі необхідність про-

ведення рубок формування видового складу є 

очевидною. Після проведення таких рубок 

необхідно на розчищених ділянках здійснити 

відновні посадки Quercus robur.

На рис. 2 наведено план розподілу кв. 6 на 

виділи.

Querceta roboris середнього віку представ-

ляють виділи 4, 5, 6 та 11. Розподіл стовбурів 

за видами та групами ступенів товщини для 

ви ділу 4 наведено у табл. 3, для виділу 5 — у 

Таблиця 1. Видовий склад та кількість дерев (за групами ступенів товщини) у виділі 3 (площа — 1,7 га) кварталу 5

Table 1. Species composition and the amount of trees (by diameter groups) in section 3 (S = 1,7 ha) of quarter 5

Вид

Кількість стовбурів за групами ступенів товщини Усього

12–24 см 28–48 см 52–74 см 76 см та більше
екз. %

екз. % екз. % екз. % екз. %

Quercus robur L. 77 13,5 155 27,2 9 1,5 0 0 241 42,2

Tilia cordata Mill. 113 19,8 17 3,0 0 0 0 0 130 22,8

Acer platanoides L. 72 12,6 11 1,9 0 0 0 0 83 14,5

Ulmus scabra Mill. 41 7,2 6 1,0 0 0 0 0 47 8,2

Carpinus betulus L. 24 4,2 3 0,5 0 0 0 0 27 4,7

Robinia pseudoacacia L. 14 2,5 3 0,5 0 0 0 0 17 3,0

Cerasus avium (L.) Moench 8 1,4 4 0,7 0 0 0 0 12 2,1

Corylus avellana L. 5 0,9 0 0 0 0 0 0 5 0,9

Ulmus laevis Pall. 2 0,4 0 0 0 0 0 0 2 0,4

Acer negundo L. 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2

Acer campestre L. 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2

Betula pubescens Ehrh. 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2

Larix decidua Mill. 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2

Malus sylvestris Mill. 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2

Pyrus communis L. 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2

Р а з о м 362 63,7 199 34,8 9 1,5 0 0 570 100

Таблиця 2. Видовий склад та кількість дерев (за групами ступенів товщини) у виділі 10 (площа — 0,6 га) кварталу 5

Table 2. Species composition and the amount of trees (by diameter groups) in section 10 (S = 0,6 ha) of quarter 5

Вид

Кількість стовбурів за групами ступенів товщини Усього

12–24 см 28–48 см 52–74 см 76 см та більше
екз. %

екз. % екз. % екз. % екз. %

Acer platanoides 112 40,4 21 7,6 0 0 0 0 133 48,0

Quercus robur 26 9,4 31 11,2 2 0,7 0 0 59 21,3

Acer campestre 33 11,9 1 0,4 0 0 0 0 34 12,3

Carpinus betulus 29 10,5 2 0,7 0 0 0 0 31 11,2

Ulmus scabra 8 2,9 0 0 0 0 0 0 8 2,9

Pyrus communis 4 1,4 1 0,4 0 0 0 0 5 1,8

Tilia cordata 4 1,4 0 0 0 0 0 0 4 1,4

Crataegus monogyna Jacq. 3 1,1 0 0 0 0 0 0 3 1,1

Р а з о м 219 79,1 56 20,2 2 0,7 0 0 277 100
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табл. 4, для виділу 6 — у табл. 5, для виділу 11 — 

у табл. 6.

За кількісним співвідношенням стовбурів 

між різними видами насадження зазначених 

виділів мають добрий стан. Quercus robur значно 

переважає за чисельністю інші види і лише в 

одному виділі його частка трохи менша за 50 % 

(48,2 %), тоді як у решті виділів — від 54,5 до 

68,1 %. Особливо важливо підкреслити добрий 

стан насаджень виділу 5, оскільки цей виділ 

розташований із зовнішнього боку огорожі 

парку «Феофанія» і зазіхання на його територію 

Рис. 2. Розподіл на виділи кв. 6: виділи 1, 13, 14, 15, 17 — стиглі та перестійні насадження 

Quercus robur; виділи 2, 7, 10, 16, 22 — галявини; виділи 4, 5, 6, 11 — насадження Quercus robur 

середнього віку; виділи 3, 8, 9, 18 — виділи, у яких жоден із видів не переважає; виділи 12, 

19, 20 — молоді насадження Carpinus betulus; виділ 22 — стиглі та перестійні насадження 

Gleditsia triacanthos

Figure 2. Sections distribution of quarter 6: sections 1, 13, 14, 15, 17 — ripe and overmature planta-

tions of Quercus robur; sections 2, 7, 10, 16, 22 — meadows; sections 4, 5, 6, 11 — middle-aged planta-

tions of Quercus robur; sections 3, 8, 9, 18 — sections where no species prevails; sections 12, 19, 20 — 

young plantations of Carpinus betulus; section 22 — ripe and overmature plantations of Gleditsia 

triacanthos
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є найвірогіднішими. Публікація цих показни-

ків має сприяти його збереженню, ос кільки 

унеможливлює фабрикування даних про його 

стан (про кількість рослин Quercus robur, діа-

метр їх стовбура, видовий склад та кількісне 

співвідношення між рослинами різних видів).

У таблицях 1–6 наведено відомості про за-

гальну кількість стовбурів у виділах. Викона-

но перерахунок кількості стовбурів Quercus 

robur на 1 га (табл. 7).

Вік насаджень у різних обстежених виділах — 

60 та 70 років, бонітет — І, Іа. За таблицями 

ходу росту повних штучних деревостанів в Ук-

раїні (Нормативно-справочные материалы 

для таксации лесов Украины и Молдавии, 1987) 

віком 60 років на 1 га у насадженнях І бонітету 

має бути 736 стовбурів Quercus robur, у наса-

дженнях Іа бонітету — 692, віком 70 років у на-

садженнях І бонітету — 619, у насадженнях Іа 

бонітету — 573 стовбури. Фактична кількість 

Таблиця 4. Видовий склад та кількість дерев (за групами ступенів товщини) у виділі 5 (площа — 0,9 га) кварталу 6

Table 4. Species composition and the amount of trees (by diameter groups) in section 5 (S = 0,9 ha) of quarter 6

Вид

Кількість стовбурів за групами ступенів товщини Усього

12–24 см 28–48 см 52–74 см 76 см та більше
екз. %

екз. % екз. % екз. % екз. %

Quercus robur 106 24,1 187 42,6 6 1,4 0 0 299 68,1

Acer platanoides 44 10,1 2 0,4 0 0 0 0 46 10,5

Cerasus avium 35 8,0 0 0 0 0 0 0 35 8,0

Pyrus communis 15 3,5 8 1,8 1 0,2 0 0 24 5,5

Tilia cordata 8 1,8 3 0,7 0 0 0 0 11 2,5

Crataegus monogyna 10 2,3 0 0 0 0 0 0 10 2,3

Ulmus scabra 5 1,2 1 0,2 1 0,2 0 0 7 1,6

Acer campestre 3 0,7 0 0 0 0 0 0 3 0,7

Carpinus betulus 2 0,4 0 0 0 0 0 0 2 0,4 

Acer negundo 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2

Euonymus europaea L. 1 0,2 0 0 0 0 0 0 1 0,2

Р а з о м 230 52,5 201 45,7 8 1,8 0 0 439 100

Таблиця 3. Видовий склад та кількість дерев (за групами ступенів товщини) у виділі 4 (площа — 0,7 га) кварталу 6

Table 3. Species composition and the amount of trees (by diameter groups) in section 4 (S = 0,7 ha) of quarter 6

Вид

Кількість стовбурів за групами ступенів товщини Усього

12–24 см 28–48 см 52–74 см 76 см та більше
екз. %

екз. % екз. % екз. % екз. %

Quercus robur 71 31,3 59 26,0 0 0 1 0,4 131 57,7

Carpinus betulus 27 11,9 2 0,9 0 0 0 0 29 12,8 

Ulmus scabra 28 12,4 0 0 0 0 0 0 28 12,4

Tilia cordata 24 10,5 3 1,4 0 0 0 0 27 11,9

Acer platanoides 8 3,6 1 0,4 0 0 0 0 9 4,0

Pyrus communis 0 0 1 0,4 0 0 0 0 1 0,4

Robinia pseudoacacia 0 0 1 0,4 0 0 0 0 1 0,4

Ulmus minor Mill. 1 0,4 0 0 0 0 0 0 1 0,4

Р а з о м 159 70,1 67 29,5 0 0 1 0,4 227 100
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стовбурів — у рази менша. У виділі 10 кв. 5 це 

пов’язано зі значною участю у першому ярусі 

Acer platanoides, в інших виділах насадження 

не справляють враження зріджених, навпаки, 

вони здаються надто густими. В багатьох виді-

лах Querceta roboris середнього віку парку «Фе-

офанія» викликає занепокоєння наявність 

відсталих у рості, ослаблених, але ще живих 

дерев, які за лісівничими нормами необхідно 

було давно вирубати при рубках догляду. Це 

свідчить про необхідність детальніших дослі-

джень особливостей росту паркових дібров.

Висновки

1. В окремих виділах для збереження доміну-

вання у насадженнях Quercus robur необхідно 

провести рубки формування складу та здій-

снити на розчищених місцях посадки саджан-

ців Quercus robur.

2. За зовнішніми ознаками середньовікові 

насадження Quercus robur є загущеними. Це 

наслідок відсутності рубок догляду у парку 

«Феофанія» в останні десятиліття. 

3. У виділах із середньовіковими насаджен-

нями Quercus robur необхідно дотримуватися 

лісівничих норм проведення догляду (вида-

лення всохлих, відсталих у рості, уражених 

хворобами рослин через певні проміжки часу). 

Без цього дерева Quercus robur зазнають жор-

сткої конкуренції за ґрунтовий простір та світ-

ло, рослини витягнулися у висоту, але відста-

ли за діаметром стовбура, що робить дерева 

нестійкими до вітровалу, вітролому, сніговалу 

та сніголому, їх життєздатність знизилася.

Таблиця 5. Видовий склад та кількість дерев (за групами ступенів товщини) у виділі 6 (площа — 4,7 га) кварталу 6

Table 5. Species composition and the amount of trees (by diameter groups) in section 6 (S = 4,7 ha) of quarter 6

Вид

Кількість стовбурів за групами ступенів товщини Усього

12–24 см 28–48 см 52–74 см 76 см та більше
екз. %

екз. % екз. % екз. % екз. %

Quercus robur 479 21,1 716 31,6 32 1,5 7 0,3 1234 54,5

Acer platanoides 519 22,9 60 2,7 1 01 0 0 580 25,6

Cerasus avium 109 4,9 6 0,2 0 0 0 0 115 5,1

Tilia cordata 94 4,2 5 0,2 0 0 0 0 99 4,4

Fraxinus lanceolata Borkh. 71 3,2 1 01 0 0 0 0 72 3,2

Carpinus betulus 44 2,0 1 01 0 0 0 0 45 2,0

Robinia pseudoacacia 18 0,8 19 0,9 6 0,2 0 0 43 1,9

Ulmus scabra 12 0,6 3 0,1 0 0 0 0 15 0,7

Pyrus communis 12 0,6 2 01 0 0 0 0 14 0,6

Gleditsia triacanthos L. 9 0,4 1 01 0 0 0 0 10 0,4

Betula pubescens 0 0 5 0,2 1 01 0 0 6 0,2

Acer tataricum L. 4 0,2 0 0 0 0 0 0 4 0,2

Corylus avellana 4 0,2 0 0 0 0 0 0 4 0,2

Malus sylvestris 4 0,2 0 0 0 0 0 0 4 0,2

Padus avium Mill. 4 0,2 0 0 0 0 0 0 4 0,2

Acer negundo 3 0,1 0 0 0 0 0 0 3 0,1

Juglans ailantifolia Carr. 3 0,1 0 0 0 0 0 0 3 0,1

Juglans nigra L. 3 0,1 0 0 0 0 0 0 3 0,1

Ulmus laevis 3 0,1 0 0 0 0 0 0 3 0,1

Інші види 2 5 0,2 0 0 0 0 0 0 5 0,2

Р а з о м 1400 62,1 819 35,9 40 1,7 7 0,3 2266 100

П р и м і т к и: 1 — величинами менше ніж 0,1 нехтуємо; 2 — інші види (Aesculus hippocastanum L., Fraxinus excelsior 

L., Juglans cinerea L., Morus alba L., Populus tremula L.) представлені лише однією рослиною кожен.
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ня змін у законодавство про зелені зони міст 

та природно-заповідний фонд України. 
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Таблиця 6. Видовий склад та кількість дерев (за групами ступенів товщини) у виділі 11 (площа — 2,8 га) кварталу 6

Table 6. Species composition and the amount of trees (by diameter groups) in section 11 (S = 2,8 ha) of quarter 6

Вид

Кількість стовбурів за групами ступенів товщини Усього

12–24 см 28–48 см 52–74 см 76 см та більше
екз. %

екз. % екз. % екз. % екз. %

Quercus robur 168 16,4 283 27,6 18 1,8 25 2,4 494 48,2

Acer platanoides 131 12,8 67 6,5 0 0 0 0 198 19,3

Carpinus betulus 113 11,0 8 0,8 0 0 0 0 121 11,8

Ulmus scabra 97 9,5 21 2,1 0 0 0 0 118 11,6

Tilia cordata 35 3,4 13 1,3 0 0 0 0 48 4,7

Cerasus avium 25 2,4 0 0 0 0 0 0 25 2,4

Fraxinus excelsior 4 0,4 2 0,2 0 0 0 0 6 0,6

Pyrus communis 2 0,2 2 0,2 0 0 0 0 4 0,4

Acer negundo 1 0,1 2 0,2 0 0 0 0 3 0,3

Acer campestre 2 0,2 1 0,1 0 0 0 0 3 0,3

Corylus avellana 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 0,1

Malus sylvestris 1 0,1 0 0 0 0 0 0 1 0,1

Populus × canescens (Ait.) 

Smith

0 0 0 0 1 0,1 0 0 1 0,1

Robinia pseudoacacia 0 0 0 0 1 0,1 0 0 1 0,1

Р а з о м 580 56,6 399 39,0 20 2,0 25 2,4 1024 100

Таблиця 7. Кількість Quercus robur (екз./га) у виділах 
Querceta roboris середнього віку парку «Феофанія»

Table 7. The amount of Quercus robur (units per hectare) 
in middle-age Querceta roboris sections of Feofaniya park

№ 

квар-

талу

№ 

виділу

Площа 

виділу, 

га

Кількість 

Quercus robur, 

екз.

Кількість 

Quercus robur, 

екз./га

5 3 1,7 241 142

10 0,6 59 98

6 4 0,7 131 187

5 0,9 299 332

6 4,7 1234 262

11 2,8 494 176

4. Проведення рубок догляду потребує 

отримання дозволу на вирубку живих дерев, 

але без цього стан середньовікових насаджень 

Quercus robur погіршуватиметься.

5. Рубка живих дерев на об’єктах природно-

заповідного фонду заборонена. Результати 

досліджень свідчать про необхідність внесен-
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СОСТОЯНИЕ ДУБРАВЫ ИЗ ДУБА 

ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCETA ROBORIS) 

СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА ПАРКА «ФЕОФАНИЯ», 

г. КИЕВ (на примере 5-го и 6-го кварталов) 

Приведены результаты сплошного перечета деревьев 

в выделах, занятых дубравой из дуба черешчатого (Quer-

ceta roboris) среднего возраста, в кварталах 5 и 6 парка 

«Феофания» (г. Киев). Все насаждения Quercus robur 

среднего возраста имеют искусственное происхожде-

ние — это посадки, осуществленные на месте выруб-

ленных участков вековой Querceta roboris. Показано, 

что в одном выделе количество стволов Quercus robur 

составляет только 21,3 % от общего количества, пре-

обладает (по количеству стволов) в выделе Acer plata-

noides (48,0 %). Это свидетельствует о необходимости 

проведения рубок, регулирующих видовой состав вы-

дела, и восстановительных посадок Quercus robur для 

сохранения Querceta roboris. Во всех выделах насажде-

ния загущены, что вызвано отсутствием рубок ухода, 

поскольку рубка живых деревьев на территориях 

природно-заповедного фонда и зеленых зон городов 

запрещена. Предлагается на таких объектах вернуться 

к лесоводственным нормам проведения ухода, что 

требует внесения изменений в законодательство про 

природно-заповедный фонд и зеленые зоны городов.

Ключевые слова: парк, Querceta roboris среднего воз-

раста, состояние, рубки, законодательство про зеле-

ные зоны городов и природно-заповедный фонд.
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CONDITION OF THE MIDDLE-AGED QUERCETA 

ROBORIS PLANTATION IN FEOFANIA PARK, 

KYIV CITY (on the example of the 5th and 6th quarters)

Results of overall enumeration of trees in areas occupied 

by middle-aged Querceta roboris in quarters 5 and 6 of 

Feo fania park (Kyiv city) are presented. All middle-aged 

Querceta roboris plantations are man-made; they were 

planted on places previously occupied by century-old 

Querceta roboris plantation that in their turn got cut down. 

It has been shown that in one area the number of stems of 

Quercus robur constitutes only 21.3 % of overall amount, 

Acer platanoides prevails in stem number (48.0 %). That 

testifies about the need of species variety regulative wood-

cutting and of renovative planting of Quercus robur in or-

der to save Querceta roboris. In all areas plantings are too 

dense as a result of no maintenance cutting execution, be-

cause wood-cutting of live trees is forbidden on territories 

of nature reserve fund and in city green zones. On such 

areas it is recommended to go back to forestry norms of 

maintenance, which demands changing the laws about 

city green zones and nature reserve fund.

Key words: park, middle-aged Querceta roboris, condi-

tion, wood-cutting, laws about city green zones and nature 

reserve fund.
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Изучены особенности пылеулавливающей способности растений Platanus � acerifolia (Aiton) Willd. по сравнению с 

распространенными в городском озеленении видами древесных растений. Определена зависимость массы осаждаемых 
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Platanus × acerifolia (Aiton) Willd. (платан кле-

нолистный, или лондонский) — листопадное 

дерево высотой 21–30 м, значительно разрас-

тающееся с возрастом. Впервые был получен 

приблизительно в 1670 г. в ботаническом саду 

г. Оксфорд как естественный гибрид между 

P. orientalis L. (платан восточный, или чинар) 

и P. occidentalis L. (платан западный, или аме-

риканский сикомор). Дерево может расти как 

на хорошо освещенных участках, так и при 

частичном затенении [14]. Предпочитает пло-

 дородные, хорошо увлажняемые и дренируе-

мые почвы, но растет на почвах большинства 

типов и может выдерживать широкий диапа-

зон pH почвы. Деревья используют для озеле-

нения крупных европейских и североамери-

канских городов. Они выдерживают час тую 

обрезку и формовку кроны [3, 10]. Декоратив-

ность платана кленолистного сохраняется на 

протяжении всех сезонов года. С по следней 

де кады апреля до первой декады ноября дере-

во пребывает в облиственном состоянии, а ос-

тавшуюся часть года платан выделяется среди 

других древесных пород своеобразной тексту-

рой коры ствола и ветвей, которая периодиче-

ски отслаивается и создает декоративный эф-

фект, а также шаровидными соплодиями, ко-

торые сохраняются на дереве до весны.

Как и другие виды древесных растений, P. × ace-

rifolia выполняет ряд важных функций в город-

ской среде, в частности, он обладает пы ле улав-

ливающей способностью (ПС), по зво  ляю щей 

растениям выводить из воздушного бас сейна 

аэрополлютанты твердой фракции [4]. 

Для большинства современных городов ха-

рактерно относительно высокое содержание 

пылевых частиц в воздухе. В Донецке сред-

няя концентрация пылевых частиц составляет 

0,3 мг/м3

.
 Поэтому актуальной является проб-

лема их выведения из круговорота веществ 

в городской среде, в частности, посредством 

оса ж дения пыли на листовой поверхности 

растений. 

Цель работы — изучить особенности пыле-

улавливающей способности P. × acerifolia по 

сравнению с другими широко распространен-

ными в городском озеленении видами дре-

весных растений.

Материал и методы

Изучена ПС P. × acerifolia и семи видов дре-

весных растений, используемых в озеленении 

г. Донецка: Acer negundo L., A. platanoides L., A. pseu-

doplatanus L. ‘Purpureum’, Juglans regia L., Populus 

nig ra L., Robinia pseudoacacia L., Tilia eu ropaea L.

Исследование проводили на заключитель-

ном этапе вегетационного периода до опаде-

ния листьев. Отбирали по 20 неповрежденных 

листьев с деревьев, произрастающих в насаж-

дении, прилегающем к проезжей части буль-

вара Тараса Шевченко (модельное насажде-

ние, М
1
), где суммарная интенсивность дви-

жения составляет 35–40 ед. транспорта в 

минуту [6]. Фактическое количество пыли, 
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ад сорбированное листьями в конкретных ус-

ловиях, или относительную ПС вида (ОПС), 

определяли как разницу массы листьев с пы-

лью и чистых листьев в пересчете на единицу 

площади (г/м2) и единицу массы листа (г/кг). 

ОПС варьирует в зависимости от концентра-

ции пылевых частиц в воздухе и не является 

постоянной для вида.

Сбор листьев P. × acerifolia проводили в пяти 

пунктах: г. Донецк (дендрарий Донецкого бо-

танического сада НАН Украины и модельное 

насаждение М
1
), г. Днепропетровск (ул. Лени-

на, набережная), г. Ялта (территория автовок-

зала) и г. Бердянск (ул. Горького, набережная). 

Для того чтобы определить массу пылевых 

частиц, которые оседают во внешней части 

кроны деревьев P. × acerifolia, рассчитывали 

площадь поверхности кроны (S
пк

) деревьев с 

разным радиусом кроны (R) и диаметром 

ствола на высоте 1,3 м от корневой шейки (d). 

Такого плана работ в отношении платана про-

ведено мало [11]. Существует много методов 

определения параметров кроны и их соотно-

шений [9, 13], однако они не позволяют оп-

ределить необходимые параметры доступными 

нам средствами. Необходимо было разрабо-

тать методику определения и расчета упомя-

нутых параметров для P. × acerifolia.

Все первичные измерения параметров кроны 

выполняли по цифровым фотоснимкам с помо-

щью программного обеспечения AxioVision 4.7. 

Площадь проекции кроны (S
прк

) определяли 

путем вычисления площади фотоснимка аб-

риса кроны дерева (рис. 1) при известном мас-

штабе. Для дальнейших расчетов использова-

ли половину S
прк

 как фигуру, которая при вра-

щении вокруг оси, представленной стволом 

дерева, образует полную крону дерева.

Площадь поверхности кроны рассчитыва-

ли как сумму боковых поверхностей усечен-

ных конусов (S
ук

), на которые условно разби-

вали крону дерева (уравнение 1). 

S
пк

 = (S
ук1

+ S
ук2

 +…+ S
укn

)/2. (1)

Поверхность кроны не является непрерыв-

ной и гладкой. В данной работе под поверхно-

стью кроны мы понимали идеализированный 

слой толщиной в один лист дерева, который 

ограничивает мо дельную поверхность кроны 

дерева радиусом R и высотой h. Учитывали не-

равномерность распределения воздушного по-

тока относительно разных экспозиций кроны. 

Предполагали, что пылевые час тицы поступа-

ют с воздушным потоком преимущественно с 

одной стороны кроны, поскольку при произ-

растании дерева на территории, прилегающей 

Рис. 1. Примеры абрисов кроны Platanus × acerifolia: а — исходные; 

б — усредненные модели, используемые для расчета площади поверх-

ности кроны дерева
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к автомобильной дороге, только одна полови-

на поверхности кроны обращена к автодороге, 

откуда поступает основная масса пылевых ча-

стиц, поэтому площадь поверхности кроны, 

обращенной в противоположную от дороги 

сторону, не учитывали.

Таким образом, получили площадь упро-

щенной поверхности кроны семи модельных 

деревьев разного диаметра ствола (5–245 см), 

радиуса (1,0–17,7 м) и высоты кроны (2,4–

31,6 м). Из полученных дендромет рических за-

ви си мо стей (рис. 2) определили эмпирическое 

выражение площади кроны S
ПК

 и массы осаж-

даемой пыли (m
п
) через диаметр ствола (d):

S
пк

 =527,6·d1,37; (2)

m
п
 = (ОПС·527,6·d1,37)/1000, (3)

где m
п
 — масса пыли (кг), адсорбируемая од-

ним деревом; 1000 — коэффициент для пере-

счета массы в килограммы.

Проводили расчет теоретической массы 

пы левых частиц, осажденных на внешней по-

верхности кроны отдельно стоящих деревьев. 

В качестве модельных были выбраны дере-

вья P. × acerifolia, произрастающие в г. Донец-

ке (с диаметром ствола от 3,0 до 71,0 см), и 12 

старовозрастных деревьев, произрастающих 

в семи географических пунктах (1,0–2,8 м; 

использованы дендрометрические дан ные и 

фотоснимки растений) [3, 5, 12]. Статистиче-

скую обработку полученных ре зуль татов про-

водили по общепринятым методикам.

Результаты

Для того чтобы определить, насколько выра-

жено межвидовое варьирование ПС видов дре-

весных растений, которые используются в озе-

ленении города Донецка, по разработанным 

рабочим шкалам проводили сравнительный 

анализ ПС восьми видов растений в одинако-

вых условиях произрастания (насаждение М
1
). 

Градации показателя ПС листьев в массовом 

выражении (1 мг пыли на 1 г фитомассы лис-

та): <30 мг/г — низкая ПС, 31–60 мг/г — уме-

ренная, 61–90 мг/г — высокая, >90 мг/г — 

очень высокая.

В группу видов со слабой ПС вошли R. pseudo-

acacia (29,5 г/кг), A. pseudoplatanus ‘Purpureum’ 

(29,6 г/кг) и P. × acerifolia (15,1 г/кг). Умеренное 

накопление пыли листовой поверхностью отме-

чено у A. platanoides (55,9 г/кг), A. ne gundo (44,5 г/кг), 

J. regia (35,7 г/кг) и T. europaea (35,5 г/кг). Мак-

симальной ПС обладает P. nigra (104,3 г/кг), что 

в 7 раз больше, чем ПС P. × acerifolia.

По другой шкале проводили оценку ПС, 

выраженной в граммах пыли на единицу пло-

Рис. 2. Соотношение дендрометрических параметров Platanus × acerifolia: а — зависимость радиуса кроны от 

диаметра ствола; зависимость площади поверхности кроны от радиуса (б) и диаметра (в)

а б в
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Относительная пылеулавливающая способность Platanus × acerifolia в насаждениях модельных пунктов

Модельный пункт 
ОПС (масса пылевых частиц)

г/м2 г/кг % от массы листа

г. Днепропетровск (ул. Ленина) 7,50 ± 0,08 34,20 ± 4,76 3,42 ± 0,16

г. Ялта (территория автовокзала) 3,70 ± 0,05 19,20 ± 0,68 1,92 ± 0,02

г. Донецк (насаждение М
1
) 2,60 ± 0,02 15,10 ± 0,64 1,52 ± 0,20

г. Бердянск (ул. Горького) 2,40 ± 0,04 12,30 ± 2,06 1,23 ± 0,21

г. Донецк (Ботанический сад) 2,00 ± 0,02 15,80 ± 0,72 1,65 ± 0,02

щади листа (г/м2): <5 — низкая ПС, 6–15 — 

умеренная, 16–20 — высокая, >20 — очень 

высокая.

В группу с низкой ПС вошли R. pseudoacacia 

и P. × acerifolia (рис. 3). Как вид с максималь-

ной ПС также определен P. nigra. Остальные 

виды адсорбировали пыль в умеренном коли-

честве (7–9 г/м2).

При расчете общей массы пыли, накоплен-

ной листом растения, возможна погреш-

ность, поскольку определенная доля частиц 

поглощается и прочно закрепляется анато-

мическими структурами листа и не может 

быть удалена механическим способом [2]. 

Для каждого вида растения такой показатель 

индивидуален, час то он зависит от толщины 

кутикулы, наличия эпидермальных волосков, 

характера поверхно сти эпидермиса, наличия 

или отсутствия клейких железистых выделе-

ний и т. п. [1, 7, 8]. Кроме того, на количество 

пылевых частиц, адсорбируемых одним и тем 

же видом в разных условиях, оказывает влия-

ние ряд факторов: количество и интенсив-

ность атмосферных осадков, расположение 

растений в наса ждении, а также местораспо-

ложение самого насаждения в той или иной 

зоне города. 

Проявляя фильтрационные способности, дре-

весные растения подвергаются отрицательно-

му воздействию веществ, которые входят в 

состав пылевых частиц, и взаимодействуют с 

фотосинтезирующей поверхностью листа. Та-

ким образом, пылеулавливающая способность 

растений имеет двоякое значение и в опреде-

ленной степени зависит от их газо устойчиво-

сти и жизнеспособности в целом.

Рис. 3. Относительная пылеулавливающая способность древесных пород
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Более подробно изучали ПС P. × acerifolia в 

пяти пунктах. Величина ОПС значительно 

варьировала в зависимости от пункта сбора. 

Максимальные значения получены для расте-

ний из г. Днепропетровска (7,5 г/м2, 34,2 г/кг), 

минимальные — для деревьев из Донецкого 

ботанического сада (2,0 г/м2, 15,8 г/кг) (таб-

лица).

Морфологические особенности листовой 

поверхности P. × acerifolia изменяются в тече-

ние вегетационного периода. Так, максималь-

но плотной опушенностью обладают листья, 

находящиеся на ранней стадии развития [3] 

(в условиях г. Донецка — от начала этапа об-

листвения в последней декаде апреля до пер-

вой декады июня). Затем эпидермальные три-

хомы в большинстве своем отмирают и сохра-

няются частично лишь на нижней поверхности 

листа и вдоль жилок. Поэтому в период про-

ведения эксперимента листья исследуемого 

вида имели минимальное опушение и не мог-

ли задерживать большее количество пыли, чем 

возможно для вида.

Одним из показателей фильтрационной 

способности древесных растений в город-

ских насаждениях является масса пылевых 

частиц, осаждаемая одним деревом. Зная ее, 

можно определить пылезадерживающую спо-

соб ность насаждения в целом. При помощи 

уравнения 4 определили, что отдельное дере-

во в насаждении М
1
 может адсорбировать из 

атмосферного воздуха от 11,7 до 58,2 г пыле-

вых частиц (ОПС = 2,6 г/м2). Таким образом, 

деревья P. × acerifolia в этом насаждении мо-

гут осаждать в среднем (12,0 ± 0,39) кг пыле-

вых час тиц.

Проанализировали также ОПС для дере-

вьев разных возрастных категорий с целью 

прогнозирования динамики изменения ОПС 

растений P. × acerifolia с возрастом. Выведен-

ные уравнения расчета массы пыли, адсорби-

руемой одним деревом P. × acerifolia (рис. 4), 

учитывают минимально и максимально воз-

можную для вида ОПС (2,0 и 7,5 г/м2 соответ-

ственно). 

Таким образом, при диаметре ствола 2,8 м 

теоретически деревья могут выводить из воз-

душного бассейна от 3,6 до 13,5 кг пылевых 

частиц за вегетационный сезон (в зависимос-

ти от условий произрастания). 

Полученные данные отображают мини-

мально возможное количество адсорбируе-

мой пыли, поскольку в данной работе не учте-

но проникновение пылевых частиц вместе с 

воздушными потоками внутрь кроны дерева.

В сомкнутом насаждении концентрация 

пылевых частиц убывает по градиенту про-

движения воздушного потока вглубь насаж-

дения. В данной работе не учитывали также 

распределение пылевых частиц по высотному 

градиенту.

Полученные результаты позволяют про-

гнозировать и анализировать изменение ко-

личества пыли, осаждаемой из воздушного 

бассейна растениями P. × acerifolia, при раз-

ных значениях ПС, которые зависят от усло-

вий произрастания деревьев. 

Выводы 

1. P. × acerifolia обладает относительно низ-

кой ПС (2,0–7,5 г/м2, 12,3–34,2 г/кг) по сравне-

нию с ПС широко распространенных в город-

ском озеленении видов древесных растений.

2. Выведено уравнение для определения мас-

сы пылевых частиц (m
п
), осаждаемых деревом 

Рис. 4. Масса пыли (m
п
), осаждаемая деревом Platanus 

× acerifolia, в зависимости от диаметра ствола (d): 1 — 

минимальная (ОПС = 2,0 г/м2); 2 — теоретически 

максимальная (ОПС = 7,5 г/м2)
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P. × acerifolia, в зависимости от его размеров (диа-

метра ствола d): m
п
 = (ОПС·527,6·d1,37) /1000.

3. Пылеулавливающая способность насаж-

дения, состоящего из 448 деревьев возрастной 

категории 15–20 лет, составляет в среднем 

(12,0 ± 0,39) кг пылевых частиц.

4. По достижении деревьями величины диа-

метра ствола 2,8 м, теоретически они могут вы-

водить из воздушного бассейна от 3,6 до 13,5 кг 

пылевых частиц за вегетационный сезон.
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ПИЛОВЛОВЛЮВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ PLATANUS 

× ACERIFOLIA (AITON) WILLD. У МІСЬКИХ 

НАСАДЖЕННЯХ

Вивчено особливості пиловловлювальної здатності 

Pla tanus × acerifolia (Aiton) Willd. порівняно з поши-

реними в міському озелененні видами деревних рос-

лин. Визначено залежність маси пилових часток, які 

осаджуються, від дендрометричних параметрів дере-

ва.

Ключові слова: пил, лист, площа поверхні крони, діа-

метр стовбура.
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PLATANUS × ACERIFOLIA (AITON) WILLD. 

DUST-CATCHING CAPACITY 

IN URBAN CONDITIONS

Platanus × acerifolia (Aiton) Willd. dust-catching capacity 

in comparison with woody species which are widespread in 

urban conditions is investigated. The dependence between 

the mass of adsorbed dust particles and den d rometric 

parameters of a tree has been established.

Key words: dust, leaf, crown surface area, trunk diameter.
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Найчисленнішим з родини Вербові (Salica-

ceae) є рід Верба (Salix). За різними оцінками, 

цей рід нараховує 350–400 видів [6]. Система 

роду є дуже складною, оскільки верби здатні 

утворювати гібриди та мають велику кількість 

форм. Висока екологічна пластичність цих 

рослин, можливість утворювати велику кіль-

кість насіння та легке вегетативне розмно-

ження (характерне для більшості видів), здат-

ність швидко займати вільні території, неви-

багливість до родючості ґрунтів сприяли їх 

широкому розповсюдженню, особливо в умо-

вах помірного клімату та достатнього зволо-

ження. Життєві форми верб дуже різнома-

нітні — від сланких, притиснутих до поверхні 

ґрунту кущиків до дерев висотою 20 м і більше 

[1]. Велике поширення та цінні якості зумо-

вили давнє різноманітне застосування верб. 

Традиційно їх використовують в озелененні, 

фітомеліорації (закріплення крутосхилів, бе-

регів водойм і пісків), медицині (як лікарську 

сировину), народних промислах (лозоплетін-

ня, джерело дубильних речовин та природний 

фарбник), бджолярстві (ранні медоноси). Остан-

нім часом верби завдяки швидкому росту є од-

ними з найперспективніших джерел сирови-

ни для відновлюваної енергетики, целюлозної 

та хімічної промисловості. Колекція рослин 

цього роду Національного ботанічного саду 

ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) нара-

ховує 54 таксони, зокрема значну кількість 

гібридів, і є найчисленнішою в Україні.

Одним з важливих факторів, які впливають 

на довговічність і декоративність верб, є стій-

кість до шкідників і хвороб. У 2011–2013 рр. 

проведено обстеження колекції цих рослин у 

НБС на предмет заселення її шкідниками та 

ураження хворобами. Виявлено, що рослини 

деяких видів, форм та гібридів не є достатньо 

стійкими до шкідників. До таких ми віднесли 

вербу алатавську (Salix alatavica Rar. et Stschegl.), 

в. тонколисту (S. tenuifolia Turz.), в. ламку ‘Ку-

лясту’ (S. fragilis L. ‘Bullata’) та штучний гі-

брид в. Матсуди ‘Звивистої’ × в. ва ві лон сь кої 

(S. matsudana Koidz.‘Tortuosa’ × S. ba by lonica L.). 

Верба алатавська — низький чи середньої 

висоти (до 2,5 м) кущ. Пагони короткі, жов-

таві, злегка опушені. Гілки сірі, голі. Листки 

видовжено-овальні чи ланцетні, загострені при 

верхівці, з невеликими зубчиками по краю, 

шириною до 3 см та довжиною до 5 см, зверху 

тьмяно-зелені, блискучі, знизу світліші. За-

цвітає у травні після розгортання листків. В 

умовах Києва зимостійка. Помірно вологолюб-

на, невибаглива до родючості ґрунтів, добре 

переносить часткове затінення. Добре роз-

множується здерев’янілими живцями. При-

родно поширена у Південно-Західному Ал-
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таї, Західній Монголії, Саянах, на Тянь-Ша ні. 

В НБС культивується з 1990 р.

Декоративного вигляду рослинам цього ви-

ду надає цвітіння чоловічих екземплярів (ве-

ликі жовтуваті суцвіття) рано навесні (рис. 1), 

а також упродовж усього вегетативного періо-

ду листки, які мають темно-зелений колір, 

глянцеві зверху та світло-зелені знизу, фак-

турна крона — у зимовий період. Кущі верби 

алатавської добре виглядають поодиноко або 

невеликими нещільними групами на газонах.

Верба ламка — дерево до 15 м заввишки з 

невисоким штамбом та майже правильною 

кулястою кроною (рис. 2). Пагони та молоді 

гілки бурувато-жовті, легко ламаються при 

основі. Листки яйцеподібно-ланцетні, дов-

жиною до 15 см та шириною до 3 см, по краю 

зазубрені, зверху темно-зелені, знизу світлі. 

Вологолюбна, світловибаглива рослина, від-

дає перевагу легким добре зволоженим ґрун-

там. Добре розмножується здерев’янілими 

живцями. Природно поширена в Європі (крім 

крайніх південних та північних районів). У 

колекції НБС зростає з 1977 р.

Декоративного вигляду надає куляста кро-

на, яка формується природно і не потребує 

об різання. Добре виглядає в алеях, поодино-

ко або невеликими групами на тлі водойм або 

газонів.

Верба Матсуди ‘Звивиста’ × в. вавілонська — 

дерево до 18 м заввишки з плакучою ажурною 

кроною. Пагони оливково- або корич не во-

жов туваті, хвилясто скручені, пониклі, довгі 

(рис. 3). Листки видовжені, хвилясто зігнуті, 

світло-зелені, по краю мають невеликі зубчи-

ки. Світло- та вологолюбна, добре зростає на 

легких родючих ґрунтах з помірним зволо-

женням. Помірно зимостійка (часто підмер-

зають кінчики пагонів), але добре відновлю-

ється. Для тривалого збереження декоратив-

ності краще висаджувати у місцях, захищених 

від північних зимових вітрів. Розмножується 

здерев’янілими живцями. Культивується в умо-

вах помірного зволоження і теплого клімату. 

В колекції НБС зростає з 1977 р. 

Декоративний вигляд має через оригіналь-

ну звивистість пониклих довгих пагонів. За-

Рис. 1. Цвітіння верби алатавської

Рис. 2. Щільна група з дерев верби ламкої ‘Кулястої’ [2]

вдяки характерній фактурі крони гарно вигля-

дає при вирощуванні поодиноко при оформ-

ленні водойм або на газоні. 

Верба тонколиста — невисокий (до 2 м) кущ 

з ажурною кроною. Пагони темно-коричневі 

з червонуватим відтінком, гілки сірі. Листки 

лінійно-ланцетні, дрібні (довжиною 3–6 см та 

шириною до 1 см), з невеликими рідкими зуб-

чиками, світлі із сизуватим відливом. Світло-

любна, помірно посухостійка, зимостійка. До 

ґрунтів невибаглива. Добре розмножується 

здерев’янілими живцями. Природно пошире-

на у Східному та Південному Сибіру, на Да-

лекому Сході, у Монголії, Північно-Східному 

Китаї. В колекції НБС зростає з 1990 р.
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або невеликими групами, при оформленні во-

дойм в поєднанні з камінням.

Ці таксони верб привернули нашу увагу як 

об’єкти, які були найбільш заселені шкідника-

ми. Пошкоджуючи рослини, фітофаги знижу-

ють їх естетичну привабливість, негативно впли-

вають на ріст і розвиток, а також скорочують їх 

довговічність. Так, верби алатавська, гібрид 

в. Матсуди ‘Звивиста’ × в. вавілонська і в. тон-

колиста були заселені звичайним павутинним 

кліщем (Tetranychus urticae Koch), верби тон-

колиста та алатавська потерпали від вербової 

пагонової попелиці (Clayigerus salicis L.), а вер-

ба ламка ‘Куляста’ була заселена щи тівкою 

вербовою (Chionaspis salicis L.), гібрид в. Мат-

суди ‘Звивиста’ × в. вавилонська заселяли зви-

чайний павутинний кліщ і вербова галиця різ-

нодомна (Rhabdephaga heterodia Lw.).

Звичайний павутинний кліщ — дуже дрібна 

комаха (самка — 0,43 мм довжиною, самець — 

0,25). Пошкоджує плодові, лісові, деко ра тив-

но-квіткові рослини. Дорослі особини та їх 

личинки живуть на нижньому боці листків 

під густою павутиною і живляться клітинним 

соком рослин. У місцях проколів клітина від-

мирає, в результаті цього листок знебарвлю-

ється, стає мармуровим, а при сильному за-

селенні листків шкідником вони підсихають і 

опадають, молоді пагони не дають приросту 

(рис. 5, А). Зимують самки на деревах у трі-

щинах кори, під рослинними рештками. На-

весні за температури 10–12 °С вони виходять 

з місць зимівлі і починають живитися, засе-

ляючи набряклі брунь ки, а з появою листків 

переселяються на них. Одна самка здатна від-

класти до 300 яєць [4]. 

За сприятливих погодних умов кліщ розви-

вається у 10–12 поколіннях за вегетацію. По-

годні умови 2011 р. (тепло і помірна вологість) 

сприяли інтенсивному розмноженню звичай-

ного павутинного кліща. Чисельність шкід-

ника була значною — до 15 дорослих особин 

та їх личинок на один листок. 

Нами проведено обприскування кущів вер-

би у другій половині літа під час масового роз-

множення шкідника 0,03 % розчином препа-

рату «Конфідор», 20 % к.е., який має акари-

Рис. 3. Пагони верби Матсуди ‘Звивистої’ × в. ваві-

лонської 

Рис. 4. Верба тонколиста влітку

Декоративна завдяки напівсферичній кро-

ні, сивуватому забарвленню листків і темним 

тонким пагонам (рис. 4). 

Добре формується. Можливе використання 

в нещільних алейних посадках, поодиноко 
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цидну дію і забезпечив загибель шкідника у 

середньому на 93,8 % (таблиця).

Вербова пагонова попелиця. Зимує шкідник 

у стадії яйця на пагонах верби біля бруньок. 

Навесні у період бубнявіння бруньок з яєць 

виходять личинки і зразу починають живити-

ся соком рослини. Через 10–15 днів личинки 

перетворюються на партеногенетичних самок, 

які народжують живих личинок до 100 шт. 

кожна, утворюючи великі колонії шкідника. 

Внаслідок масового розмноження попелиць 

вони значно ослаблюють рослини, пригнічу-

ють їх ріст. При живленні комахи виділяють 

солодкі екскременти, на яких поселяються 

сажкові гриби, що перешкоджає фотосинтезу. 

Рис. 5. Пошкодження, спричинені звичайним павутинним кліщем і вербовою галицею 

різнодомною (А — всихання пагонів верби алатавської; Б — гали на пагонах верби Матсуди)

Ефективність препарату «Конфідор», 20 % к.е. щодо звичайного павутинного кліща на вербі алатавській

Повторюваність
Кількість шкідника на 50 листках, шт.

Біологічна ефективність препарату 

(загинуло після обприскування), %
до обприскування після обприскування

1 376 19 95,0

93,6

92,9

93,8 ± 0,6

2 453 29

3 322 23

M ± m 383,7 ± 38,0 23,7 ± 2,9

Рис. 6. Скупчення щитівки вербової на гілці верби 

ламкої
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Вербова попелиця у своєму розвитку не має 

проміжного господаря, тобто весь цикл роз-

витку від яйця до крилатої стадії відбувається 

на вербі [5]. Крилата стадія у попелиць настає 

влітку, щоб заселяючи нові рослини восени, 

відкласти яйця, які зимуватимуть.

При появі шкідника на кущах було прове-

дено дворазове обприскування їх розчином 

препарату «Актофіт» (80 мл/10 л води), що за-

безпечило повну загибель шкідника. 

Щитівка вербова. Дуже поширений шкід-

ник. Зимує на корі штамбів, скелетних гілок у 

стадії яйця під щитком (рис. 6). У травні на-

ступного року з яєць з’являються личинки і 

розповзаються на нові молоді гілки. З линоч-

них шкірок личинок утворюються щитки, під 

якими живуть личинки до дорослої стадії. У 

кінці липня — на початку серпня самки закін-

чують свій розвиток і у вересні відкладають 

яйця під щитком. Одна самка відкладає 40–120 

яєць [4]. Заселення шкідником пагонів та мо-

лодих гілок пригнічує їх ріст, кора на штамбах і 

гілках розтріскується, всихають окремі гілки, а 

при значному заселенні — цілі дерева та кущі.

Облік чисельності шкідника проводили до 

початку вегетації. Для захисту верби ламкої від 

щитівки проведено ранньовесняну обробку ку-

щів верби по сплячих бруньках 5 % розчином 

препарату 30В, повторно — відразу після появи 

личинок (спостереження за появою личинок 

проводили з квітня до травня) 0,02 % розчином 

препарату «Актара», 25 % в.р.г., що забезпечило 

100 % загибель шкідника. У 2013 р. заселеність 

верби шкідником не спостерігали.

Вербова галиця різнодомна — дрібна комаха 

(до 5 мм завдовжки), має вигляд комара. З’яв-

ляються імаго під час цвітіння верби. Верете-

ноподібні личинки живуть у тканинах суцвіть, 

спричиняючи їх деформацію (див. рис. 5, Б).

Вирізання і спалювання гал до цвітіння 

верби є ефективним заходом захисту рослин 

від заселення цим шкідником.

Таким чином, проведені дослідження свід-

чать, що декоративність і довговічність дослі-

джуваних верб значною мірою визначаються 

їх стійкістю до шкідників. Постійні спостере-

ження за появою шкідників, а в разі появи їх 

на рослинах — вчасно вжиті заходи з їх лікві-

дації сприяють поліпшенню загального стану 

рослин, їх декоративності та довговічності.
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ДЕКОРАТИВНЫЕ ИВЫ КОЛЛЕКЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

им. Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ, ИХ 

ВРЕДИТЕЛИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗАЩИТЕ

Приведены биологические и экологические характе-

ристики некоторых декоративных ив из коллекции 

Национального ботанического сада им. Н.Н. Гришко 

НАН Украины, видовой состав заселяющих их вре-

дителей. Описаны биология этих вредителей и меро-

приятия по защите от них. 

Ключевые слова: декоративные ивы, клещи, тля, щи-

товка, личинки, мероприятия по борьбе.
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THE DECORATIVE WILLOWS 

OF M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL 

GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE, THEIR 

PESTS AND MEASURES OF PROTECTION

The biological and ecological characteristics of some or-

namental willows collection of M.M. Gryshko National 

Botanical Garden of the NAS of Ukraine are given. The 

composition of pests, their biology and protection meas-

ures are described.

Key words: decorative willows, Tetranychus urticae, Cla yi ge-
rus salicis, Chionaspis salicis, larvae, protection measures.
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АРОМАТ СОПЛОДИЙ ИНЖИРА (FICUS CARICA L.)

Установлено, что среди идентифицированных 46 компонентов летучих соединений из соплодий сортов инжира 

транс-2-гексеналь и α-пинен формируют освежающий аромат зеленых листьев и хвои, нонаналь, β-дамаскенон, изо-

β-дамаскенон и β-кариофиллен — фруктовые нотки аромата. Образец с темно-фиолетовыми сопло диями содержал 

несколько большее количество ароматобразующих соединений по сравнению с образцами светло-желтых плодов.

Ключевые слова: инжир (Ficus carica L.), сорта, соплодия, летучие соединения.

Растения Ficus carica L. (Moraceae Link) одни-

ми из первых были введены человеком в 

культуру в ряде средиземноморских стран, в 

которых они в настоящее время играют важ-

ную роль в экономике сельского хозяйства. 

Считается, что при посадке 5–6 каприфиг на 

100 растений фиг инжир плодоносит в тече-

ние 100 лет [4, 14]. Соплодия (сиконии) ин-

жира богаты аминокислотами, содержат мало 

жиров и холестерина. Наличие полифенолов, 

флавоноидов и антоцианов обусловливает их 

высокую антиоксидантную способность [5]. 

Соплодия F. сarica являются хорошим источ-

ником минеральных веществ, витаминов и 

пищевых волокон.

Аромат — один из ценных параметров ка-

чества сиконий. Он обусловлен летучими сое-

динениями, которые являются производны-

ми аминокислот, жирных кислот, углеводо-

родов и могут быть представлены смесью 

таких веществ, как альдегиды, спирты, кето-

ны, эфиры, терпены и др. Содержание арома-

тических соединений соплодий варьирует в 

зависимости от особенностей сорта, степени 

их зрелости, технологических параметров пе-

реработки, условий хранения и климата ре-

гиона произрастания [6, 14]. При изучении 

аромата соплодий у 20 видов рода Ficus L. 

установлено наличие от 2 (F. uncinata Becc.) 

до 47 (F. deltoidea Jack.) компонентов. Среди 

35 соединений, выявленных у F. сarica, преоб-

ладали бензиловый спирт (7,8 %), цис-фу-

раноид линалоол-оксид (17,0 %), транс-фу-

раноид линалоол-оксид (10,8 %), линалоол 

(36,7 %), хо-триенол (7,3 %), β-бурбонен 

(4,3 %), β-кариофиллен (3,5 %) [9], в мякоти 

плодов ряда сортов инжира — 3-метил-бу та-

нол, гексанол, (Е)-2-гек санал, бензилальдегид, 

нонаналь, герма крен-D, β-циклоцитраль, эв-

генол [14]. При экстракции летучих соедине-

ний этилацетатом среди компонентов арома-

та сиконий идентифицировано 108 соедине-

ний с преобладанием фурфурола (10,5 %), 

5-метил-2-фуральдегида (10,1 %), бензенме-

танола (2,4 %), бензенацетальдегида (6,6 %), 

пальмитиновой кислоты (15,7 %) и этилпаль-

митата (8,8 %). В листьях инжира выявлен 121 

компонент с преобладанием 2-фу ран кар бок-

сиальдегида (3,8 %), бензальдегида (4,0 %), 

m-tert-бутилфенола (4,3 %), β-да мас кенона 

(10,0 %), бензилового спирта (4,6 %), бегено-

вой кислоты (4,8 %) и псоралена (10,1 %) [5]. 

Высокое содержание альдегидов и спиртов в 

соплодиях F. сarica считают одним из наи-

более важных показателей их качества. Так, у 

сорта Garmsar суммарное содержание альде-

гидов составило 1,25 % с преобладанием но-

наналя (0,57 %,), а в сумме спиртов 4,24 % до-

минировали деканол (1,98 %) и карвакрол 

(1,22 %). При экстракции летучих соединений 
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смесью пентан : диэтиловый эфир (1:2) сре-

ди 53 компонентов преобладали деканол 

(1,9–1,2 %), карвакрол (1,2–0,9 %), р-ци мен 

(1,2–1,3 %), трикозан (3,1–3,7 %), тетрако-

зан (1,9–2,2 %), пентакозан (3,1–3,4 %), геп-

такозан (8,9–7,9 %), октакозан (8,4–8,42 %) 

и нонакозан (8,6–8,9 %) [7]. Особенности 

химического состава плодов разных сортов 

инжира освещены нами в предыдущих пуб-

ликациях [2].

Во время селекции сортов инжира преду-

смотрено выведение образцов с сикониями 

привлекательного внешнего вида, c устойчи-

востью к растрескиванию, хорошим ароматом 

и высоким содержанием биологически актив-

ных соединений.

Цель работы — изучить компонентный со-

став аромата соплодий некоторых сортов ин-

жира, интродуцированных на Южный берег 

Крыма и созданных в Никитском ботаниче-

ском саду.

Материал и методы

Исследовали четыре сорта инжира F. carica — 

Белый из Искии, Кадота, Консервный Ни-

китский, Финиковый Неаполитанский, ко-

торые произрастают в коллекционных на-

саждениях Никитского ботанического сада 

на Юж  ном берегу Крыма.

Летучие соединения выделяли методом гид-

родистилляции. Гомогенат соплодий объемом 

1 л смешивали с дистиллированной водой в 

соотношении (1,0:1,3), гидродистиллят про-

пускали через 5–8 мл пентана и собирали в 

делительную воронку объемом 250 мл. Затем 

проводили трехкратную экстракцию пента-

ном с последующим его концентрированием 

в токе гелия. Полученный концентрат (0,5 мл) 

запаивали в стеклянные ампулы и хранили 

при температуре –10 °С. 

Пентановый экстракт летучих соединений 

соплодий (объемом 1,0 мкл) анализировали с 

помощью Agilent Technology 6890 с масс-спект-

рометрическим детектором 5973 для компью-

терной идентификации и количест венной оцен-

ки. Колонка НР-1 длиной 30 м, внутренний 

диаметр — 0,25 мм. Температуру термостата 

программировали от 50 до 250 °С со скоростью 

4 °/мин. Температура инжектора — 250 °С. Газ-

но ситель — гелий, скорость потока — 1 мл/мин. 

Перенос от газового хроматографа (ГХ) к масс-

 спектрометру (МС) прогревали до 230 °С. 

Температуру источника поддерживали на уров-

не 200 °С. Электронную ионизацию проводи-

Рис. 1. Состав летучих веществ в соплодиях инжира сорта Белый из Искии

Figure 1. The composition of volatile substances in seedhead of fig variety White from Ischia
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ли при 70 eV в ранжировке масс m/z 29 до 250. 

Идентификацию выполняли путем сравне-

ния полученных масс-спектров с данными 

библиотеки NIST05-WILEY 2007 (около 500 тыс. 

масс-спектров) [3].

Результаты и обсуждение

На протяжении 115 лет (с 1812 по 1927 г.) в Ни-

китский ботанический сад было интродуци-

ровано 47 сортов инжира, но наиболее актив-

но эта работа проводилась в период с 1926 по 

1970 г., в результате коллекция сортов данной 

культуры расширилась до 367 образцов. Рас-

тения поступали главным образом из Абха-

зии, Австрии, Азербайджана, Албании, Бол-

гарии, Германии, Грузии, Италии, США, Ту-

ниса и Франции.

При рассмотрении товарных качеств сико-

ний обращали внимание на привлекательный 

внешний вид в свежем, консервированном и 

сушеном виде. Для сушки важны светлая ок-

раска кожицы и мякоти и отсутствие привку-

са млечного сока. Соплодия с синей и фиоле-

товой кожицей и темной мякотью успешно 

применяют для производства компотов [1].

Белый из Искии (White Ischia). Сорт ввезен в 

1929 г. из Калифорнии. В Крыму дает два уро-

жая в год. Деревья с очень густой сильно рас-

кидистой плоско-округлой кроной. Соплодия 

второй генерации размером в среднем 3,5× 
×3,6 см, массой 20–30 г, округло-сферические, 

с короткими шейками, ребристые. Плодо-

нож ки толстые и короткие (0,4–0,6 см). Ко-

жица желтовато-зеленая со светлыми буро-

вато-фио летовыми полосами, желтым опу-

шением, слабым восковым налетом и белыми 

пятнышками. Плодоложе кремовое. Мякоть 

темно-ро зовая, очень сладкая, приятная на 

вкус, с небольшой кислинкой.

Кадота (Kadota). Сорт интродуцирован из 

Франции в 1901 г., в 1929 г. получен из США. 

В Крыму дает два урожая в год. Первый — 

слабый, не имеющий практического значе-

ния, второй — высокий. Деревья средней ве-

личины, раскидистые, с кроной широкой по-

лушаровидной формы. Соплодия второй ге-

нерации размером 6×5 см, массой 50–60 г. 

Кожица плотная, темно-зеленая, голубова-

тая, мелкоребристая, с редкими белыми пят-

нышками. Плодоложе тонкое, белое. Сико-

нии без семян, светло-желтые или матовые, 

с нежной кожицей, толстым подкожным сло-

ем, тонкой светло-розовой мякотью и неболь-

шой полостью.

Рис. 2. Состав летучих веществ в соплодиях инжира сорта Консервный Никитский

Figure 2. The composition of volatile substances in seedhead of fig variety Konservny Nikitsky
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Консервный Никитский. Сорт выделен в 

1948 г. в Крыму из сеянцев от свободного опы-

ления. Деревья среднерослые, пониклые, с 

округлой кроной. Соплодия размером 5×4 см, 

массой 40–50 г, округлые, с узкими длинны-

ми шейками на коротких (0,5–1,0 см) ножках, 

среднеребристые. Кожица тонкая, плотная, 

темно-синяя, с сильным восковым налетом, 

почти без опушения. Плодоложе белое. Мя-

коть темная, карминово-красная, сладкая, 

нежная, приятная на вкус, с небольшой кис-

линкой и приятным ароматом. Компоты из 

плодов этого сорта имеют высокие вкусовые 

качества и красивый внешний вид. Сушеные 

соплодия, несмотря на темную окраску, часто 

получали высокую дегустационную оценку.

Финиковый Неаполитанский (Datte de Nap-
les). Растения этого сорта были получены из 

Франции (г. Орлеан) в 1901 г. и из Тбилисского 

ботанического сада в 1918 г. Дает один урожай 

соплодий. Самоплодный. Деревья сильнорос-

лые, с высокой и широкой округлой кроной. 

Сиконии среднего размера (5,0×4,5 см), мас-

сой 40–50 г., овально-гру ше видные, с толсты-

ми длинными шейками, на коротких ножках 

(0,4–0,5 см). Кожица нежная, но плотная, 

желтовато-зеленая, с красно-фиолетовым раз-

мытым румянцем, более интенсивным с сол-

нечной стороны. Плодоложе зеленовато-кре-

мовое. Мякоть темно-мали но вая, маслянис-

тая. Соплодия сладкие, с приятной кислинкой 

и незначительным привкусом млечного сока, 

очень вкусные в свежем и сушеном виде [1].

В результате изучения аромата сиконий ин-

жира методом гидродистилляции с последую-

щей ГЖХ-МС показано, что преобладающи-

ми соединениями являются транс-2-гексеналь 

(3,54–6,07 %), α-пинен (1,03–2,03 %), фенил-

ацетальдегид (2,06–4,90 %), транс-лина ло  о л- 

оксид (1,32–4,10 %), линалоол (1,07–12,41 %), 

тридекан (1,05–2,15 %), β-дамаскенон (9,30–

11,87 %), тетрадекан (8,88–15,54 %), изо-β-

дамаскенон (6,31–14,90 %), гексадекан (2,67–

3,38 %), тетрадеканаль (1,10–3,09 %), пента-

деканаль (1,65–6,51 %), гексадеканаль (1,06–

3,32 %). Сочетание этих соединений обуслов-

ливает сортовые особенности аромата свежих 

соплодий. Образец с темно-фио ле то выми со-

плодиями (‘Консервный Никитский’) содер-

жал несколько большее количество аромато-

бразующих соединений (транс-2-гексе наль, 

фенилацетальдегид, нонаналь, 2-метилоктанол, 

тридекан, тетрадекан, гексадекан, тетра-, пен-

та- и гексадеканали) по сравнению со светло-

желтыми плодами (таблица, рис. 1 и 2).

Для видов рода Ficus характерны опреде-

ленные насекомые-опылители. Например, в 

опылении цветков F. semicordata J.E. Smith 

(subgenus Sycomorus, section Hemicardia) участ-

вует Caratosolen gravelyi Grandi (Agaonidae). 

Среди летучих соединений, привлекающих 

его, преобладал 4-метиланизол (93,6–98,4 %), 

в смеси терпеноидов — α-пинен, сабинен, 

1,8-цинеол, (Е) В-оцимен, среди сесквитер-

пеноидов — α-копаен и β-кариофиллен [12]. 

Опылителем вида F. montana Burm. является 

Liporrhopalum tentacularis Grandi. [13], а F. сa ri-

ca — Blastofaga psenes Cavolini [8].

Цветущие растения разных видов одно вре-

менно посещаются разными опылителями, 

выделяющими качественно отличающиеся 

химические сигналы. Большинство соедине-

ний, обуславливающих аромат цветков расте-

ний, являются успокаивающими составляю-

щими [10].

Показано, что смесь монотерпеновых сое-

динений (линалоол, бензиловый спирт, цис- 

и транс-линалоолоксид) в определенной про-

порции необходима для привлечения Blas to-

faga psenes, специализированного опылителя 

F. сarica [12].

Проведено тестирование ряда соединений, 

играющих важную роль в химическом посред-

ничестве облигатного и специфического взаи-

модействия между соплодиями инжира и оса-

ми-бластофагами [10]. Среди летучих органи-

ческих веществ сиконий инжира выявлены 

электрофизиологически активные соедине-

ния (цис-линалоол-оксид, транс-линало ол- 

оксид, линалоол, β-кариофиллен, гермакрен 

D и α-копаен). В мужских соплодиях весной 

и летом, а в женских — летом содержание цис-

линалоол-оксида достигало соответственно 

2,4; 2,8 и 3,7%, линалоола — 86,1; 41,9 и 35,9 %, 
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Химический состав летучих соединений, формирующих аромат сиконий инжира
Chemical composition of volatile compounds formed fragsance of figs seedheads

№

п/п
Соединение

Т, 

мин

Сорт

Белый из 

Искии

Финиковый 

Неаполитан-

ский

Кадота
Консервный 

Никитский

1 Фурфурол 4,94 2,24 0,88 0,05 0,07
2 Транс-2-гексеналь 5,39 3,54 3,73 4,54 6,07
3 Гептаналь 6,67 0,88 0,86 1,76 0,78
4 α-Пинен 7,66 1,55 2,03 1,03 1,61
5 Октанол-3 7,81 0,00 0,36 0,07 0,27
6 6-Метилгептанон-2 8,24 0,63 0,90 1,23 2,21
7 Бензальдегид 8,64 1,41 0,61 0,49 0,46
8 Гептанол 8,79 1,14 1,32 1,07 1,64
9 Гербоцид 1 9,47 1,60 0,98 0,32 0,00

10 Декан 9,76 0,82 1,06 0,77 1,11
11 Октаналь 9,91 0,05 0,04 0,47 0,52
12 Гербоцид 2 9,98 1,32 0,97 0,11 0,00
13 Δ3-карен 10,12 0,30 0,33 0,29 0,34
14 Лимонен 10,84 0,06 0,04 0,30 0,31
15 Фенилацетальдегид 11,40 2,06 3,88 2,75 4,90
16 Транс-линалоол-оксид 12,31 4,10 3,21 3,76 1,32
17 Цис-линалоол-оксид 12,88 2,49 1,77 2,02 0,21
18 Метилбензоат 13,20 0,00 0,97 0,69 1,20
19 Ундекан 13,30 0,04 1,19 0,03 0,56
20 Линалоол 13,33 12,41 1,29 4,48 1,07
21 Нонаналь 13,50 0,08 4,43 5,74 6,44
22 Не идентифицирован 14,64 1,52 1,93 1,71 2,18
23 6-Метилоктанол 14,90 1,22 2,21 1,86 2,25
24 3,7-Диметилоктанол 16,80 0,05 0,63 0,00 0,70
25 Додекан 16,90 0,00 1,94 1,04 2,15
26 α-Терпинеол 16,98 1,71 0,18 0,93 0,00
27 1,1,6-Триметил-1,2,3,4-тетра гид ро -

нафталин

17,39 3,50 0,89 1,65 1,81

28 α-4-Диметил-3-циклогексен-

1-аце  тальдегид

17,65 2,74 2,05 1,26 0,13

29 β-Циклоцитраль 17,71 2,36 2,19 1,17 0,00
30 2-Метилоктанол 17,92 1,59 1,51 1,77 2,28
31 Гераниол 18,66 1,21 0,11 0,41 0,13
32 1,6,8-Триметил-1,2,3,4-

тетрагидронафталин (1)

18,78 1,21 0,64 0,55 0,71

33 Тридекан 19,98 1,05 1,54 1,43 2,15
34 Триметил-тетрагидронафталин (1) 20,54 1,04 0,57 0,00 0,00
35 Триметил-тетрагидронафталин (2) 21,21 1,30 0,90 0,53 0,00
36 β-Дамаскенон 21,92 9,30 10,88 11,87 10,61
37 Тетрадекан 22,30 8,88 12,82 11,91 15,54
38 Изо-β-дамаскенон 22,57 11,63 6,31 14,90 8,78
39 β-Кариофиллен 22,85 0,07 6,25 0,13 0,10
40 Гермакрен D 24,04 5,95 3,35 0,05 1,67
41 Пентадекан 24,22 0,10 2,08 1,13 1,79
42 Додеканаль 24,45 0,00 0,59 0,88 1,41
43 Гексадекан 25,91 2,76 3,12 2,67 3,38
44 Тетрадеканаль 26,15 1,10 1,31 1,45 3,09
45 Пентадеканаль 27,13 1,94 1,65 6,51 4,74
46 Гептадекан 27,44 0,00 0,92 0,83 0,00
47 Гексадеканаль 27,70 1,06 2,58 1,39 3,32

С у м м а 100 100 100 100
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β-кариофиллена — 1,9; 37,7 и 24,6 %, герма-

крена D — 0,5; 8,4 и 4,1 %. При проведении 

тестирования эти 4 соединения вызывали от-

ветную физиологическую реакцию у Blastofaga 

psenes. Подтверждено, что каждое тестируе-

мое мужское растение выделяет определен-

ные запахи в разные фазы вегетации [8]. Муж-

ские и женские сиконии выделяют одни и те 

же соединения, но в разном количестве и про-

порциях. В выделениях мужских соплодий 

пре обладали линалоол, цис- и транс-лина лоол-

оксид, а в женских — оцимен, бензиловый 

спирт, лимонен и смесь сесквитерпеноидов. 

Выделение соплодиями композиций этих 

смесей по срокам совпадало у растений одно-

го пола и было синхронизировано с наличием 

бластофаг. Время максимальной эмиссии всех 

соединений, привлекающих опылителей, со-

ответствовало цветению мужских и женских 

растений [11]. По мере увеличения биомассы 

сиконий инжира, содержание электрофизио-

логически активных соединений снижается, в 

зрелых плодах установлено разное их количе-

ство (см. таблицу).

Транс-2-гексеналь и α-пинен, вероятно, при-

дают соплодиям освежающий аромат зеленых 

листьев и хвои, цис-, транс-линалоол-оксид и 

линалоол — запах цветков лен ко ран ской ака-

ции и ландыша, нонаналь — аромат плодов 

апельсина, β-дамаскенон, изо-β-да мас ке нон, 

ундекан и β-кариофиллен — разных фруктов 

[6], лимонен — плодов цитрусовых, в частно-

сти, апельсина, а бензальдегид — семян горь-

кого миндаля [3].

Таким образом, особенности аромата со-

плодий сортов инжира обусловлены наличием 

транс-2-гексеналя, нонаналя, β-да мас ке но на, 

тетрадекана и изо-β-дамаскенона, при даю -

щи ми им специфический фруктовый аро мат. 

Варьирование содержания этих компонентов 

в соплодиях изученных сортов инжира, ве-

роятно, обусловливает индивидуальные осо-

бенности аромата отдельных образцов, кото-

рые учитывают при дегустации сортов.
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АРОМАТ СУПЛІДЬ ІНЖИРУ (FICUS CARICA L.) 

Установлено, що серед ідентифікованих 46 компо-

нентів летючих сполук суплідь сортів інжиру (Ficus 

carica L.) транс-2-гексенал і α-пінен формують осві-

жаючий аромат зеленого листя і хвої, нонаналь, 

β-да маскенон, ізо-β-дамаскенон і β-каріофіллен — 

фруктові нотки аромату. Зразок з тем но-фіо летови-

ми супліддями містив дещо більшу кількість аромат-

утворюючих сполук порівняно зі зраз ками світло-

жовтих плодів.

Ключові слова: інжир (Ficus carica L.), сорти, супліддя, 

летючі сполуки.

A.A. Richter 1,   B.A. Vinogradov  2  , 

N.Yu. Marchuk 1, E.L. Shishkina 1

1 Nikitsky Botanical Garden — National Scientific 

Center, National Academy of Agrarian Sciences 

of Ukraine, Ukraine, Crimea, Yalta, Nikita 
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THE FRAGRANCE OF FIGS (FICUS CARICA L.) 

FRUITS

It is shown, that among identificated there are 46 compo-

nents of volatile compounds in figs varieties (Ficus carica L.) 

trans-2-gecsanal and α-pinene formed refreshing frag-

rance of green leaves and needles, nonanal, β-da mas-

cenone, iso-β-damascenone, β-cariofillen — fruit flavor 

characteristics. A sample with dark purple fruit contained 

a little more aroma compounds compared samples with 

light yellow fruit.

Key words: Ficus carica L., varieties, figs, volatile com-

pounds.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ 
КУЛЬТУР ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ПОЧВА–РАСТЕНИЕ 
В УСЛОВИЯХ АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКОГО ПОСЛЕДЕЙСТВИЯ

Изучено влияние органического вещества новых культур в виде сидератов на физиологические и биохимические свой-

ства системы почва–растение при аллелопатическом последействии сирени (Syringa vulgaris L.). Сеянцы сирени 

выращивали в течение 17 мес в условиях вегетационного опыта в сосудах с серой лесной почвой после длительной 

культуры сирени. Сидераты в виде биомассы Raphanus sativus var. oliefera L., Sinapis alba L., Sida hermaphrodita Rusby., 

Rumex patientia L. × R. tianschanicus A. Los. вносили из расчета 5 % массы почвы. Контролем служила почва без вне-

сения сидератов. Наблюдали снижение концентрации свободных фенольных веществ и одновременное увеличение 

величины окислительно-восстановительного потенциала, содержания гумуса и свободных аминокислот в почве при 

разложении биомассы новых культур. Применение сидератов уменьшало фитотоксичность почвы, что стимулирова-

ло ростовые процессы сеянцев сирени. Продукты деструкции органических остатков новых культур способствовали 

аккумуляции в листьях фотосинтетических пигментов — хлорофиллов (преимущественно хлорофилла b) и кароти-

ноидов, что повышало адаптационную способность сеянцев к аллелопатическому последействию сирени. Эф фек-

тивность использования в качестве сидератов Raphanus sativus var. oliefera и Sinapis alba была выше по сравнению с 

Rumex patientia × R. tianschanicus и, особенно, Sida hermaphrodita.

Ключевые слова: аллелопатическое последействие сирени, новые культуры, аминокислоты, фенольные веще-

ства, фотосинтетические пигменты.
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При трансформации окружающей среды под 

влиянием антропогенного фактора важным 

заданием является сохранение стабильности 

системы почва–растение, что предполагает со-

гласованное взаимодействие всех почвенных 

процессов (физико-химических и биологичес-

ких) и определяет оптимальные условия для 

роста и развития растений (Заіменко, 2008).

К основным показателям плодородия поч-

вы относят ее аллелопатические свойства, 

проявляющиеся в виде взаимодействия или 

последействия в системе почва–растение (Rice, 

1984; Гродзинский, 1991; Мороз, 1995; Рахме-

тов, 2000). Аллелопатическое последействие 

приобретает особое значение при монокуль-

туре, оказывая средообразующее влияние ор-

ганических продуктов жизнедеятельности пред-

шественников, аккумулированных почвой, на 

последующие растения (Мороз, 1995). Коллек-

ция сирени Национального ботанического 

сада им. Н.Н. Гришко НАН Украины пред-

ставляет ценность как генофонд высокодеко-

ративных интродуцированных видов, сортов 

и форм, однако выращивание ее в условиях 

длительной культуры привело к почвоутом-

лению вследствие накопления аллелопатиче-

ски активных веществ растительных остатков 

(Pav luchenko, Gorobets, 2004). 

Известно, что негумифицированное орга-

ническое вещество сидератов регулирует поч-

венно-микробиологические процессы, улуч-

шает агрохимические, водно- и агрофизиче-

ские показатели, что в целом повышает про-

дуктивность растений (Гребенников, 2011). 

Наряду с традиционно используемыми для 

сидерации бобовыми растениями (люпин, 

клевер, люцерна и др.), успешно применяют 

новые кормово-сидеральные культуры семей-

ства Brassicaceae, в частности сурепицу, виды 

горчицы, редьку масличную (Рахметов и др., 

2006; Сидеральні культури.., 2011). Они име-

ют важное фитосанитарное значение, облада-

ют огромным потенциалом для оздоровления 

почвы, в том числе ценными фиторемедиаци-
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онными свойствами, что позволяет восстано-

вить плодородие загрязненных и утомленных 

почв, уменьшить использование минераль-

ных удобрений и гербицидов (Гродзинский, 

1990; Будкевич, Заболотный, 2006). Новые 

многолетние кормовые культуры, такие как 

сида и щавнат, характеризуются ценным хи-

мическим составом зеленой массы (протеи-

ны, витамины, минеральные элементы), обо-

гащают почву питательными веществами, что 

открывает большие перспективы для их ис-

пользования (Рахметов и др., 2006; Кошман и 

др., 2013). Щавнат, например, рекомендуется 

применять как растение-фиторемедиатор (Ва-

щук та ін., 2013).

Цель работы — провести комплексный фи-

зио лого-биохимический анализ системы поч-

ва–растение в условиях аллелопатического 

по   следействия для оптимизации ее функцио-

нирования путем использования негумифи-

цированного органического вещества новых 

культур.

Объекты и методы 

Свежую измельченную массу редьки маслич-

ной (Raphanus sativus var. oliefera L.), горчицы 

белой (Sinapis alba L.), сиды (Sida hermaphrodi-

ta Rusby.), щавната (Rumex patientia L. × R. tian-

schanicus A. Los.) вносили из расчета 5 % массы 

в серую лесную почву после длительной куль-

туры сирени (Syringa vulgaris L.) с участка си-

рингария Национального ботанического сада 

им. Н.Н. Гришко НАН Украины. Контроль — 

почва с участка сирингария без внесения си-

дератов. В сосуды с подготовленной почвой 

высаживали двухлетние сеянцы сирени и вы-

ращивали в условиях вегетационного опыта 

(Ка заков, 2000). Аллелопатический анализ 

почвы проводили методом прямого биотес-

тирования (Гродзинский и др., 1990). В почве 

определяли содержание гумуса, свободных 

аминокислот и фенольных соединений, из-

меряли окислительно-восстано ви тель ный по-

тенциал (ОВП) (Гродзинский и др., 1988). 

Опыт проводили в течение двух вегетаций. 

Образцы растений и почвы отбирали трижды 

за сезон (в 1-й год — через 1, 3 и 6 мес после 

внесения сидератов, во 2-й год — через 12, 14 

и 17 мес).

Содержание основных фотосинтетических 

пиг ментов в листьях определяли спектрофото-

метрически (Мусієнко та ін., 2001). В конце 

каждой вегетации учитывали прирост сеянцев.

Статистическая обработка данных прове-

дена при помощи пакета программ Microsoft 

Excel 2007.

Результаты и обсуждение

Анализ аллелопатической активности почвы 

показал, что добавление биомассы редьки 

масличной и горчицы белой снижало ее фито-

токсичность в течение двух вегетаций (табл. 1). 

Таблица 1. Аллелопатическая активность почвы после длительной культуры сирени при использовании сидератов 
(биотест — прирост корней Lepidium sativum, % к контролю)

Table 1. Allelopathic activity of soil collected after long-term lilac cultivation under use of green-manure 
(bioassay — radicle growth of Lepidium sativum, % to control)

Срок 

отбора проб, 

мес

Вариант опыта

Почва + горчица 

белая

Почва + редька 

масличная
Почва + сида Почва + щавнат

1 117,9 ± 3,54 112,6 ± 3,38 102,0 ± 3,06 88,1 ± 2,64

3 113,2 ± 3,40 103,4 ± 3,10 64,4 ± 1,93 101,1 ± 3,03

6 84,3 ± 2,53 89,9 ± 2,70 74,8 ± 2,24 87,4 ± 2,62

12 115,1 ± 3,45 134,9 ± 4,05 86,8 ± 2,60 104,7 ± 3,14

14 116,1 ± 3,48 154,4 ± 4,63 112,7 ± 3,38 127,5 ± 3,82

17 137,9 ± 4,14 147,7 ± 4,43 81,8 ± 2,45 131,8 ± 3,95
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В процессе деструкции зеленой массы сиды 

стимулирование ростовых процессов био тес -

та отмечено через 14 мес, щавната — через 14 

и 17 мес.

Биологическую активность почвы оценива-

ли по качественному и количественному со-

держанию свободных аминокислот. Пос лед-

ние, являясь составной частью гумусовых ве-

ществ почвы, оказывают непосредственное 

влияние на жизнедеятельность растений и 

микроорганизмов, поступают в почву в основ-

ном в составе корневых выделений и расти-

тельных остатков, а также в результате синтеза 

микроорганизмами, проявляя рост-инги би-

рующее или рост-стимулирующее алле ло-

патическое влияние в зависимости от концен-

трации и условий среды (Стефанский, 1992; 

Atilio, Causin, 1996; Fujii, 1999; Barazani, Fried-

man, 2000). Применение сидератов повышало 

количество свободных аминокислот в почве 

на 18–78 % относительно контроля (табл. 2). 

Качественный состав аминокислот был 

наиболее разнообразным при внесении сиде-

ратов по сравнению с контролем и отличался 

в зависимости от видовых особенностей ис-

пользуемого растительного материала, а так-

же в процессе его разложения. Через 17 мес 

деструкции органических остатков сиды от-

мечено накопление глутамина, через 17 мес 

деструкции остатков щавната — серина. Ко-

Таблица 2. Содержание свободных аминокислот в почве после длительной культуры сирени при использовании 
сидератов, мг/кг

Table 2. Content of free amino acids in soil collected after long-term lilac cultivation under use of green-manure, mg/kg

Кислота

Вариант опыта

Контроль 

(почва без добавок)

Почва + горчица 

белая

Почва + редька 

масличная
Почва + сида Почва + щавнат

Через 6 мес после внесения негумифицированного органического вещества

Лизин – 1,0 ± 0,03 – 0,8 ± 0,03 –

Гистидин 3,6 ± 0,11 4,5 ± 0,13 5,9 ± 0,18 5,1 ± 0,15 5,1 ± 0,15

Аспарагиновая 14,7 ± 0,44 16,8 ± 0,50 18,8 ± 0,56 17,9 ± 0,54 17,6 ± 0,53

Глицин 4,4 ± 0,13 4,3 ± 0,13 5,6 ± 0,17 3,9 ± 0,12 4,3 ± 0,13

Аспарагин 7,0 ± 0,21 7,5 ± 0,22 9,5 ± 0,28 8,3 ± 0,25 11,1 ± 0,33

Глутаминовая 1,7 ± 0,05 3,5 ± 0,10 4,8 ± 0,14 3,0 ± 0,09 2,0 ± 0,06

Валин 1,5 ± 0,04 1,3 ± 0,04 2,9 ± 0,09 0,9 ± 0,03 2,2 ± 0,07

Фенилаланин 0,8 ± 0,02 1,5 ± 0,04 1,3 ± 0,04 1,8 ± 0,05 0,7 ± 0,02

Изолейцин 1,8 ± 0,05 1,0 ± 0,03 2,6 ± 0,08 0,8 ± 0,02 1,5 ± 0,04

Лейцин 1,3 ± 0,04 2,0 ± 0,05 2,2 ± 0,07 2,2 ± 0,07 1,9 ± 0,06

Сумма 36,8 ± 1,1 43,4 ± 1,3 53,6 ±1,6 44,7 ± 1,3 46,4 ± 1,4

Через 17 мес после внесения негумифицированного органического вещества

Лизин 3,3 ± 0,10 3,1 ± 0,09 6,5 ± 0,19 4,5 ± 0,13 3,3 ± 0,10

Гистидин 2,4 ± 0,07 3,7 ± 0,11 4,3 ± 0,13 3,4 ± 0,10 3,4 ± 0,11

Глицин 2,7 ± 0,08 3,4 ± 0,10 4,1 ± 0,12 3,2 ± 0,10 2,6 ± 0,08

Серин – – – – 2,5 ± 0,07

Аспарагин 7,9 ± 0,24 11,3 ± 0,34 10,5 ± 0,31 6,9 ± 0,21 5,9 ± 0,18

Глутамин – – – 1,7 ± 0,05 –

Валин 0,3 ± 0,01 1,2 ± 0,04 2,2 ± 0,07 1,4 ± 0,04 1,2 ± 0,04

Тирозин 0,8 ± 0,02 1,7 ± 0,05 2,8 ± 0,08 1,7 ± 0,05 1,7 ± 0,05

Фенилаланин 2,4 ± 0,07 3,2 ± 0,10 3,6 ± 0,11 2,6 ± 0,08 3,0 ± 0,09

Изолейцин 0,6 ± 0,02 1,6 ± 0,05 2,5 ± 0,07 1,6 ± 0,05 1,6 ± 0,05

Лейцин 2,1 ± 0,06 2,9 ± 0,09 3,5 ± 0,10 2,4 ± 0,07 2,5 ± 0,07

С у м м а 22,5 ± 0,67 32,1 ± 1,00 40,0 ± 1,2 29,4 ± 0,88 27,7 ± 0,83
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Таблица 3. Влияние органического вещества новых культур в виде сидератов на динамику биохимических показате-
лей почвы после длительной культуры сирени 

Table 3. Effect of organic mаtter of new crops as green-manure on dynamics of biochemical characteristics of soil collected 
after long-term lilac cultivation

Срок 

отбора проб, 

мес

Вариант опыта

Контроль 

(почва без добавок)

Почва + горчица 

белая

Почва + редька мас-

личная
Почва + сида Почва + щавнат

Окислительно-восстановительный потенциал, мВ

1 235 ± 7,0 200 ± 6,0 205 ± 6,1 220 ± 6,6 210 ± 6,3

3 230 ± 6,9 258 ± 7,7 260 ± 7,8 290 ± 8,7 270 ± 8,1

6 242 ± 7,3 272 ± 8,2 285 ± 8,5 300 ± 9,0 290 ± 8,6

12 240 ± 7,2 260 ± 7,8 270 ± 8,1 310 ± 9,3 292 ± 8,8

14 215 ± 6,4 265 ± 7,9 256 ± 7,7 274 ± 8,2 251 ± 7,5

17 198 ± 5,9 296 ± 8,9 299 ± 9,0 247 ± 7,4 211 ± 6,3

Содержание свободных фенольных веществ, мг/кг

1 110,2 ± 3,3 115,0 ± 3,4 120,2 ± 3,6 130,1 ± 3,9 145,1 ± 4,3

3 115,2 ± 3,5 100,2 ± 3,0 114,0 ± 3,4 136,1 ± 4,1 120,1 ± 3,6

6 108,0 ± 3,2 90,1 ± 2,7 82,1 ± 2,5 103,0 ± 3,1 97,3 ± 2,9

12 100,3 ± 3,0 81,5 ± 2,4 70,0 ± 2,1 97,1 ± 2,9 90,0 ± 2,7

14 95,4 ± 2,9 70,2 ± 2,1 45,0 ± 1,3 80,1 ± 2,4 61,2 ± 1,8

17 90,0 ± 2,7 61,3 ± 1,8 50,1 ± 1,5 84,1 ± 2,5 72,1 ± 2,2

Содержание гумуса, %

1 1,70 ± 0,03 1,71 ± 0,03 1,75 ± 0,04 1,50 ± 0,03 1,60 ± 0,04

3 1,70 ± 0,03 2,10 ± 0,04 2,20 ± 0,06 1,84 ± 0,05 1,90 ± 0,04

6 1,80 ± 0,05 2,24 ± 0,07 2,53 ± 0,06 1,95 ± 0,05 2,00 ± 0,06

12 1,74 ± 0,03 2,07 ± 0,06 2,34 ± 0,07 1,93 ± 0,04 2,16 ± 0,06

14 1,80 ± 0,03 2,20 ± 0,07 2,50 ± 0,08 2,07 ± 0,06 2,12 ± 0,05

17 1,58 ± 0,04 1,90 ± 0,03 1,91 ± 0,05 1,83 ± 0,04 1,97 ± 0,05

личественное содержание аминокислот при 

сидерации в течение 6 мес увеличивалось в 

основном за счет гистидина (в 1,2–1,6 раза 

выше контроля), аспарагина (в 1,1–1,6 раза), 

глутаминовой кислоты (в 1,2–2,8 раза), фе-

нилаланина (в 1,6–2,2 раза), лейцина (в 1,5–

1,7 раза). Через 17 мес концентрация амино-

кислот уменьшилась во всех вариантах опы-

та, но была выше в почве с сидеральными 

добавками, особенно содержание гистидина 

(в 1,4–1,8 раза выше контроля), тирозина (в 

2,1–3,5 раза), валина (в 4,0–7,3 раза), изолей-

цина (в 2,7–4,5 раза).

Биохимическое состояние почвы оценива-

ли по протеканию окислительно-вос ста но ви-

тельных процессов, тесно связанных с пре-

вращениями органического вещества. Вели-

чина ОВП отражает их суммарный эффект в 

почве и направленность в данный момент 

(Кауричев, Орлов, 1982). 

Через 1 мес после внесения растительных 

остатков новых культур в почву наблюдали сни-

жение значения ОВП в среднем на 15–35 мВ 

относительно контроля, что объясняется по-

ступлением лабильных форм органических ве-

ществ при их деструкции (табл. 3). Затем про-

исходило повышение величины ОВП на 13–

101 мВ по сравнению с контролем, что способст-

вовало созданию наиболее благоприятных ус -

ловий для гумификации при сидерации. Такая 

тенденция сохранялась на протяжении 17 мес 

трансформации биомассы новых культур.

Фенольные вещества почвы представляют 

интерес в качестве предшественников гумусо-
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вых соединений, однако, находясь в подвиж-

ном состоянии, могут выполнять аллелопати-

ческую функцию (Rice, 1984; Blum, 2004). 

Через 1 мес после внесения биомассы сиде-

ратов содержание фенольных веществ в почве 

увеличивалось в 1,1–1,3 раза по сравнению с 

контролем либо оставалось на его уровне (для 

горчицы белой). В дальнейшем наблюдали 

постепенное снижение их концентрации в 

1,1–2,1 раза относительно контроля, что ука-

зывает на активное их вовлечение в процессы 

гумификации (см. табл. 3). Подтверждением 

этого служат результаты определения содер-

жания гумуса (см. табл. 3). Внесение в почву 

зеленой массы исследуемых культур повыша-

ло его количество по сравнению с контролем 

для горчицы белой на 19–24 %, для редьки 

масличной — на 21–40 %, для сиды — на 8–16 %, 

для щавната — на 10–25 %.

Положительное влияние исследуемых си-

дератов на аллелопатические и биохимиче-

ские свойства почвы с участка сирингария от-

разилось на физиологическом состоянии се-

янцев сирени.

Установлено увеличение содержания хло-

рофиллов a и b, а также каротиноидов при 

использовании органических остатков новых 

культур (табл. 4). Продукты их деструкции 

оказывали влияние также на компонентный 

состав пигментов, снижая величину соотно-

шения хлорофилла a к хлорофиллу b (в тече-

ние 6 мес) и хлорофиллов a + b к каротинои-

дам, что указывает на возрастание доли хло-

рофилла b и каротиноидов по отношению к 

хлорофиллу. Аккумуляцию преимущественно 

хлорофилла b и каротиноидов связывают со 

стабилизацией структуры светособирающих 

комплексов в неблагоприятных условиях сре-

ды (Свєтлова, 2001). В данном случае сиде-

раты повышали адаптационную способность 

се янцев при аллелопатическом последейст-

вии сирени.

Таблица 4. Содержание основных фотосинтетических пигментов в листьях сеянцев сирени, 
мг/100 г сырого вещества

Table 4. Content of main photosynthetic pigments in leaves of lilac seedlings, mg/100 g of fresh matter

Пигмент

Вариант опыта

Контроль 

(почва без добавок)

Почва + горчица 

белая

Почва + редька 

масличная
Почва + сида Почва + щавнат

Через 1 мес после внесения негумифицированного органического вещества

Хлорофиллы a + b 242,0 ± 7,3 261,4 ± 7,8 280,9 ± 8,4 272,0 ± 8,1 238,5 ± 7,1

Каротиноиды 44,8 ± 1,3 52,0 ± 1,6 55,2 ± 1,7 56,0 ± 1,7 51,0 ± 1,5

Хлорофилл a / b 1,91 ± 0,05 1,54 ± 0,03 1,60 ± 0,03 1,52 ± 0,04 1,49 ± 0,03

Хлорофилл / Каро-

тиноиды

5,40 ± 0,10 5,03 ± 0,10 5,09 ± 0,10 4,86 ± 0,09 4,68 ± 0,09

Через 6 мес после внесения негумифицированного органического вещества

Хлорофиллы a + b 248,0 ± 7,4 280,1 ± 8,4 310,5 ± 9,3 275,0 ± 8,2 261,0 ± 7,9

Каротиноиды 43,1 ± 1,3 51,8 ± 1,6 59,0 ± 1,8 57,0 ± 1,7 53,0 ± 1,6

Хлорофилл a / b 1,88 ± 0,04 1,57 ± 0,03 1,62 ± 0,03 1,53 ± 0,04 1,51 ± 0,05

Хлорофилл / Каро-

тиноиды

5,75 ± 0,11 5,41 ± 0,10 5,26 ± 0,11 4,82 ± 0,09 4,92 ± 0,10

Через 17 мес после внесения негумифицированного органического вещества

Хлорофиллы a + b 239,7 ± 7,2 325,3 ± 9,8 326,8 ± 9,8 300,0 ± 9,0 312,0 ± 9,4

Каротиноиды 42,2 ± 1,3 55,4 ± 1,7 61,7 ± 1,8 52,0 ± 1,6 57,0 ± 1,7

Хлорофилл a / b 1,85 ± 0,04 1,87 ± 0,03 1,89 ± 0,04 1,83 ± 0,03 1,81 ± 0,04

Хлорофилл / Каро-

тиноиды

5,68 ± 0,11 5,87 ± 0,12 5,30 ± 0,10 5,77 ± 0,12 5,47 ± 0,11
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Наблюдали стимулирование ростовых про-

цессов. Так, прирост сеянцев в течение двух ве-

гетационных периодов при внесении сидератов 

был выше на 8–37 % по сравнению с контро-

лем. Наибольший прирост отмечен при исполь-

зовании биомассы редьки масличной, наимень-

ший — при использовании биомассы сиды.

Выводы

Система почва–растение как динамичная 

структура формируется вследствие взаимо-

действия множества факторов, обусловлива-

ющих функционирование всех ее компонен-

тов. Применение негумифицированного ор-

ганического вещества новых культур в виде 

сидератов для оптимизации системы почва–

растение в условиях аллелопатического пос-

ледействия сирени снижало фитотоксичность 

почвы, уменьшало содержание подвижных 

органических веществ, в том числе феноль-

ных, способствовало накоплению свободных 

аминокислот и интенсификации процессов 

гумификации, повышало адаптационную спо-

собность растений, что в целом улучшало их 

физиологическое состояние. Эффективность 

внесения зеленой массы редьки масличной и 

горчицы белой была более высокой по срав-

нению с щавнатом и, особенно, сидой. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 

НОВИХ КУЛЬТУР ДЛЯ СТАБІЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ 

ҐРУНТ–РОСЛИНА ЗА УМОВ АЛЕЛОПАТИЧНОЇ 

ПІСЛЯДІЇ

Вивчено вплив органічної речовини нових культур у 

вигляді сидератів на фізіологічні та біохімічні власти-

вості системи ґрунт–рослина при алелопатичній піс-

лядії бузку (Syringa vulgaris L.). Сіянці бузку вирощу-

вали протягом 17 міс за умов вегетаційного досліду в 

посудинах із сірим лісовим ґрунтом після тривалої 

культури бузку. Сидерати у вигляді біомаси Raphanus 
sativus var. oliefera L., Sinapis alba L., Sida hermaphrodita 
Rusby., Rumex patientia L. × R. tianschanicus A. Los. вно-

сили з розрахунку 5 % маси ґрунту. Контролем слугу-

вав ґрунт без внесення сидератів. Спостерігали зни-

ження концентрації вільних фенольних речовин та 

одночасне збільшення величини окисно-відновного 

потенціалу, вмісту гумусу і вільних амінокислот у 

ґрунті при розкладі біомаси нових культур. Застосу-

вання сидератів зменшувало фітотоксичність ґрунту, 

що стимулювало ростові процеси сіянців бузку. Про-

дукти деструкції органічних решток нових культур 

сприяли акумуляції у листках фотосинтетичних піг-

ментів — хлорофілів (переважно хлорофілу b) та ка-

ротиноїдів, що підвищувало адаптаційну здатність 

сіянців до алелопатичної післядії бузку. Ефективність 

використання як сидератів Raphanus sativus var. oliefera 
та Sinapis alba була вищою порівняно з Rumex patientia 
L. × R. tianschanicus і, особливо, Sida hermaphrodita.

Ключові слова: алелопатична післядія бузку, нові 

культури, амінокислоти, фенольні речовини, фото-

синтетичні пігменти.

N.A. Pavliuchenko

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

ESTIMATION OF EFFICACY OF USE OF NEW 

CROPS FOR STABILIZATION OF SOIL–PLANT 

SYSTEM UNDER ALLELOPATHIC POST-ACTION 

CONDITIONS

Effect of organic matter of new crops as green-manure on 

physiological and biochemical properties of soil-plant sys-

tem under lilac (Syringa vulgaris L.) allelopathic post-ac-

tion was studied. Lilac seedlings were grown for 17 months 

under greenhouse conditions in pots with grey forest soil 

collected after long-term lilac cultivation. Green-manure 

as biomass of Raphanus sativus var. oliefera L., Sinapis alba 
L., Sida hermaphrodita Rusby., Rumex patientia L. × R. 
tianschanicus A. Los. was applied at 5 % to soil weight. The 

soil without green-manure was used as control. Decrease in 

free phenolic substances concentration and simultaneous 

increase in oxidation-reduction potential, humus and free 

amino acids contents in soil during decay of the new crops 

biomass were observed. Application of the green-manure 

reduced soil phytotoxicity, which led to increase in the lilac 

seedlings growth. Decay products of organic residues of the 

new crops promoted accumulation of photosynthetic pig-

ments — chlorophylls (chlorophyll b mainly) and caroten-

oids in leaves, which raised adaptability of the seedlings to 

lilac allelopathic post-action. Efficacy of use as the green-

manure of Raphanus sativus var. oliefera and Sinapis alba 
was higher as compared with Rumex patientia × R. tians-
chanicus and, especially, Sida hermaphrodita.

Key words: lilac allelopathic post-action, new crops, ami-

no acids, phenolic substances, photosynthetic pigments.
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ВАЦЛАВ БОРЕЙКО. 
До 250-річчя від дня народження

Висвітлено життєвий шлях і творчий доробок видатного ландшафтного архітектора Вацлава Борейка (1764–1854), 

який заклав в Україні ботанічний сад та чотири пейзажні парки. Описано сучасний стан цих парків.
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У період розквіту садово-паркового мистецт-

ва на Волині у XVII–XIX ст. найвидатнішими 

ландшафтними архітекторами були Діонісій 

Міклер (Деніс Мак-Клер), Кайзер та Вацлав 

Борейко. В своїй праці, присвяченій історії 

са дівництва в Польщі, Е. Янковський (Jan-

kow ski, 1923) відносить Борейка до видатних 

особистостей Волині.

Вацлав Борейко народився 16 квітня 1764 р. 

у с. Самостріли Луцького повіту Волинського 

воєводства (нині Корецький р-н Рівненської 

обл.) у заможній сім’ї житомирського чашника 

(придворний, який завідував винними погре-

бами й підносив напої до королівського сто-

лу) Яна-Павла Борейка.

Вацлав навчався в школі при монастирі піа-

рів у містечку Межиричі (нині с. Великі Ме-

жиричі Корецького р-ну Рівненської обл.), по 

закінченні якої вивчав право в Житомирі. В 

цьому місті він почав свою трудову діяльність 

помічником адвоката. Після цього деякий час 

працюв у трибуналі м. Любліна. Вацлав Бо-

рейко був обраний делегатом від Волинського 

воєводства до польського сейму і регулярно 

виїздив на його засідання до Варшави.

У 1799 р. Вацлав Борейко успадкував бать-

ківський маєток у с. Самостріли, у 1805 р. купив 

с. Висоцьк (нині Дубровицький р-н Рівнен-

ської обл.) (Hornowska, 1936; Kowałska, 1987).

У 1807 р. за поданням міністра освіти Росії 

В. Борейка було обрано членом-комісаром 

еду каційної комісії, створеної за ініціативою 

ві до мого педагога та громадського діяча Тадеу-

ша Чацького для впорядкування на вчаль но-

ви ховних фондів на Волині, Поділлі та Київ-

щині. Кілька років Борейко очолював цю комі-

сію. В 1832 р. він після 40-річної служби склав 

свої повноваження, залишившись почесним по-

печителем Рівненського повіту. Завдяки діяль-

ності Борейка було відкрито низку парафіяль-

них шкіл. Він приділяв багато уваги розвитку 

школи при монастирі піарів у с. Межиричі, 

мріяв про її перетворення на гімназію, виділяв 

кошти на її утримання. В своєму маєтку в с. Са-

мостріли він побудував капличку Межирець-

кого монастиря (Pamięt niki domowe, 1845).

22 червня 1854 р. Вацлав Борейко помер у 

с. Дідівщина (нині Фастівський р-н Київської 

обл.), де й був похований (Hornowska, 1936; 

Kowałska, 1987).

Вацлав Борейко — автор педагогічної праці 

“O wychowaniu dzieci” (1853), історико-гео гра  -

фічного нарису “Pamiętnik o Wołyniu”, який за-

лишився не опублікованим, а рукопис загу-

бився, та оригінальної публікації “Pamiętnik 

Waclawa Borejki o obyczajach і zwychajach” (Pa-

miętniki domowe, 1845), яка становить значний 

науковий інтерес для істориків, етнографів та 

спеціалістів з етики.

Одним з найважливіших аспектів багато-

гран ної діяльності В. Борейка було ландшафт-

не садівництво. Він підтримував тісні кон-

такти з ботанічними садами Відня, Парижа, 

Кременця, Пулав, передавав ботанічним садам 

і лю бителям рослини та насіння рідкісних ви-

дів. Так, до Кременецького ботанічного саду 
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надходило стільки заявок на придбання на-

сіння азалії понтійської (рододендрона жовто-

го — Rhododendron luteum Sweet.), що сад був не 

в змозі їх забезпечити. Директор ботанічного 

саду Віллібальд Бессер звернувся до Вацлава 

Борейка з проханням допомогти в цій справі. 

Борейко передав Кременецькому ботанічному 

саду велику кількість насіння азалії, зібраного 

в природі: таким чином він зробив значний 

внесок у розповсюдження цієї рослини в Єв-

ропі (Мельник, 2008; Besser, 1810; Jankowski, 

1923). Віллібальд Бессер високо цінував Вац-

лава Борейка як ботаніка та ландшафтного 

ар хітектора і назвав на його честь один із ви-

дів шипшин — Rosa borejkiana.

Вацлав Борейко заклав англійські сади в 

містечку Висоцьк на Волині, у Володарці, 

Мо товилівці (нині Фастівський р-н) та в Сол-

танівці (нині Васильківський р-н) на Київщи-

ні, а в родовому маєтку в с. Самостріли — пер-

ший на Волині приватний ботанічний сад. 

У літературі дуже мало відомостей про сади 

В. Борейка. Наявна інформація дає підставу 

Рис. 1. Пейзажний парк у Мотовилівці на Київщині. Рисунок Наполеона Орди

Figure 1. Landscape garden in Motovylivka in Kyiv region. Illustration of Napoleon Orda

Рис. 2. Пейзажний парк у Мотовилівці. Сучасний 

вигляд

Figure 2. Landscape garden in Motovylivka. Modern state
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вважати, що вони відзначалися значною різ-

номанітністю рослин. Так, у Володарському 

парку влітку на відкритому повітрі зростали 

величні пальми, алое, апельсини та лимони, 

які взимку повертали до оранжерей. В оран-

жереях вирощували також орхідеї (Aftanazy, 

1993). Багато екзотичних рослин зростало в 

приватному ботанічному саду В. Борейка в 

с. Самостріли, зокрема платани і тюльпанові 

дерева у відкритому ґрунті та лаври в тепли-

цях. У 1805 р. цей сад відвідала княгиня Ізабе-

ла Чарторийська, яка була великим знавцем і 

пропагандистом англійських садів у Польщі. 

Вона була задоволена побаченим і зазначила 

«Widziałam rzecz osobliwą: bоtanikę w kontuszu» 

(бачила річ особливу — ботаніку в кунтушу *) 

(Jankowski, 1923). Після смерті Борейка його 

ботанічний сад відійшов до нових господарів 

і проіснував до 1880 р. Окремі платани дожи-

ли до 1950 р.

При ботанічному саду функціонувала шко-

ла садівників, яка впродовж 30 років готувала 

висококваліфікованих спеціалістів (Jankow-

ski, 1923). Два закладені В. Борейком парки 

збереглися до наших днів у Мотовилівці та 

Висоцьку.

Присадибний парк у Мотовилівці було 

закладено на високому березі р. Стугна, де 

збереглися залишки давніх оборонних валів 

(Af tanazy, 1993). Парк створено на основі при-

родної діброви. Окрім величних дубів череш-

чатих, збереглися поодинокі старі дерева ли-

пи серцелистої, густо покриті омелою, груші 

та одне дерево сосни. Коли на цій території 

розташовувалася Київська дослідна станція 

Інституту овочівництва та баштанства УААН, 

проводився догляд за парком, були сформо-

вані ялинові та туєві алеї. Після розформуван-

ня дослідної станції територія парку по кри-

лася густими непрохідними заростями акації, 

берези бородавчастої, клена гостролистого, 

бруслини бородавчастої, бирючини, свиди-

ни, бузини трав’янистої. Цей чудовий пей-

зажний парк Вацлава Борейка потребує ре-

конструкції та збереження.

Рис. 3. Борейків парк у Висоцьку (Рівненська обл.)

Figure 3. Boreyko’s landscape garden in Vysotsk (Rivne 

region)

До наших днів у хорошому стані зберігся 

англійський сад, закладений Вацлавом Бо-

рейком на місці давнього городища у Висоць-

ку (Aftanazy, 1993), який місцеві жителі нази-

вають «Борейковим парком». На округлому 

підвищенні мальовничого берега р. Горинь на 

площі 2,5 га зростають величні 200-річні дере-

ва місцевої флори: граб, клен гостролистий, 

липа серцелиста, ясен високий та інтродуко-

вана модрина європейська. Цей парк є гідним 

пам’ятником видатному ландшафтному архі-

тектору і заслуговує охорони на правах парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загаль-

нодержавного значення.

Цікаво, що на малій батьківщині В. Борейка — 

в с. Самостріли народився і провів перші десять 

років видатний український ботанік академік 

В.І. Липський. У дитинстві він не міг не бачити 

величних платанів, тюльпанових дерев та лаврів, 

які зростали в саду Борейка. Дитячі враження від 

екзотичних рослин могли вплинути на станов-

лення В.І. Липського як ботаніка та географа.* Кунтуш — старовинний польський чоловічий одяг.
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ВАЦЛАВ БОРЕЙКО.

К 250-летию со дня рождения

Освещены жизненный путь и творческое наследие 

выдающегося ландшафтного архитектора Вацлава 

Борейко (1764–1854), который заложил в Украине 

ботанический сад и четыре пейзажных парка. Описа-

но современное состояние этих парков.

Ключевые слова: Вацлав Борейко, ландшафтный ар-

хитектор, английские парки, ботанический сад, Во-

лынь, Киевщина.
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WACLAW BOREYKO.

The 250 th Anniversary of the birth

The paper is devoted to life and creative achievement of 

eminent landscape architect Waclaw Boreyko,who laid 

botanical garden and four landscape gardens in Ukraine. 

Modern state of Boreyko’s landscape gardens are des-

cribed.

Key words: Waclaw Boreyko, landscape architect, english 

garden, botanical garden, Volhynia, Kyiv region.
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