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ФОРМУВАННЯ ГЕНЕТИКО-ЕКОСИСТЕМНОЇ КОНЦЕПЦІЇ
В ІНТРОДУКЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Мета — сформувати генетико-екосистемну концепцію — системний погляд на інтродукційний процес як на фунда-

ментальну складову розвитку популяцій, біоценозів, екосистем.

Матеріал та методи. Об’єкт дослідження — процес (феномен) розселення живих організмів біосфери. Предмет до-

слідження — інтродукційний процес у зв’язку з процесами антропогенного та природного розселення (на прикладі інтро-

дукції рослин). Використано такі методи: літературно-аналітичний, предметно-аналітичний, системно-струк тур-

ний, порівняльний, теоретичного узагальнення.

Результати. Узгоджено основні терміни, які визначають різні способи розселення організмів. Обґрунтовано деякі 

взаємозумовлюючі поняття і терміни, зокрема «спонтанне антропогенне розселення», «індуковане антропогенне роз-

селення», «індукована антропогенна міграція», «оптимізуюча інтродукція», «індукована антропогенна експансія», 

«індукований потік генів», «культурпопуляційна система», «загальна популяційна система виду». Запропоновано ба-

зові алгоритми інтродукційного процесу. Виділено критерії, які вказують на глибинні зв’язки між типами розселення. 

Запропоновано системне визначення поняття «інтродукція організмів».

Висновки. Інтродукцію рослин можна розглядати як: 1) зумовлену господарською і науковою діяльністю людства, 

тобто як індуковану форму антропохорії, 2) спосіб речовинно-енерго-інформаційної взаємодії між екосистемами су-

часної біосфери, 3) складову глобального процесу розселення (експансії та міграції) живих істот. Роль інтродукційно-

го процесу у сучасній біосфері збільшується в міру антропогенної трансформації природних та формування штучних 

екосистем. Формування генетико-екосистемних уявлень сприятиме вдосконаленню теорії інтродукції рослин як за-

собу керованого впливу на процес розвитку екосистем, біоценозів, популяцій організмів шляхом направленого перемі-

щення речовини, енергії та інформації. Подальше розроблення запропонованої концепції (в контексті екосоціального 

підходу) сприятиме становленню системної парадигми інтродукції рослин, розвитку загальної теорії інтродукції ор-

ганізмів.

Ключові слова: інтродукційний процес, розселення живих організмів, експансія, міграція, генофонд, генопласт, 

потік генів, інтродукція рослин.
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Ідея зв’язку між феноменом «тиску життя», 

який відбувається внаслідок росту і розселен-

ня живих організмів, та феноменом еволюції 

сучасної біосфери закладена у творах В.І. Вер-

надського [4]. Значення природного розсе-

лення для формо- і видоутворення, розвитку 

популяцій, біоценозів та екосистем показано 

в низці праць вітчизняних і зарубіжних авто-

рів [8, 24—27 та ін.]. Явище антропогенного 

розселення розглядається у літературі, присвя-

ченій інвазіям [15]. 

У міру еволюції сучасної біосфери, приско-

реного формування глобального екосоціаль-

ного середовища швидко змінюється насам-

перед склад біологічних істот, зокрема рослин, 

які розселяються і можуть бути введені в ту чи 

іншу екосистему. З’являються селекційно змі-

нені, генетично модифіковані та навіть штучні 

живі організми. Одночасно відбувається при-

скорення антропогенної трансформації природ-

них і виникнення антропогенних екосистем 

[12, 16, 18, 22]. Таким чином, на тлі знач ного 

збіднення природного біорізноманіття сучас ної біо-

сфери спостерігається інтенсивне збільшення в 

ній кількості різноманітних біосис тем (біологіч-

них організмів та біокосних систем) ант ро по ген-

ного походження, відповідно, змінюються алгорит-

ми розселення її живих істот. У загальному обсязі 
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розселення зменшується частка експансій і 

міграцій, зумовлених переважно природними 

чинниками, та зростає частка антропогенних 

експансій і міграцій. Завдяки збільшенню мас-

штабів антропогенного розселення, зокрема 

внаслідок інтродукції (введення в екосисте-

ми) рослин, має місце кількісна та якісна змі-

на міграційних потоків живої речовини. Ін-

тродукційний процес стає важливою ознакою 

і чинником антропогенної трансформації біо-

сфери на всіх рівнях її організації [17, 18, 23], 

насамперед — на екосистемному рівні. Наве-

дені міркування покладено в основу формуван-

ня ге нетико-екосистемного погляду на інтро-

дукцію організмів як один з характерних для 

розвитку сучасної біосфери способів обміну 

речовиною, енергією та інформацією між її 

екосистемами, чинник утворення та еволюції 

екосистем — природних, природних антропо-

генно змінених, антропогенних. Відповідно до 

ге нетико-еко системних уявлень інтродукцію рос-

лин ми розглядаємо насамперед як засіб керова-

ного впливу людини на природне і штучне середо-

вище — екосоціальний простір.

Мета досліджень — сформувати генетико-

еко системну концепцію, тобто системний по-

гляд на інтродукційний процес як на фунда-

ментальну складову розвитку популяцій, біо-

ценозів та екосистем сучасної біосфери. 

Для досягнення мети було поставлено такі 

завдання: 1) на основі уявлень про речовинно-

енерго-інформаційну взаємодію між популя-

ціями, біоценозами та екосистемами сучасної 

біосфери з’ясувати передумови розвитку гене-

тико-екосистемного погляду на інтродукцій-

ний процес; 2) показати взаємозв’язок між по-

няттями «розселення» та «інтродукція» живих 

організмів; 3) виявити зв’язки між інтродук-

ційним розселенням й іншими формами ант-

ропогенного, а також природного розселення 

живих істот сучасної біосфери; 4) визначити 

алгоритми інтродукційного процесу; 5) ви-

ділити головні критерії для формулювання 

системного визначення поняття «інтродукція 

жи вих організмів»; 6) запропонувати сучасне 

системне визначення інтродукційного проце-

су; 7) визначити перспективи проведення ін-

тродукційних досліджень з урахуванням по-

ложень генетико-екосистемної концепції.

Матеріал та методи

Об’єктом наших досліджень був процес роз-

селення живих організмів сучасної біосфери, 

а предметом — генетико-екосистемний аспект 

ін тродукційного процесу, як однієї з форм ан-

тропогенного розселення. 

Із методів досліджень застосовано літе ра-

тур но-аналітичний, предметно-ана лі тич ний, 

сис темно-структурний, порівняльний, теоре-

тичного узагальнення. 

Результати та обговорення 

Концептуальні основи формування генетико-еко -
системних уявлень в інтродукції рослин. У гло-

бальному вимірі теорія і практика інтродукцій-

ної діяльності мають своєчасно узгоджуватись 

із сучасною стратегією виживання та розвитку 

людства, без чого неможливо визначити акту-

альність досліджень, а також стратегію і зав-

дання цього важливого та перспективного за-

собу впливу на локальні екосистеми, ланд-

шафти і сучасну біосферу [23]. Удосконалення 

методології інтродукції рослин — перманент-

ний процес, який визначається особ ливостями 

розвитку насамперед урбоекосистем, збіль-

шенням кількості негативних чин  ни ків серед-

овища, ускладненням механізмів взаємодії між 

абіотичними, біотичними та соціокультурни-

ми чинниками, які спільно діють на організми. 

Тому розроблення генетико-еко системної кон-

цепції для застосування в сучасних інтродук-

ційних дослідженнях пов’язане насамперед з 

необхідністю узгодження положень теорії ін-

тродукції рослин із системою екологічних та 

соціоекологічних знань, результатом чого має 

стати інтегрування нових і традиційних її мето-

дів та підходів в єдиний тео ретико-мето до ло-

гічний комплекс. Адже предметом сучасних ін-

тродукційних та екологічних досліджень є низ-

ка спільних біологічних і соціогуманітарних 

аспектів — біоекологічних, ме тодологічних, при-

родоохоронних, со ціаль но- економічних, мо-

раль но-етичних, правових то що. У зв’язку з 

цим увагу було зосереджено на необхідності 
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розроблення відповідної інтегративної пара-

дигми — екосоціального підходу. Головна його 

особливість полягає в тому, що інтродукція 

рослин, як складний соціокультурний феномен, 

розглядається на різних рівнях пізнання: еко-

філософському, тео ре тико-ме то до ло гіч но му, ме -

то дико-при клад но му, а отже, за низкою ас пек-

тів — як складний багаторівневий процес [22]. 

Генетико-еко сис темна концепція запропоно-

вана і розробляється насамперед у контексті 

формування інтегративного, а точніше — сис-

темно-ін те гра тивного підходу як один з важ-

ливих аспектів комплексних інтродукційних 

досліджень, що може суттєво підвищити нау-

ковий статус теорії та рівень її пізнавальних 

можливостей [9, 28]. Адже на сьогодні створе-

но багато регіональних теорій інтродукції, які 

містять ідеї і практичні дії щодо переселення 

певних груп рослин у конкретні природні та 

соціально- еко номічні умови. Проте відсутня 

формалізована загальна теорія інтродукції, 

яка передбачає логічний зв’язок між окремими 

уза гальнення ми, гіпотезами та законами [2]. 

Побудова такої теорії пов’язана зі становлен-

ням системної (інтегративної, біосоціокуль-

турної) парадигми інтродукції рослин [17].

Відповідно до інформаційної концепції ін-

тродукції деревних рослин інтродукційний про-

цес можна розглядати як процес відбору, пе-

ренесення (введення в культуру) генетичної 

інформації із природного ареалу носія цієї ін-

формації до пункту інтродукції [14]. Очевид-

но, що з точки зору сучасної екології, в усіх 

варіантах такого перенесення має місце взає-

модія, тобто потік речовини, енергії та інфор-

мації, спрямований з однієї екосистеми в ін шу, 

обрану людиною. Адже як «природний ареал» 

(зокрема будь-яка популяція, консорція), так 

і «пункт інтродукції» є частиною однієї, двох 

або деякої (необмеженої) кількості екосистем 

одного або різних типів. Досліджен ня розсе-

лення живих істот як процесу ре чо винно-енер-

го-інформаційного обміну, що від бувається на 

різних рівнях організації сучасної біосфери, 

дає змогу розглядати інтродукційний процес 

як особливу форму взаємодії між її живими 

системами, тобто на популяційному, фітоце-

нотичному, біоценотичному та екосистемно-

му рівнях (при цьому завжди взаємодіють ге-

нопласти екосистем).

Розроблення основних положень генетико-еко-
системної концепції інтродукції рослин у кон-
тексті уявлень про розселення живих організмів. 
Розселення рослин прийнято визначати як 

розширення ареалу виду внаслідок розсіюван-

ня діаспор рослин та їх натуралізації на нових 

місцях [1]. За В. Грантом [8], розселення орга-

нізмів — це переміщення у просторі особин, їх 

спор, гамет або особливих органів. Воно може 

відбуватися як у межах території, зайнятої цим 

видом, так і на території, не зайнятої ним. У 

першому варіанті йдеться про міграцію орга-

нізмів, у другому — про їх експансію. Б.А. Би-

ков [3] визначає антропогенне розселення видів 
як процес їх випадкового розселення тими чи 

тими транспортними артеріями (міжконти-

нентальним та внутрішньокон тинентальним 

транспортом, каналами, які з’єд нують морські 

басейни), а також як випадкове завезення тва-

рин та рослин під час інтродукції. 

Проте існує аналогічне поняття «антропо-

хорія» і зокрема «ненавмисна» та «навмисна 

антропохорія» [1]. Вживання терміна «нав-

мис на антропохорія» як синоніму біологічно-

го поняття «інтродукція» видається нам ціл-

ком виправданим, оскільки він використову-

ється для позначення способу поширення 

діаспор і пов’язується з культурою організмів. 

Тому для термінологічного узгодження зазна-

чених тотожних понять було запропоновано 

терміни «спонтанне антропогенне розселення» 

(випадкове, неусвідомлене або ненавмисне пе-

ренесення організмів людиною) та «індуковане 

антропогенне розселення» (усвідомлене, або ці-

леспрямоване введення організмів в екосис-

теми) [17, 23]. Для уніфікації відомих понять 

та термінів, пов’язаних з виокремленням і до-

слідженням низки способів природного та ан-

т ропогенного розселення у біосфері живих іс-

тот потрібно чітко розуміти характер взає мо-

зв’язку між різними його типами, підтипами і 

формами, тобто категоріями (табл. 1).

Термін «індуковане антропогенне розселен-

ня» відображує визначальну роль людини в 
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процесах експансії та міграції організмів, 

оскільки в результаті усвідомленого їх пересе-

лення в біосфері утворюється якісно нова 

форма ре човинно-енерго-інформаційного об-

міну між підсистемами: біокосними структу-

рами — еко системами, а також біотичними 

угрупованнями — біоценозами, фітоценоза-

ми, популяціями, консорціями тощо. Такий 

погляд не суперечить традиційним визначен-

ням понять «інтродукція рослин» і «розселен-

ня рослин».

Для системного дослідження процесів вза-

ємодії між природними та культурними попу-

ляціями важливо розрізняти поняття «природ-

на», «культурпопуляційна», а також «загальна 

популяційна система виду». Відповідні визна-

чення сформульовані нами на основі уявлень 

про культигенний ареал, який, за Б.М. Голов кі-

ним (1988), виникає та формується поза ме жа-

ми сучасного природного поширення таксона 

і безпосередньо пов’язаний з його культиву-

ванням. На думку вченого, зміст цього тер мі-

на охоплює щонайменше дві градації, названі 

ним «культигенним натуралізованим» та «куль-

тигенним інтродукційним ареалом». У межах пер-

шого ареалу культура рослин надає поштовх до 

натуралізації інтродуценту, будучи відправ-

ним пунктом наступного входження його в 

місцеві рослинні угруповання [6].

Природна популяційна система виду — вся су-

купність взаємодіючих природних популяцій 

виду. Культурпопуляційна система виду — функ-

Таблиця 1. Співпідпорядкованість (взаємоузгодженість) понять і термінів, які визначають способи 
розселення організмів (за категоріями) 

Table 1. Subordination (mutual coherence) of concepts and terms that indicate how organisms are distributed 
(by the category)

Категорія 

розселення 
Розподіл понять у межах категорій розселення

Тип Природне розселення Антропогенне розселення (антропохорія) 

Підтип — Спонтанне антропогенне 

розселення (ненавмисна 

антропохорія)

Індуковане антропогенне роз-

селення (навмисна антропо-

хорія)

Форма Зоохорія, балістохорія, 

анемохорія та інші 

форми

Агестохорія, ергазіхорія, 

спейрохорія та інші форми

Інтродукція, реінтродукція

ціонально об’єднана речовинно-енерго-ін фор-

маційними зв’язками в межах культигенного 

ареалу система культигенних популяцій, зокре-

ма інтродукційних популяцій, інт ро дук ційних 

демів (поодиноких організмів-за снов ників), між 

якими можлива (й періодично відбувається) 

міграція певних одиниць розселення — діа-

спор, організмів, біотичних угруповань. Загаль-

на популяційна система ви ду — сукупність взає-

модіючих або здатних до ре чо вин но-енерго-

ін формаційної взаємодії при род них та культи-

генних популяцій функціонально об’єднаних 

у межах природного і культигенного ареалів. 

Розроблення генетико-екосистемної кон-

цепції передбачає також обґрунтування по-

няття «індукований потік генів» [19]. У класич-

ному розумінні потік генів відбувається в ме-

жах існуючої популяційної системи виду, тоб то 

всередині популяції або між популяціями. 

Цей процес є генетичною частиною міграції, 

оскільки включає імміграцію і схрещування 

між іммігрантами та членами місцевої попу-

ляції, в результаті яких до генофонду-ре ци-

пієнта вводяться чужорідні гени. Потік генів 

залежить насамперед від процесу розселення, 

який становить його фізичну основу. Від ін-

тенсивності імміграції, а також від різниці у 

частоті цього алеля між популяцією-донором 

і популяцією (або субпопуляцією)-ре ци пієн-

том залежить швидкість зміни частоти гена в 

популяції [8]. Індукований потік генів — явище 

штучного перенесення генів у межах загаль-
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ної популяційної системи виду, яке виникає 

під час індукованої антропогенної міграції.

Введене академіком М.А. Голубцем понят-

тя «генопласт» (сукупність генотипів і гено-

фондів усіх організмів та популяцій екосисте-

ми [7]) дасть змогу, у майбутньому розширити 

розуміння поняття «потік генів», адже він зав-

жди спрямований від генопласта-донора у бік 

генопласта-реципієнта. Під час розселення 

організмів обмін генетичною інформацією 

відбувається як між генофондами популяцій 

(субпопуляцій), різновидів та рас (у системі 

генофонд—генофонд), так і між генопласта-

ми різних за походженням біоценозів (у сис-

темах генопласт—генопласт та генофонд—

генопласт, екосистема—екосистема). Під час 

природної та антропогенної міграції просто-

рове переміщення організмів і перенесення 

генів може здійснюватися в межах усієї попу-

ляційної системи виду, відбуваючись в одному 

або зустрічних напрямках. Таким чином, від-

бувається взаємодія: 1) між окремими при-

родними популяціями в межах природної по-

пуляційної системи, 2) між окремими культи-

генними популяціями в межах культигенного 

ареалу (культурпопуляційної системи), 3) між 

природними і культигенними популяціями, 

тобто в межах загальної популяційної систе-

ми, 4) між організмами в межах певної при-

родної популяції, 5) між організмами в межах 

певної культигенної популяції. У процесі при-

родної та антропогенної експансії просторове 

переміщення організмів і перенесення генів 

може бути також спрямованим: 1) за межі за-

гальної популяційної системи, відбуваючись 

у межах певної системи біоценоз—біоценоз; 

2) за межі загальної популяційної системи з 

утворенням нового біоценозу та, відповідно, 

екосистеми (шляхом заселення місць згарищ 

(стерилізованих територій), промислових від-

валів, територій, які утворилися внаслідок вул-

канічної активності тощо). 

Можливі варіанти речовинно-енерго-ін фор-

маційного обміну між різноманітними екосис-

темами під час розселення наведено на рис. 1.

Шляхом заселення нових екотопів формують-

ся, зокрема, так звані біотехноценози. Во ни існу-

Епрx Езмy Ештz

Ештx Епрy
Езмz

Езмx
Ештy Епрz

Рис. 1. Деякі можливі напрямки просторового пе-

реміщення організмів та перенесення генів (у ме-

жах та за межі популяційної системи виду) під час 

при родного та антропогенного розселення. Екосис-

теми: Епр — природна; Езм — природна антропоген-

но змінена; Ешт
 
— антропогенна (штучна). Шляхи 

розселення живих організмів:  напрямок природ-

ної міграції;  напрямок природної експансії; 

 напрямок спонтанної антропогенної міграції; 

 напрямок спонтанної антропогенної експансії; 

 напрямок індукованої антропогенної міграції 

(оптимізуюча інтродукція);  напрямок індукова-

ної антропогенної експансії (первинна інтродукція); 

X, Y, Z — комплекси діючих чинників (в екосистемі)

Fig. 1. Some possible ways of spatial displacement of or-

ganisms and genetic flow (within and beyond population 

system of species) in process of natural and anthropogen-

ic dispersal. Ecosystems: Епр — native (NE); Езм
 
— an-

thropogenically changed native (AChNE); Ешт
 
— an-

thropogenic (artificial) (AE). Ways of dispersal of living 

organisms:  native migration vector;  native ex-

pansion vector; spontaneous anthropogenic migra-

tion vector;  spontaneous anthropogenic expansion 

vector;  induced anthropogenic migration vector 

(optimizing introduction);  induced anthropogenic 

expansion vector (primary introduction); X, Y, Z — com-

plex of active factors (in the ecosystem)

ють у будь-яких технічних системах, у котрих 

відбувається життя живих організмів та людини, 

наприклад, на космічних кораб лях, підводних 

човнах [29]. До нових (потенційних) екотопів ми 

відносимо також (за В.В. Добровольським [12] та 

іншими дослідниками) майданчики промислових 
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підприємств, транспортні шляхи, тепличні ком-

плекси, торговельні центри, адміністративні 

будівлі або споруди, житлові мікрорайони, при-

міщення тощо [18]. У результаті заселення жи-

вими організмами зазначених штучних екотопів 

формуються штучні (антропогенні) екосис те-

ми. Можливі варіанти первинного заселення 

нових екотопів наведено на рис. 2.

В усіх варіантах індукованого антропогенного 

розселення, тобто у випадках як індукованої ан-

тропогенної експансії, так і індукованої ант ро по-

генної міграції, відбувається введення в пев ну 

екосистему якісно нової генетичної інформа-

ції шляхом інтродукційного збагачення її гено-

пласта. Аналогічно може відбуватися збага-

чення генофонду природної або культигенної по-

пу ляції певного інтродукованого виду, зок ре ма 

шляхом введення певних генотипів штучно 

змінених або відібраних у межах загальної по-

пуляційної системи організмів. Індуковане ан-

тропогенне розселення (а саме, міграцію) ор-

ганізмів у межах ареалу виду ми пропонуємо 

називати «оптимізуюча інтродукція».

Отже, індукована антропогенна міграція, або 

оптимізуюча інтродукція, — це процес введен-

ня до генопласта певної екосистеми якісно 

нової спадкової інформації (підвидів, різно-

видів, рас, форм, сортів) певного виду, пред-

ставники якого більшою або меншою мірою 

наявні в цій екосистемі. Зазначений процес 

характеризується штучним перенесенням ге-

нів у межах загальної популяційної системи 

виду (тобто в межах природного або культи-

генного ареалу) та здійснюється з метою поліп-

шення генетичної структури (природних або 

культигенних) популяцій, підвищення їх еко-

логічної стійкості, природоохоронної і госпо-

дарської цінності. Прикладами індукованої 

ан тропогенної міграції є поступове, зазвичай 

тривале формування генофондових колекцій 

певного охоронного виду в умовах ex situ, 

створення географічних культур лісових по-

рід, акліматизація та широке впровадження 

нових сортів цінних промислових культур у 

районах їх традиційного вирощування. Част-

ка індукованої антропогенної міграції серед 

інших типів антропогенного розселення орга-

нізмів невпинно зростає внаслідок залучення 

в агроценози дедалі більшої кількості селек-

ційно змінених і генетично модифікованих 

сортів рослин.

 За нашим визначенням, індукована антро-

погенна експансія — це процес штучного пере-

несення генів за межі загальної популяційної 

системи виду, тобто цілеспрямоване (усвідом-

лене) переселення організмів за межі їх при-

родного або культигенного ареалу, яке здій-

снюється для поліпшення видової структури 

біоценозів, їх екологічної стійкості, природо-

охоронної цінності, господарського викорис-

тання шляхом введення до генопластів еко-

систем якісно нової спадкової інформації. При-

кладами індукованої антропогенної експансії 

є впровадження в культуру за межами їх ареа-

лів (уперше) таких рослин, як картопля, куку-

рудза, томат, цукровий буряк в Європі, гевея в 

тропічних країнах, арахіс в Африці [10].

Генетико-екосистемний погляд відіграє важ-

ливу роль у пізнанні механізмів та шляхів роз-

селення організмів, оскільки виникає можли-

вість для розвитку теорії інтродукції рослин, 

зокрема її категоріально-понятійного апарату. 

Таким чином, у науковий дискурс та сучасну 

Екосистема Новий екотоп 

Біоценоз 

Xi

Рис. 2. Експансія живих організмів у нові екотопи 

природного або антропогенного походження. Шляхи 

експансії живих організмів:  напрямок природної 

експансії;  напрямок спонтанної антропогенної 

експансії;  напрямок індукованої антропогенної 

експансії (первинна інтродукція); X
i
 — комплекс ді-

ючих чинників (в екосистемі) 

Fig. 2. Expansion of living organisms in new ecotopes which 

have been created in a result of natural and anthropogenic 

phenomenon. Ways of expansion of living organisms:  

native expansion vector;  spontaneous anthropogenic 

migration vector;   induced an thropogenic expansion 

vector (primary introduction); X
i
 — complex of active fac-

tors (in the ecosystem)
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парадигму інтродукції рослин обґрунтовано 

може бути включена низка взаємозумов лю-

ючих понять: «спонтанне антропогенне розсе-

лення», «індуковане антропогенне розселення», 

«індукована антропогенна міграція», «оптимі-

зуюча інтродукція», «індукована антропогенна 

експансія», «індукований потік генів», «культур-

популяційна система», «загальна популяційна 

система виду» тощо.

Алгоритми здійснення та критерії інтро-
дукційного процесу у контексті генетико-еко-
сис темної концепції. Визначення оптимальних 

шляхів збагачення генопластів, створення по-

пуляцій, фітоценозів, біоценозів для промисло-

вого використання, оптимізації довкілля, фор-

мування ландшафтів певного типу (ландшаф-

тного середовища) [20] доцільно проводити 

шляхом розроблення алгоритмів уведення орга-

нізмів в екосистеми (рис. 3).

Оскільки особливості розселення зумовле-

ні характером антропогенної трансформації 

як організмів, так і екосистем, до яких ці орга-

нізми вводять, з метою проведення відповід-

них системних досліджень алгоритми розсе-

лення потрібно визначати насамперед у 

зв’язку із зазначеними вихідними параметра-

ми, тобто за ступенем «штучності» організмів 

та екосистем. Для визначення множини мож-

ливих варіантів здійснення інтродукції рос-

лин запропоновано застосовувати підхід на 

основі методу багатовимірних матриць [20]. У 

таблиці матричного типу можна врахувати 

різноманіття як організмів, так і екосистем, 

які розглядаються (табл. 2).

Синтез
організмів

АдаптаціяD

Перенесення 
за межі
ареалу 

Селекція 
або генна

модифікація   

Селекція
або генна

модифікація 

Відбір
організмів 

Адаптація
Відбір

організмів 

АдаптаціяC

B

A

Відбір
організмів 

Адаптація

Перенесення
за межі 
ареалу

Використання 
організмів

Використання 
організмів

Використання 
організмів

Використання 
організмів

Рис. 3. Базові алгоритми інтродукційного процесу, визначені у зв’язку з використанням живих організмів в еко-

системах: алгоритм А — введення якісно нової генетичної інформації шляхом інтеграції до певної екосистеми 

відібраних чужинних (алохтонних) організмів; алгоритм B — введення якісно нової генетичної інформації шля-

хом інтеграції до екосистеми місцевих (автохтонних) організмів, трансформованих у результаті селекції або ге-

нетичної модифікації; алгоритм C — введення якісно нової генетичної інформації шляхом інтеграції до екосис-

теми чужинних організмів, трансформованих методами селекції або в результаті генетичної модифікації; 

алгоритм D — введення якісно нової генетичної інформації шляхом створення та наступної інтеграції до певної 

екосистеми організмів, отриманих методами синтетичної біології

Fig. 3. Basic algorithms of the process of introduction defined in connection with the use of living organisms in ecosystems: 

algorithm A — introduction of qualitatively new genetic information by means of integration of selected alien (alloch-

thonic) organisms in some ecosystem; algorithm B — introduction of qualitatively new genetic information by means of 

integration of indigenous (autochthonous) organisms transformed in the process of selection or genetic modification; al-

gorithm C — introduction of qualitatively new genetic information by means of integration of alien organisms transformed 

by means of selection methods or in the result of genetic modification; algorithm D — introduction of qualitatively new 

genetic information by means of creation and further integration of organisms in some ecosystem obtained by method of 

synthetic biology
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Очевидно, що введення до екосистеми (на-

самперед до біогеоценозу як основної біохо-

рологічної одиниці [25]) нової спадкової ін-

формації може відбуватися у трьох напрямах: 

1) свідоме перенесення (переселення) та аклі-

матизація існуючих живих організмів у нові 

для них (природні або штучні) екосистеми 

(біо ценози), 2) введення до певної екосистеми 

живих організмів з якісно новою (для цієї сис-

теми) генетичною інформацією (селекційно 

змі нених, генетично модифікованих), 3) вве-

дення (у перспективі) до певної екосистеми 

штучних, отриманих методами синтетичної 

біо логії живих істот. Згідно з традиційними 

ви значеннями інтродукційного процесу (зо-

крема інтродукції рослин [13]), інтродукцією, 

або введенням якісно нових живих організмів 

в екологічні системи, можна вважати усвідом-

лене (цілеспрямоване) перенесення та акліма-

тизацію окремих особин або біотичних угру-

повань: 1) до умов природних екосистем, 2) до 

умов природних антропогенно змінених еко-

систем, 3) до умов антропогенних екосистем.

У всіх випадках цілеспрямоване введення 

до екосистеми будь-якого типу організмів-но-

сіїв якісно нової спадкової інформації є інва-

ріантною ознакою, яка дає змогу характери-

зувати інтродукційний процес як одну з форм 

антропогенного розселення організмів. При цьо-

му походження, джерела отримання та спо соби 

пристосування цих організмів вказують лише 

на алгоритм, тобто на послідовність дій інтро-

дуктора. Сутність інтродукції як процесу, який 

спричиняє якісну зміну на рівні генопластів 

та екосистем, у всіх варіантах залишається не-

змінною. Такий погляд дає змогу переосмис-

лити деякі відомі в теорії інтродукції рослин 

поняття. Зокрема «спонтанна», «прихована», 

«випадкова» та «ненавмисна інтродукція» най-

більше узгоджуються з поняттям спонтанного 

антропогенного розселення. Зро зуміло, що їх 

не можна ототожнювати з терміном «стихійна 

інтродукція», оскільки остання, так само, як і 

наукова інтродукція, являє собою цілеспря-

мовану дію людини, пов’язану із задоволен-

ням певних потреб. Застосування зазначених 

термінів в окремих наукових пуб лікаціях і, 

відповідно, терміна «навмисна інт родукція» 

не можна вважати обґрунтованим. 

З точки зору генетико-екосистемної концеп-

ції у глобальному процесі розселення живих іс-

тот процеси природного, спонтанного антро-

погенного та індукованого (тобто інтродукцій-

ного) антропогенного розселення організмів є 

взає мозв’язаними і взаємозумовленими [18, 19]. 

Отже, зазначені процеси слід розглядати 

Таблиця 2. Приклад визначення множини можливих варіантів введення рослин в екосистеми

Table 2. Example of definition of set of possible options of plant introduction into ecosystems

Рослини
Екосистеми

природні природні антропогенно змінені антропогенні

Природної флори Уведення рослин природ-

ної флори у природні еко-

системи *

Уведення рослин природної 

флори у природні антропо-

генно змінені екосистеми

Уведення рослин природ-

ної флори в антропогенні 

(штучні) екосистеми

Селекційно змінені Уведення селекційно змі-

нених рослин у природні 

екосистеми *

Уведення селекційно зміне-

них рослин у природні ан-

тропогенно змінені екосис-

теми

Уведення селекційно зміне-

них рослин в антропоген ні 

екосистеми

Генетично мо дифіко-

вані

Уведення генетично мо-

дифікованих рослин у 

природні екосистеми *

Уведення генетично модифі-

кованих рослин у природні 

ант ропогенно змінені екосис-

теми

Уведення генетично моди-

фікованих рослин в при-

родні антропогенно змі не-

ні екосистеми

* Можливості та доцільність практичної реалізації з’ясовують ([9] та ін.). 
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комплексно як взаємозалежні явища. Для 

тео ретичного обґрунтування концепції було 

виділено спільні критерії, які вказують на гли-

бинні зв’язки між типами розселення. Ці кри-

терії відповідають низці потенційних мож-

ливостей, а саме: 1) можливості потрапляння 

організмів у нові екосистеми (екотопи), 2) про-

ходження процесу акліматизації, 3) натура-

лізації, 4) розселення в межах нового екотопу 

та дрейфу генів, 5) інвазій, 6) реалізації прин-

ципу засновника, 7) тривалого існування но-

вих популяцій, 8) виникнення потоку генів 

між популяціями (демами) культурпопуляцій-

ної сис теми, 9) виникнення потоку генів між 

популяціями природної популяційної системи 

та куль турпопуляційної системи й, таким чи-

ном, утворення загальної популяційної систе-

ми, 10) можливості формоутворення, подаль-

шої адаптивної радіації та видоутворення [19]. 

На основі цих критеріїв запропоновано сучас-

не системне визначення поняття «інтродукція 

живих організмів», яке враховує всі можливі 

випадки свідомого їх введення у природні, ан-

тропогенно змінені та антропогенні екосисте-

ми. Йдеться як про організми природного по-

ходження, так і про селекційно змінені, гене-

тично модифіковані, а також штучно створені 

(методами синтетичної біології) живі істоти. 

У найширшому системному розумінні інтро-

дукційний процес — це усвідомлене (цілеспрямо-

ване) введення людиною в природні або штучні 

екосистеми будь-яких біологічних організмів з 

якісно новою (для цих систем) спадковою інфор-

мацію, яка природним чином інтегрується до 

генетичної структури генопласта біоценозу-ре-

ципієнта на всіх етапах його функціонування 

та розвитку [17]. Введення організмів в екосис-

теми можна розглядати як зумовлену господар-

ською і науковою діяльністю людства, тобто 

індуковану, форму антропохорії поряд з такими 

способами розселення, як зоохорія, балістохорія, 

анемохорія, гідрохорія [19].

Як один з варіантів практичного втілення 

ге нетико-екосистемного погляду важливим є 

досвід «моделювання інтродукції генетично мо-

дифікованих організмів у лабораторні та штуч-

ні екологічні системи» [5]. Дослідження було 

мотивоване тим, що інтродукція генетично 

модифікованих організмів у природні систе-

ми призводить до серйозних проблем, по в’я-

заних з небезпекою їх поширення. Для дослі-

дження закономірностей та наслідків інтро-

дукції генетично модифікованих мікроорга-

нізмів було розроблено підхід, який ґрунту-

ється на системному моделюванні формування 

і розвитку біотичного кругообігу в екосисте-

мах до та після інтродукції. Для кількісного 

аналізу сценаріїв із загальної моделі інтродук-

ції авторами використано програмне забезпе-

чення для системного моделювання STELLA 

(Hight Performance Systems, Inc., США). До-

слідники наголошують, що оцінку можливос-

тей та наслідків поширення генетично моди-

фікованих організмів у природних екосисте-

мах з допомогою системного моделювання 

потрібно проводити раніше за їх широке вико-

ристання у практиці [5]. 

Формування генетико-екосистемної пара-

дигми безпосередньо пов’язане з розвитком 

наукових знань про еволюцію біосфери, яка 

відбувається в міру трансформації природних 

ландшафтів, а також утворення дедалі більшої 

кількості різноманітних антропогенно зміне-

них та штучних екосистем, біоценозів, попу-

ляцій, живих організмів. Це дає змогу вдоско-

налювати і застосовувати сучасну теорію ін-

тродукції рослин як засіб керованого впливу 

на процес розвитку біосфери на всіх рівнях її 

організації шляхом направленого переміщен-

ня речовини, енергії та інформації. При цьому 

прогнозування ризиків, урахування особ ли-

востей впливу інтродуцентів на розвиток біо-

сфери стає пріоритетним напрямом інтродук-

ційних досліджень, а проблема створення штуч-

них популяцій, культурценозів і, таким чином, 

конструювання екосистем, їх оптимізації, ке-

рування процесами їх розвитку — життєво важ-

ливою проблемою сучасності. 

Висновки

1. Феномен розселення живих (біологічних) 

організмів — частина складного багаторівне-

вого процесу самоорганізації біосфери, спосіб 

речовинно-енерго-інформаційної взаємодії між 
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її живими системами (організмами, популяці-

ями, фітоценозами, біоценозами, екосисте-

мами). Він пов’язаний з процесами мінливос-

ті, відбору, формо- і видоутворення, присто-

сування організмів та розвитку екосистем.

2. Інтродукційний процес — складова гло-

бального процесу розподілу в просторі струк-

турних компонентів живої речовини (біосис-

тем), у якому взаємопов’язані процеси при-

родного і антропогенного їх розселення. Роль 

інтродукційного процесу у сучасній біосфері 

збільшується в міру антропогенної трансфор-

мації природних та формування штучних еко-

систем.

3. Інтродукцію рослин можна розглядати 

як: 1) зумовлену господарською і науковою 

діяльністю людства, тобто як індуковану фор-

му антропохорії, 2) спосіб речовинно-енерго-

інформаційної взаємодії між екосистемами су-

часної біосфери, 3) складову глобального про-

цесу розселення (експансії та міграції) жи вих 

істот.

 4. Найхарактернішою ознакою, яка відріз-

няє процес інтродукції від інших способів ан-

тропогенного розселення живих організмів, є 

усвідомлене (цілеспрямоване) введення в пев-

ний біоценоз нової генетичної інформації, що 

може супроводжуватися зміною його «еволю-

ційної долі», визначаючи особливості розвит-

ку відповідної екосистеми.

5. Прогнозування особливостей впливу ін-

тродуцентів на популяції, біоценози, екосисте-

ми, ландшафти, а також на розвиток сучасної 

біосфери є обов’язковою умовою інтродукцій-

ної роботи. Врахування екологічних ри  зиків 

та визначення можливостей цілеспрямованого 

впливу на екосистеми має стати пріоритетним 

напрямом інтродукційних досліджень. 

6. Сучасні системні визначення понять «ін-

тродукційний процес», «інтродукція живих ор-

ганізмів», «інтродукція рослин» мають охоп-

лювати всі можливі випадки усвідомленого 

(цілеспрямованого) введення у природні, ан-

тропогенно змінені та штучні екосистеми 

рослинних організмів природного походжен-

ня, селекційно змінених і генетично модифі-

кованих. 

7. Розвиток генетико-екосистемних уяв-

лень дає змогу вдосконалювати теорію інтро-

дукції рослин як засіб керованого впливу на 

процес розвитку сучасних екосистем, біоце-

нозів, популяцій, біотичних угруповань і 

окремих індивідуумів шляхом направленого 

переміщення речовини, енергії та інформації. 

Положення генетико-екосистемної концеп-

ції, розроблені у контексті екосоціального 

підходу, сприятимуть розвитку загальної тео-

рії інтродукції живих організмів. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНЕТИКО-ЭКОСИСТЕМНОЙ 

КОНЦЕПЦИИ В ИНТРОДУКЦИОННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ

Цель — сформировать генетико-экосистемную кон-

цепцию — системный взгляд на интродукционный 

процесс как на фундаментальную составляющую раз-

вития популяций, биоценозов, экосистем.

Материал и методы. Объект исследования — про-

цесс (феномен) расселения живых организмов био-

сферы. Предмет исследования — интродукционный 

процесс в связи с процессами антропогенного и при-

родного расселения (на примере интродукции расте-

ний). Использованы такие методы: литературно-ана-

литический, предметно-аналитический, сис тем но-струк -

турный, сравнительный, теоретического обобщения.

Результаты. Согласованы основные термины, обо-

значающие разные способы расселения организмов. 

Обоснованы некоторые взаимообусловливающие по-

нятия и термины, в частности «спонтанное антропо-

генное расселение», «индуцированное антропогенное 

расселение», «индуцированная антропогенная мигра-

ция», «оптимизирующая интродукция», «индуциро-

ванная антропогенная экспансия», «индуцированный 

поток генов», «культурпопуляционная система», «об-

щая популяционная система вида». Пред ло жены ба-

зовые алгоритмы интродукционного процесса. Выде-

лены критерии, указывающие на глубинные связи 

между типами расселения. Предложено системное 

определение понятия «интродукция организмов».

Выводы. Интродукцию растений можно рассмат-

ривать как: 1) обусловленную хозяйственной и науч-

ной деятельностью человечества, то есть как индуци-

рованную форму антропохории, 2) способ ве щест-

вен но-энерго-информационного взаимодействия меж-

ду экосистемами современной биосферы, 3) состав-

ляющую глобального процесса расселения (экспансии 

и миграции) живых существ. Роль интродукционного 

процесса в современной биосфере возрастает по мере 

трансформации природных и формирования искус-

ственных экосистем. Формирование генетико-эко-

системных представлений будет способствовать со-

вершенствованию теории интродукции растений, как 

средства управляемого воздействия на процесс раз-

вития экосистем, биоценозов, популяций организмов 

путем направленного перемещения вещества, энергии 

и информации. Дальнейшая разработка предложен-

ной концепции (в контексте экосоциального подхо-

да) будет способствовать становлению системной па-

радигмы интродукции растений, развитию общей 

теории интродукции организмов.

Ключевые слова: интродукционный процесс, расселе-

ние живых организмов, экспансия, миграция, гено-

фонд, генопласт, поток генов, интродукция растений. 

S.I. Sliusar

National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

FORMATION OF GENETIC AND ECOSYSTEMIC 

CONCEPTION IN INTRODUCTION RESEARCHES

Objective — to formate of genetic and ecosystemic con-

ception — system view of process of introduction as a fun-

damental part of development of populations, biocoeno-

sises, and ecosystems. 

Material and methods. Object of researches — process 

(phenomenon) of dispersal of living organisms in bio-

sphere. Subject of researches — process of introduction in 

relation with processes of anthropogenic and natural dis-

persal (using the example of plant introduction). We’ve 

used such methods as literary and analytical, subject and 

analytical, system and structural, comparative, and theo-

retical justification. 

Results. Main terms which indicate on different ways 

of dispersal of living organisms, have been coordinated. 

Some mutually causing conceptions and terms have been 
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proved, particularly: “spontaneous anthropogenic disper-

sal”, “induced anthropogenic dispersal”, “induced anthro-

pogenic migration”, “optimizing introduction”, “induced 

anthropogenic expansion”, “induced genetic flow”, “cul-

tural and populational system”, and “general populational 

species system”. Base algorithm of introduction process is 

proposed. Criterions that indicate on deep relations be-

tween all types of dispersal are featured. Modern system 

definition “introduction of organisms” of is offered.

Conclusions. Plant introduction can be considered as: 

1) process that determined by economic and scientifical 

activity of human beings, in other words induced form of 

anthropochoria, 2) way of interaction between substance, 

energy, information and ecosystems of modern biosphere, 

3) part of global dispersion process (expansion and migra-

tion) of living creatures. Role of introduction process in 

modern biosphere increases depending on anthropogenic 

transformation of natural ecosystems and formation of ar-

tificial ones. Formation of genetic and ecosystemic ideas 

will promote improvement of plant introduction theory as 

an instrument of leaded influence of development of eco-

systems, biocoenosises, and populations of organisms by 

means of directed displacement of the substance, energy 

and information. Further development of proposed con-

ception (in context of ecological and social approach) will 

help to establish system paradigm of plant introduction, 

and develop a general theory of organisms’ introduction. 

Key words: introduction process, dispersal of living organ-

isms, expansion, migration, resources of gene, genoplast, 

genetic flow, plant introduction.
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«КРИТИЧЕСКИЕ» ЭТАПЫ В ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
РАЗВИТИИ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ РАСТЕНИЙ

Рассматрены исторические аспекты изучения этапов индивидуального развития растений. Обсуждены закономер-

ности смены этапов онтогенеза. Показана разная степень их избирательности и чувствительности к определенным 

факторам среды (экологическим сигналам) в разные периоды онтогенеза. Проанализированы представления о «кри-

тических» периодах в онтогенезе растений, характеризующихся снижением их устойчивости на этом этапе разви-

тия и угнетением или отсутствием регенерационных процессов в организме. Подчеркнута роль П.Г. Светлова как 

основателя этого направления в науке. Приведена схема формирования «критических» состояний в процессе разви-

тия растений с позиций комбинированного (суммарного) действия экологических факторов. Обсуждены представле-

ния о скачкообразном спиральном развитии организмов со скоротечными (революционными) и плавными длительны-

ми (эволюционными) этапами. Межэтапные скоротечные периоды онтогенеза рассматриваются как наиболее 

уязвимые в жизни организмов, что объясняется большой затратой энергии в период формирования новых структур 

и, как следствие, снижением их устойчивости. Приведены примеры «критических» периодов в онтогенезе растений. 

Описанные закономерности смены этапов онтогенеза объясняются положениями информационно-энергетической 

теории развития организмов.

Ключевые слова: онтогенез, этапы онтогенеза, «критические» этапы в онтогенезе, интродукция растений, устой-

чивость растений на разных этапах их развития, скачкообразный характер онтогенеза, информационно-энер ге-

тическая концепция интродукции растений.
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Развитие организмов проявляется в диффе-

ренциации и специализации их компонентов. 

Процесс дифференциации сопровождается ин-

тегративными процессами, поскольку среди 

специализированных органов возникают та-

кие, функцией которых является осуществле-

ние взаимосвязи между компонентами це лост-

ного организма. В индивидуальном развитии 

все организмы проходят ряд последователь-

ных этапов, каждый из которых связан между 

собой, образуя единую онтогенетическую цепь 

[14], составляющими которой являются три 

процесса, которые проходят одновременно: 

рост, морфогенез и развитие. Роль и значение 

этих процессов на каждом этапе онтогенеза 

организмов существенно отличаются.

Истоки изучения процессов онтогенеза 

организмов можно найти в древнегреческой 

философии. Наиболее четко мысль о стадий-

ности развития всего живого сформулирована 

Гераклитом, а в последующем — Аристотелем 

и Гегелем [9]. Начало новому этапу иссле-

до ваний периодичности онтогенеза положил 

Г. Клебс [14]. Исследуя обмен веществ в про-

цессе онтогенеза растений, он обнаружил и 

описал ряд последовательных этапов при 

формирований генеративных органов, впер-

вые доказал важную роль условий среды в 

развитии организмов. На основе этих иссле-

дований Т.Д. Лысенко в начале 1930-х годов 

сформулировал концепцию стадийного раз-

вития растений. Согласно его представлени-

ям онтогенез семенного растения делится на 

ряд последовательных этапов, отличающихся 

по отношению к внешним условиям. В этой 

концепции считается обязательной опреде-

ленная последовательность прохождения от-

дельных стадий: до завершения предшест-

вующей не может наступить последующая 

стадия. При этом стадийные изменения необ-

ратимы, а факторы, необходимые для про-

хождения отдельных стадий, незаменимы. В 
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рамках концепции для однолетних злаков 

были выделены стадия яровизации и световая 

стадия. Впоследствии сотрудниками Т.Д. Лы-

сенко были выделены еще три последующие 

стадии развития высших растений. Выделе-

ние стадий онтогенеза по температурным и 

световым реакциям целого растения имеет 

большое значение для растениеводства, одна-

ко со временем такой подход перестал удов-

летворять физиологов растений.

Новые достижения в исследовании поэтап-

ного развития высших растений связаны с 

именем Ф.М. Куперман. Она предложила в 

1959 г. выделять 12 этапов морфофизиологи-

ческого развития растений [13]. Это научное 

направление получило дальнейшее развитие. 

Используя другие подходы, ряд исследовате-

лей предлагают свои классификации стадий-

ного развития растений. Например, в ботанике 

получило развитие популя ционно-онто ге не-

ти ческое направление исследований [18, 20]. 

Оно основано на выделении относительно дис-

кретных возрастных состояний растений (се-

мена, всходы, ювенильные, прематурные или 

имматурные, генеративные, сенильные) и ха-

рактеристике численности особей в каждом 

состоянии, что дает представление о возраст-

ном спектре популяций. Эти работы стали су-

щественным вкладом не только в фитоцено-

логию и популяционную биологию, но и в из-

учение индивидуального развития растений. 

В одной из последних своих работ А.А. Ура-

нов [20] описал 11 возрастных состояний и 

предположил возможность еще большей их 

детализации в зависимости от открытия но-

вых относительно дискретных фаз большого 

жизненного цикла растений. Развитие по пу-

ляционно-онтогенетических исследований не-

избежно приводит к проблеме дискретности 

онтогенеза, что отражается на структуре по-

пуляций и биоценоза в целом.

Таким образом, факт наличия определен-

ных этапов в онтогенезе растений не вызыва-

ет сомнений. Эти этапы отражают общую он-

тогенетическую цепь организма. Будучи еди-

ными и в своей взаимосвязи образующими 

целостный онтогенез, этапы индивидуального 

развития обладают относительной самостоя-

тельностью, специфическими особенностями 

и закономерностями. Каждой из последова-

тельных стадий соответствуют специфичес-

кий состав компонентов, их особая функцио-

нальная активность, что обусловлено как фи-

зиологическим состоянием организма, так и 

внешними условиями его существования.

На разных этапах развития живые организ-

мы неодинаково реагируют на воздействия 

абиотических и биотических факторов среды. 

Они проявляют разную избирательность и чув-

ствительность к определенным факторам (эко-

логическим сигналам) в разные периоды онто-

генеза. Это положение подтверждается много-

численными работами физиологов, ботаников 

и экологов. Анализ работ, раскрывающих об-

щие закономерности процессов онтогенеза жи-

вых организмов, привел к представлению о 

«критических» периодах в их развитии. Осно-

вателем этого направления считают П.Г. Свет-

лова, собравшего большой фактический ма-

териал по данному вопросу. Результатом его 

работ является важное обобщение: «критиче-

ский»  период — это период наибольшей чув-

ствительности организма в его развитии [19]. В 

такие периоды, по представлению П.Г. Свет-

лова, ослаблены или вовсе отсутствуют реге-

нерационные процессы в организме.

Повышенная чувствительность организма, 

определяющая его слабое звено в онтогенети-

ческой цепи организма, зависит от результата 

комбинированного (суммарного) действия 

эко логических факторов. Обобщение данных 

показало, что существуют три основных типа 

эффектов от их совместного действия: адди-

тивность (от лат. аdditio — прибавление), си-

нер гизм (от гр. synergeia — сотрудничество, со-

дружество) и антагонизм (от гр. antagonisma — 

спор, борьба). Можно утверждать, что адди-

тивность — это такое комбинированное дей-

ствие различных факторов, при котором ко-

нечный эффект всегда равен сумме действий, 

оказываемых каждым фактором в отдельно-

сти. Синергизм — это комбинированное дей-

ствие ряда факторов, при котором эффект 

суммы превышает действие, оказываемое каж-
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дым компонентом в отдельности. При антаго-

низме общая сумма всегда меньше суммы 

значений слагаемых. Если речь идет о комби-

нированном действии Х
1
, Х

2
, …, Х

n
 факторов, 

то три типа эффектов можно представить сле-

дующим образом:

Х
1
 + Х

2
 + … + Х

n
 = ∑ Х

1
, Х

2
 , …, Х

n
,

Х
1
 + Х

2
 + … + Х

n 
> ∑ Х

1
, Х

2
 , …, Х

n
,

Х
1
 + Х

2
 + … + Х

n
 < ∑ Х

1
, Х

2
 , …, Х

n
.

Очевидно, эти представления достаточно 

полно отражают сущность эффектов при дей-

ствии на организм факторов разной природы 

[7, 21, 23]. Введение понятий о факторах-

синергистах и факторах-антагонистах по от-

ношению к экстремальному фактору является 

определяющим для выявления уязвимого зве-

на онтогенеза, так как воздействия первых из 

них усиливают, а вторых — ослабляют воздей-

ствие экстремального фактора. Использова-

ния понятий об экстремальных, пессималь-

ных и оптимальных факторах, «критическом» 

периоде, факторах-синергистах и факторах-

ан тагонистах оказалось вполне достаточным 

для построения удовлетворительной модели 

формирования «критических» состояний у 

дре весных растений. С этих позиций подхо-

дил к изучению устойчивости древесных рас-

тений Ю.З. Кулагин (рис. 1) [11, 12].

Существуют определенные закономерно-

сти смены этапов онтогенеза. В настоящее 

время накопилось достаточно данных, свиде-

тельствующих о наличии в индивидуальном 

развитий живых организмов двух качественно 

противоположных и последовательно сменяю-

щих друг друга преобразований [9]. Первые из 

них (эволюционные изменения) — это плав-

ное постепенное накопление некоторых ка-

честв живого, вторые (революционные пере-

мены) — это резкие скачкообразные измене-

ния организма, «катастрофы», связанные с 

его переходом в новое качество. Эволюцион-

ные изменения являются количественными 

(в этот период происходит количественное 

накопление веществ). Революционные пере-

мены относятся к качественным (накопив-

шееся количество веществ резко переходит в 

новое качество). Характеризуя внезапные скач-

кообразные изменения в развитии организмов 

А.А. Любищев [15] выделяет три их главных 

признака: 1) наличие резкого скачка, крупного 

изменения всей организации, 2) наличие кри-

зиса, предшествующего этому резкому скач-

ку, 3) разрыв преемственности в развитии. 

Сам скачок не следует понимать в буквальном 

смысле слова, его надо рассматривать как рез-

кое изменение скорости процесса.

Такая последовательная смена в онтогенезе 

эволюционных и революционных преобразова-

ний является иллюстрацией перехода количе-

ственных изменений в качественные и логич-

но вписывается в известное утверждение о раз-

витии мира по спирали. Процесс спираль-

ного развития организма имеет скач ко об-

разный характер, то есть ключевые моменты 

Рис. 1. Схема формирования «критических» состояний у растений Ю.З. Кулагина (1974)

Fig. 1. The scheme for the formation of critical states in plants of Yu.Z. Kulagin (1974)
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его развития (применительно к онтогенезу 

растений это совпадает со сменой отдельных 

его этапов) характеризуются сменой структур-

ных образований. Изобразим их на рисунках 

точками, прерывающими пространственные спи-

рали. Из каждой точки может начаться новый 

подпроцесс (этап) развития. Например, зарож-

дение побега из почки. Скачки, фиксируемые 

точками, представляют собой момент достиже-

ния некоторых целей. Более близкими к реаль-

ности являются разветвленные схемы подпро-

цессов развития и гибели организма (рис. 2).

Подобная диалоговая процедура приобре-

тения опыта и достижения целей, отраженная 

графически определенным набором спиралей 

разного типа, может быть использована для 

построения и характеристики моделей онто-

генеза растений [5]. Это важно при анализе 

взаимодействий в системе «организм—среда» 

в случаях, выходящих за пределы «нормы 

реакции» организма. Количество таких слу-

чаев значительно возрастает при интродукции 

растений, когда основной целевой функцией 

организма становится сохранение устойчиво-

сти растений как целостной системы. 

При исследовании процессов развития жи-

вых организмов обычно остаются открытыми 

вопросы о том, насколько специфичны мо-

менты наступления новых этапов онтогенеза 

и существуют ли общие закономерности их 

смены. По нашим представлениям, межэтап-

ные скоротечные революционные периоды 

онтогенеза являются наиболее уязвимыми 

или «критическими» в жизни организмов, так 

как период формирования новых структур 

всегда связан с затратой большого количества 

энергии, несравнимо большего, чем требует-

ся на последующем (очередном) этапе онто-

генеза. От степени энергообеспечения в этот 

период зависит устойчивость организмов: пре-

рвется ли цепочка сменяющих друг друга эта-

пов или останется целой. Следовательно, ми-

нимальный уровень устойчивости интроду-

цированных растений проявляется в «крити-

ческий» период их индивидуального разви-

тия, совпадающий по времени с появлением 

структурных новообразований, а его отраже-

нием является показатель энергоемкости ор-

ганизма в «слабой» фазе онтогенеза [1]. К 

«критическим» периодам в онтогенезе расте-

ний можно отнести образование зародыша в 

семени, его выход из семени с образованием 

зародышевых органов, замену палеоморфных 

(пер вичных) листьев настоящими, а при пере-

ходе к семенному размножению — формиро-

вание семяпочек, пыльников, околоцветника 

и зародыша в семени (последнее относится к 

эмб риональному этапу, но предшествующие 

ему структурообразовательные процессы в 

генера тивной сфере характеризуют состояние 

взрослого растения на репродуктивном (гене-

ративном) этапе онтогенеза).

Таким образом, можно предположить, что 

обязательным условием развития организмов 

является наличие стадий их неустойчивости 

(скоротечные периоды онтогенеза). Вероят-

но, абсолютно устойчивая система не способ-

на к развитию. Для перехода в новое состоя-

ние система должна стать на некоторое время 

неустойчивой. Переход системы из неустой-

чивого состояния в устойчивое и наоборот — 

это качественный скачок в ее развитии, вслед-

1 2 3 4 5 6

7 8

Рис. 2. Подпроцессы развития (1), гибели (2) и их ха-

рактеристики: короткопериодичные (3), длиннопе-

риодичные (4), короткоамплитудные (5) и длинноам-

плитудные (6). Разветвленные схемы подпроцессов 

развития (7) и гибели (8)

Fig. 2. Subprocesses of development (1), death (2) and 

their characteristics: short-period (3), long-period (4), 

short-amplitude (5) and long-amplitude (6). Branched 

schemes of development subprocesses (7) and death (8)
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ствие которого она становится более органи-

зованной и упорядоченной. К аналогичному 

выводу пришел и А.К. Малиновский [16], рас-

сматривая поливариантный характер разви-

тия природных популяций.

Описанные выше закономерности смены 

этапов онтогенеза наглядно иллюстрирует ин-

формационно-энергетическая концепция раз-

вития организмов [2]. Она разработана на ос-

новании анализа и обобщения трех фундамен-

тальных экстремальных принципов теории оп-

тимальности. Первые два из них (принципы 

экономии энергии и максимума энтропии) до-

статочно часто используются в био ло гии. На-

пример, П. Кейлоу [10] сформулировал «онто-

генетическое правило», согласно ко торому си-

стемы органов должны быть максимально эко-

номичны по форме и функции, а Н.Д. Озернюк 

[17] рассматривает наличие минимума энерге-

тического обмена в области оптимальных тем-

ператур как универсальное явление, общее для 

пойкилотермных и гомо йотермных животных. 

Третьей составляющей теории оптимальности 

является принцип максимума информации, 

предложенный И.И Шмаль гаузеном [22]. Он 

по своему значению является основным в три-

аде и наилучшим образом описывает функцио-

нирование организмов, а все неудачные по-

пытки использования информационной кон-

цепции объясняются игнорированием прин-

ципа оптимальности [3, 4, 8].

Объединение трех общебиологических прин-

ципов с заложенной в них идеей оптимально-

сти и с учетом приоритетности изложенных в 

них положений позволило нам сформули ро-

вать информационно-энергетическую кон-

цеп цию интродукции растений [2]. С разви-

ваемых нами позиций оказалось очень удоб-

ным рассмотреть особенности индивидуаль-

ного развития интродуцированных растений. 

При этом необходимо уточнить, что под ин-

формацией мы понимаем не только генетиче-

скую информацию (вертикальная информа-

ционная система). Не меньшую роль играют 

информационные сигналы, обусловленные внеш-

ними факторами (горизонтальная информа-

ционная система). Речь идет о двух информа-

ционных потоках, которые встречаются и 

взаимодействуют при переселении растений. 

Учитывая это в контексте изучения особенно-

стей индивидуального развития интродуци-

рованных растений, можно констатировать 

следующее. Интродуцент в новых условиях 

испытывает воздействие новой информации 

от всего многообразия факторов среды, в ре-

зультате этого он закономерно изменяет свою 

организацию в направлении энергетической 

минимализации и максималь ной упорядочен-

ности (идеальное соответствие организма и 

среды) относительно действующей информа-

ции. Это утверждение легко проверить: пер-

вая позиция находит подтверждение в опытах 

по определению энер гоемкости растений [7], 

вторая подтверждается фактом адаптации рас-

тений, которая может привести к такому со-

ответствию организма и среды, что только на 

основании признаков организма можно оха-

рактеризовать условия его обитания.

Таким образом, в онтогенезе растений по 

мере приспособления их к условиям среды 

происходит постепенное снижение их энер-

гетического потенциала. С другой стороны, 

изменяются структурные и функциональные 

особенности растений в результате действия 

комплекса новых факторов среды. Эти два 

дополняющих друг друга процесса не могут 

длиться бесконечно в силу ресурсных ограни-

чений, что приводит к последовательной скач-

кообразной смене отдельных этапов онтоге-

неза и формированию «критических» перио-

дов в развитии растений. С позиций ин фор-

мационно-энергетической теории мож но ут-

верждать, что индивидуальное развитие рас-

тений проявляется в виде скачков накопления 

информации в процессе их взаимодействия с 

окружающей средой. Такой подход к изуче-

нию онтогенеза имеет не только теоретиче-

ское значение, он позволяет своевременно 

выявить его слабые звенья и принять меры по 

обеспечению удовлетворительного функцио-

нирования растений в новых условиях.

Познанию природы «критических» этапов в 

жиз ни растений может способствовать теория 

«катастроф», разработанная Р. Томом [24]. 
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Ос новные ее положения используют для мате-

матического описания явлений, связанных с 

резкими скачками и качественным изменением 

картины исследуемого процесса и перспектив-

ны для исследования устойчивости природных 

и искусственных растительных сообществ.

Таким образом, в онтогенезе растений зако-

номерно возникают состояния, характеризую-

щиеся сниженной устойчивостью к экстре-

мальным факторам («критические» периоды), 

что обусловлено природой протекающих в 

организме процессов. Если действие экстре-

мального фактора совпадает по времени с на-

ступлением «критического» периода в разви-

тии растений, то возникает реальная угроза 

их существованию. Она значительно возрас-

тает в том случае, если проявляется синергизм 

во взаимоосвязях внешних факторов и, как 

следствие, усиливается воздействие экстре-

мального фактора. Ослабления негативных 

последствий таких ситуаций можно достичь 

путем замены факторов-синергистов фак то-

рами-антагонистами, оптимизации условий 

существования и десинхронизации экстремаль-

ного фактора и «критических» периодов. Все 

эти мероприятия в методическом отношении 

рассматриваются нами как элементы модели-

рования устойчивых искусственных фитоце-

нозов (или гомеостатических интродукцион-

ных популяций как составной их части). Ана-

логичная задача проще решается для растений 

закрытого грунта, где основные параметры 

внешней среды являются контролируемыми. 
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«КРИТИЧНІ» ЕТАПИ В ІНДИВІДУАЛЬНОМУ 

РОЗВИТКУ ІНТРОДУКОВАНИХ РОСЛИН

Розглянуто історичні аспекти вивчення етапів індиві-

дуального розвитку рослин. Обговорено закономір-

ності зміни етапів онтогенезу. Показано різний сту-

пінь їх вибірковості та чутливості до певних чинників 

середовища (екологічних сигналів) у різні періоди 

онтогенезу. Проаналізовано уявлення про «критичні» 

періоди в онтогенезі рослин, які характеризуються 

зниженням їх стійкості на цьому етапі розвитку і при-

гніченням або відсутністю регенераційних процесів в 

організмі. Підкреслено роль П.Г. Свєтлова як заснов-

ника цього напряму в науці. Наведено схему форму-

вання «критичних» станів під час розвитку рослин з 

позицій комбінованої (сумарної) дії екологічних чин-

ників. Обговорено уявлення про стрибкоподібний 

спіральний розвиток організмів зі швидкоплинними 

(революційними) і поступовими тривалими (еволю-

ційними) етапами. Міжетапні швидкоплинні періоди 

онтогенезу розглядаються як найбільш уразливі в 

житті організмів, що пояснюється великою витратою 

енергії в період формування нових структур і, як на-

слідок, зниженням їх стійкості. Наведено приклади 

«критичних» періодів в онтогенезі рослин. Описані 

закономірності зміни етапів онтогенезу пояснюються 

положеннями інформаційно-енергетичної теорії роз-

витку організмів.

Ключові слова: онтогенез, етапи онтогенезу, «критич-

ні» етапи в онтогенезі, інтродукція рослин, стійкість 

рослин на різних етапах їх розвитку, стрибкоподібний 

характер онтогенезу, інформаційно-енергетична кон-

цепція інтродукції рослин.

P.E. Bulakh, E.N. Elpitiforov

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

CRITICAL STAGES IN THE INDIVIDUAL 

DEVELOPMENT OF INTRODUCED PLANTS

The historical aspects of studying the stages of individual 

plant development are considered. The regularities of the 

change in the stages of ontogeny are discussed. Their dif-

ferent degree of selectivity and sensitivity to certain envi-

ronmental factors (environmental signals) in different 

periods of ontogenesis is shown. Concepts of critical peri-

ods in the ontogenesis of plants characterized by a de-

crease in their stability at this stage of development and 

oppression or lack of regenerative processes in the body 

are analyzed. The role of P.G. Svetlov as the founder of 

this trend in science is emphasized. The scheme of forma-

tion of critical states in the process of plant development 

from the positions of combined (total) action of environ-

mental factors is shown. Ideas of spasmodic spiral devel-

opment of organisms with its transient (revolutionary) 

and smooth long (evolutionary) stages are discussed. In-

ter-stage transient periods of ontogeny are considered as 

the most vulnerable in the life of organisms, which is ex-

plained by the large expenditure of energy during the for-

mation of new structures and, as a consequence, the de-

crease in their stability. Examples of critical periods in 

plant ontogeny are given. The described regularities of the 

change in the stages of ontogeny are explained by provi-

sions of the information-energy theory of the develop-

ment of organisms.

Key words: ontogeny, stages of ontogeny, critical stages in 

ontogeny, introduction of plants, plant resistance at differ-

ent stages of their development, spasmodic nature of onto-

geny, information-energy concept of plant introduction.
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ФІЛОГЕНЕЗ ТА СИСТЕМАТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ РОДУ RHAMNUS L.

Мета — узагальнити дані щодо філогенезу та систематичного положення роду Rhamnus L.

Матеріал та методи. Проаналізовано літературні джерела щодо систематичного положення родини Rhamnaceae 

і роду Rhamnus, зокрема дані порівняльної морфології, анатомії, біохімії, ембріології та молекулярної біології.

Результати. На підставі аналізу палеоботанічних даних з’ясовано поширення роду Rhamnus у попередні геологічні 

епохи. Розглянуто історію вивчення систематики роду Rhamnus. Установлено хронологію змін систематичного поло-

ження роду Rhamnus. Детальні дослідження в цьому напрямі проводили, починаючи з другої половини XIX ст. Вив чено 

місце роду Rhamnus у сучасних філогенетичних системах, а також синонімію видових назв представників роду Rhamnus. 

Висновок. За результатами філогенетичних досліджень, підтвердженими генетичними тестами, встановлено, 

що рід Rhamnus належить до триби Rhamneae, родини Rhamnaceae, порядку Rosales.

Ключові слова: Rhamnales, Rhamnaceae, Rhamnus, філогенез, систематика.
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Значне місце у рослинному світі посідають 

покритонасінні, які є основою для розвитку 

землеробства, кормовою базою для тварин-

ництва. Дикорослі види квіткових використо-

вують як джерело цінної лікарської і технічної 

сировини та в інших цілях.

Вивчення еволюції квіткових рослин, їх різ-

номаніття має важливе значення для вирішен-

ня таких актуальних завдань, як охорона рос-

линного покриву і генофонду флори, а також 

для розробки способів раціонального вико-

ристання природних рослинних ресурсів [13].

Філогенез та систематику роду Rhamnus L. у 

літературі висвітлено фрагментарно. Велика 

кількість і морфологічна різноманітність ви-

дів роду, широке географічне поширення та 

екологічна амплітуда, наявність численних 

викопних решток може дати цінні в ботаніко-

географічному і загальноеволюційному ас-

пекті результати.

 Мета роботи — узагальнити дані щодо фі-

логенезу та систематичного положення ро ду 

Rhamnus.

Матеріал та методи

Дослідження проведено шляхом критичного 

аналізу літературних джерел щодо система-

тичного положення родини Rhamnaceae і роду 

Rhamnus, зокрема даних порівняльної морфо-

логії, анатомії, біохімії, ембріології та молеку-

лярної біології.

Результати та обговорення 

Рід Rhamnus об’єднує близько 150 видів [14], 

які є цінними лікарськими, вітамінними, ме-

доносними, технічними рослинами, а також 

використовуються у зеленому будівництві. Ана-

ліз історії розвитку видів роду Rhamnus дає 

змогу виявити потенційні можливості для ін-

тродукції у нові, часто екстремальні умови. 

До кінця крейдового періоду та особливо в па-

леогені відбувалася відносно швидка модерніза-

ція родового складу квіткових. «Велике пересе-

лення» квіткових в основних своїх ознаках за-

кінчилося вже в крейдовий період, а під час 

третинного періоду поступово згасало. Хоча мі-

грації продовжували відбуватися, іноді навіть у 

великих масштабах, вони вже не були провідни-

ми чинниками в зміні рослиного покрову [17].

Протягом третинного періоду продовжува-

ли виникати нові провінції, але до кінця міо-

цену — початку пліоцену ботаніко-географіч-

ні області переважно були ті самі: велика верх-

ньокрейдова Бореальна область перетворила-

ся на третинну Бореальну область, до складу 

якої входив рід Rhamnus [17].
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Перші викопні рештки покритонасінних, 

зокрема пилку і листків виявлено у відкла-

деннях раннього крейдового періоду (близько 

140 млн років тому) в низьких широтах із се-

міаридним або сезонно аридним кліматом. 

Переважаючими елементами наземної рос-

линності покритонасінні стали під час серед-

нього і верхнього крейдового періоду [1]. 

У верхній крейдовий період значного поши-

рення набула родина Rhamnaceae. За данними 

В.А. Красілова, це відбувалося 98–86 млн ро-

ків тому [6], а за даними американських вче-

них, — 94–96 млн років тому [33]. Поодиноко 

види роду Rhamnus траплялися з верхнього 

продуктивного інтервалу, який характеризу-

вався залишками рослин еоценового, оліго-

ценового і пізньоміоценового віку [9]. В оліго-

цені кількість видів роду Rhamnus збільшилася 

[15], а в міоцені рід набув значного поширен-

ня [4], про що свідчать відбитки листків [12]. 

Міоценова флора області Скелястих гір, 

розташованої на крайньому заході Північної 

Америки, представлена відкладеннями озера 

Флориссант на рівні понад 1500 м і характери-

зує рослинність верхнього міоцену. Більшість 

знайдених у них родів рослин, зокрема Rham-

nus, і досі поширені у Північній Америці [8]. У 

пліоценовий період флор Італії та південної 

Франції росли тотожні види, зокрема пред-

ставники роду Rhamnus [4].

Латинська назва роду Rhamnus походить від 

давньогрецького слова «rhamnos» [6], що в пе-

рекладі означає «кущ, який полюбляють дроз-

ди» [2], або від кельтського слова «ram», що оз-

начає «чагарник» [11]. Авторство роду Rhamnus 

закріплене за шведським природознавцем Кар-

лом Ліннеєм: «назва грецького походження, 

«темне» походження яких в більшості випадків 

розкривається з великими труднощами та й бу-

дучи розкритим, залишається сумнівним, проте 

зберігається» [10]. Rhamnous (грец: Ῥαμνοῦς), 

також Ramnous або Rhamnus, — це назва давньо-

грецького міста в Аттиці, розташованого на уз-

бережжі з видом на протоку Euboean [36]. 

Рід Rhamnus належить до родів рослин, зга-

даних у давніх ботанічних працях. Перші згад-

ки про види роду Rhamnus містяться у «До-

слідженні про рослини» «батька ботаніки» 

дав ньогрецького вченого Теофраста (близько 

370–287 до н. е.) [18]. Вид Rhamnus було опи-

сано як Теофрастом, так і Діоскоридом [25, 

26] під назвою «paμnos» (шип, колючка). Ко-

лючий дрібний чагарник, поширений по бе-

регах і на островах Егейського та Іонічного 

морів, імовірно, Rhamnus oieoldes L. Назву 

«Rhamnus» було введено як назву всього роду 

цих рослин. Один з перших європейських до-

лінеєвських систематиків рослин голландець 

Додоенс описав під цією родовою назвою вже 

чотири види. З описів та малюнків, котрі від-

творюють вигляд рослин, можна ідентифіку-

вати види R. teriius (R. lycioides L.), R. solutivus 

(R. catartica L.), два інших види — R. primus і 

R. secundus не мають близької спорідненості 

ні з родом Rhamnus, ні з Rhamna ceae взагалі.

Поряд з Rhamnus, Paliurus і Zizyphus Додоенс 

розташував опис і зображення ламкої крушини 

як самостійного роду Frangula [27]. Цей рід був 

прийнятий іншими відомими ботаніками до-

ліннеєвского періоду (Matthioli, Haller, Bauhin).

У 1583 р. Андреа Чезальпіно у своїй праці 

«De plantis libri XVI» розподілив рослинний 

світ на два відділи — дерева та чагарники, тра-

ви і напівчагарники. В цій праці згадано про 

рід Rhamnus [23].

Як рід Rhamnus вперше згадується Турне-

фором у праці “Elémens de botanique, ou Mé-
thode pour connoître les Plantes” (1694). Автор 

розташував його поряд з Alaternus, який є ши-

роко відомим вічнозеленим чагарником Се-

ред земномор’я — R. аlaternus L. На підставі 

будови суцвіть, квіток і плодів ці роди було 

віднесено до XX класу, тоді як Frangula, Paliurus 

і Zizyphus — до XXI класу [39].

Значний внесок у розвиток систематики 

роду Rhamnus зробив К. Лінней. У працях “Ge-

nera plantarum” (1764) він навів усі відомі опи-

си ботанічних родів, доповнивши їх новими 

характеристиками щодо генеративних органів 

[32]. У праці “Species plantarum” (1753) [31] 

К. Лінней детально описав низку видів роду 

Rhamnus. Незважаючи на загальний вигляд 

рослин та будову плодів і всупереч принципу 

своєї класифікації (оскільки будова та кіль-
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кість частин квітки рослин були різними), він 

об’єднав в один рід Rhamnus, Paliurus і Zizyphus. 

У 1759 р. англійський ботанік Міллер, всу-

переч авторитету Ліннея, виділив роди Zі zy-

phus, Palіurus і Frangula. Так само, як і Турне-

фор, він включив у рід Frangula два види, які 

належали до роду Rhamnus, на підставі зов-

нішньої схожості — F. latifolia Mill (= R. alpina 

L.) і F. americana Mill (= R. alnifolia L’Her.), не 

вивчивши будову їх квіток і плодів [34]. 

Творцем першої природної системи рослин 

вва жають А. Жюссье — французького ботаніка, 

який у 1789 р. опублікував працю “Genera planta-

rum secundum ordines naturales disposita”. Він ви ді-

лив родину під назвою “Rhamni” і рід Rhamnus [29].

Вперше чітко родину Rhamnaceae встановив 

Р. Браун, шотландський ботанік, морфолог і 

систематик рослин, першовідкривач «броу-

нівського руху». У 1814 р. у праці “General re-

marks on the Botany of Terra Australis” він не 

лише охарактеризував її, а і вказав відомі на 

той час роди, які вона об’єднувала, — Rhamnus, 

Frangula та Alaternus [22].

У 1825 р. Декандоль, швейцарський і фран-

цузький ботанік, зробив першу спробу систе-

матизувати види роду Rhamnus. Він розділив 

рід на чотири секції, три з яких відповідають 

родам Турнефора і мають певні характеристи-

ки, а четверта — Antirhamnus об’єднує всі види, 

переважно американські, за винятком R. mic-

ro phylla Humb. & Bonpl. ex Schultes та R. аl nl folia 

L’Her. Однак лише перші чотири види відпові-

дають їй і представляють природну групу [5].

У своїй монографії, надрукованій у 1826 р., 

Адольф Теодор Броньяр, який є «батьком па-

леоботаніки», не обґрунтований підрід Rham-

nus розділив на дві секції: Alaterni з гронопо-

дібним суцвіттям та Rhamni з пучкоподіб ним 

суцвіттям, а останню — ще на дві групи: ко-

лючі та неколючі види [21].

Самостійність родів Rhamnus і Frangula під-

тримували британський ботанік Джон Джозеф 

Беннетт (1840), на підставі вивчення будови на-

сінної бруньки та німецький ботанік і зоолог 

Еміль Россмесслер (1846) на підставі порівняль-

ного вивчення морфології та анатомії вегетатив-

них органів у R. cathartica і R. fran gula [22, 35].

Один з найбільш відомих американських 

ботаніків XIX ст. — флорист Ейса Грей у 1852 р. 

переглянув відмінність американських видів 

роду Rhamnus від європейських і відніс їх до 

секції Eurhamnus [5].

Однак переконливі аргументи щодо само-

стійності роду Frangula, не отримали визнан ня. 

Карл Кох, німецький ботанік-дендролог, у 

1872 р. об’єднав «неколючі види» секції Fran-

gula з декандолевською секцією Cervispina в 

нову секцію Espina Koch, незважаючи на бу-

дову генеративних органів. Із секції Cervispina 

було включено лише «колючі види» [30].

Великим кроком вперед була обробка роду 

Rhamnus П’єром Едмоном Буасье, швейцар-

ським ботаніком, який у 1872 р. увів у секції 

ознаки вегетативних органів та діагностував 

групи за морфологією насіння. Важливого 

значення для систематики роду Буасье нада-

вав будові стовпчика, співвідношенню гіне-

цея та андроцея в квітці [20].

Система роду Rhamnus задовольняла бота-

ніків лише доти, доки обмежувалася європей-

ськими і близькосхідними видами, а численні 

східноазійські та американські види залиша-

лися по за увагою європейських систематиків і 

флористів. 

У 1896 р. Аугусто Вебербауер, німецький 

ботанік, натураліст, зробив обробку всієї ро-

дини Rhamnaceae. Йому довелося мати справу 

приблизно із 70 видами, поширеними в Ста-

рому і Новому Світі, вельми різноманітними, 

які не вкладались у рамки системи, розробле-

ної для порівняно нечисленних і не дуже різ-

номанітних видів Європи та Близького Сходу. 

Він розподілив рід на два підроди — Eurhamnus 

і Frangula. Перший підрід за будовою суцвіть 

розподілено на дві секції — Alaternus (= Alaterni 

Brongn.) з китицеподібним суцвіттями і Lepto-

phyllius (= Rhamni Brongn.) з пучкоподібним 

суцвіттями, яка містила дві підсекції — Espinа, 

котра об’єднувала всі «неколючі види», та 

Cervispina, яка об’єднувала «колючі види».

Система Вебербауера ґрунтувалася на резуль-

татах дослідження Гемолля (К. Gemoll, 1902) і 

Герцога (Th. Herzog , 1903), які використали ана-

томічну будову листків для цілей систематики 
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родини Rhamnaceae і зокрема роду Rhamnus. 

Дані щодо анатомії листків підтвердили наяв-

ність відмінності між Eurhamnus і Frangula [5].

Однією з перших філогенетичних систем 

була система Августа Вільгельма Ейхлера, 

яка послужила основою, на якій його учень 

Адольф Енглер, німецький ботанік, створив 

філогенетичну систему, описану в книзі “Syl-

labus der Pflanzenfamilien” (1887–1930). У цій 

праці наведено опис порядку Rhamnales, ро-

дини Rhamnaceae та роду Rhamnus [28].

У 1928 р. Геппелер здійснив обробку роду 

Rham nus на основі хімічної ознаки [5]. Проте 

Геппелер, як і Вебербауер, не взяв до уваги до-

сягнення в систематиці роду Rhamnus Буасье та 

особливо Шнайдера і навів факти, які не відпо-

відають дійсності. Так, на підставі наявності у 

R. microphylla шипів її виділено в особ ливий мо-

нотипний «ряд» у підроді Frangula, хоча шипів 

у цього виду немає і вони ніким не вказувалися.

Камілло Карл Шнайдер, австрійський бота-

нік, садівник та ландшафтний архітектор, ува-

жав, що для створення природної системи по-

трібно ґрунтовно вивчити всі види роду Rham-

nus. Він ретельно проаналізував у всіх видів 

будову квітки, суцвіття, жилкування листків, 

морфологію насіння. Однак він не уникнув по-

милок, зокрема, не врахував відмінностей у бу-

дові квітки та плоду зовнішньо схожих видів.

У системі М.А. Буша родина Rhamnaceae 

об’єднує 50 родів та 500 видів — дерев і чагар-

ників, рідко трав’янистих рослин, іноді ліан. 

Листки цільнокраї з прилистками. Актино-

морфні двостатеві квітки, 4-5-членні. Віноч-

ки маленькі або їх немає. Зав’язь верхня або 

нижня, 2-3-гніздна, рідко — 1-гніздна. Плід — 

коробочка, кістянка або сім’янка [3].

За даними А.Л.Тахтаджяна, до порядку Cela-

strales близький порядок Rhamnales, який об’єд-

нує дерева та чагарники, часто ліани. Листки 

почергові або рідше супротивні, прості або 

складні, зазвичай з прилистками. Членики су-

дин на відміну від Celastrales виключно з про-

стою перфорацією. Квітки зазвичай дрібні, дво-

статеві або рідше одностатеві, 4-5-членні, акти-

номорфні. Оцвітина зазвичай подвійна, рідше 

квітки безпелюсткові, тичинок 4-5. Нектарний 

диск зазвичай розвинений, інтра с тамінальний. 

Пилкові зерна зазвичай 3-бо роздо-порові. Гіне-

цій синкарпний. Родина Rhamnaceae походить 

від типу Celastraceae, у якого мікропіле (пилков-

хід) формувалося обома інтегументами (оточує 

центральну частину сім’ябруньки), а у Rham-

na ceae — внут рішнім [20]. Як Rhamnales, так і 

Celastrales, імо вірно, мали спільне походження 

від дип лостемонних прадавніх рослин. За сис-

темою А.Л. Тахтаджяна рід Rhamnus належить 

до родини Rhamnaceae порядку Rhamnales над-

порядку Rhamnanae підкласу Rosidae класу Mag-

noliopsida відділу Magnoliophyta [37].

Порядок Rhamnales розташований так близь-

ко до Celastrales, що деякі автори (Гьондерсон, 

1950 і Кронквіст, 1957) не виділяють родину 

Rham naceae та Vitaceae з порядку Celastrales. Про-

те тичинки у Rhamnales супротивні пелюсткам, 

а не чергуються з ними, як у Celastrales [17]. 

Торн, а слідом за ним і Пахльген, включа-

ють Rhamnales у Malviflorae поряд з Urticales. 

Кронквіст (1981) продовжує зближати Rham-

nales із Celastrales [16, 24].

Для подолання недоліків попередніх сис-

тем класифікації покритонасінних (Кронквіс-

та (1981), Торна (1992 і 2001), Тахтаджяна (1997)) 

три міжнародних групи ботаніків-сис тематиків 

працювали над розробкою консенсусної систе-

ми класифікації квіткових (покритонасінних) 

рослин — Angiosperm Phy logeny Group (APG, 

гру па філогенії покритонасінних), побудова-

ної насамперед на даних молекулярного ана-

лізу ДНК. Згідно з APG III класифікацією рід 

Rhamnus L. віднесено до триби Rhamneae, ро-

дини Rham naceae, порядку Rosales [19].

За The Plant List 474 види родини Rhamna-

ceae належать до 53 родів, з них прийнято 113 ви-

дів, 75 видів наведено як синоніми, неоціне-

них 286 видів [38].

Висновки 

Погляди на родинні зв’язки роду Rhamnus змі-

нювалися протягом тривалого періоду його 

вивчення і лише в кінці ХХ ст. на основі ре-

зультатів генетичних досліджень вони набули 

узагальненого характеру. Дослідження систе-

матичного положення родини Rhamnaceae та 



29ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 3

Філогенез та систематичне положення роду Rhamnus L.

роду Rhamnus проведено за даними порівняль-

ної морфології, анатомії, біохімії, ембріології 

та молекулярної біології. Згідно із системою 

APG III (2009) рід Rhamnus належить до триби 

Rhamneae, родини Rhamnaceae, порядку Rosales.
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ФИЛОГЕНЕЗ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ РОДА RHAMNUS L.

Цель работы — обобщить данные относительно фило-

генеза и систематического положения рода Rhamnus L.

Материал и методы. Проанализированы литератур-

ные источники относительно систематического поло-

жения семейства Rhamnaceae и рода Rhamnus, в част-

ности данные сравнительной морфологии, анатомии, 

биохимии, эмбриологии и молекулярной биологии.

Результаты. На основании анализа палеоботаниче-

ских данных выяснено распространение рода Rham-

nus в предыдущие геологические эпохи. Рассмотрена 

история изучения систематики рода Rhamnus. Уста-

новлена хронология изменений систематического 

положения рода Rhamnus. Детальные исследования в 

этом направлении проводили, начиная со второй по-

ловины XIX в. Изучено место рода Rhamnus в совре-

менных филогенетических системах, а также синони-

мия видовых названий представителей рода Rhamnus. 

Вывод. По результатам филогенетических исследо-

ваний, подтвержденным генетическими тестами, уста-

новлено, что род Rhamnus относится к трибе Rhamneae, 

семейству Rhamnaceae, порядку Rosales.

Ключевые слова: Rhamnales, Rhamnaceae, Rhamnus, фи-

логенез, систематика.

Yu.V. Zhurzha

National Dendrological Park Sofiyivka, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Uman

PHYLOGENESIS AND SYSTEMATIC POSITION 

OF THE GENUS RHAMNUS L.

Objective — to generalize data on the phylogenetic forma-

tion and systematic position of the genus Rhamnus L.

Material and methods. The study of the systematic po-

sition of the family Rhamnaceae and the genus Rhamnus 

was conducted by scientists on the basis of comparative 

morphology, anatomy, biochemistry, embryology and mo-

lecular data.

Results. Based on the analysis of paleobotanical data, 

the distribution of the genus Rhamnus in the previous geo-

logical epochs has been elucidated. The history of the 

study of taxonomy of the genus Rhamnus is considered. 

The chronology and dynamics of changes in the system-

atic position of the genus Rhamnus have been established 

throughout the history of his research. Detailed studies in 

this direction have been carried out since the second half 

of the XIX century and are continuing at the present time. 

The site of the genus Rhamnus is studied in modern phyl-

ogenetic systems. Synonymy of species names of repre-

sentatives of the genus Rhamnus has been studied.

Conclusion. Based on results of phylogenetic studies 

confirmed by genetic tests, it was found that the genus 

Rhamnus enters the tribe Rhamneae, the family Rham-

naceae, of the order of Rosales.

Key words: Rhamnales, Rhamnaceae, Rhamnus, phylo ge-

ny, systematics.
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В.А. МЕДВЕДЄВ, О.О. ІЛЬЄНКО
Державний дендрологічний парк «Тростянець» НАН України

Україна, Чернігівська обл., Ічнянський р-н, с. Тростянець

ПРЕДСТАВЛЕНІСТЬ ВИДІВ ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УКРАЇНИ 
ТА ПЕРЕЛІКУ РІДКІСНИХ РОСЛИН ЧЕРНІГІВЩИНИ 
У ФЛОРІ ДЕНДРОПАРКУ «ТРОСТЯНЕЦЬ» НАН УКРАЇНИ

Мета роботи — виявити види рослин, занесених до Червоної книги України та офіційного переліку рідкісних рослин 

Чернігівської області, у флорі дендропарку «Тростянець» НАН України, визначити їх аутфітосозологічну характе-

ристику і  характер поширення на території дендропарку. 

Матеріал та методи. Об’єктом досліджень були види, занесені до Червоної книги України та офіційного переліку 

рідкісних рослин Чернігівської області. Список рідкісних видів складено за матеріалами інвентаризацій 2005—2012 рр. 

Результати. Виявлено 23 види рідкісних рослин (10 деревних видів і 13 трав’яних), з них до Червоної книги України 

занесено 10 видів, до переліку рідкісних рослин Чернігівської області — 10, до Червоної книги України і переліку рідкісних 

рослин — 3 види. Види, які занесені до Червоної книги України, належать до таких природоохоронних категорій: зника-

ючі — 3 види (Hedysarum ucrainicum Kaschm., Spiraea polonica Blocki Ł., Tilia dasystyla Steven), вразливі — 5 (Euo ny mus 

nana Bieb., Festuca heterophylla Lam., Juniperus excelsa M. Bied., Pinus cembra L., Taxus baccata L.), рідкісні — Betula ob-

scura A. Kotula, неоцінені — 4 види (Adonis vernalis L., Carex umbrosa Host, Galanthus nivalis L., Glycyrrhіza glabra L.).

Висновок. Одне місце зростання на території дендропарку мають 14 видів (Adonis vernalis, Juniperus excelsa, 

Galanthus nivalis, Glycyrrhіza glabra, Hypericum montanum L., Hedysarum ucrainicum, Potentilla alba L., Centaurium 

erythraea Rafn, Scilla bifolia L., Carex limosa L., Tilia dasystyla, Spiraea polonica, Cerasus fruticosa Pall та Euonymus 

nana), рідко трапляються види Alnus incana (L.) Moench, Anemone sylvestris L., Betula obscura, Carex umbrosa, Fragaria 

moschata Duch., Pinus cembra, Taxus baccata, часто — Juniperus communis L., повсюдно — Festuca heterophylla. 

Ключові слова: дендрологічний парк, флора дендропарку, рідкісні рослини, природоохоронний статус, характер 

поширення видів.

© В.А. МЕДВЕДЄВ, О.О. ІЛЬЄНКО, 2017

Одним із важливих аспектів сучасної стратегії 

захисту біосфери Землі є охорона рослинного 

світу, яка передбачає збереження та збільшен-

ня рослинного різноманіття, охорону популя-

цій рідкісних і зникаючих видів. Важливу роль 

у вирішенні цієї проблеми відіграють ботаніч-

ні сади та дендропарки, які є об’єктами при-

родно-заповідного фонду України.

Старовинний парк ландшафтного типу «Тро с-

тянець», який було засновано у 1830-х роках 

І.М. Скоропадським, розташований у пів ден-

но-східній лісостеповій частині Чернігівської 

області. 

Вирішення природоохоронних питань у ден-

дропарку здійснюється шляхом періодичного 

проведення ботанічних інвентаризацій, вияв-

лення созофітів та раритетних видів паркової 

дендрофлори і трав’янистої флори, досліджен-

ня еколого-ценотичної та географічної струк-

тури, особливостей їх динаміки, розробки і 

реалізації заходів із збереження та збагачення 

фіторізноманіття.

Мета досліджень — проаналізувати пред-

ставленість видів Червоної книги України та 

переліку рідкісних рослин Чернігівської об-

ласті у флорі дендропарку «Тростянець» НАН 

України, визначити характер поширення цих 

видів у ландшафтних районах парку. 

Матеріал та методи

Об’єктом досліджень були види флори дендро-

парку «Тростянець», занесені до Червоної книги 

України (ЧКУ) [15] та офіційного переліку рід-

кісних рослин Чернігівської області (РЧ) [12]. 
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Представленість видів Червоної книги України та переліку рідкісних рослин Чернігівщини у флорі дендропарку...

Списки рідкісних видів флори дендропарку 

складено за матеріалами інвентаризацій 2005—

2012 рр. При складанні їх опису використовува-

ли відомості «Червоної книги Украї ни» та інших 

літературних джерел [1—3, 7, 8, 10, 11, 14, 15].

Латинські назви видів рослин наведено згід-

но з «Определителем высших растений Украи-

ны» [11] та іншими джерелами [1—3, 15].

Результати та обговорення 

За матеріалами інвентаризацій 2005—2012 рр. 

флора парку та арборетуму нараховує 1344 види 

деревних і трав’янистих рослини, які належать 

до 4 відділів, 6 класів, 109 родин, 354 родів. Со-

зофітна компонента нараховує 23 види, котрі 

належать до 19 родів і 14 родин, з них до ЧКУ 

занесено 10 видів, до РЧ — 10, до ЧКУ і РЧ — 3.

Рідкісні види рослин Чернігівської області, 

представлені у флорі дендропарку і не занесені 

до Червоної книги України 

Представленість рідкісних видів судинних рос-

лин Чернігівщини на природно-заповід них те-

риторіях області досліджували Т.Л. Aнд рієнко, 

О.В. Лукаш, О.І. Прядко, Ю.О. Карпенко та ін. 

[13]. За ступенем рідкісності автори виділили 

три групи видів: дуже рідкісні (відомі з 1—5 міс-

цезнаходжень), рідкісні (відомі з 6—15 місце-

знаходжень), умовно рідкісні (відомі з більш 

ніж 15 місцезнаходжень, проте кількість лока-

літетів не перевищує 30). На території дендро-

парку «Тростянець» за цією класифікацією роз-

поділ созофітних видів є таким : 

дуже рідкісні:

Alnus incana (L.) Moench — Вільха сіра (Betu-

laceae). Дерево до 20 м заввишки. Розмно жу-

ється кореневими паростками, щепленням, 

живцями. Деревинне, декоративне, лікарське. 

Природний ареал: Європа, Західний Сибір, Кав-

каз, Північна Америка [2]. В Україні трапляється 

на Закарпатті, Прикарпатті, Поліссі, зрідка — 

в Правобережному Лісостепу на заболочених 

узліссях, на болотах, біля берегів річок.

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ, Червоного списку Міжнародного союзу 

охорони природи і природних ресурсів (ЧС 

МСОП, під невеликою загрозою).

 На території дендропарку відзначено наяв-

ність Alnus incana під час інвентаризацій 1886—

1887, 1927, 1948—1949 рр. Нині у парку зроста-

ють 18 екз. (разом із формою A. incana Pinnati-

fi da). Найстаріше дерево у приозерно-бал ко во-

му ландшафтному районі парку віком близько 

90 років досягло висоти 22 м, діаметр стовбура — 

61 см. Перше цвітіння зафіксоване на 7-му ро ці, 

цвітуть щорічно, плодоносять. 

Carex limosa L. — Осока багнова (Cypera-

ceae). Багаторічна трав’яна рослина заввиш-

ки 15—50 см. Розмножується вегетативно. 

Природний ареал: від Ісландії та Скандинавії 

на південь до Іспанії і на схід через Прибалти-

ку, більшу частину Європейської частини Ро-

сії, Туреччини, Кавказу та Монголії до Японії 

і Кореї; північна та західна частина США. Вид 

сирих луків і заболочених місцезростань [4].

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ, Європейського червоного списку (ЄЧС, 

під невеликою загрозою). 

У дендропарку виявлено лише одне міс це-

знаходження у приозерно-балковому ланд-

шафт ному районі. Трапляється дуже рідко, 

видова рясність мала;

рідкісні:

Fragaria moschata Duch. — Суниці мускусні 

(Rosaceae). Багаторічна трав’яна рослина 20—

40 см заввишки. Розмножується вегетативно; 

харчова, лікарська. Природний ареал: Північ-

на, Середня, Східна, Південно-Східна і Пів-

денно-Західна Європа та Кавказ [4]. В Україні 

вид поширений у Карпатах, зрідка трапляєть-

ся на Поліссі та в Лісостепу; росте у світлих 

лісах, на узліссях, серед чагарників [11]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ, ЄЧС (під невеликою загрозою). 

На території парку трапляється рідко, ло-

кально, рясність мала. 

Juniperus communis L. — Яловець звичайний 

(Cupressaceae). Дерево до 8—12 м заввишки або 

кущ яйце- чи конусоподібної форми. Розмно-

жується насінням і живцями. Декоративне, де-

ревинне, лікарське, харчове. Природний ареал: 

Північна і Середня Європа, Сибір, Північна 

Америка від Канади, Нової Шотландії до Бри-



34 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 3

В.А. Медведєв, О.О. Ільєнко

танської Колумбії та Нової Мексики [1]. У 

межах рівниної частини України трап ляється 

окремими острівцями у північній частині Ук-

раїнського Полісся. На Чернігівщині вид на 

борових терасах р. Десни утворює зарості в ра-

йоні сіл Мезин—Радичів—Роз льоти—Ви шень-

ки (Коропський р-н) та сіл Гремяч, Юхново, 

Дегтярівка, окол. м. Нов го род-Сівер ський (Нов-

город-Сіверський р-н), поодиноко трапляєть-

ся поблизу хуторів Лубенець і Рубаників (Ко-

ропський р-н) та с. Шапихи (Козелецький р-н) 

[9]. На території Ічнянського національного 

природного парку виявлено три місцезнахо-

дження: на південь від с. Жадьківка, поблизу 

с. Дзюбівка в сосновому лісі та поблизу с. Ко-

ломійцево в урочищі «Озера» [6].

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ, ЄЧС (під невеликою загрозою), ЧС МСОП 

(під невеликою загрозою). 

На території дендропарку відзначено наяв-

ність Juniperus communis під час інвентариза-

цій 1886—1887, 1927, 1948—1949 рр. Нині у 

парку зростає близько 40 екз. ялівця звичай-

ного з формами J. communis ‘Echiniformis’, J. c. 

‘Hibernica’, J. c. ‘Prostrata’, J. c. ‘Suecica’ віком 

від 50 до 130 років. Пилують щорічно, утво-

рюють насіння. 

Scilla bifolia L. — Проліска дволиста (Lilia-

ceae). Багаторічна трав’яна рослина 10—20 см 

заввишки. Розмножується вегетативно. Деко-

ративна. Природний ареал: Центральна, Пів-

денна та Східна Європа, Мала Азія [4]. В Ук-

раїні вид поширений у Карпатах, на півдні 

Правобережного Полісся, в Лісостепу, Степу, 

горах Криму. Трапляється майже по всій тери-

торії Ічнянського національного природного 

парку в дубових лісах [5]. Вид затінених галя-

вин та узлісь, зростає під розрідженим і не-

щільним пологом лісу та чагарників.

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ, ЄЧС (під невеликою загрозою). 

У парку трапляється дуже рідко, рясність 

мала. Виявлено лише одне місцезнаходження;

відносно рідкісні:
Anemone sylvestris L. — Анемона лісова (Ra-

nunculaceae). Багаторічна трав’яна рослина 

15—40 см заввишки. Розмножується насінням. 

Декоративна. Природний ареал: більша час-

тина Європи, Кавказ, Азія та Сибір. В Україні 

вид поширений у Степу і Лісостепу; зростає 

на узліссях, серед чагарників, на лучно-сте-

пових схилах, лісових луках та в дубових лісах 

[5]. На Чернігівщині трапляється на схилах 

ярів у листяних лісах між селами Свердловка, 

Радичів та Розльоти, хуторами Червона і Зеле-

на Поляна (Коропський р-н) [9]. На території 

Ічнянського національного природного пар-

ку виявлено невелику куртину поблизу с. Кі-

кали в дубовому лісі [5].

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ.

На території парку трапляється рідко, ло-

кально, рясність мала, рідше — середня. 

Cerasus fruticosa Pall. — Вишня чагарникова 

(Rosaceae). Кущ 0,2—2,0 м заввишки, утворює 

зарості внаслідок розростання кореневих па-

гонів. Розмножується насінням і вегетативно. 

Декоративна, харчова, протиерозійна. Природ-

ний ареал: степова та лісостепова зони рівнин 

Східної Європи, середня частина Західної Єв-

ропи і північна частина Балкансь кого пів-

острова, Північний Кавказ, Західний Сибір, 

Прибалхашшя [3]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ, ЧС МСОП (відомості недостатні), ЄЧС 

(відомості недостатні).

На території дендропарку відзначено наяв-

ність Cerasus fruticosa під час інвентаризації 

1948—1949 рр. Наступні посадки здійснено у 

1958 р. саджанцями, вирощеними із насіння, 

отриманого із Ашгабатського ботанічного са-

ду та Москви. У віці 13 років рослини досягли 

висоти 1,5 м; цвітуть щорічно, вперше — на 

3-му році, зимостійкі. Розмножуючися коре-

невими паростками, утворюють суцільні за-

рості, плодоносять [10]. 
Hypericum montanum L. — Звіробій гірський 

(Hypericaceae). Багаторічна трав’яна рослина 

30—60 см заввишки. Розмножується насін-

ням. Лікарська. Природний ареал: більша 

частина Європи (за винятком північних, схід-

них і південно-східних районів), Кавказ (Гру-

зія), Північна Африка (Марокко), Західна 

Азія (Туреччина). В Україні вид поширений 
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на Поліссі, у північній частині Лісостепу, 

в Карпатах. У Криму відзначений лише для 

г. Кастель. Росте в дубових, березових і сос-

ново-широколистяних лісах, на лісових галя-

винах та узліссях [11]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ.

У дендропарку виявлено один екземпляр у 

приозерно-балковому ландшафтному районі.

Centaurium erythraea Rafn — Золототисячник 

звичайний (Gentianaсеае). Дворічна трав’яна 

рослина 15—30 см заввишки. Розмножується 

насінням. Лікарська. Природний ареал: Серед-

ня, Південна та Південно-Східна Європа, Се-

редня Азія. В Україні трапляється спорадично, 

переважно на Лівобережному Поліссі, в Ліво-

бережному Лісостепу та Придніпров’ї. Зростає 

по краям боліт, по западинах, на пісках та со-

лонцюватих луках. На території Ічнянського 

національного природного парку вид виявле-

но на південний захід від с. Хаєнки в заплаві 

р. Іченьки на підвищенні [5]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ, ЧС МСОП (під невеликою загрозою).

У дендропарку виявлено одне місцезнахо-

дження у лісовому ландшафтному районі. Ряс-

ність виду мала. 

Potentilla alba L. — Перстач білий (Rosaceae). 

Багаторічна трав’яна рослина 8—25 см зав-

вишки. Розмножується насінням. Лікарська. 

Природний ареал: від Центральної Євро-

пи до р. Волги. В Україні поширений на По-

ліссі та в Лісостепу, дуже рідко трапляється в 

Криму. Росте у лісах, серед чагарників [11]. На 

території Ічнянського національного природ-

ного парку зафіксовано лише одну знахідку 

біля північної межі між селами Хаєнки та 

Анд ріївка в урочищі «Поруби» [6].

Природоохоронний статус: вид занесено до 

РЧ.

У дендропарку «Тростянець» трапляється 

дуже рідко, у малій рясності. Виявлено лише 

одне місцезнаходження у приозерно-бал ко-

вому ландшафтному районі.

Рідкісні види рослин Чернігівської області, 
представлені у флорі дендропарку «Тростянець» 
та занесені до Червоної книги України

Adonis vernalis L. — Горицвіт весняний (Ra-

nunculaceae). Багаторічна трав’яна рослина 

15—50 см заввишки. Розмножується насінням 

та вегетативно. Декоративна, лікарська. При-

родний ареал: від Піренейського півострова 

до басейну р. Лени, від узбережжя Балтійсько-

го моря до Передкавказзя. В Україні зростає 

на півдні Полісся (рідко), в Лісостепу, Степу 

та Криму. Оселяється на степових і лучно-сте-

пових ділянках, на галявинах світлих лісів та 

узліссях [15]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (неоцінений, євросибірський лісостепо-

вий вид), РЧ, ЄЧС (під невеликою загрозою). В 

межах України потребує строгого регламенту-

вання заготівлі сировини і розширення мережі 

площ, які потребують державної охорони [15]. 

У дендропарку культивуються з 2014 р.

Carex umbrosa Host — Осока затінкова (Cype-

raceae). Багаторічна трав’яна рослина 15—40 см 

заввишки. Розмножується насінням та веге-

тативно. Кормова. Природний ареал: Атлан-

тична, Центральна, Південна та Східна Євро-

па. В Україні трапляється спорадично в по-

ліській та лісостеповій зонах Правобережжя, 

Карпатах і північно-західному Лівобережно-

му Поліссі. Росте в розріджених лісах, на уз-

ліссях, серед чагарників, на луках, по краях 

карбонатних боліт [15]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (неоцінений, вид на східній межі ареалу), 

РЧ. Охороняють у багатьох заповідних об’єк-

тах України. Необхідно контролювати стан по-

пуляцій. Заборонено знищення місцезростань, 

суцільні рубки лісів [15].

У насадженнях дендропарку трапляється рід-

ко, розсіяно, видова рясність мала.

Galanthus nivalis L. — Підсніжник білосніж-

ний (Amaryllidaceae). Ранньовесняний ефеме-

роїд. Багаторічна трав’яна рослина 8—20 см 

заввишки. Розмножується цибулинами та на-

сінням. Декоративна. Природний ареал: Цен-

тральна Європа, Середземномор’я, Перед-

кавказзя. В Україні трапляється переважно в 

Правобережному Лісостепу, Карпатах, Перед-

карпатті, на Західному Поділлі, в Розточчі, 

рідше — на Правобережному Поліссі, рідко — 
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в Лівобережному Лісостепу. Зростає в листя-

них лісах, на галявинах та серед чагарників. 

[15]. На території Ічнянського національного 

природного парку перебуває на крайній схід-

ній межі ареалу. Найбільші локалітети розта-

шовані поблизу сіл Дзюбівка та Дружба, по-

одинокі особини виявлено поблизу сіл Хаєн-

ки і Грабів [5]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (неоцінений, європейсько-серед земно-

мор ський вид на східній межі ареалу), РЧ, ЄЧС 

(близький до загрозливого стану), ЧС МСОП 

(близький до загрозливого стану). Охороняють 

на багатьох природно-заповідних територіях 

Правобережжя, на Лівобережжі — в Ічнянсько-

му національному природному парку. Прово-

дяться громадські акції з охорони первоцвітів, 

заборонено несанкціоновану заготівлю та про-

даж, порушення умов місцезростання.

У дендропарку культивують з 2014 р.

Рідкісні види Червоної книги України, 

представлені у флорі дендропарку «Тростянець» 

і не занесені до переліку рідкісних видів

Чернігівської області

Betula obscura A. Kotula — Береза темна (Be-

tulaceae). Дерево 9—12 м заввишки. Розмно-

жується насінням. Декоративне, протиерозій-

не. Природний ареал: зрідка трапляються в 

Західній, Центральній та Східній Європі. В 

Ук раїні спорадично трапляється на Прикар-

патті, Поділлі, Поліссі, у Лісостепу. Росте в 

широколистяних та мішаних лісах [15].

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (рідкісний, центральноєвропейський вид 

з нез’ясованим таксономічним статусом). За-

бо ронено проводити несанкціоновані лісогос-

подарські заходи в місцях зростання виду.

У дендропарку перші посадки (31 рослина) 

здійснено у 1964 р. саджанцями, вирощеними 

із насіння, одержаного із Польщі. У віці 10 ро-

ків рослини досягли висоти 7 м, діаметр стов-

бура — до 10 см. Вперше цвіли і плодоносили 

на 7-му році [10]. У 1974 р. було висаджено 

7 рослин місцевої репродукції. Нині зберег-

лося 6 особин, кращі з них 15—17 м заввишки 

і 27—30 см у діаметрі.

Euonymus nana М. Bieb. — Бруслина карли-

кова (Celastraceae). Сланкий вічнозелений ку-

щик 10—50 см заввишки. Основний спосіб 

розмноження — вегетативний. Декоративний, 

протиерозійний. Природний ареал: гори Цен-

тральної Азії, Північний Кавказ, Молдавська 

височина, плато Сучава, в Україні — Поділь-

ська та Придніпровська височина, Гірський 

Крим [15]. Росте у затінених злегка зволоже-

них місцях (балки, долини рік та струмків).

Природоохоронний статус: вид занесено 

до ЧКУ (вразливий, рідкісний вид з диз’юн к-

тив ним ареалом). Заборонено заготівлю рос-

лин, по рушення умов місцезростання, ви-

рубку лісів. 

У дендропарку перші посадки (10 рослин 

невідомого походження) проведено у 1964 р. 

У 19-річному віці рослини досягли висоти 0,7 м. 

Зимостійкі, цвітуть щорічно, вперше — на 9-му 

році, плодоносять [10]. Усі рослини збереглися.

Festuca heterophylla Lam. — Костриця різно-

листа (Роасеае). Багаторічна трав’яна рослина 

60—120 см заввишки. Розмножується насін-

ням і вегетативно. Декоративна. Природний 

ареал: Атлантична та Середня Європа, Кавказ, 

Середземномор’я, Мала Азія. В Україні дуже 

рідко трапляється в нижній лісовій смузі Кар-

пат, частіше на Подільській височині. Най чис-

леннішими є популяції у Тернопільській та 

Львівській областях, більшість інших популя-

цій є критично нечисленними і перебувають 

під загрозою вимирання. Найчастіше вид тра-

пляється у дубових, дубово-букових та ду бо-

во-грабових лісах [15].

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (вразливий, реліктовий вид на північно-

схід ній межі поширення), ЄЧС (під невеликою 

загрозою). Необхідно провести пошук популя-

цій та створити природоохоронні об’єк ти. За-

боронено штучне заліснення схилів.

У дендропарку трапляється повсюди, часто 

як домінант. Рясність велика та середня.

Glycyrrhіza glabra L. — Солодка гола (Fabaceae). 

Багаторічна трав’яна рослина 50—120 см зав-

вишки. Розмножується насінням і вегетатив-

но. Лікарська, харчова, кормова, технічна. 

Природний ареал: Середня та Східна Європа, 
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Західний Сибір, Кавказ, Мала Азія, Іран, Середня 

Азія. В Україні зрідка трапляється на півдні 

степової зони, переважно в прибережних ра-

йонах Азовського та Чорного моря [15].

Природоохоронний статус: вид занесено 

до ЧКУ (неоцінений, давньосередземномор-

ський вид на північній межі ареалу). У зв’язку 

з цінними лікарськими властивостями і по-

в’я заним з цим інтенсивним знищенням не-

обхідне розведення в культурі. Заборонено 

зби рання рослин, порушення умов місце-

зростання [15].

У дендропарку культивуються з 2015 р. 

Hedysarum ucrainicum Kaschm. — Солодуш-

ка українська (Fabaceae). Багаторічна трав’яна 

рослина 10—30 см заввишки з потужним кау-

дексом. Розмножується насінням та партику-

ляцією каудексу. Декоративна, кормова, про-

тиерозійна. Природний ареал диз’юнктивний: 

Середньоруська височина, Прикаспійська ни-

зовина. В Україні зростає у басейні р. Айдар. 

Росте на крейдяних відслоненнях [15]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (зникаючий, палеоендемік). Заборонено 

збирання рослин, гербаризацію, порушення 

умов місцезростання.

У дендропарку трапляється дуже рідко, ряс-

ність мала. Виявлено лише одне місцезнахо-

дження.

Juniperus excelsa M. Bied. — Яловець високий 

(Cupressaceae). Дерево до 15 м заввишки. Роз-

множується насінням. Декоративне, ґрунтоза-

хисне, протиерозійне. Природний ареал: Схід-

не Середземномор’я, Мала Азія, Західне За-

кавказзя, в Україні — Південний берег Криму 

та Байдарська долина. Зростає на приморських 

крутих, переважно південних схилах з погано 

розвиненими коричневими ґрунтами [15]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (вразливий, реліктовий середземномор-

ський вид на північній межі ареалу), ЧС 

МСОП (під невеликою загрозою). Забороне-

но порушення місць зростання, рубки, підпа-

ли, підсів чи підсадку інших культур. 

У дендропарку екземпляр невідомого похо-

дження віком близько 150 років досяг висоти 

18 м, діаметр стовбура — 47 см. 

 Pinus cembra L. — Сосна кедрова європей-

ська (Pinaceae). Дерево 20—25 (30) м заввишки. 

Розмножується насінням. Декоративне, харчо-

ве, технічне, протиерозійне. Природний ареал: 

Аль пи, Карпати, в Україні — смуга локалітетів 

(Іва но-Франківська і Закарпатська області). 

Зростає на стрімких схилах різної експозиції, 

на бідних, кислих та свіжих ґрунтах [15]. 

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (вразливий, середньоєвропейський мон-

танний плейстоценовий релікт), ЧС МСОП 

(під невеликою загрозою). Необхідно взяти 

під охорону всі місцезнаходження виду. Забо-

ронено вирубку дерев.

На території дендропарку відзначено наяв-

ність Pinus cembra під час інвентаризацій 

1886—1887, 1927, 1948—1949 рр. Нині у денд-

ропарку зростають 12 екз. Найбільш розвине-

не дерево заввишки близько 20 м з діаметром 

стовбура 100 см. Пилує та утворює насіння. 

Spiraea polonica Blocki Ł. — Таволга поль-

ська (Rosaceae). Кущ 0,5—0,7 (1,0) м заввиш-

ки. Розмножується насінням. Декоративний. 

Природний ареал: Західне Поділля (Середнє 

Придністров’я) [15]. Єдина популяція розта-

шована у долині р. Дністер на відслоненнях 

вапняків і карбонатних сланців.

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (зникаючий, вузьколокальний поділь-

ський ендемік, близький до S. media). Доціль-

но ввести вид у культуру. Заборонено заготівлю 

рослин (зокрема насіння), порушення умов 

зростання виду. 

Рослини в дендропарку вирощено із насіння, 

одержаного із Полярно-альпійського ботаніч-

ного саду РАН. Нині збереглися 2 екз. зав-

вишки 1,7 м. Цвітуть і плодоносять. 

Taxus baccata L. — Тис ягідний (Taxaceae). 

Дерево або кущ 3—16 м заввишки. Розмножу-

ється насінням і вегетативно. Декоративне, 

лікарське, фітонцидне. Природний ареал: За-

хідна Європа — на півночі до Великої Брита-

нії та Скандинавії, на півдні — до західних ра-

йонів Білорусі та України. Ізольовано зростає 

в горах Кавказу, Криму, Алжиру, Малої Азії, 

на півночі Сирії та Ірану. Найбільший в Украї ні 

масив розташований у Карпатах [1]. Приуро-



38 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 3

В.А. Медведєв, О.О. Ільєнко

чений до тінистих неморальних лісів на бурих 

евтрофних ґрунтах на карбонатах, в ущели-

нах, на скелях, крутих схилах [15].

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (вразливий, рідкісний реліктовий вид з 

диз’юнктивним ареалом), ЧС МСОП (під не-

великою загрозою). Заборонено порушення 

місць зростання, рубки та обрізку окремих 

частин дерева, пересадку [15]. 

На території дендропарку відзначено наяв-

ність Taxus baccata під час інвентаризації 

1886—1887 р. Нині у дендропарку зростають 

88 екз. (разом з T. baccata ‘Fastigiata’). Усі рос-

лини мають кущоподібну форму. Найбільш 

розвинений екземпляр досяг висоти 5 м, діа-

метр центрального стовбура — 28 см. 

Tilia dasystyla Steven — Липа пухнастостовп-

чикова (Tiliaceae). Дерево до 20 м заввишки. 

Розмножується насінням. Декоративне, медо-

носне, лікарське. Природний ареал: зрідка 

трапляється у Гірському Криму (головне пас-

мо Кримських гір) та західному Закавказзі. 

Зростає у лісових ценозах переважно серед-

нього і верхнього гірських поясів, іноді — на 

скелях разом з липою кавказькою [15].

Природоохоронний статус: вид занесено до 

ЧКУ (зникаючий, реліктовий вид з ди з’юнк-

тивним ареалом). Заборонено рубки, пошко-

дження дерев.

У дендропарку зростають 2 екз., вирощені 

із насіння, одержаного із Вірменії (1964) і Ле-

нінграда (1966). У віці 55 років досягли висоти 

23 м, діаметр стовбура — 37—39 см. Цвітуть та 

плодоносять.

Висновки

На території дендропарку «Тростянець» НАН Ук-

раїни виявлено 23 види рідкісних рослин (10 де-

ревних і 13 трав’яних), з них до Червоної книги 

України занесено 10 видів. Три види мають ка-

тегорію «зникаючі» (Hedysarum ucrainicum, Spi-

raea polonica, Tilia dasystyla), 5 — категорію «вразли-

ві» (Euonymus nana, Festuca heterophylla, Juniperus 

excelsa, Pinus cembra, Taxus baccata), 1 — катего-

рію «рідкісні» (Betula obscura), 4 — категорію 

«неоцінені» (Adonis vernalis, Carex umbrosa, Ga-

lanthus nivalis, Glycyrrhіza glabra). До переліку рід-

кісних рослин Чернігівської області занесено 

10 видів, одночасно до Червоної книги України 

і переліку регіонально рідкісних рослин — 3. 

За характером поширення на території ден-

дропарку розподіл видів є таким: одне місце-

зростання мають 14 видів (Adonis vernalis, Juni-

perus excelsa, Galanthus nivalis, Glycyrrhіza glabra, 

Hypericum montanum, Hedysarum uc rai nicum, Po-

tentilla alba, Centaurium erythraea, Scilla bifolia, 

Carex limosa Tilia dasystyla, Spiraea polonica, Ce-

rasus fruticosa та Euonymus nana), рідко трапля-

ються види Alnus incana, Anemone sylvestris, Be-

tula obscura, Carex umbrosa, Fragaria moschata, 

Pinus cembra, Taxus baccata, часто — Juniperus 

excelsa, повсюди — Festuca heterophylla. 

З огляду на досить потужний антропоген-

ний вплив на рослини в умовах дендропарку, 

доцільно проводити постійний моніторинг 

стану популяцій рідкісних видів флори ден-

дропарку, зокрема нечисленних її представ-

ників, які мають одне місцезнаходження.
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Государственный дендрологический 

парк «Тростянец» НАН Украины,

Украина, Черниговская обл., Ичнянский р-н, 

с. Тростянец

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ ВИДОВ КРАСНОЙ 

КНИГИ УКРАИНЫ И ПЕРЕЧНЯ РЕДКИХ 

РАСТЕНИЙ ЧЕРНИГОВЩИНЫ ВО ФЛОРЕ 

ДЕНДРОПАРКА «ТРОСТЯНЕЦ» НАН УКРАИНЫ

Цель работы — выявить виды растений, занесенных в 

Красную книгу Украины и официальный перечень 

редких растений Черниговской области, во флоре 

дендропарка «Тростянец» НАН Украины, определить 

их аутфитосозологическую характеристику и харак-

тер распространения на территории дендропарка. 

Материал и методы. Объектом исследований были 

виды, занесенные в Красную книгу Украины и офи-

циальный перечень редких растений Черниговской 

области. Список редких видов составлен по материа-

лам инвентаризаций 2005—2012 гг.

Результаты. Выявлены 23 вида редких растений 

(10 дре весных видов и 13 травянистых), из них в Крас-

ную книгу Украины занесены 10 видов, в перечень 

редких растений Черниговской области — 10, в Крас-

ную книгу Украины и перечень регионально редких 

растений — 3 вида. Виды, занесенные в Красную кни-

гу Ук раины, принадлежат к таким природоохранным 

категориям: исчезающие — 3 вида (Hedysarum uc raі nі-

cum Kaschm., Spіraea polonіca Blockі Ł., Tіlіa dasystyla 

Steven) уязвимые — 5 (Euonymus nana Bіeb., Festuca he-

terophylla Lam., Junіperus excelsa M. Bіed., Pіnus cembra 

L., Taxus baccata L.), редкие — Betula obscura A. Kotula, 

не оцененные — 4 вида (Adonіs vernalіs L., Carex umbrosa 

Host, Galanthus nіvalіs L., Glycyrrhіza glabra L.).

Вывод. Единственное местонахождение на терри-

тории дендропарка имеют 14 видов (Adonіs vernalіs, 

Junіperus excelsa, Galanthus nіvalіs, Glycyrrhіza glabra, 

Hyperіcum montanum L., Hedysarum ucraіnіcum, Potentіlla 

alba L., Centaurіum erythraea Rafn, Scіlla bіfolіa L., Carex 

lіmosa L., Tіlіa dasystyla, Spіraea polonіca, Cerasus fru tі-

cosa Pall. и Euonymus nana); редко встречаются виды 

Alnus іncana (L.) Moench, Anemone sylvestrіs L., Betula 

obscura, Carex umbrosa, Fragarіa moschata Duch., Pіnus 

cembra, Taxus baccata, часто — Junіperus communіs L., 

повсеместно — Festuca heterophylla.

Ключевые слова: дендрологический парк, флора ден-

д ропарка, редкие растения, природоохранный статус, 

характер распространения видов.

V.A. Medvedev, A.A. Iljenko 

The State Dendrological Park Trostjanets,

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Chernigiv Region, Ichnjansky District,

village Trostjanets

THE REPRESENTATION OF SPECIES 

OF THE RED BOOK OF UKRAINE AND THE LIST 

OF RARE PLANTS OF CHERNIGIV REGION

IN THE FLORA OF DENDROPARK TROSTJANETS 

OF THE NAS OF UKRAINE

Objective — to identify the plant species of the Red Book 

of Ukraine and the official list of rare plants of the Cherni-

giv Region in the flora of dendropark Trostjanets, the 

autphytosozologyсal characteristic and clarification of the 

nature of distribution on the territory of the dendropark. 

Material and methods. The object of investigation were 

species of the Red Book of Ukraine and official list of rare 

plants of the Chernigiv Region. The list of rare species is 

based on inventory date of 2005—2012. 

Results. There are 23 species of rare plants (10 tree and 

13 herbaceous species), 10 species of which are listed in the 

Red Book of Ukraine, 10 — in the list of rare plants of the 

Chernihiv Region, 3 — in the Red Book of Ukraine and the 

list of regionally rare plants. Species of flora of the den-

dropark, listed in the Red Book of Ukraine, have such na-

ture protection categories: endangered species — 3 (Hedy-

sarum ucraіnіcum Kaschm., Spiraea polonica Blocki Ł., 
Tіlіa dasystyla Steven), vulnerable — 5 (Euonymus nana 

Beeb., Festuca heterophylla Lam., Juniperus excelsa M.Bied., 

Pinus cembra L., Taxus baccata L.), rare — Betula obscura 

A. Kotula, unvalued — 4 species (Adonis vernalis L., Carex 

umbrosa Host, Galanthus nіvalіs L., Glycyrrhіza glabra L.).

Conclusion. On the territory of the dendropark 14 spe-

cies have unique locality (Adonis vernalis, Juniperus excelsa, 

Galanthus nivalis, Glycyrrhiza glabra, Hypericum montanum L., 

Hedysarum ucrainicum, Potentilla alba L., Centaurium ery-

thraea Rafn, Scilla bіfolia L ., Carex lіmosa L., Tіlіa da sys tyla, 

Spіraea polonіca, Cerasus frutіcosa Pall. and Euonymus nana). 

Rare species are Alnus іncana (L.) Moench, Anemone 

sylvestrіs L., Betula obscura, Carex umbrosa, Fra garіa mo-

schata Duch., Pinus cembra, Taxus baccata, often — Juni-

pers communis L., everywhere — Festuca heterophylla.

Key words: dendrological park, flora of the dendropark, 

rare plants, nature protection status, nature of species dis-

tribution.
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Т.О. ЩЕРБАКОВА
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

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

СЕЗОННИЙ РИТМ РОЗВИТКУ БАГАТОРІЧНИХ ДЕКОРАТИВНИХ 
ЗЛАКІВ ПРИ ІНТРОДУКЦІЇ В ЛІСОСТЕПУ ТА НА ПОЛІССІ УКРАЇНИ

Мета роботи  —  встановити особливості сезонного ритму розвитку декоративних злаків при інтродукції в Лісо-

степу та на Поліссі України.

Матеріал та методи. Дослідження проведено на рослинах інтродукованих у Національному ботанічному саду 

імені М.М. Гришка НАН України видів та сортів багаторічних декоративних трав родини Poaceae. Описано особ-

ливості росту та розвитку представників декоративних злаків в умовах Лісостепу та Полісся України. Зафіксовано 

фази початку весняного відростання, виходу в трубку, колосіння (викидання волоті), цвітіння, початку плодоношен-

ня, закінчення вегетації. Визначено тривалість активної вегетації та спокою, тривалість цвітіння, здатність до 

нормального плодоношення і повторного цвітіння в умовах інтродукції.

Результати. За початком весняного відростання злаки було розподілено на три групи: раннього відростання 

(ІІІ декада березня—І декада квітня), середнього (ІІ декада квітня ), пізнього (ІІІ декада квітня—І декада травня). 

У фазу колосіння (викидання волоті) рослини досліджуваних видів вступають на 15-ту–167-му добу від початку 

весняного відростання (І декада квітня—ІІ декада жовтня), у фазу цвітіння  —  на 27-му—184-ту добу (ІІ декада квіт-

ня—ІІІ декада жовтня). Найраніше фази колосіння та цвітіння настають у ранньовесняноквітуючих видів роду 

Sesleria Scop. Найпізніше викидають волоть представники роду Miscanthus Anders. і Cortaderia selloana (Schult. et 

Schult.f.) Asch. et Grabn. (І декада серпня—ІІ декада жовтня). За початком цвітіння виділено феногрупи: ранньо- та 

пізньовесняноквітуючі, ранньо-, середньо- і пізньолітньоквітуючі, ранньо- та пізньоосінньоквітуючі злаки.

Висновки. При інтродукції в Лісостепу та на Поліссі України за умови регулярного водозабезпечення в культурі 

тривалість вегетації злаків становить 190—235 діб. Весняно- та літньоквітуючі декоративні злаки успішно про-

ходять усі фенологічні фази розвитку, що є одним із показників адаптації рослин до едафо-кліматичних умов регіону 

культивування. Осінньоквітуючі рослини видів родів Arundo L., Imperata Cyr., Miscanthus × giganteus J.M. Greef & 

Deuter ex Hodk & Renvoize, M. sinensis ‘Strictus’ та ‘Variegatus’ закінчують вегетацію або у фазі виходу в трубку, або у 

фазі викидання волоті. Рослини з весняним цвітінням вступають у зимовий період зі сформованими генеративними 

органами. В літньо- та осінньоквітуючих видів брунька поновлення перебуває у вегетативному стані або на етапі 

закладання суцвіття.

Ключові слова: декоративні злаки, сезонний ритм розвитку.

© Т.О. ЩЕРБАКОВА, 2017

Одним із основних критеріїв оцінки перспек-

тивності інтродукованих рослин є відповід-

ність динаміки його сезонного розвитку ме-

теорологічним умовам району інтродукції. Най-

більш наочним та загальним вираженням се-

зонного ритму є зміна і тривалість окремих фе-

нологічних фаз.

Фенологічні особливості рослин мають важ-

ливе значення для інтегральної оцінки сту пеня 

їх адаптації до нових едафо-клі ма тич них умов 

та відображують екологічну реакцію рослин 

на зміну умов існування. З фенологічними па-

раметрами пов’язана стійкість рослин до біо-

тичних та абіотичних чинників довкілля. Ре-

зультати аналізу сезонного ритму розвитку 

декоративних рослин дають змогу розробити 

технологію їх культивування та підібрати асор-

тимент для озеленення.

Дослідженням фенологічних аспектів рос-

ту та розвитку злаків в Україні присвячені 

праці О.О. Котик, В.І. Берестеннікової, Г.А Ку-

діної та О.О. Гридько [1, 5, 8, 9]. О.О. Гридько 

вивчила сезонний ритм розвитку однорічних 

та багаторічних злаків в умовах Донбасу і ви-

ділила групи злаків залежно від початку та 

тривалості вегетації, цвітіння, плодоношення 
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і темпів проходження основних фенологічних 

фаз [5].

Мета роботи — встановити особливості се-

зонного ритму розвитку декоративних злаків 

під час їх інтродукції в умовах Лісостепу та 

Полісся України.

Матеріал та методи

Предмет досліджень — інтродуковані в Націо-

нальному ботанічному саду імені М.М. Гриш-

ка НАН (НБС) України види та сорти багато-

річних декоративних трав родини Poaceae Barn-

hart.

Дослідження проведено у відділі квітнико-

во-декоративних рослин НБС протягом 2009– 

2016 рр.

Колекційна ділянка декоративних трав від-

ділу квітниково-декоративних рослин НБС 

розташована на Печерських схилах Київської 

височини в урочищі «Звіринець» (50°32' п.ш. і 

30°33' с.д.) у південно-східній частині м. Киє-

ва. Місто розташоване на межі двох фізико-

географічних зон: лісової зони Полісся (на 

півночі) і зони Лісостепу з переважанням еле-

ментів степової рослинності (на півдні) [12].

Клімат помірно-континентальний. Середньо-

річна температура повітря становить +8,0 °С, 

середньомісячна температура повітря найхо-

лоднішого місяця (січня) — –4,7 °С, найтеплі-

шого (липня) — +19,8 °С. Абсолютний макси-

мум температури повітря за останні 10 років 

влітку сягав +39 °С, абсолютний мінімум у зи-

мовий період — –36 °С [7].

Взимку спостерігаються відлиги, іноді з під-

вищенням температури до +5 °С. Сума актив-

них температур (вище за +10 °С) у середньому 

становить 2500 °С. Кількість діб з температу-

рою +10 °С і вище — 160–165 [4, 6, 7, 11].

Тривалість сонячного сяйва є однією з важ-

ливих характеристик радіаційного режиму. 

Во на зростає від 126 год у березні до 264 год 

у травні, наближаючись до літніх значень. 

В осінній сезон тривалість сонячного сяйва 

зменшується від 194 год у вересні до 50 год 

у листопаді [6].

У Києві річний хід температури повітря 

дещо запізнюється порівняно з ходом соняч-

ної радіації. Найінтенсивніше підвищення 

температури повітря відбувається від березня 

до квітня (на 8,0 °С) та від квітня до травня (на 

6,2 °С). У травні переважає погода літнього 

типу. З липня починається поступове знижен-

ня температури, інтенсивне — з вересня [6].

Інтродукційні дослідження проводили з ви-

користанням методів, запропонованих П.Є. Бу-

лахом [2, 3]. Терміни проходження фенологіч-

них фаз росту та розвитку визначали загаль-

ноприйнятими методами. Фіксували фази по-

чатку весняного відростання, виходу у трубку, 

колосіння (викидання волоті), цвітіння, по-

чатку плодоношення, закінчення вегетації. 

Визначали тривалість активної вегетації та 

спокою, тривалість цвітіння, здатність до нор-

мального плодоношення і повторного цвітін-

ня в умовах інтродукції [10].

Результати та обговорення

Колекцію декоративних трав у НБС почали 

створювати на початку 1970-х років О.О. Лап-

тєв та О.О. Котик [8]. Перші види і культива-

ри декоративних трав було інтродуковано у 

1980-х — на початку 1990-х років. У період із 

2009 до 2016 рр. поповнення генофонду було 

спрямоване на розширення сортового різно-

маніття колекції. Нині у відділі квітниково-

декоративних рослин проводяться інтродук-

ційні випробування 60 видів та 23 сортів деко-

ративних трав. Широко представлена родина 

Poaceae (58 видів і сортів 27 родів багаторічних 

злаків).

У сезонному ритмі розвитку для оцінки 

адаптивної здатності видів та їх декоративних 

властивостей найбільш значущими є строки 

весняного відростання, цвітіння і тривалість 

фаз вегетації та цвітіння. Встановлення стро-

ків початку цвітіння і його тривалості має 

важливе значення під час аналізу фенологіч-

них даних. Ці параметри корелятивно по в’я-

зані з іншими фенологічними фазами і пев-

ною мірою їх представляють [2, 3].

Спостереження показали, що сезонність 

розвитку злакових трав при культивуванні ви-

значається переважно кліматичними чинни-

ками та умовами вирощування. Оскільки в 
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культурі ґрунтовий та водний режим є регу-

льованими, то лімітуючими чинниками росту 

і розвитку рослин є сонячна радіація та темпе-

ратура повітря.

Початок відростання злаків в умовах м. Ки-

єва спостерігається в кінці березня — на по-

чатку квітня в період найбільш інтенсивного 

підвищення температури повітря та прогрі-

вання підстильної поверхні ґрунту, спричине-

ного посиленням сонячної радіації. Так, у бе-

резні середня місячна температура становить 

+1,0 °С, в квітні вона підвищується до +9 °С, а 

в травні — до +15,2 °С [6, 7].

За початком весняного відростання злаків 

виділено три групи: раннього, середнього та 

пізнього відростання (табл.1). У ранніх видів і 

сортів відростання відбувається в ІІІ декаді 

березня—І декаді квітня. Рослини, віднесені 

Феноспектри розвитку рослин інтродукованих видів та сортів родини Poaceae різних груп: 1 — ранньовесняно-

квітуючі; 2 — пізньовесняноквітуючі; 3 — ранньолітньоквітуючі; 4 — середньолітньоквітуючі; 5 — пізньоліт-

ньоквітуючі; 6 — ранньоосінньоквітуючі; 7 — пізньоосінньоквітуючі; a — вегетація; b — фаза колосіння (вики-

дання волотті); c — фаза цвітіння; d — фаза плодоношення; e — фаза весняного відростання; f — відростання 

пагонів наступної генерації; g— закінчення вегетації

Phenological spectrum of introduced plants species and varieties of the family Poaceae of different groups: 1 — early spring 

blooming; 2 — late spring blooming; 3 — early summer blooming; 4 — mid summer blooming; 5 — late summer blooming; 

6 — early autumn blooming; 7 — late autumn blooming; a — growing season; b — inflorescence emergence phase; c — 

flowering phase; d — maturity phase; e — spring growth phase; f — emergence of the next generation sprouts; g — end of 

the growing season

1

2

3

4

5

6

7

III IV V VI VII VIII IX X XI

a b c d gfe



44 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 3

Т.О. Щербакова

Таблиця 1. Класифікація декоративних злаків за фазою початку весняного відростання

Table 1. Classification of ornamental grasses concerning phase of early spring regrowth

Група Види та сорти

Рання 

(ІІІ декада березня—

І декада квітня)

Anthoxanthum odoratum Lag., Briza media L., Festuca gautieri (Hackel) K. Richt., F. glauca 

Vill., F. glauca ‘Elijah Blue’, Helictotrichon sempervirens (Vill.) Pilger., Holcus lanatus L., Hor-

delymus europaeus (L.) Harz, Koeleria glauca Coleman ex Willk. & Lange, K. pyramidata 

(Lam.) P. Beauv., Melica altissima ‘Atropurpurea’, M. altissima ‘Alba’, M. transsilvanica, 

M. transsilvanica ‘Red Spire’, M. ciliata L., Milium effusum L., Sesleria albicans, S. heufleria-

na, Stipa barbata Desf., S. pennata L., S. tenuissima Trin., Phalaris arundinacea ‘Picta’, P. arun-

dinacea ‘Luteo-Picta’, Roegneria canina (L.) Nevsk.

Середня

(ІІ декада квітня)

Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum (Wild.) Schubl. et. Martens. ‘Variegatum’, Calamagro-

stis × acutiflora (Schrad.) DC., Chasmanthium latifolium (Michx.) Yates., Deschampsia cae-

spitosa (L.) P. Beauv., D. flexuosa (L.) Trin., Hordeum jubatum L., Hystrix patula Moench., 

Festuca sibirica Hack. ex Boiss, Leymus arenarius (L.) Hochst., L. racemosus (Lam.) Tzvelev, 

Molinia caerulea ssp. arundinacea (Schrank) H. Paul., Molinia caerulea ‘Nana Variegata’, Sti-

pa capillata L., S. calamagrostis (L.) Wahl. ‘Lemperg’, S. gigantea Link., S. pulcherrima 

K. Koch., S. ucrainica P. Smirn.

Пізня

(ІІІ декада квітня—

І декада травня)

Arundo donax var. versicolor, Cortaderia selloana, Imperata cylindrica ‘Red Baron’, Miscan-

thus sacchariflorus, M. sinensis, M. sinensis: ‘Apache’, ‘Giraffe’, ‘Graziella’, ‘Kleine Fontane’, 

‘Kleine Silberspinne’, ‘Strictus’, ‘Variegatus’, ‘Zebrinus’, M.× giganteus J.M. Greef & Deuter 

ex Hodk & Renvoize, Panicum virgatum, Pennisetum alopecuroides, Spartina pectinata ‘Aureo-

marginata’

Таблиця 2. Класифікація декоративних злаків за початком цвітіння

Table 2. Classification of ornamental grasses at the beginning of flowering

Групи Види та сорти

Ранньовесняноквітуючі

(ІІ—ІІІ декада квітня)

Sesleria albicans, S. heufleriana

Пізньовесняноквітуючі

(І—ІІІ декада травня)

Anthoxanthum odoratum, Briza media, Helictotrichon sempervirens, Hordelimus europa-

eus, Holcus lanatus, Festuca gautieri, F. glauca, F. glauca ‘Elijah Blue’, Koeleria glauca, 

K. pyramidata, Melica altissima ‘Atropurpurea’, M. altissima ‘Alba’, M. transsilvanica, 

M. transsilvanica ‘Red Spire’, M. ciliata, Milium effusum, Phalaris arundinacea ‘Picta’, 

Ph. arundinacea ‘Luteo-Picta’, Roegneria canina, Stipa barbata, S. pennata, S. tenuissima

Раньолітньоквітуючі

(І—ІІI декада червня)

Arrhenatherum elatius ssp. bulbosum ‘Variegatum’, Calamagrostis × acutiflora, Chasman-

thium latifolium, Deschampsia caespitosa, D. flexuosa, Hordeum jubatum, Hystrix patula, 

F. sibirica, Leymus arenarius, L. racemosus, Molinia caerulea ssp. arundinacea, M. caeru-

lea ‘Nana Variegata’, Stipa capillata, S. ucrainica

Середньолітньоквітуючі

(І—ІІІ декада липня)

Stipa calamagrostis ‘Lemperg’, S. gigantea, S. pulcherrima

Пізньолітньоквітуючі

(І—ІІІ декада серпня)

Spartina pectinata ‘Aureomarginata’, Miscanthus sacchariflorus, M. sinensis ‘Kleine Sil-

berspinne’, Panicum virgatum, Pennisetum alopecuroides

Ранньоосінньоквітуючі

(І—ІІ декада вересня)

Miscanthus sinensis ‘Kleine Fontane’, M. sinensis ‘Graziella’

Пізньоосінньоквітуючі

(ІІІ декада вересня — 

ІІІ декада жовтня)

Cortaderia selloana, Miscanthus sinensis, M. sinensis ‘Apache’, M. sinensis ‘Giraffe’, 

M. sinensis ‘Zebrinus’
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до середньої групи, починають відростати в 

ІІ декаді квітня. Відростання рослин пізніх 

видів та сортів припадає на ІІІ декаду квітня— 

І декаду травня (рисунок).

Представниками груп раннього та серед-

нього відростання є рослини видів, які похо-

дять з Циркумбореальної флористичної об-

ласті Голарктичного царства. До групи пізньо-

го відростання належать види з Ат лантично-

Пів нічноамериканської (Panicum virgatum L., 

Spartina pectinata Bosc ex Link), Східноазій-

ської (Miscanthus sacchariflorus (Maxim.) Hack., 

M. sinensis Anderss., Arundo donax var. versicolor 

(Mill.) Stokes., Imperata cylindrica (L.) Beauv.), 

Сахаро-Ара війської (Pennisetum alopecuroides (L.) 

Spreng.) області, Центрально-Бразильської об-

ласті Нео тропічного царства (Cortaderia selloa-

na (Schult. et Schult.f.) Asch. et Grabn.).

У фазу колосіння (викидання волоті) злаки 

починають вступати на 15-ту–167-му добу від 

початку весняного відростання (І декада квіт-

ня—ІІ декада жовтня). Найраніше фаза коло-

сіння настає для ранньовесняноквітуючих 

видів (Sesleria albicans Kit., S. heufleriana Schur) 

і триває 12—18 діб. Більшість видів і сортів 

розпочинають колосіння на 32-гу—45-ту до-

бу. Це пізньовесняні та літньоквітуючі види і 

культивари.

Найпізніше починають викидати волоть ви-

ди та сорти роду Miscanthus (95-та—172-га 

доба) і Cortaderia selloana (168-ма доба), що 

припадає на І декаду серпня — ІІ декаду жовт-

ня — період спаду середньомісячної тем пе-

ратури від її максимального значення +21,8 °С 

у липні та +20,4 °С у серпні до +14,5 °С у ве-

ресні та +8,9 °С у жовтні.

У фазу цвітіння досліджувані види та сор-

ти вступають на 27-му — 184-ту добу розвит ку 

(ІІ декада квітня—ІІІ декада жовтня). За по-

чатком цвітіння в умовах інтродукції можна 

виділити 7 груп (табл. 2).

Тривалість цвітіння ранньовесняноквітую-

чих злаків становить 16—23 доби, пізньовес-

няноквітуючих та ранньолітньоквітуючих — 

8—19 діб. Найкоротшим періодом цвітіння 

(від 6 до 8 діб) характеризуються види і сорти 

роду Stipa. Розвиток пізньолітніх та ранньо-

осінніх злакових трав відбувається досить по-

вільно. Фази цвітіння вони досягають на по-

чатку серпня — у середині жовтня і перебува-

ють у цій фазі протягом 18—26 діб. До них 

переважно належать види та культивари роду 

Miscanthus.

У фазу плодоношення весняні та пізньо-

весняні злаки вступають на 35-ту –72-гу добу, 

літньоквітуючі — на 56—135-ту, осінні та піз-

ньоосінні трави — на 149—180-ту добу від по-

чатку вегетації.

Деякі сорти Miscanthus sinensis і Cortaderia 

sel loana в умовах інтродукції не встигають пе-

рейти до фази плодоношення. Рослини Arundo 

donax var. versicolor та Imperata cylindrica ‘Red 

Baron’ закінчують вегетацію у фазі виходу в 

трубку, а Miscanthus × giganteus, M. sinensis ‘Stric-

tus’ і ‘Variegatus’ — у фазі викидання волоті.

У цілому тривалість активної вегетації зла-

ків під час вирощування в умовах Лісостепу та 

Полісся України за умови регулярного водо-

забезпечення становить 190—235 діб. Весня-

но- і ранньолітньоквітуючі злаки після дозрі-

вання насіння продовжують вегетацію. В лип-

ні—серпні активність їх росту дещо спо віль-

нюється, у кінці серпня—вересні спостері-

гається відростання пагонів осінньої генерації 

і повторне цвітіння. Зрізування пагонів вес-

няної генерації підвищує інтенсивність по в-

торного наростання пагонів та цвітіння. 

До особливої групи слід віднести зимовозе-

лені види родів Helictotrichon, Festuca, Descham-

psia, Sesleria, Koeleria, Roegneria, надземна час-

тина пагонів яких у зимовий період не відми-

рає. Закінчення вегетації у них зафіксовано 

при встановленні снігового покриву.

Рослини з весняним цвітінням входять у 

зимовий період із сформованими генератив-

ними органами, тоді як у літньо- та осінньо-

квітуючих видів брунька поновлення на по-

чатку зимового періоду перебуває у вегетатив-

ному стані або на етапі закладання суцвіття.

Висновки

Під час інтродукції в Лісостепу та на Поліссі 

України за умови регулярного водозабезпе-

чення в культурі тривалість вегетації рослин 
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досліджуваних видів злаків становить 190—

235 діб. Весняно- та літньоквітуючі представ-

ники родини Poaceae успішно проходять усі 

фенологічні фази розвитку, що є одним із по-

казників адаптації рослин до едафо-клі ма-

тичних умов регіону культивування. Осінньо-

квітуючі рослини Arundo, Imperata, Miscanthus × 

giganteus, M. sinensis ‘Strictus’ та ‘Va rie gatus’ за-

кінчують вегетацію або у фазі виходу в трубку, 

або у фазі викидання волоті.

Найраніше фази колосіння та цвітіння на-

стають для ранньовесняноквітуючих видів ро-

ду Sesleria. Найпізніше викидають волоть ви-

ди і сорти роду Miscanthus та Cortaderia selloana 

(І декада серпня—ІІ декада жовтня).

Установлено, що рослини з весняним цві-

тінням вступають у зимовий період зі сфор-

мованими генеративними органами. У літньо- 

та осінньоквітуючих видів брунька поновлення 

перебуває у вегетативному стані або на етапі 

закладання суцвіття.

Виділений асортимент ранньо- та пізньо-

весняноквітуючих, ранньо-, середньо- і пізньо-

літньоквітуючих, ранньо- та пізньоосінньо-

квітуючих рослин дасть змогу більш ус пішно 

використовувати інтродуковані злаки в деко-

ративному садівництві та озелененні Ук раїни.
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имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 

Украина, г. Киев

СЕЗОННЫЙ РИТМ РАЗВИТИЯ 

МНОГОЛЕТНИХ ДЕКОРАТИВНЫХ 

ЗЛАКОВ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 

В ЛЕСОСТЕПИ И НА ПОЛЕСЬЕ УКРАИНЫ

Цель работы — установить особенности сезонного 

ритма развития декоративных злаков при интродук-

ции в Лесостепи и на Полесье Украины.

Материал и методы. Исследования проведены на 

растениях интродуцированных в Национальном бо-

таническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины 

видов и сортов многолетних декоративных трав се-

мейства Poaceae. Описаны особенности роста и раз-

вития представителей декоративных злаков в услови-

ях Лесостепи и Полесья Украины. Зафиксированы 

фазы начала весеннего отрастания, выхода в трубку, 

колошения (выбрасывания метелки), цветения, на-

чала плодоношения, конца вегетации. Определена 

продолжительность активной вегетации и покоя, 

продолжительность цветения, способность к нор-

мальному плодоношению и повторному цветению в 

условиях интродукции.

Результаты. В зависимости от начала весеннего от-

растания выделены три группы: раннее отрастание 

(III декада марта—I декада апреля), среднее (II декада 

апреля), позднее (III декада апреля—I декада мая). В 

фазу колошения (выбрасывания метелки) растения 

исследованых видов вступают на 15—167-е сутки по-

сле начала весеннего отрастания (І декада апреля—

ІІ де када октября), в фазу цветения — на 27–184-е сутки 

(ІІ декада апреля—ІІІ декада октября). Раньше всех 

фазы колошения и цветения наступают у ран не ве сен-

нецве тущих видов рода Sesleria Scop. Позже всех вы-

бра сывают метелку представители рода Miscanthus An-

ders. и Cortaderia selloana (Schult. et Schult.f.) Asch. et 

Grabn. (І декада августа—ІІ декада октября). В зависи-

мости от начала цветения выделены группы: ранне- и 

поздновесеннецветущие, ранне-, средне- и позднолет-

нецветущие, ранне- и поздноосеннецветущие злаки.

Выводы. При интродукции в Лесостепи и на По-

лесье Украины при условии регулярного полива в 

культуре длительность вегетации злаков составляет 

190—235 суток. Весенне- и летнецветущие декора-

тивные злаки успешно проходят все фенологические 

фазы развития, что является одним из показателей 

адаптации растений к эдафо-климатическим услови-

ям региона культивирования. Осеннецветущие рас-

тения родов Arundo L., Imperata Cyr., Miscanthus × gi-

ganteus J.M. Greef & Deuter ex Hodk & Renvoize, M. si nensis 

‘Strictus’ и ‘Variegatus’ заканчивают ве гетационный 

период или в фазе выхода в трубку, или в фазе выбра-

сывания метелки. Растения с весенним цветением 

вступают в зимний период со сформированными ге-

неративными органами. У летне- и осеннецветущих 

видов почка возобновления находится в вегетатив-

ном состоянии или на этапе закладки соцветия.

Ключевые слова: декоративные злаки, сезонный ритм 

развития.

T.A. Scherbakova

M.M. Gryshko National Botanical Garden,

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

SEASONAL RHYTHM DEVELOPMENT 

OF PERENNIAL ORNAMENTAL GRASSES 

DURING INTRODUCTION IN FOREST-STEPPE 

AND POLISSYA OF UKRAINE

Objective — to define of phenological features of growth 

and development of ornamental grasses during introduc-

tion in Forest-Steppe and Polissya of Ukraine.
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Material and methods. The study was carried out on 

plants introduced in M.M. Gryshko National Botanical 

Garden of the NAS of Ukraine of species and varieties of 

perennial ornamental grasses family Poaceae. Features of 

growth and development ornamental grasses in Forest-

Steppe and Polissya of Ukraine have been described. Not-

ed the beginning of spring growth phase, out of the tube, 

inflorescence emergence phase, flowering and maturity 

phase, end of the growing season, and determined the du-

ration of active vegetation and flowering, fruiting and re-

blooming ability in conditions of introduction.

Results. Groups of ornamental grasses relative to the 

onset of spring regrowth: early (III decade of March—

I decade of April), middle (II decade of April), late 

(III decade of April—I decade of May) have been identi-

fied. In the inflorescence emergence phase grasses enter 

on the 15th—167th day after the beginning of the spring 

growth (I decade of April–II decade of October), flower-

ing — on the 27th—184th day (ІІ decade of April—ІІІ dec-

ade of October). The earliest phase of inflorescence emer-

gence and flowering occurs for early spring blooming spe-

cies of the genus Sesleria Scop. Latest panicle appears in 

representatives of the genus Miscanthus Anders. and Corta-

deria selloana (Schult. et Schultf.) Asch. et Grabn. (I deca-

de of August—II decade of October). By the beginning of 

flowering ornamental grasses selected groups: early and 

late spring blooming, early, middle and late summer 

blooming, early and late autumn blooming.

Conclusions. Duration of grasses growing season during 

the introduction in Forest-Steppe and Polissya of Ukraine 

and provided regular watering is 190—235 days. Spring- 

and summer blooming ornamental grasses successfully 

pass all phenological phases of development. That is one of 

indicators of adaptation plants to climatic conditions of 

the region of cultivation. Autumn blooming plants of the 

genus. Arundo L., Imperata Cyr., Miscanthus × giganteus 

J.M. Greef & Deuter ex Hodk & Renvoize, Miscanthus si-

nensis cv. Strictus and cv. Variegatus finished growing sea-

son in phase out the tube, or inflorescence emergence 

phase. Spring blooming plants come in the winter with 

generative buds. Summer and autumn blooming plants 

have vegetative buds or are only at the initial stage of for-

mation inflorescence.

Key words: ornamental grasses, seasonal rhythm of growth.
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ЕКСПАНСІЯ PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA (L.) PLANCH. 
У НАСАДЖЕННЯ КРИВОРІЖЖЯ

Мета — проаналізувати стихійне поширення Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. у паркових насадженнях м. Кри-
вого Рогу та вплив цього виду на стан деревних рослин. 

Матеріал та методи. Основні дослідження стихійного поширення P. quinquefolia проведено в занедбаному парку 
м. Кривий Ріг загальною площею 9 га. Використано традиційні дендрологічні, біометричні та статистичні методи.

Результати. Встановлено, що P. quinquefolia трапляється в окремих занедбаних паркових насадженнях, де утво-
рює вертикальну і наземну форми. В найбільшому із них на площі у 2,3 га проективне покриття ліаною становить 
100 %, а на площі у 6 га — від 5 до 95 %. У цьому парку ліана використовує 10 видів деревних рослин як опору, по-
криваючи до 4/5 їх крони. Виявлено види рослин, на яких P. quinquefolia найбільш і найменш успішно зростає та роз-
вивається. 

Висновки. P. quinquefolia максимально покриває стовбур дерев Picea abies (L.) H. Karst до 91,7 % висоти і міні-
мально — 38,3 % висоти рослин Populus pyramidalis Salisb. у занедбаному парку. Спостерігається всихання гілок — 
від 1,3 % у Fraxinus excelsior L. до 78,3 % у P. abies. На стовбурах дерев нараховується від 4,2 вертикального пагона 
ліани у Robinia pseudoacacia L. до 25,6 у Betula pendula Roth. Ліана поширюється на землі навколо дерева в радіусі до 
9 м. Оселяється в паркових насадженнях, віддалених від досліджуваного на 500—700 м. В окремих насадженнях 
P. quinquefolia виявляє себе як типовий вид-«трансформер». 

Ключові слова: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., насадження, ліана, інвазія, поширення, трансформер, де-

ревні рослини, Кривий Ріг.

У другій половині ХХ ст. для озеленення насе-

лених пунктів у степовій зоні України було за-

лучено багато видів рослин-чужинців, деякі з 

яких натуралізувалися, стали інвазійними, по-

чали проникати у сталі природні екосистеми 

та спричиняти у них небажані зміни. Тому бота-

ніками розробляються заходи для запобігання 

або мінімізації негативного впливу інвазійних 

видів [5]. Найпоширеніші та найбільш шкідли-

ві 52 види-агріофіти середньої смуги Європей-

ської рівнини занесено до Чорної книги [3].

В урбанізованих екосистемах небезпечними 

є окремі види-антропофіти, які спонтанно осе-

ляються серед залишків природних популяцій 

або поширюються в декоративних насаджен-

нях, що призводить до небажаної трансформа-

ції останніх. Стихійне поширення нехарактер-

них видів, зазвичай чужинців, зокрема видів 

роду Parthenocissus Planch., відзначено в де гра-

дованих київських міських лісах [2]. Один із 

них — виноград дівочий п’я ти лис точ ковий (P. qu-

in quefolia (L.) Planch.) належить до найцінні-

ших видів для вертикального озеленення за-

вдяки здатності закріплятися на вертикальних 

шорстких поверхнях. У паркову культуру цю 

ліану було введено ще в 1622 р. Досі вона віді-

грає важливу роль у ландшафт ному дизайні. 

Відзначається морозостійкістю, не ви баг ли ва 

до ґрунтів, добре росте на відкритих і притіне-

них місцях, а також практично не пошкоджу-

ється хворобами та шкідниками. P. quin quefolia 

давно натуралізувався у при родно-клі ма тич-

них умовах України, широко використо вується 

у вертикальному озелененні різних споруд у 

населених пунктах степової зони. У великих 

промислових містах цієї зони нерідко трап-

ляються неокультурені насадження деревних 

рослин, у які стихійно проникають інші дерев-

ні види, чужинці, котрі не використовували 

при створенні насаджень, зокрема P. quinquefo-

lia. Питання щодо інвазії P. quinquefolia в міські 

насадження, конкурентних відносин з дерев-

ними рослинами і наслідків впливу ліани на 

стан деревостанів у степовій зоні не вивчено.
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 Мета роботи — проаналізувати поширення 

Parthenocissus quinquefolia в паркових наса-

дженнях м. Кривого Рогу і вплив цього виду 

на стан деревних рослин.

Матеріал та методи

Наявність P. quinquefolia в насадженнях м. Кри-

вого Рогу вивчали маршрутним методом. 

Основні дослідження стихійного поширення 

цього виду проводили в занедбаному парку 

загальною площею близько 9 га. Висоту дерев 

і верхню межу вертикального поширення ліа-

ни на них визначали за допомогою дендроло-

гічної вимірювальної вилки. Оскільки ліана 

на стовбурі дерева розростається значно шир-

ше за сам стовбур, за допомогою зазначеної 

вилки встановлювали діаметр горизонтально-

го поширення ліани на висоті 1,3 м. Товщину 

вертикальних пагонів ліани, прикріплених до 

стовбура дерева, вимірювали за допомогою 

штангенциркуля. Проникнення P. quinquefolia 

у крону дерев вивчали на 10 найпоширеніших 

видах деревних рослин. У занедбаному парко-

вому насадженні вивчали також горизонталь-

не покриття ліаною поверхні землі. 

Життєвий стан дерев та ліани встановлюва-

ли за методикою В.А. Алексєєва [1]. 

Результати та обговорення

У м. Кривий Ріг P. quinquefolia часто викорис-

товують для озеленення одно- і багатоповер-

хових житлових будинків, будівель різного 

призначення, заборів, підпірних стінок і опор, 

які утримують тролейбусні проводи. Цей вид 

трапляється в різних насадженнях міста, куди 

спонтанно проникає внаслідок стихійного за-

носу насіння. В парках, скверах, вуличних і 

прибудинкових насадженнях, за якими про-

водиться догляд, ця ліана рідше трапляєть-

ся як заносна рослина. У таких насадженнях 

P. quinquefolia трапляється зрідка на поодино-

ких деревах або частково покриває ділянки 

землі.

У місті є насадження різної площі, в яких 

тривалий час не проводили роботи з догляду 

за рослинами. P. quinquefolia трапляється не в 

усіх цих насадженнях. Деякі з них практично 

повністю колонізовані цим видом. Під час 

обстеження нами було виявлено декілька та-

ких насаджень різної площі. 

P. quinquefolia ви користовують для озеле-

нення різних міських споруд, особливо при-

ватного сектору, що створює передумови для 

небажаного неконтрольованого поширення 

ліани в міські парки та сквери. Для дослі-

джень було відібрано чотири з них, найбіль-

ше — площею близько 9 га. На території 

цього насадження P. quinquefolia покриває 

не лише дерева (рис. 1), росте навколо них та 

на вільних від дерев  територіях (рис. 2). Лише 

5 % площі цього насадження не було зайнято 

Рис. 1. Деревна форма P. quinquefolia

Fig. 1. Wood form of  P. quinquefolia

Рис. 2. Наземна форма P. quinquefoliа

Fig. 2. Ground form of P. quinquefoliа
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P. quinquefolia. Близько 2,3 га насадження по-

вністю покрито ліаною, а на 6,0 га щільність 

проективного покриття становить від 5 до 90 %, 

висота ліани  — 0,2—0,6 м. Розміри наземних 

локусів P. quinquefolia становили від 4 × 15 до 

90 × 125 м, площа — від 60 до 11 250 м2. Життє-

вий стан винограду в наземних локусах упро-

довж усього літа 2016 р. був добрим, незва-

жаючи на посуху і високу температуру повіт-

ря в липні — вересні.

 Досліджене насадження колись було пар-

ком, нині у ньому ростуть 17 деревних видів 

рослин. P. quinquefolia оселився на кожному з 

них. Особливості розвитку цієї ліани вивчено 

на 10 найпоширеніших у парку деревних ви-

дах (таблиця). Сім видів було висаджено при 

створенні цього парку, а Fraxinus excelsior L., 

Acer platanoides L. i A. negundo L., ймовірно, са-

мостійно розмножились у парку за рахунок 

занесення насіння з прилеглих насаджень. 

Розвиненими є дерева Robinia pseudoacacia L. 

(середня висота — 22,2 м), на стовбурах яких 

P. quinquefolia піднімається до висоти в серед-

ньому 8,8 м, або на 39,3 % від висоти дерева. У 

вертикальному напрямку ліана найкраще роз-

вивалася на деревах Picea abies (L.) H. Karst — 

відповідно 14,4 м (91,7 %). Активно повиває 

P. quinquefolia невисокі молоді дерева (3,6—

3,7 м) Fraxinus excelsior, Acer platanoides і A. ne-

gundo до 83,8 % їх висоти. Ці види є спонтан-

ними адвентами або ксенофітами в насаджен-

ні. P. quinquefolia оселяється  і на інших видах 

деревних рослин, нечисленних на території 

парку (Cornus sanguinea (L.) Opiz, Populus nigra 

L., Morus nigra L., Juglans regia L., Salix alba L., 

Sambucus nigra L., Viburnum opulus L., Pinus pal-

lasiana D.Don), за допомогою вусиків із роз-

ширеними та розгалуженими кінчиками у ви-

гляді присосок (рис. 3).

Із семи видів деревних рослин, висаджених 

при створенні парку, P. quinquefolia тотально 

захопив п’ять — Populus pyramidalis Salisb., Pi-

nus sylvestris L., Betula pendula Roth., Ulmus mi-

nor, Picea abies, на стовбурах і в нижній частині 

крони яких нараховувалося від 15,6 до 25,6 

вертикальних пагонів ліани товщиною від 0,3 

до 4,5 см. Найменше вертикальних пагонів лі-

ани відзначено на стовбурах Robinia pseudo-

acacia — 4,2, Acer negundo — 2,1, Acer platanoides — 

3,4. На стовбурах дерев ліана не лише росте у 

висоту, а й розгалужується. Мінімальний діа-

метр розростання на висоті 1,3 м стовбура 

становив 73,9 см (Robinia pseudoacacia), а мак-

симальний — 203,3 см (Picea abies). Добре роз-

ростається у горизонтальному напрямку P. quin-

quefolia на стовбурах трьох наймолодших само-

сівних видів рослин (99,1—127,8 см). Гус тота 

Рис. 3. Закріплення P. quinquefolia на стовбурі дерева 

за допомогою дископодібних присосок

Fig. 3. Consolidation P. quinquefolia on the tree trunk with 

discoid suckers

Рис. 4. Пагони P. quinquefolia на стовбурі Robinia pseu-

doacacia

Fig. 4. Shoots of P. quinquefolia on the trunk of Robinia 

pseudoacacia
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,6 покриття стовбура дерева вертикальними па-

гонами P. quinquefolia різна в досліджуваних 

видів: від 37,1 % у Robinia pseudoacacia до 97,2 % 

у Picea abies (рис. 4). Кількість і товщина паго-

нів P. quinquefolia не завжди залежить від тов-

щини стовбура дерев  (див. таблицю). Життє-

вий стан ліани на всіх видах дерев був висо-

ким. З 10 видів деревних рослин частка лист-

ків ліани, які засохли в серпні—жовтні, у 7 ви-

дів становила ≤ 5 %, у Acer platanoides — 8,2 %, 

у Robinia pseudoacacia — 11,2 %, у Fraxinus ex-

celsior — 26,7 %. 

 Активне поселення P. quinquefolia на стов-

бурах і особливо в кроні дерев призводить до 

зниження їх життєвого стану. Так, у Picea abies 

частка сухих гілок у кроні дерева у середньо-

му становила 78,3 %, у Pinus sylvestris — 63,3 %, 

у Betula pendula — 48,1 %, в інших чотирьох 

видів, висаджених при створені парку, — 

25,6—34,2 %. У молодих дерев трьох самосів-

них видів зазначений показник був значно 

меншим — 1,3—10,4 % (див. таблицю). По-

ширення P. quinquefolia в крони деревних рос-

лин спричиняє передчасну часткову їх заги-

бель або загибель усього дерева, наприклад, у 

Picea abies, Pinus sylvestris, Betula pendula і Po-

pulus pyramidalis. Відмирання дерев цих видів 

у репродуктивному віці в інших насадженнях 

м. Кривого Рогу, де відсутнє активне поши-

рення P. quinquefolia, не спостерігається. Ймо-

вірно, що захоплення більшої частини крони 

дерева ліаною призводить до  порушення фо-

тосинтезу і, як наслідок, — до відмирання час-

тини гілок.

 Виявлено P. quinquefolia в насадженні з пе-

реважанням Betula pendula, розташованому на 

відстані 600—700 м від занедбаного парку. У 

цьому насадженні площею близько 2,4 га ліа-

на масово росте на ділянці площею 0,65 га, її 

проективне покриття на площі 0,4 га досягає 

100 %. Установлено, що 12 % дерев B. рendula 

та поодинокі дерева Tilia cordata Mill. оповиті 

цією ліаною. Радіус поширення P. quinquefolia 

навколо повитих дерев Betula pendula досягає 

9 м. У невеликому насадженні (0,5 га) Robinia 

pseudoacacia ліана повиває близько 4 0 % де-

рев, а радіус поширення навколо них — близько 
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7 м. У насадженні площею 0,4 га, розташова-

ному на відстані 500 м від занедбаного парку, 

P. quinquefolia займає площу 0,026 га та оселя-

ється на деревах Populus pyramidalis (радіус по-

ширення навколо дерева — 10,8 м), Fraxinus 

excelsior (14,7 м), Acer negundo (14,3 м). P. quin-

quefolia займає всю площу штучного насаджен-

ня Thuja occidentalis L. (156 м2), розташованого 

на відстані близько 300 м від занедбаного пар-

ку. В насадженні 54 % дерев оповиті ліаною, 

яка досягає 76,5 % висоти дерева (8,5 м). 

 Поширеність P. quinquefolia в урбосистемі 

м. Кривого Рогу призводить до щорічного 

на громадження загальної маси насіння цієї 

ліани, стихійне перенесення якого збільшує 

її ін вазійні можливості. В умовах Криворіж-

жя P. quinquefolia зрідка трапляється навіть на 

залізорудних відвалах, однак на цих докорін-

но змінених людиною територіях ліана від-

значається низькою життєздатністю.

Поширеним адвентивним видом P. quinque-

folia є в м. Балашові, де його класифікують як 

ксенофіт, ергазіоліпофіт, епекофіт. У верти-

кальному напрямку на твердих опорах ліана 

досягає висоти 15—20 м і більше. В цьому міс-

ті ліана трапляється повсюди, особливо в на-

садженнях приватного сектору, звідки поши-

рюється на інші території, утворюючи моно-

домінантні зарості з проективним покриттям 

понад 75 % [4].

В урбосистемах поширення P. quinquefolia 

має стохастичний характер, що пов’язано з 

використанням видами місцевої авіфауни со-

ковитих плодів цієї ліани як їжі [8]. Інвазійні 

можливості ліани посилюються завдяки ви-

сокому рівню її антропотолерантності, що 

дає змогу успішно рости на ділянках без до-

гляду людини. В умовах Криворіжжя цей вид 

може через деякий час перейти на вищий сту-

пінь натуралізації — від епекофіту до агріо-

фіту, тобто проникати не в природні фітоце-

нози. Про це неодноразово згадано в літера-

турі, зокрема на Європейській рівнині цю 

ліану відносять до агріофітів. Так, із дендра-

рію гірськотайгової станції в Приморському 

краї P. quinquefolia поширився на територію 

лісу більш ніж на 10 м [6].

 Результати наших досліджень свідчать, що 

у м. Кривий Ріг в умовах занедбаного парку 

P. quinquefolia поводить себе як рослина-

«транс формер», хоча в списку адвентивних 

видів, здатних подолати природні міграційні 

бар’єри флори Лісостепу України, як вид-

«трансформер» P. quinquefolia відсутній [7]. Ця 

ліана оселяється разом з Parthenocissus incerta 

(A. Kern.) Fritsch. та їх гібридами, активно 

освоює еконішу деревних ліан в екосистемах-

реципієнтах Лісостепу України. Види роду 

Parthenocissus (P. incerta, P. quinquefolia) та їх гі-

бриди відносять до класу великого впливу в 

лісах Полісся та Лісостепу України. Ці рос-

лини-вселенці виявляють себе тут не лише як 

ліани, вони мають також наземну форму, яка 

витісняє аборигенні види трав’янистого по-

криву [9]. Саме так поводить себе P. quinquefo-

lia в умовах занедбаного парку та інших наса-

дженнях Криворіжжя. На значній площі пар-

ку утворюються наземні хащі P. quinquefolia, 

крізь які неможливо пройти людині. Цю ліану 

в урботехногенному середовищі Криворіжжя 

можна віднести до рослин-«трансформерів», 

яка як віолент виступає едифікатором у напів-

природних рослинних угрупованнях. Завдяки 

широкому культивуванню, особливо в при-

ватному секторі (озеленення огорожі), висо-

кій антропотолерантності та можливостям 

розмноження цей вид може в подальшому ак-

тивно поширюватися. Тому P. quinquefolia ре-

комендують заносити в регіональні чорні 

книги [4]. 

Висновки

 У занедбаному парку площею близько 9 га 

м. Кривого Рогу P. quinquefolia виявляє себе як 

вид-«трансформер», утворюючи форму вер-

тикального росту на 17 видах дерев і наземну 

форму з проективним покриттям 100 % на 

площі 2,3 га та від 5 до 95 % на площі 6,0 га. 

Внаслідок активного поширення ліани в кроні 

дерев, максимально — у Picea abies (до 91,7 % 

висоти рослин), мінімально — у Populus pyra-

midalis (до 38,3 % висоти) спостерігається вси-

хання гілок дерев (від 1,3 % у Fraxinus excelsior 

до 78,3 % у Picea abies). На стовбурі найбільш 
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вікових дерев формуються вертикальні паго-

ни — від 4,2 шт. у Robinia pseudoacacia до 25,6 

шт. у Betula pendula. На висоті стовбура 1,3 м 

ліана поширюється в ширину навколо стовбу-

ра від 73,9 см у Robinia pseudoacacia до 203,3 см 

у Picea abies, а по землі біля дерев — у радіусі 

до 9 м. P. quinquefolia оселяється і в інших на-

садженнях деревних рослин, віддалених на 

500—700 м від занедбаного парку.
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И.И. Коршиков, И.О. Бондаренко

Донецкий ботанический сад НАН Украины, 

Украина, г. Кривой Рог

ЭКСПАНСИЯ PARTHENOCISSUS 

QUINQUEFOLIA (L.) PLANCH. В НАСАЖДЕНИЯ 

КРИВОРОЖЬЯ

Цель — проанализировать стихийное распростране-

ние Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. в парковых 

насаждениях г. Кривого Рога и влияние этого вида на 

состояние древесных растений. 

Материал и методы. Основные исследования сти-

хийного распространения  P. quinquefolia  проведены в 

запущенном парке г. Кривой Рог общей площадью 

9 га. Использовали традиционные дендрологические, 

биометрические и статистические методы. 

Результаты. Установлено, что P. quinquefolia встре-

чается в отдельных запущенных парках, где образует 

вертикальную и наземную формы. В самом большом 

из исследуемых парков на площади 2,3 га проектив-

ное покрытие лианой составляет 100 %, а на площади 

6,0 га — от 5 до 95 %. В этом парке лиана использует 

10 видов древесных растений в качестве опоры, по-

крывая до 4/5 их кроны. Выявлены виды растений, на 

которых P. quinquefolia наиболее и наименее успешно 

растет и развивается. 

Выводы. P. quinquefoliа максимально покрывает ствол 

деревьев Picea abies (L.) H. Karst до 91,7 % высоты, 

минимально — 38,3 % высоты растений Populus pyrami-

dalis Salisb. в заброшенном парке. Наблюдается усыха-

ние ветвей — от 1,3 % у Fraxinus excelsior L. до 78,3 % 

у P. abies. На стволах деревьев насчитывается от 4,2 вер-

тикальных побегов лианы у Robinia pseudoacacia L. до 

25,6  у Betula pendula Roth. Лиана распространяется на 

земле вокруг деревьев в радиусе до 9 м. Поселяется в 

парковых насаждениях, удаленных от исследуемого 

на 500—700 м. В отдельных насаждениях P. quinquefoliа 

проявляет себя как типичный вид-«транс формер».

Ключевые слова: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., 

насаждения, лиана, инвазия, распространение, транс-

формер, древесные растения, Кривой Рог. 

I.I. Korshikov, I.O. Bondarenko

Donetsk Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kryvyi Rih

EXPANSION OF PARTHENOCISSUS 

QUINQUEFOLIA (L.) PLANCH. INTO 

PLANTINGS OF KRYVYI RIH AREA

Objective — to analyse of the spontaneous spread of Par-

thenocissus quinquefolia (L.) Planch. in the Krivyi Rih 

park plantations and it impact on the condition of the 

woody plantations. 

Material and methods. We used traditional dendrologi-

cal, biometric and statistical methods in research. 

Results. It has been established that P. quinquefolia is 

occurred in the launched parks, where it creates vertical 

and terrestrial forms. Projective liana covering in the big-

gest investigated park on the area 2.3 ha is 100 %, on the 

area 6,0 ha — from 5 to 95 %. As a support liana uses ten 

basic species of the woody plants in this park and covers to 

4/5 of their krone. Species of the plants, on which P. quin-

quefolia grows and evolves are identified.

Conclusions. P. quinquefolia maximally covers 91.7 % 

of teunk of Picea abies (L.) H. Karst trees and minimally 

38.3 % on height Populus pyramidalis Salisb. plants in the 

neglected park. Desiccation of the branches was observed 

from 1.3 % in Fraxinus excelsior L. to 78.3 % in P. abies. 

On the tree trunks it was counted from 4.2 liana vertical 

offshoots in Robinia pseudoacacia L. to 25.6 in Betula pen-

dula Roth. Liana spreads around the trees on the land in 

radius to 9 m. It spreads into park plantations that are re-

moved on 500—700 m. In the separate plantations P. quin-

quefolia demonstrate itself type of transformer. 

Key words: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., plan-

tations, liana, invasion, spread, transformer, woody plants, 

Krivyi Rih. 
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С.В. ВАСЬКІВСЬКА 1, В.І. ЧИЖАНЬКОВА 2

1 Український інститут експертизи сортів рослин,

 Україна, 03041 м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15
2 Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

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

РЕПРОДУКТИВНА ЗДАТНІСТЬ ЧАЙНО-ГІБРИДНИХ
ТРОЯНД В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мета роботи — вивчити морфологічні показники репродуктивного успіху та оцінити репродуктивний потенціал 

20 сортів чайно-гібридних троянд із колекції Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України для 

використання одержаних даних у селекції.

Матеріал та методи. Досліджено 20 сортів чайно-гібридних троянд із колекції Національного ботанічного саду 

імені М.М. Гришка НАН України. Оцінено кількісні показники генеративних органів досліджуваних сортів за мето-

дичними вказівками, викладеними в Атласі морфологічних ознак сортів троянди.

Результати. Вивчення будови квітки чайно-гібридних троянд показало, що їм притаманне явище триморфної ге-

теростілії, тобто у сортів є три форми квіток: коротко-, середнє- та довгостовпчасті. Визначено потенційну та 

реальну насіннєву продуктивність. Для сортів Alexandre Pouchkine, Aphrodite, Line Renaud виявлено високі показники 

репродуктивного успіху: в сорту Alexandre Pouchkine зафіксовано найбільшу кількість насіння у плоді. Найвищий від-

соток зав’язування насіння зареєстровано у сортів Aphrodite (25,0 %) та Line Renaud (24,7 %). 

Висновок. Одержані дані слід використовувати при плануванні селекційної роботи з трояндами, а саме при під-

борі батьківських рослин: сорти, які добре зав’язують насіння, необхідно використовувати як материнські рослини.

Ключові слова: будова квітки, репродуктивна здатність, чайно-гібридні троянди.

© С.В. ВАСЬКІВСЬКА, В.І. ЧИЖАНЬКОВА, 2017

У ботанічних садах створюють величезні ко-

лекції рослин, які є джерелом для теоретич-

них обґрунтувань і практичних рекомендацій 

у галузі інтродукції, акліматизації, збережен-

ня генофонду рідкісних рослин, генетики та 

селекції. 

Колекцію троянд Національного ботаніч-

ного саду імені М.М. Гришка НАН України 

(НБС) почали створювати в 1950-х роках. Ос-

новою її стали саджанці троянд, придбані в 

Німеччині в 1946 р. [3, 4, 7]. У подальшому ко-

лекцію поповнювали з ботанічних садів і ден-

дропарків, переважно з Нікітського ботаніч-

ного саду (Ялта), Головного ботанічного саду 

Російської академії наук (Москва), Латвійсько го 

ботанічного саду (Саласпілс), Ботанічного са-

ду Академії наук Польщі (Варшава), дендро-

парку «Софіївка» (Умань). Багато нових сор-

тів надходило із садових центрів та від амато-

рів. Усього було випробувано близько 3 тис. 

сортів, значна частина яких мала низький 

рівень декоративності або була непластич-

ною до умов вирощування [5, 8, 10]. Колекція 

троянд НБС, яка нараховує 470 сортів 16 са-

дових груп, є базою для селекції нових висо-

кодекоративних зимостійких сортів [9, 12]. Чай-

но-гіб ридні троянди — найчисленніша група 

(141 сорт), її частка становить 30,4 % від за-

гальної кількості сортів колекції НБС [17].

Чайно-гібридні троянди вирізняються ви-

сокими декоративними якостями [1], тому їх 

використання в селекційних програмах є ак-

туальним. 

Мета досліджень — вивчити морфологічні 

показники репродуктивного успіху та оцінити 

репродуктивний потенціал досліджуваних сор-

тів чайно-гібридних троянд для використання 

одержаних даних у селекції.

Матеріал та методи

За методичними вказівками, викладеними в 

Атласі морфологічних ознак сортів троянди [2], 

досліджували біометричні показники та будову 

генеративних органів 20 сортів чайно-гіб ридних 
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троянд із колекції Національного ботанічного 

саду імені М.М. Гришка НАН України: Akvarel 

Rose Park, Alain Souchon, Alexandre Pouchkine, 

Angelique, Aphrodite, Black Magic, Chippendale, 

Christophe Colomb, Emmy, Frederic Mistral, 

Imperatrice Far rah, Ives Piaget, Julio Iglesias, 

Laetitia Casta, La Mar selaise, Line Renaud, Polar 

Stern, Pulman Orient Express, Sterntaller, Travia-

ta. Оцінювали потенційне та фактичне плодо-

ношення при вільному запиленні досліджува-

них сортів. Досліди проведено у 2011—2016 рр.

Результати та обговорення

Аналіз біометричних даних показав, що всі 

досліджені сорти є махровими. Середня кіль-

кість пелюсток становить від 23 (сорт Christo-

phe Colomb) до 98 (сорт Sterntaller) (табл. 1). 

Махровість у троянд є наслідком перетворення 

тичинок на пелюстки [6], внаслідок чого в квіт-

ках є перехідні структури від тичинок до пе-

люсток. Зазвичай у видів роду Rosa L. квітка має 

п’ять пелюсток, тому можна припустити, що 

досліджувані сорти втратили таку кількість ти-

чинок: Akvarel Rose Park — 49, Alain Soushon — 

75, Alexandre Pouchkine — 64, Angelique — 20, 

Aphrodite — 40, Black Magic — 28, Chippenda-

le — 85, Christophe Colomb — 17, Emmy — 25, 

Frederic Mistral — 26, Imperatrice Farrah — 62, 

Ives Piaget — 64, Julio Iglesias — 70, Laeticia 

Casta — 25, La Marselaise — 47, Line Renaud — 

77, Polar Stern — 29, Pulman Orient Express — 

39, Sterntaller — 93, Traviata — 62, тобто втра-

чено певну кількість чоловічих генеративних 

органів і, відповідно, кількість пилку. Проте 

кількість тичинок у досліджуваних махрових 

сортів є значною: від 32 (сорт Imperatrice Far-

rah) до 164 (сорт Traviata) (див. табл. 1).

Плід троянд називається циннародієм (ба-

гатогорішок). Кожний горішок є однонасін-

ним. Циннародій формується з квітки з апо-

карпним гінецеєм, тобто гінецеєм, який скла-

дається з декількох вільних маточок, кожна з 

Таблиця 1. Кількісні показники генеративних органів чайно-гібридних троянд

Table 1. Quantitative indicators of generative organs of hybrid tea rose

№ Назва сорту

Середня кількість, шт.

пелюсток тичинок маточок
горішків 

(насінин) у плоді

% зав’язування 

горішків (насіння)

1 Akvarel Rose Park 54 102 76 11 14,5

2 Alain Soushon 80 124 86 0 –

3 Alexandre Pouchkine 69 134 167 27 16,2

4 Angelique 25 116 99 8 8,1

5 Aphrodite 45 128 60 15 25,0

6 Black Magic 33 105 100 0 –

7 Chippendale 90 46 55 0 –

8 Christophe Colomb 23 138 82 11 13,4

9 Emmy 30 124 84 14 16,7

10 Frederic Mistral 31 95 126 0 –

11 Imperatrice Farrah 67 32 126 0 –

12 Ives Piaget 69 116 117 0 –

13 Julio Iglesias 75 80 60 0 –

14 Laeticia Casta 30 128 102 15 14,7

15 La Marselaise 52 150 95 10 10,5

16 Line Renaud 82 143 81 20 24,7

17 Polar Stern 34 56 105 14 13,3

18 Pulman Orient Express 44 140 110 13 11,8

19 Sterntaller 98 110 98 14 14,3

20 Traviata 67 164 154 0 –
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1 2 3

Будова квіток у чайно-гібридних троянд: 1 — короткостовпчаста квітка (сорт Frederic Mistral);  2 — середньо-

стовпчаста квітка (сорт Pulman Orient Express); 3 — довгостовпчаста квітка (сорт Akvarel Rose Park)

The structure of hybrid tea rose flowers: 1 — shortstyle (Frederic Mistral); 2 — mediumstyle (Pulman Orient Express); 

3 — longstyle (Akvarel Rose Park)

Таблиця 2. Зав’язування горішків у сортів чайно-гібридних троянд з різною будовою квітки

Table 2. Formation of hips in hybrid tea rose cultivars with different structure of flower

Будова квітки

Короткостовпчасті Середньостовпчасті Довгостовпчасті

Назва сорту
% зав’язування 

горішків (насіння)
Назва сорту

% зав’язування

горішків (насіння)
Назва сорту

% зав’язування

горішків (насіння)

Alexandre 

Pouchkine

16,2 Alain Soushon 0 Akvarel Rose 

Park

14,5

Black Magic 0 Aphrodite 25,0 Imperatrice 

Farrah

0

Laeticia Casta 14,7 Angelique 8,1 Julio Iglesias 0

Line Renaud 24,7 Chippendale 0 Polar Stern 13,3

Frederic Mistral 0 Christophe 

Colomb

13,4 Traviata 0

Emmy 16,7

Ives Piaget 0

La Marselaise 10,5

Pulman Orient 

Express

11,8

Sterntaller 14,3

яких утворена одним плодолистиком, тому 

кількість маточок у квітки троянди є показ-

ником потенціальної кількості горішків (на-

сіння) в плоді.

Кількість маточок (потенційна кількість го-

рішків у циннародії) у досліджуваних сортів 

становила від 55 (сорт Chippendale) до 167 (сорт 

Alexandre Pouchkine). Кількість горішків у пло-

дах порівняно з кількістю маточок є невели-

кою — від 8 до 27. У сорту Alexandre Pouchkine 

зафіксовано найбільшу середню кількість го-

рішків у плоді — 27 шт. Найвищий відсоток за-

в’я зування горішків (насіння) зареєстровано 

у сортів Aphrodite (25,0 %) та Line Renaud 
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(24,7 %). Сорти Alain Soushon, Black Magic, 

Chippendale, Frederic Mistral, Imperatrice Farrah, 

Ives Piaget, Julio Iglesias, Traviata за період спо-

стереження горішків не зав’я зували.

За результатами дослідження будови квітки 

чайно-гібридних троянд установлено, що їм 

притаманне явище триморфної гетеростілії, 

тобто у сортів є три форми квіток: коротко-, 

середнє- та довгостовпчасті (рисунок).

Домінують середньостовпчасті квітки (Alain 

Soushon, Aphrodite, Angelique, Chippen dale, 

Christophe Colomb, Emmy, Ives Piaget, La Mar-

selaise, Pulman Orient Express, Sterntaller). Ко-

роткостовпчасті квітки виявлено у 5 сортів — 

Alexandre Pouchkine, Black Magic, Laeticia Cas-

ta, Line Renaud, Frederic Mistral, дов го стовп-

часті — ще у 5 сортів (Akvarel Rose Park, Imper-

atrice Farrah, Julio Iglesias, Polar Stern, Traviata). 

Наші дослідження не виявили корелятивного 

зв’язку між гетеростілією квіток чайно-гіб рид-

них троянд та зав’язуванням горішків (насін-

ня) (табл. 2). Однак встановлене явище є ціка-

вим для теоретичних обґрунтувань.

У сортів з довгостовпчастими квітками (Ak-

varel Rose Park, Julio Iglesias, Polar Stern, Travi-

ata, Im peratrice Farrah) самозапилення квіток 

виключено, у сортів з корот костовпчастими 

квіт ками (Alexandre Pouchkine, Black Magic, 

Laeticia Casta, Line Renaud, Frederic Mistral) 

імовірність самозапилення є високою. 

Висновки 

У Національному ботанічному саду імені 

М.М. Гришка зібрано колекцію чайно-гіб рид-

них троянд, яка нараховує 141 сорт (30,4 % від 

загальної кількості сортів колекції). Проана-

лізовано біометричні показники та морфоло-

гічні особливості будови квіток 20 сортів чай-

но-гібридних троянд із колекції НБС. 

Установлено показники репродуктивного 

успіху: потенційна та фактична кількість на-

сінин у плоді.

 Явище триморфної гетеростілії, виявлене 

нами, не корелює із зав’язуванням горішків 

(насіння). 

Одержані дані слід використовувати при 

плануванні селекційної роботи з трояндами, а 

саме при підборі батьківських рослин: сорти, 

які добре зав’язують горішки (насіння),  необхід-

но використовувати як материнські рослини.

 1. Васьківська С.В. Колекція чайно-гібридних тро-

янд у Національному ботанічному саду імені 

М.М. Гришка НАН України / С.В. Васьківська, 

В.І. Чижанькова // Сортовивчення та охорона 

прав на сорти рослин. — 2016. — № 4. — С. 5—9.

 2. Гаценко С.В. Атлас морфологічних ознак сортів 

троянди (Rosa L.) / С.В. Гаценко, С.В. Васьків-

ська. — К.: Алефа, 2009. — 64 с.

 3. Клименко З.К. Розы (интродуцированные и куль-

тивируемые на Украине). Каталог-справочник / 

З.К. Клименко, Е.Л. Рубцова. — К.: Наук. думка, 

1986. — 212 с. 

 4. Мешкова В.И. Сад роз / В.И. Мешкова, Е.Л. Руб-

цова. — К.: Мистецтво, 2007. — 144 с. 

 5. Рубцова Е.Л. Интродукция роз в Национальном 

ботаническом саду им. Н.Н. Гришко НАН Украи-

ны / Е.Л. Рубцова // Тр. Никит. ботан. сада. — 

2008. — Т. 130. — С. 183—186.

 6. Рубцова О.Л. Морфологічні особливості сортів Ro-

sa rugosa Thunb. / О.Л. Рубцова // Укр. ботан. журн. 

— 1982. — Т. 38, № 2. — С. 35—40.

 7. Рубцова О.Л. Роль М. М. Гришка у створенні колекції 

і експозиції троянд в Національному ботанічному 

саду НАН України / О.Л. Рубцова // Наукова спад-

щина академіка М.М. Гришка: Матеріали Всеукр. 

наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті М.М. Гриш-

ка — видатного селекціонера, генетика, ботаніка 

та громадського діяча (12—13 квіт. 2005 р.) — Глу-

хів: ГДПУ, 2005. — С. 31—32.

 8. Рубцова О.Л. Ботанічні, акліматизаційні сади та 

дендропарки України — інтродукційні осередки 

представників роду Rosa L. / О.Л. Рубцова // Інт-

родукція рослин. — 2006. — № 1. — С. 3—10.

 9. Рубцова О.Л. Основні напрямки формування ко-

лекції троянд в Національному ботанічному саду 

ім. М.М. Гришка НАН України / О.Л. Рубцова // 

Роль ботанічних садів і дендропарків у формуванні 

навколишнього середовища і світогляду людини: 

Матеріали міжнар. конф., присвяченої 140-річ чю 

Ботанічного саду Одеського національного уні-

верситету ім. І.І. Мечникова. — Одеса: Фенікс, 

2007. — С. 14—15.

 10. Рубцова О.Л. Рід Rosa L. в Україні : генофонд, істо-

рія, напрями досліджень, досягнення та перспек-

тиви / О.Л. Рубцова. — К.: Фенікс, 2009. — 141 с.

 11. Рубцова О.Л. Підсумки інтродукції та селекції 

троянд у Національному ботанічному саду імені 

М.М. Гришка НАН України / О.Л. Рубцова, 

В.І. Чижанькова // Інтродукція рослин. — 2016. — 

№ 2. — С. 12—17.



60 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 3

С.В. Васьківська, В.І. Чижанькова

 12. Klymenko S. The results of fruit and flower plants breed-

ing researches / S. Klymenko, V. Gorobets, O. Rub-

tso va // The Second European Conference on Biology 

and Medical Sciences. — Vienna, East West, 2014. — 

p. 13—19.

Рекомендувала О.Л. Рубцова

Надійшла 02.04.2017

REFERENCES

 1. Vaskivska, S.V. and Chyzhankova, V.I. (2016), Kolekt-

siya chayno-hibrydnykh troyand u Natsionalnomu bo-

tanichnomu sadu imeni M.M. Hryshka NAN Ukra yiny 

[Collection of hybrid tea roses at M.M. Gryshko Na-

tional Botanical Garden of the NAS of Ukraine]. Sor-

tovyvchennya ta okhorona prav na sorty roslyn [Plant 

varieties studying and protection], N 4, pp. 5—9.

 2. Hatsenko, S.V. and Vaskivska, S.V. (2009), Atlas mor-

fologichnych oznak sortiv troyandy (Rosa L.) [Atlas 

morphological characters cultivars of roses (Rosa L.)]. 

Kyiv: Alefa, 64 p.

 3. Klimenko, Z.K. and Rubtsova, E.L. (1986), Rozyi (in-

trodutsirovannyie i kultiviruemyie na Ukraine). [Roses 

(introduced and cultivated in the Ukraine]. Katalog-

spravochnik [Catalog — handbook]. Kyiv: Naukova 

dumka, 212 p.

 4. Meshkova, V.I. and Rubtsova, E.L. (2007), Sad roz 

[Rose garden]. Kyiv: Mystetstvo, 144 p.

 5. Rubtsova, E.L. (2008), Introduktsiya roz v Natsional-

nom botanicheskom   sadu im. N.N. Hryshko NAN 

Ukrainyi [Rose introduction in M.M. Gryshko Na-

tional Botanical Garden of the NAS of Ukraine]. Tru-

dyi Nikitskogo botanicheskogo sada [Proceedings of 

the Nikita Botanical Garden], vol. 130, pp. 183—

186.

 6. Rubtsova, O.L. (1982), Morfolohichni osoblyvosti sor-

tiv Rosa rugosa Thunb. [Morphological features of va-

rieties of Rosa rugosa Thunb.]. Ukrayinskyy botanich-

nyy zhurnal [Ukrainian Botanical Journal], vol. 38, N 2, 

pp. 35—40.

 7. Rubtsova, O.L. (2005), Rol M. M. Hrуshka u stvorenni 

kolektsiyii i ekspozitsiyi troyand v Natsionalnomu bo-

tanichnomu sadu NAN Ukrayini [Contribution of 

M.M. Gryshko to creation of collection and exposition 

at M.M. Gryshko National Botanical Garden of the 

NAS of Ukraine]. Naukova spadshchyna akademika 

M.M. Hryshka. Materialy Vseukrainskoyi nauko-

vo-praktychnoyi konferentsiyi, prysvyachenoi pamyati 

M.M. Нryshka — vydatnoho selektsionera, henetyka, 

botanika ta hromadskoho diyacha [Scientific heritage of 

academician M.M. Gryshko. Materials of the All-uk-

rainian research and practice conference, devoted to the 

memory of M.M. Gryshko — prominent breeder, ge-

neticist, botanist and publicman]. Hlukhiv, pp. 31—35.

 8. Rubtsova, O.L. (2006), Botanichni, aklimatyzatsiyni 

sady ta dendroparky Ukrayiny — introduktsiyni ose-

redky predstavnykiv rodu Rosa L. [Botanical, acclima-

tization gardens and arboretums Ukraine — centres of 

introduction of the genus Rosa L.]. Introduktsia roslin 

[Plant Introduction], N 1, pp. 3—10.

 9.  Rubtsova, O.L. (2007), Osnovni napryamky formuvan-

nya kolektsiyi troyand v Natsionalnomu botanichno mu 

sadu im. M.M. Hryshka NAN Ukrayiny [The main di-

rections forming a collection of roses in M.M. Grysh ko 

National Botanical Garden of the NAS of Ukraine]. 

Rol botanichnykh sadiv i dendroparkiv u formuvanni 

navkolyshnoho seredovyshcha i svitohlyadu lyudyny: 

materialy mizhnar. konf., prysvyachenoyi 140-richchyu 

Botanichnoho sadu Odeskoho Natsionalnoho univer-

sytetu im. I. I. Mechnykova [The role of botanic gardens 

and arboretums in shaping the environment and out-

look of people: Materials Intern. Conf., dedicated to the 

140th anniversary of Botanical Garden of I.I. Mechnikov 

Odessa National University]. Odesa: Feniks, pp. 14—15.

 10. Rubtsova, O.L. (2009), Rid Rosa L. v Ukrayini : heno-

fond, istoriya, napryamy doslidzhen, dosyahnennya ta 

perspek tyvy [Genus Rosa L. in Ukraine: history, trends 

in study, achivements and prospects]. Kyiv: Fe niks, 375.

 11. Rubtsova, O.L. and Chyzhankova, V.I. (2016), Pidsum-

ky introduktsiyi ta selektsiyi troyand u Natsionalnomu 

botanichnomu sadu imeni M.M. Hryshka NAN Uk-

rayiny [Results of introduction and breeding roses in 

M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS 

of Ukraine]. Introduktsiya roslin [Plant Introduction], 

N 2, pp. 12—17. 

 12. Klymenko, S., Gorobets, V. and Rubtsova, O. (2014), 

The results of fruit and flower plants breeding resear-

ches. The Second European Conference on Biology 

and Medical Sciences, Vienna, East West, pp. 13—19.

Recommended by O.L. Rubtsova

Received 02.04.2017



61ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 3

Репродуктивна здатність чайно-гібридних троянд в умовах Лісостепу України

С.В. Васкивская 1, В.И. Чижанькова 2

1 Украинский институт экспертизы сортов растений,

Украина, г. Киев
2 Национальный ботанический сад 

имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 

Украина, г. Киев 

РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ЧАЙНО-ГИБРИДНЫХ РОЗ В УСЛОВИЯХ 

ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Цель работы — изучить морфологические показатели 

репродуктивного успеха и оценить репродуктивный 

потенциал 20 сортов чайно-гибридных роз  из коллекции 

Национального ботанического сада имени Н.Н. Гриш-

ко НАН Украины для использования полученных 

данных в селекции.

Материал и методы. Исследованы 20 сортов чайно-

гиб ридных роз  из коллекции Национального бота-

нического сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. 

Оценены количественные показатели генеративных 

органов изучаемых сортов по методическим указа-

ниям, изложенным в Атласе морфологических при-

знаков сортов роз.

Результаты. Изучение строения цветка чайно-гиб-

ридных роз показало, что им присуще явление три-

морфной гетеростилии, то есть у сортов есть три фор-

мы цветка: коротко-, средне- и длинностолбчатые. 

Определена потенциальная и фактическая семенная 

продуктивность. Для сортов Alexandre Pouchkine, 

Aphrodite, Line Renaud выявлены высокие показатели 

репродуктивного успеха: у сорта Alexandre Pouchkine 

зафиксировано наибольшее количество семян в пло-

де. Наивысший процент завязывания семян зарегис-

трирован у сортов Aphrodite (25,0 %) и Line Renaud 

(24,7 %). 

Вывод. Полученные данные следует использовать 

при планировании селекцонной работы с розами, а 

именно при подборе родительських растений: сорта, 

которые хорошо завязывают семена, необходимо ис-

пользовать как материнские растения.

Ключевые слова: строение цветка, репродуктивная 

способность, чайно-гибридные розы. 

S.V. Vaskivska 1, V.I. Chyzhankova 2

1 Ukrainian Institute for Plant Variety Examination,

Ukraine, Kyiv
2 M.M. Gryshko National Botanical Garden,

National Academy of Sciences of Ukraine,
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REPRODUCTIVE CAPABILITY 

OF HYBRID TEA ROSES IN CONDITIONS 

OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Objective — to study morphological indicators of repro-

ductive success and to evaluate assess the reproductive 

potential of 20 cultivars of hybrid tea roses from collection 

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

of Ukraine.

Material and methods. 20 cultivars of hybrid tea roses 

of the collection of M.M. Gryshko National Botanical 

Garden of the NAS of Ukraine were studied. The quanti-

tative indicators of the generative organs of the studied va-

rieties are estimated according to the methodological in-

structions given in the Atlas of the morphological features 

of the varieties of roses.

Results. As a result of studying the flower structure of 

hybrid tea roses, it was determined that their inherent fea-

ture is the phenomenon of trimorphous geterostyly, na-

mely there are three forms of the flower of cultivars: short-, 

medium- and longstyles. Potential and real seed produc-

tivity is identified. High levels of the reproduction success 

are determined for cultivars Alexandre Pouchkine, Aphro-

dite, Line Renaud: the highest number of seeds in the hip 

is recorded in cultivar Alexandre Pouchkine; the cultivars 

Aphrodite (25.0 %) and Line Renaud (24.7 %) showed 

the highest percentage of seed setting.

Conclusion. The data should be used when planning 

rose breeding, namely for the selection of parent plants: 

the cultivars with well-knotted seeds should be used as 

seed plants.

Key words: structure of the flower, reproduction ability, 

hybrid tea roses.
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НАУКОВА ШКОЛА ДОКТОРА БІОЛОГІЧНИХ НАУК 
ПРОФЕСОРА Л.І. РУБЦОВА

Мета роботи — дослідити наукову школу відомого ландшафтного архітектора, дендролога, доктора біологічних 

наук професора Леоніда Івановича Рубцова. 

Матеріал та методи. Проаналізовано творчі біографії вчених — учнів Л.І. Рубцова. Використано історико-нау-

ко вий метод та метод інтерв’ювання.

Результати. Досліджено теоретичні розробки Л.І. Рубцова, викладені в унікальних монографіях, та практичні 

втілення його ідей під час будівництва ботанічних садів і парків. Професор Рубцов протягом 50 років плідно працював 

у галузі дендрології та зеленого будівництва. У Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України 

Лео нід Іванович був автором і керівником робіт зі створення дендрарію. У 1972 р. ботанічному саду надано статус 

пам’ятки садово-паркового мистецтва національного значення. Цьому також сприяли роботи Л.І. Рубцова. Свої знан-

ня та величезний досвід він передавав учням, які згодом стали знаними фахівцями-дендрологами і ландшафтними 

архітекторами. Професор Рубцов підготував 8 кандидатів наук: 3 кандидати архітектури (І.Д. Родічкін, В.Г. Маєв-

ська, В.І. Мєшкова) та 5 кандидатів біологічних наук (М.І. Орлов, Ю.К. Кіричек, М.Ф. Каплуненко, Б.К. Гриш ко-Бог-

менко, Н.Ф. Колибіна). 

Висновки. Ерудиція, широке коло інтересів та стиль роботи Леоніда Івановича мали визначне значення для залу-

чення молодих талантів і на довгі роки визначили їх творчий шлях. Наукові праці Л.І. Рубцова, особливо монографії 

та довідники, досі є незамінними посібниками для багатьох фахівців у галузі ландшафтної архітектури і декоратив-

ного садівництва.

Ключові слова: Л.І. Рубцов, ландшафтна архітектура, дендрологія, ботанічний сад.

Національний ботанічний сад імені М.М. Гриш-

ка НАН України (НБС) відомий далеко за 

межами Києва не лише своїми колекціями 

рослин, а і чудовим ландшафтним плануван-

ням. Постановою колегії Держкомприроди 

УРСР від 26.07.1972 р. № 22 йому надано ста-

тус пам’ятки садово-паркового мистецтва на-

ціонального значення. Цьому сприяли роботи 

видатного ландшафтного архітектора, доктора 

біологічних наук Леоніда Івановича Рубцова.

Л.І. Рубцов вперше приїхав до Києва у 1946 р. 

за запрошенням директора Ботанічного саду 

академіка М.М. Гришка. На той час Леонід 

Іванович був кандидатом біологічних наук 

(ди сертацію на тему «Растения в ландшафт-

ной архитектуре» було захищено у 1945 р.), 

викладав садово-паркове мистецтво у Ленін-

градській лісотехнічній академії (нині — 

Санкт-Пе тербурзький державний лісотехніч-

ний уні верситет), обіймав посаду старшого 

наукового співробітника Ботанічного інсти-

туту імені В.Л. Комарова у Ленінграді та мав 

досвід створення ботанічних садів [8]. Для 

створення нового ботанічного саду АН УРСР 

у Києві, який, за задумом М.М. Гришка мав 

бути одним із найкращих у світі, в якому роз-

роблялися б питання ландшафтної архітекту-

ри, потрібні були фахівці з досвідом роботи. 

З 1 вересня до 15 листопада 1946 р. за зав-

данням М.М. Гришка Леонід Іванович разом з 

іншими співробітниками ботанічного саду 

(Д.Ф. Лихварем, О.Л. Липою та П.С. Чаба-

ном) був відряджений до Німеччини для за-

купівлі за репараціями посадкового матеріалу 

для саду та відправлення його до Києва [10]. 

Окрім оформлення документів, зав данням 

Л.І. Рубцова було ознайомитися із садово-пар-

ковим мистецтвом Німеччини. Вже через рік, 
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з березня 1948 р., Л.І. Рубцов очолив відділ 

дендрології Центрального республіканського 

ботанічного саду (ЦРБС) в Києві, який посів 

особливе місце у його творчості. Пізніше Лео-

нід Іванович згадував, що роки роботи в ЦРБС 

були найкращими, бо саме тут він мав можли-

вість протягом понад 30 років спостерігати за 

створюваними ним композиціями та поліп-

шувати їх. При цьому він мав повну творчу 

свободу та широку палітру красок і форм ко-

лекції дендрарію, яка включала до 1500 видів 

та форм рослин [3]. Створений ним дендрарій 

НБС і нині, через десятки років, вражає гар-

монією та цілісністю, а окремі його компози-

ції (сирінгарій, сад магнолій, композиції на 

ділянці голонасінних, боскети зі стриженого 

граба) стали візитівкою саду. 

У 1954 р. у Ботанічному інституті імені 

В.Л. Комарова АН СРСР Л.І. Рубцов захистив 

докторську дисертацію на тему «Биологиче-

ские основы создания садово-пар ко вого ланд-

шафта». У 1958 р. йому було присвоєно звання 

професора за фахом «дендрологія та са до во-

паркове будівництво» [3, 11]. 

Протягом 50 років Л.І. Рубцов працював у га-

лузі дендрології та зеленого будівництва. У 

1965—1979 рр. Леонід Іванович також працював 

головним консультантом Українського держ ав-

ного інституту проектування міст Держ буду 

УРСР (ДІПРОМІСТО). Під його керівництвом 

було створено багато ландшафтних об’єктів [8]. 

Свої знання та величезний досвід Л.І. Руб-

цов передавав учням, які згодом стали гарни-

ми фа хівцями-дендрологами та ландшафт ни-

ми архітекторами. Професор Рубцов підготу-

вав 8 кандидатів наук: 3 кандидати архітек тури 

(І.Д. Родічкін, В.Г. Маєвська, В.І. Мєшкова) і 

5 кандидатів біологічних наук (М.І. Ор лов, 

Ю.К. Кіричек, М.Ф. Каплуненко, Б.К. Гриш-

ко-Бог менко, Н.Ф. Колибіна). Унікальність 

наукової школи Л.І Рубцова зумовлена тим, 

що фахівців з ландшафтної архітектури його 

рівня в ті роки в Україні не було, жоден ви-

щий навчальний заклад України не готував 

таких спеціалістів. Наукові праці Л.І. Рубцо-

ва, особливо монографії та довідники, досі є 

незамінними посібниками для багатьох фа-

хівців у галузі ландшафтної архітектури і де-

коративного садівництва.

Першим і найбільш відомим його учнем 

був Іван Дмитрович Родічкін (1927—2000) — 

знаний ландшафтний архітектор, автор про-

ектів парків та скульптурно-паркових ком-

плексів. Дисертаційну роботу на здобуття на-

укового ступеня кандидата архітектури «Ар хи-

тектурно-планировочное решение и ланд шафт-

ная композиция лесопарка» було захищено у 

Науково-дослідному інституті містобудівниц тва 

у 1959 р. Першим керівником був доктор біо-

логічних наук Л.І. Рубцов, а другим — канди-

дат архітектури І.О. Косаревський.

Згодом Іван Дмитрович став доктором архі-

тектури (дисертацію на тему «Методология 

градостроительного проектирования рекреа-

ционных систем в условиях Украинской ССР» 

було захищено у Ленінграді у 1980 р.), профе-

сором. Протягом багатьох років викладав у 

Київському інженерно-будівельному інститу-

ті (нині — Київський національний універси-

тет будівництва і архітектури).

І.Д. Родічкін створив власну наукову школу. 

Серед його учнів доктори архітектури профе-

сори Г.А. Потаєв (Мінськ), А.А. Мірошничен-

ко (Дніпро), К.М. Яковлєвас-Матецкіс (Віль-

нюс), А.Ж. Абілов (Алмати), А.Д. Жирнов (Київ), 

І.Д. Родічкін

I.D. Rodichkin
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кандидати архітектури А.Р. Горбик, Н.В. Сідоро-

ва, О.В. Лєсков (Київ), Ю.Я. Сабан (Львів) [13].   

Багато років І.Д. Родічкін досліджував ста-

ровинні українські садиби. Цій тематиці при-

свячено низку його публікацій. У 2005 р. вже 

після його смерті вийшла з друку монографія, 

над якою він разом з дружиною працював ба-

гато років [7]. Загалом він був автором понад 

250 наукових публікацій, зокрема 12 моногра-

фій з питань рекреації, теорії садово-парково-

го мистецтва та історії будівництва в Україні, 

великої кількості проектних розробок. 

Михайло Іванович Орлов (1918—2000) під 

керівництвом Л.І. Рубцова у 1963 р. захистив 

кандидатську дисертацію на тему «Биологи-

ческие особенности видов рода клематис (Cle-

matis L.) в связи с культурой этих растений в 

УССР». Він познайомився з Л.І. Рубцовим ще 

під час навчання у Ленінградській лісотехніч-

ній академії, по закінченні якої за фахом «ін-

женер зеленого будівництва» у 1947 р. переїхав 

до Києва. З 1947 до 1988 р. М.І. Орлов працю-

вав у ЦРБС, де пройшов шлях від старшого 

квітникаря відділу декоративного садівництва 

до старшого наукового співробітника та за-

ступника директора Ботанічного саду із зеле-

ного будівництва і дендропарків (1966—1972) 

та завідувача відділу квітникових і оранжерей-

них рослин (1971—1974). Займався проекту-

ванням та будівництвом експозиційних діля-

нок «Партер» і «Квітникова гірка», які на той 

час мали спільну назву «Сад безперервного 

цвітіння». Під час навчання в аспірантурі у 

відділі дендрології брав активну участь в екс-

педиціях відділу з обстеження старовинних 

парків України.

Під керівництвом Леоніда Івановича М.І. Ор-

лов створив у Ботанічному саду унікальну ді-

лянку деревних ліан. У 1985 р. колекція зібра-

них ним ліан нараховувала 126 видів та різно-

видів, 58 сортів і 61 гібрид клематисів власної 

селекції. З 1961 р. займався селекційною робо-

тою. Його сорти користувалися величезною 

популярністю серед квітникарів. Чотири сорти 

(Спутнік, Сувенір, Талісман та Хрустальний) 

отримали авторські свідоцтва. Сорт Восток, 

створений 1963 р., у 2000 р. був відзначений на-

городою British Clematis Society.

М.І. Орлов протягом 15 років викладав на 

курсах квітникарства та декоративного садів-

ництва ЦРБС, 4 роки керував цими курсами. 

Він був автором понад 40 наукових праць. 

Юлій Кіндратович Кіричек (1925—1982) 

так само, як і М.І. Орлов, у 1952 р. закінчив 

Ленінградську лісотехнічну академію за фа-

хом «інженер зеленого будівництва». З 1952 до 

1955 р. працював у дендропарку «Тростянець», 

який у ті роки підпорядковувався ЦРБС. У 

1955—1957 рр. він працював на Українській 

дослідній станції квітникових декоративних 

рослин Міністерства комунального господар-

ства УРСР, а у 1957—1959 рр. — у Державному 

інституті проектування міст «Київпроект», де 

керував авторською групою зі складання про-

екту зеленої зони м. Києва. Крім того, він роз-

робляв проекти озеленення нових парків та 

нових жилих масивів м. Києва.

У 1959 р. Ю.К. Кіричек вступив до аспіран-

тури ЦРБС і у 1963 р. під керівництвом 

Л.І. Рубцова захистив кандидатську дисертацію 

на тему «Итоги интродукции голосеменных 

деревьев и кустарников в дендропарке “Тро-

стянец” Черниговской области». По закін-

М.І. Орлов

M.I. Orlov
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ченні аспірантури він працював у відділі ден-

дрології ЦРБС на посадах спочатку молодшо-

го, а з 1965 р. — старшого наукового спів-

робітника. У 1963—1965 рр. обіймав посаду 

заступника директора ЦРБС із зеленого бу-

дівництва та садово-паркової архітектури. Під 

час роботи в ЦРБС працював над темою «Роз-

робка комплексу заходів зі створення зелених 

зон навколо міст і промислових центрів та 

озеленення населених міст», написав главу 

«Композиция зеленых насаждений» для збір-

ника «Озеленение городов», виданого у 1966 р. 

У 1967 р. отримав звання старшого наукового 

співробітника за спеціальністю «ботаніка»

У 1968 р. Ю.К. Кіричек перейшов на викла-

дацьку роботу до Української сільськогоспо-

дарської академії (нині — Національний універ-

ситет біоресурсів та природокористування), 

де працював на посадах старшого наукового 

співробітника, пізніше — доцента до 1978 р.

Микола Федорович Каплуненко (1925—

2014) у 1956 р. закінчив Українську сільсько-

господарську академію за спеціальністю «ін-

женер лісового господарства». У 1958 р. прий-

шов на роботу до ЦРБС, де пропрацював 

30 років, пройшов шлях від старшого квітни-

каря до старшого наукового співробітника 

відділу дендрології. У 1963 р. під керівництвом 

Л.І. Рубцова він захистив кандидатську ди-

сертацію на тему «Биологические особеннос-

ти видов рода туя и биота в связи с культурой 

их в Полесье и Лесостепи Украины». У 1964—

1968 рр. М.Ф. Каплуненко працював на поса-

ді вченого секретаря Ботанічного саду, а у 

1970—1974 рр. був заступником директора ЦРБС 

з наукової роботи. Він був автором та співавто-

ром 65 наукових і науково-популярних праць, 

зокрема 6 монографій з питань інтродукції де-

ревних рослин та зеленого будівництва.

Борис Костянтинович Гришко-Богменко 

(1935—1999) у 1958 р. закінчив Українську 

сіль ськогосподарську академію за спеціаль-

ністю «ін женер лісового господарства» і того 

ж року почав працювати у відділі дендрології 

ЦРБС. У 1969 р. під керівництвом Л.І. Рубцо-

ва захистив кандидатську дисертацію на тему 

«Биологические особенности видов рода орех 

(Juglans L.) в условиях Лесостепи Украины». 

Під час роботи у Ботанічному саду під керів-

ництвом Л.І. Рубцова поповнював дендрарій 

новими видами і формами деревних листяних 

рослин та досліджував культуру горіхоплідних 

у лісовому і сіль ському господарствах. З 1970 р. 

і до кінця життя викладав у Київському педа-

гогічному інституті імені М.П. Драгоманова, 

був деканом (з 1987 р.) природничо-гео гра-

фіч ного факультету.

Ю.К. Кіричек 

Yu.K. Kirychek

М.Ф. Каплуненко

M.F. Kaplunenko
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Ніна Федорівна Колибіна (нар. 1935 р.) по 

закінченні у 1958 р. Української сільськогос-

подарської академії за спеціальністю «інженер 

лісового господарства» до 1961 р. працювала у 

відділі дендрології Ботанічного саду імені акад. 

О.В. Фоміна, потім перейшла на роботу до 

Київзеленбуду, а у 1963—1966 рр. працювала у 

відділі зеленого будівництва Нау ково-до слід-

ного інституту міського господарства. У 1964—

1965 рр. відділом керував Л.І. Рубцов. Під його 

керівництвом співробітники відділу займали-

ся питаннями ландшафтного формування лі-

сових насаджень. У 1965—1967 рр. було на-

друковано три статті (автори — Л.І. Рубцов, 

Ю.А. Атаманюк, Н.Ф. Колибіна), присвячені 

організації ландшафту в приміських лісах зе-

леної зони м. Києва.

У 1966 р. Н.Ф. Колибіна вступила до аспі-

рантури ЦРБС, де під керівництвом Л.І. Руб-

цова у 1970 р. захистила кандидатську дисер-

тацію на тему «Биологические особенности 

видов рода липа (Tilia L.) в Лесостепи Украи-

ны». По закінченні аспірантури Ніна Федо-

рівна працювала на посаді молодшого науко-

вого співробітника відділу дендрології ЦРБС. 

Займалася дослідженнями питань інтродук-

ції, росту, розвитку та використанню в озеле-

ненні деревних рослин родини Розові. У 1972 р. 

її було переведено до відділу акліматизації 

рослин, де вона досліджувала дикорослі пло-

дові рослини та займалася інтродукцією і се-

лекцією горобин та волоського горіху. У 1976 р. 

її роботу в ЦРБС було закінчено в зв’язку з 

переїздом до нового місця роботи чоловіка.

Валентина Григорівна Маєвська (1929—2017) 

у 1955 р. закінчила архітектурний факультет 

Київського інженерно-будівельного інституту 

та отримала призначення на роботу в Україн-

ський державний інститут проектування міст 

«ДІПРОМІСТО». Тут вона пропрацювала до 

ви ходу на пенсію на посадах архітектора, стар-

шого архітектора, керівника групи, головного 

архітектора проектів ар хітектурно- пла ну валь-

ної майстерні № 8. За цей час за її участю було 

розроблено понад 100 планів міст і містечок. 

У 1967 р. під час роботи над проектом рекон-

струкції заповідника «Асканія-Нова» (Хер сон-

ська обл.) Валентина Григорівна познайомилася 

з Л.І. Рубцовим. Ця робота лягла в основу її 

кандидатської дисертації на тему «Компози-

ция паркового ландшафта в засушливых усло-

виях степной зоны УССР», яку вона захистила 

у 1973 р. Під керівництвом Леоніда Івановича 

В.Г. Маєвська працювала також над техніч-

ним проектом планування та озеленення Олек-

сандрівського ландшафтного парку у м. Ор-

Н.Ф. Колибіна

N.F. Kolybina

Б.К. Гришко-Богменко

B.K. Gryshko-Bogmenko
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джонікідзе (Дніпропетровська обл.), проекта-

ми ботанічного саду «Поділля» у м. Вінниця, 

Діє во-Та ромської зони відпочинку у м. Дніп-

ропет ровськ [4].

Валентина Григорівна разом з колегами з 

«ДІПРОМІСТА» розробляла проекти плануван ня 

зони відпочинку на р. Бахмутка у м. Донецьк, 

благоустрою території парку «Партизанська 

слава» у м. Київ, реконструкції парку-пам’ятки 

садово-паркової архітектури «Утьос — Кара-

сан» у м. Алушта, ландшафтного дендропарку 

«Заплавний ліс» у м. Кривий Ріг, Першотрав-

невого парку-пам’ятки садово-паркового мис-

тецтва у м. Київ, заповіднику «Поле Полтав-

ської битви» у м. Полтава, парку Перемоги у 

м. Ужгород тощо. 

У 1982 р. Валентина Григорівна у складі твор-

чої групи взяла участь у Міжнародному кон курсі 

на проектування парку Ля Віллет (фр. parc de 

La Villette ) у м. Париж (Франція) [12]. 

За вагомий внесок В. Г. Маєвської у ланд-

шафтну архітектуру Указом Президії Верхов-

ної Ради УРСР від 20 березня 1981 р. їй при-

своєно звання заслуженого архітектора Ук-

раїнської РСР.

Архітектор Валентина Іванівна Мєшкова 

(нар. 1935 р.) у 1978 р. захистила кандидатську 

дисертацію на тему «Пространственная орга-

низация парка санаторного комплекса на ос-

нове ландшафтного сценария (в условиях 

Юж ного берега Крыма) (наукові керівники — 

І.О. Фомін, Л.І. Рубцов) [5]. По закінченні ар-

хітектурного факультету Київського інже нер-

но-будівельного інституту (1959) працювала 

на посаді архітектора у м. Іркутськ (Росія). У 

1961 р. повернулася до Києва і працювала на 

посаді архітектора у проектних інститутах. У 

1981—1990 рр. працювала у ЦРБС на посаді 

старшого наукового співробітника відділів зе-

леного будівництва та паркознавства (з 1986 р.), 

фактично виконуючи обов’язки головного ланд-

шафтного архітектора саду. Виконала 45 про-

ектів з реконструкції або створення експози-

цій Ботанічного саду, а також різноманітних 

об’єктів зеленого будівництва у Києві, Дніп-

родзержинську та інших містах України. За 

проект центру села Моринці — батьківщини 

Т.Г. Шевченка у 1968 р. була нагороджена уря-

довою нагородою. В.І. Мєшкова розробила 

універсальний метод — ландшафтний сцена-

рій проектування ландшафтних об’єктів (міс-

то, вулиця, парк, село тощо), концепцію фор-

мування культурного ландшафту Києва, «Пол-

тавський сад» як збірний образ культурного 

ландшафту центру України. Брала участь у 

розробці методичних рекомендацій з ланд-

В.Г. Маєвська

V.G. Maevskaya

В.І. Мєшкова

V.I. Meshkova
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шафтного формування ботанічних садів, зо-

крема зі створення експозицій природної 

флори. Дослідження історії, принципів та 

прийомів створення садів троянд викладено в 

монографії «Сад роз» [6]. 

Багато часу Валентина Іванівна приділяла 

роботі з молодими спеціалістами, навчала їх 

основам ландшафтної архітектури. Активно 

працювала у секції природно-заповідних те-

риторій Київського міського товариства охо-

рони природи. 

Анатолій Анатолійович Анненков — ще 

один учень Л.І. Рубцова, який зробив вагомий 

внесок у ландшафтну архітектуру. 

У другій половині 1960-х років у Нікітсько-

му ботанічному саду було створено майстер-

ню ландшафтного проектування, де працюва-

ли молоді інженери-дендрологи. Л.І. Рубцов 

часто приїздив до Криму, обстежував крим-

ські парки-пам’ятки садово-паркового мис-

тецтва, відвідував Нікітський ботанічний сад, 

де читав лекції із садово-паркового мисте-

цтва, послухати які завжди прагнули молоді 

співробітники саду [1]. А.А. Анненков під ке-

рівництвом Л.І. Рубцова працював над темою 

«Ландшафт — основа формирования системы 

зеленых насаждений Южного берега Крыма». 

Леонід Іванович щедро ділився знаннями зі 

своїми учнями. А.А. Анненков став визнаним 

фахівцем з ландшафтної архітектури. Розроб-

ляв проекти парків у багатьох санаторіях Криму. 

Брав участь у реконструкції резиденції прези-

дента у Форосі. Найкраща його робота — ре-

конструкція парка-пам’ятки са дово-пар ко во-

го мистецтва «Айвазовское» в смт Партеніт у 

Криму [2]. За цю роботу колектив парку на 

чолі з А.А. Анненковим був нагороджений у 

2008 р. золотою медаллю лауреата Національ-

ної премії в галузі ландшафт ної архітектури та 

дизайну «Квітуча Україна» і золотою медаллю 

за перемогу в конкурсі «Сади нації».

Висновки

Ерудиція, широке коло інтересів та стиль робо-

ти Леоніда Івановича Рубцова мали визнач не 

значення для залучення молодих талантів і на 

довгі роки визначили їх творчий шлях.

Наукова школа доктора біологічних наук 

професора Л.І. Рубцова, лідера, авторитет яко-

го був незаперечним, — це спільнота дослід-

А.А. Анненков

A.A. Annenkov
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ників різних поколінь, кожний з яких став 

яскравою творчою особистістю.
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Е.Л. Рубцова, Н.В. Чувикина

Национальный ботанический сад 

имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 

Украина, г. Киев

НАУЧНАЯ ШКОЛА ДОКТОРА 

БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК 

ПРОФЕССОРА Л.И. РУБЦОВА

Цель работы — исследовать научную школу извест-

ного ландшафтного архитектора, дендролога, док-

тора биологических наук профессора Леонида Ива-

новича Рубцова. 

Материал и методы. Проанализированы творческие 

биографии ученых — учеников Л.И. Рубцова. Исполь-

зован историко-научный метод и метод интервью.

Результаты. Исследованы теоретические разра-

ботки Л.И. Рубцова, изложенные в уникальных мо-

нографиях, и практическое воплощение его идей во 

время строительства ботанических садов и парков. 

Профессор Рубцов на протяжении 50 лет плодотвор-

но работал в области дендрологии и зеленого строи-

тельства. В Национальном ботаническом саду имени 

Н.Н. Гришко НАН Украины Леонид Иванович был 

автором и руководителем работ по созданию дендра-

рия. В 1972 г. ботанический сад получил статус па-

мятника садового-паркового искусства националь-

ного значения. Этому способствовали также работы 

Л.И. Рубцова. Свои знания и огромный опыт он пе-

редавал ученикам, которые со временем стали хоро-

шими специалистами-дендрологами и ланд шафт-

ными архитекторами. Профессор Рубцов подгото-

вил 8 кандидатов наук: 3 кандидата архитектуры 

(И.Д. Родичкин, В.Г. Маевская, В.И. Мешкова) и 

5 кандидатов биологических наук (М.И. Орлов, 

Ю.К. Ки ричек, Н.Ф. Каплуненко, Б.К. Гришко-Бог-

менко, Н.Ф. Колыбина). 

Выводы. Эрудиция, широкий круг интересов и 

стиль работы Леонида Ивановича имели определяю-

щее значение для привлечения молодых талантов и 

на долгие годы определили их творческий путь. На-

учные работы Л.И. Рубцова, особенно монографии и 

справочники, до сих пор являются незаменимыми 

пособиями для многих специалистов в области ланд-

шафтной архитектуры и декоративного садоводства.

Ключевые слова: Л.И. Рубцов, ландшафтная архитек-

тура, дендрология, ботанический сад.

O.L. Rubtsova, N.V. Chuvikina

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC SCHOOL OF DOCTOR 

OF BIOLOGICAL SCIENCES PROFESSOR 

L.I. RUBTSOV

Objective — to explore the scientific school of the famous 

landscape architect, dendrologist, doctor of biological 

sciences professor Leonid Ivanovich Rubtsov. 

Material and methods. Creative biographies of L.I.  Rub -

tsov’s post graduate students have been analyzed. The his-

torical-scientific method and method of interviews were 

used.

Results. The theoretical scientific developments of 

L.I. Rubtsov, set out in unique monographs, and his ideas 

are implemented practically during the construction a 

number of botanical gardens and parks were investigated. 

Professor Rubtsov worked fruitfully for 50 years in the 

field of dendrology and green building. In M.M. Gryshko 

National Botanical Garden of the NAS of Ukraine Leo-

nid Ivanovich was the author and the head of the work on 

the arboretum creation. In 1972 the Botanical Garden 

was granted the status of a monument of landscape art of 

national importance. This became possible thanks to works 

of L.I. Rubtsov. His knowledge and great experience he 

passed on to his students, who eventually became good ex-

perts in dendrology and landscape architects. Professor 

L.I. Rubtsov was the head of 8 post graduate students 

(Candidates of Sciences): namely 3 Candidates of Archi-

tecture (I.D. Rodichkin, V.G. Maevskaya, V.I. Mesh-

kova) and 5 Candidates of Biological Sciences (M.I. Or-

lov, Yu.K. Kirychek, M.F. Kaplunenko, B.K. Grysh ko-Bog-

menko, N.F. Kolybina). 

Conclusions. Erudition, a wide range of interests and 

style of work of Leonid Ivanovich were of decisive impor-

tance for attracting young talents and for many years de-

termined their creative ways. Scientific works of L.I. Rub tsov, 

especially monographs, reference books and manuals are 

still indispensable benefits for many specialists in the field 

of landscape architecture and decorative gardening.

Key words: L.I. Rubtsov, landscape architecture, dendro-

logy, botanical garden.
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С.І. ГАЛКІН, Н.В.ДРАГАН, Н.М. ДОЙКО, Ю.В. ПИДОРИЧ
Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Україна, 09113 Київська обл., м. Біла Церква

ОМЕЛА В СИСТЕМІ ВІДНОСИН «ГОСПОДАР–ПАРАЗИТ»

Мета — виявити поширення омели (рід Viscum) в дендропарку «Олександрія» НАН України та міських насадженнях 

м. Білої Церкви, проаналізувати зв’язки омела — дерево-господар, особливості всихання уражених омелою дерев. 

Матеріал та методи. Об’єктами досліджень були деревні насадження дендропарку «Олександрія», міські та при-

міські насадження м. Біла Церква, а також насадження Тернопільської, Івано-Франківської і Житомирської облас-

тей під час експедиційних обстежень 2015-2016 рр. Облік омели проводили рано навесні та восени в безлистяний період 

за 4-бальною шкалою І.Д. Василенка і Л.М. Філіппова (2013).

Результати. Відзначено суттєве збільшення кількості уражених дерев та омели на деревах, освоєння в районі 

до слідження омелою нових видів рослин-господарів, зокрема тих, які вважали стійкими до неї (тополя сіріюча). Най-

більшу кількість видів рослин-господарів (28) виявлено в дендропарку «Олександрія». Спостерігається масова су хо-

вершинність уражених омелою дерев та всихання окремих з них. Усихання дерев переважає в екологічно несприятли-

вих екотопах. Відзначена в останнє десятиліття зміна поведінки V. аustriacum (занесеної до Червоної книги Білорусі, 

Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи, Європейського Червоного списку, Додатку І Бернської кон-

ференції), яка призводить до катастрофічного всихання сосни звичайної, може бути підставою для перегляду прин-

ципу формування Червоної книги та інших природоохоронних списків.

Висновки. В районі дослідження в зелених насадженнях суттєво збільшилося поширення V. аlbum та кількість ви-

дів рослин-господарів. Ураження омелою дерев призводить до їх масової суховершинності. Однак нині в районі дослі-

джень V. аlbum не є провідною та єдиною причиною загибелі дерев — однаковою мірою всихають уражені омелою де-

рева та дерева, не заселені нею. 

Ключові слова: Viscum аlbum, V. аbietis, V. аustriacum, напівпаразит, дендропарк «Олександрія», рослини-гос по-

дарі, всихання дерев, Червона книга.
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Рослинний паразитизм — це новий для авто-

трофних організмів чужоїдний спосіб жив-

лення, за якого одна рослина живиться за ра-

хунок іншої. Паразитарний спосіб життя 

властивий близько 30 тис. видам рослин, які 

належать до 1 тис. родів, 30 родин. Паразитів 

поділяють на облігатних (або автотрофів), які 

живляться мінеральними та органічними ре-

човинами рослини-господаря, і напівпарази-

тів [17]. У природних екосистемах взаємовід-

носини господар–паразит регулюються ба-

гатьма чинниками [18]. У процесі тривалої 

ко-еволюції відносини господар–паразит зве-

лися до стану екологічної рівноваги, коли 

останній тривалий час використовує господа-

ря як харчовий ресурс, скорочуючи тривалість 

його життя, знижуючи стійкість до несприят-

ливих впливів та стресів. Рівновага господар–

паразит допускає динамічні коливання, які 

залежать від агресивності паразита і рівня 

опору господаря [18]. 

Одними з найпоширеніших напівпаразитів 

є представники роду омела (Viscum), який 

об’єднує близько 60 видів [15]. У помірних ши-

ротах Європи найбільш поширена V. аlbum L. 

(омела біла), локально — V. abietis (Wiesb.) 

Abrom. (смерекова омела) та V. austriacum (Wiesb.) 

Vollm. (соснова омела). Ареал омели білої скла-

дається з трьох фрагментів, один з них — бі ло-

русько-український [1].

Viscum sp. уражує рослини 452 підвидів, різ-

новидів і гібридів, які належать до 96 родів, 

44 родин, у Європі, Азії та Північній Америці 

[15, 19], але її ареал значно вужчий від ареалу 

потенційних господарів. В Європі о. біла за-

селяє близько 100 місцевих [15] та 184 інтро-

дукованих [16] видів рослин.



72 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 3

С.І. Галкін, Н.В. Драган, Н.М. Дойко, Ю.В. Пидорич

Біологію о. білої добре описано в літературі 

[1, 15, 17—19]. Роль омели у фітоценозах дис-

кутується. На думку більшості дослідників, 

вона завдає значної шкоди європейським лісам 

і деревним насадженням [3, 4, 7, 11,12]. Деякі 

автори не вбачають небезпеку для деревних 

рослин і навіть висловлюють припущення про 

користь омели для старовікових дерев [14]. 

Останнім часом значно збільшилося поши-

рення о. білої [3, 6, 9], що пов’язують зокрема 

зі зміною клімату [3, 6, 7, 13]. Збільшення 

кількості омели на деревах, заселення нових 

видів рослин-господарів, катастрофічні на-

слідки від окремих видів омели, які донедавна 

були толерантними [5, 13], спонукають учених 

до пошуку способів контролю над поширен-

ням омели, проведення досліджень її особли-

востей у нових кліматичних умовах, вивчення 

взаємовідносини омели і рослин-господарів. 

Особливо це стосується цінних раритетних 

насаджень, унікальних паркових комплексів, 

ботанічних установ.

Мета досліджень — вивчити поширення оме-

ли в дендропарку «Олександрія» НАН України 

та міських насадженнях м. Білої Церкви, про-

аналізувати зв’язки омела—дерево-господар, 

особ ливості всихання уражених омелою дерев.

Матеріал та методи

Об’єктами досліджень були деревні насаджен-

ня дендропарку «Олександрія», міські та при-

міські насадження м. Біла Церква. Також об-

стежено насадження Тернопільської, Івано-

Фран ківської і Житомирської областей під час 

експедицій 2015—2016 рр.

Облік «кущів» омели проводили рано на-

весні та восени в безлистяний період. Існують 

декілька методик визначення ступеня засе-

лення дерева омелою: 5-бальна, розроблена на-

уковцями На ціонального ботанічного саду імені 

М.М. Гришка НАН України [12], 7-бальна, за-

пропонована науковцями  дендропарку «Со-

фіївка» НАН України [10], 4-бальна (рівні ура-

ження дерев : низький, середній, високий, 

дуже високий. Кожний рівень поділено на ва-

ріанти за розмірами «куща» омели) [3]. Ми ви-

користовували останню методику [3]. Загаль-

ну кількість деревних рослин у парку «Олек-

сандрія» наведено згідно із Каталогом… [8].

Результати та обговорення

Рослини-господарі омели. Аналіз архівних ма-

теріалів виявив, що о. біла постійно паразиту-

вала в насадженнях парку «Олександрія», засе-

ляючи окремі дерева значною мірою (рис. 1). 

Вивчення поширення о. білої в дендропарку 

та її рослин-господарів провела в 1960-х роках 

Т.О. Булгакова (1968). Останніми роками по-

ширення омели значно зросло і набуло масо-

вого характеру, збільшилася кількість ураже-

них дерев та видів рослин-господарів. У денд-

ропарку «Олександрія» виявлено найбільшу в 

м. Біла Церква кількість рослин-господарів оме-

ли — 28 видів (таблиця). Найбільше рослин бу ло 

уражено у робінії псевдоакації, липи серце-

листої, видів родів клен, верба, тополя (рис. 2). 

Перелік рослин-господарів у дендропарку ос-

танніми роками поповнили 2 середньовікових 

дерева Betula pendula Roth. і B. sp., 2 дерева то-

полі сіріючої, 8 дерев бархату амурського. Кіль-

кість «кущів» омели збільшилася у дерев видів 

Рис. 1. Омела на деревах палацової зони за часів Бра-

ницьких (ХІХ ст.)

Fig. 1. Mistletoe trees in zone of the palace in the time of 

Branic ki (XIX c.).
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верби, тополі, робінії, глоду, зокрема на пів-

м’якого, клена, липи серцелистої, ясена зви-

чайного, гіркокаштана кінського. В дендро-

парку «Олександрія» о. австрійської не вияв-

лено. З огляду на те, що цей вид омели стає 

помітним на дереві лише на 5-й рік життя та 

«вічнозеленість» сосни, ми не можемо ствер-

джувати, що його в насадженнях сосни зви-

чайної немає. 

У міських насадженнях омелу виявлено на 

клені гостролистому, деревах 5 видів тополі, ро-

бінії псевдоакації, яблуні домашній, абрикосі, 

вільсі клейкій, клені цукристому, липах серце-

листій та широколистій, бархаті амурському, 

глоді одноматочковому, березі повислій. Ана-

логічні дані щодо насаджень м. Білої Церкви 

отримано іншими дослідниками [3]. У при місь -

ких насадженнях омелою уражені переважно 

дерева у лісосмугах — тополі, клени, верби. 

У високогірному заповіднику (Карпати) на 

ялиці білій виявлено о. ялицеву. О. австрій-

ська масово вражає сосну звичайну в Київ-

ській та Черкаській областях [5, 13]. 

Відносини омели з рослинами-господарями. 

До 2014 р. у дендропарку «Олександрія» нега-

тивного впливу о. білої, за винятком декора-

Поширення Viscum аlbum у насадженнях дендропарку «Олександрія» НАН України

The distribution of Viscum аlbum in plantations of dendrological park Olexandria of the NAS of Ukraine

Порода

Кількість 

дерев 

у парку, 

екз.

Кількість 

заселених 

омелою 

дерев, екз.

Ступінь заселення крони дерева

низький середній високий 
дуже 

високий

Robinia pseudoacacia L. > 1000 51 9 35 15 2

Acer platanoides L. > 5000 275 63 75 73 64

A. campestre L. > 1000 70 14 21 23 12

A. pseudoplatanus L. > 1000 21 11 6 4 –

A. tataricum L. > 2000 37 17 15 5 –

Aesculus hippocastanum L. > 100 25 15 10 – –

Juglans nigra L. 58 1 1 – – –

Phellodendron amurense Rupr. 28 14 10 4 – –

Fraxinus excelsior L. > 4000 39 25 14 – –

Crataegus submollis Sarg. > 100 18 8 6 4 –

C. monoqyna Jacq . 18 15 2 8 3 2

Malus domestica Borkh. 12 10 2 7 1 –

Quercus rubra L. > 100 4 4 – – –

Alnus glutinosa (L.) Gaerth. 156 5 5 – –

Populus alba L. > 100 56 3 4 19 30

P. deltoidеs Marsh. 1 1 – – 1 –

P. nigra L. 2 1 – 1 – –

Populus × canescens (Ait.) Smith 30 2 2 – – –

P. simonii Carr. 9 1 1 – – –

Betula pendula Roth. 1 – 1 – – –

Betula sp. 1 – 1 – – –

Salix caprea L. 10 8 – 2 3 3

S. fragilis L. 10 6 2 2 1 1

S. alba L. 26 22 – 5 8 7

Tilia cordata Mill. > 2000 87 19 37 24 7

Padus avium Mill. 54 7 4 3 – –

Sorbus aucuparia L. 14 1 1 – – –

Celtis occidentalis L. 30 4 4 – – –
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тивного дефекту, на рослини-господарі не від-

значали. В 2015 р. почали масово суховер-

шинити уражені омелою дерева верб, тополь, 

ясена, робінії.

У дендропарку «Олександрія» найбільше су-

ховершинять дерева тополі, верби, робінії, за-

селені омелою, причому незалежно від еколо-

гічних умов при доброму забезпеченні воло-

гою по берегах річки та внутрішніх водойм і 

задовільній аерації. В ясена та клена залеж-

ності суховершинності дерев від ураження їх 

омелою не виявлено. 

У міських умовах відзначено залежність су-

ховершинності дерев від ступеня заселення 

омелою та екологічних умов — стану ґрунто-

вого покриву, ущільнення ґрунту, транспорт-

ного навантаження. В найбільш забруднених 

місцях у листків спостерігали хлороз, дерева, 

уражені омелою, всихали. 

Зафіксовано суховершинність та всихання 

кленів на стоянках автотранспорту, поблизу 

зупинок громадського транспорту, в лісосмугах 

в околицях м. Біла Церква. У місті дерева вси-

хають при сильному ураженні омелою. Якщо 

дерево погано розвинене, зростає в придорож-

ніх насадженнях, а також має місце забруднен-

ня фітотоксикантами, то воно всихає навіть за 

середнього заселення омелою. Проте в таких 

насадженнях дерева досліджуваних видів вси-

хають і без ураження їх омелою.

Особливості всихання уражених омелою де-

рев. Ми спостерігали декілька варіантів послі-

довності всихання деревних рослин та омели.

1. При значному або повному всиханні кро-

ни вся омела певний час залишалася живою 

(Кременецький ботанічний сад, насадження 

міст Кременець, Заліщики — яблуня, клен), 

лісосмуги в Тернопільській, частково — в Іва-

но-Франківській, Житомирській областях (то-

полі, клен, робінія, верба). 

2. Одночасне всихання верхівкових скелет-

них гілок і омели (лісосмуги в Київській, част-

ково — в Житомирській області, насадження 

дендропарку «Олександрія» та м. Біла Церква). 

3. Усихання омели, яке випереджало всихан-

ня дерев-господарів, причому в добре забезпече-

них вологою екотопах, наприклад у дендропарку 

«Олександрія» (верби, уражені омелою в над-

мірній кількості). Окремі дерева при всиханні 

на них омели не загинули, залишаються живи-

ми декілька років і навіть не суховершинять.

4. «Звільнення» дерева від омели. Періо-

дично спостерігається у вікового екземпляра 

горіха чорного (поодинокі «кущі» доживають 

до 5-річного віку і гинуть). Загибель поодино-

ких «кущів» омели у стійких до паразита ви-

дів, зокрема у двох екземплярів тополі сі ріючої 

(дендропарк «Олександрія»).

Спеціалізація омели. Відомо, що для о. білої 

характерна спеціалізація. Залежно від виду 

Рис. 2. Ураження деревних рослин Viscum album у дендропарку «Олександрія» НАН України

Fig. 2. Defeat woody plants Viscum album in the dendropark Olexandria of the NAS of Ukraine
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рослини-господаря виділяють раси омели. В 

зв’язку з цим викликає інтерес ураження оме-

лою стійкого до паразиту виду — тополі сірію-

чої. Відомо, що спеціалізація паразита визна-

чається приуроченістю до певного харчового 

субстрату і здатністю ефективно використо-

вувати його, а також захисними реакціями рос-

лин-господарів. Описаний нами випадок мо-

же свідчити, з одного боку, що спеціалізація 

паразита є умовною, з другого, згідно з [15], 

що на спеціалізацію паразита впливають зов-

нішні умови. Очевидно, в умовах зміни кліма-

ту ослабли захисні реакції деревних рослин, а 

для омели як теплолюбної рослини виникли 

оптимальніші умови, що дає змогу окремим 

расам омели порушувати фізіологічний бар’єр 

та освоювати нові види кормових рослин. За 

даними деяких дослідників [15], в омели ви-

являється тенденція до вузької спеціалізації, 

але зберігається здатність уражувати досить 

багато видів рослин-господарів. Ця можли-

вість в умовах змін клімату, які створюють для 

паразита комфортні умови, видається нам не-

безпечною, зокрема для ботанічних установ, 

оскільки омела може згодом заселити но ві 

види рослин-господарів, наприклад, унікальні 

інтродуценти, раритетні дерева, види, пред-

ставлені поодинокими екземплярами. 

Агресивність окремих видів омели. Більшість 

авторів відзначають збільшення суховершин-

ності у дерев, уражених о. білою, та прискоре-

не всихання таких дерев [3, 6, 7]. Проте це три-

валий процес і навіть масове заселення омелою 

не призводить до раптової смерті дерев, тоді як 

ураження хвойних дерев омелою ялицевою та 

австрійською спричиняє їх швидке масове вси-

хання. Ми спостерігали всихання ялиці білої у 

високогірному заповіднику в Карпатах навіть 

при ураженні середнього ступеня.

До катастрофічних наслідків призводить за-

селення о. австрійською сосни звичайної [13]. 

Донедавна ця омела була фоновим видом, який 

виявивляли на старовікових деревах сосни в 

ізольованих локалітетах у Білорусі, за північ-

ною межею її ареалу, та в сусідніх областях на 

території України. З огляду на незначну по-

ширеність, о. австрійську було занесено до 

Червоної книги Білорусі, Червоного списку 

Міжнародного союзу охорони природи, Єв-

ропейського Червоного списку, Додатку І Берн-

ської конференції. В окремі роки її відносили 

до рідкісних видів, які потребують охорони в 

межах Львівської області, та маловивчених 

видів Волинської області.

Нині о. австрійська набуває значного поши-

рення в лісових масивах Черкаської та Київ ської 

областей. Вона призводить до масового всихання 

соснових насаджень Черкаського, Ка нів сько го, 

Смілянського, Корсунь- Шев чен ків ського ліс-

гос пів Черкаського обласного управ ління лісо-

вого та мисливського господарства. На Київщи-

ні осередки о. австрійської виявлено в Київсько-

му та Вищедубечанському лісгоспах і на Київ-

ській лісонасіннєвій дослідній станції [5, 13].

Необхідно переглянути питання щодо вне-

сення біологічних видів з потенційними агре-

сивними властивостями, які можуть становити 

небезпеку для фітоценозів, до охоронних спис-

ків, навіть якщо на певній території вони трап-

ляються в обмеженій кількості. На нашу думку, 

малопоширеність омели на певній території ви-

значається лімітуючими чинниками середови-

ща. При зміні умов ці чинники зникають і змі-

нюється поведінка «червонокнижних» рослин.

Контроль за поширенням омели. Це, очевид-

но, найскладніше питання, яке рідко обгово-

рюється в наукових публікаціях, а якщо і зга-

дується, то автори констатують низьку ефек-

тивність відомих методів боротьби [3, 7, 9, 11]. 

Найбільш результативним вважають механіч-

не видалення «кущів» омели. Проте, врахову-

ючи масштаб поширення омели, її кількість 

на деревах, часто важкодоступність дерев для 

техніки, можливість повторного «зараження» 

дерева омелою птахами, не можна вважати 

цей метод радикальним. На нашу думку, для 

ботанічних установ є такі пріоритети в бо-

ротьбі з омелою: першочергове видалення 

оме ли з цінних інтродуцентів та раритетних 

дерев, очищення від омели дерев унікальних 

паркових композицій, ландшафт но-ар хі тек-

тур них комплексів, за наявності фі нан  сових і 

технічних можливостей очищення від омели 

інших паркових насаджень. 
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Висновки

Таким чином, проведені нами дослідження 

показали, що протягом останнього часу по-

ширення омели суттєво збільшилося. Воно 

на було характеру епідемії, в багатьох наса-

дженнях спостерігається 100 % ураження де-

рев омелою. Відзначено заселення омелою 

нових видів рослин-господарів, її появу на 

раніше стійких до неї видів деревних рослин. 

В останньому випадку дерева-господарі з ча-

сом звільняються від паразита.

Протягом останніх років відбувається сухо-

вершинність дерев різних видів, уражених 

омелою білою, та всихання окремих з них. 

Цей процес відбувається активніше, якщо де-

рево зростає в незадовільних екологічних 

умовах. Проте зробити однозначний висно-

вок, що омела є провідною або єдиною при-

чиною всихання дерев нині неможливо. В на-

садженнях однаковою мірою всихають як 

уражені омелою дерева, так і дерева, не засе-

лені нею. Подальші спостереження дадуть 

змогу з’ясувати розвиток відносин між дере-

вом та паразитом.

В останнє десятиліття кардинально зміни-

лася поведінка видів омели, які раніше тра-

плялися в ценозах в обмеженій кількості і не 

завдавали останнім жодної шкоди (о. ялицева 

та о. австрійська). Цей факт може бути підста-

вою для перегляду принципу формування 

Червоної книги та інших природоохоронних 

реєстрів.

Масове розмноження різних видів омели, 

зміна їх поведінки, спричинена, ймовірно, 

змінами клімату, які призвели, з одного боку, 

до суттєвого ослаблення деревних рослин, з 

другого — до створення комфортніших умов 

для паразитичних рослин роду омела.

На нинішньому етапі масштаби ураження 

деревних рослин омелою непідконтрольні 

людині, проте, враховуючи небезпеку, яку 

становить омела для фітоценозів, необхідний 

пошук ефективних, швидких та масштабних 

способів контролю за поширенням омели. 

Дослідження, спрямовані на збір і аналіз да-

них про омелу, дадуть змогу розробити дієві 

заходи боротьби з цим паразитом.
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Государственный дендрологический 

парк «Александрия» НАН Украины, 

Украина, г. Белая Церковь 

ОМЕЛА В СИСТЕМЕ ОТНОШЕНИЙ 

ХОЗЯИН–ПАРАЗИТ

Цель — выявить распространение омелы (род Viscum) 

в дендропарке «Александрия» НАН Украины и город-

ских насаждениях г. Белая Церковь, проанализиро-

вать связи омела—дерево-хозяин, особенности усы-

хания пораженных омелой деревьев.

Материал и методы. Объектами исследований бы-

ли древесные насаждения дендропарка «Александ-

рия», городские и пригородные насаждения г. Белая 

Церковь, а также насаждения Тернопольской, Ива но-

Франковской и Житомирской областей во время экс-

педиционных обследований 2015-2016 гг. Учет оме лы 

проводили ранней весной и осенью в безлиствен-

ный период по 4-балльной шкале И.Д. Василенко и 

Л.Н. Филиппова (2013).

Результаты. Отмечено существенное увеличение 

ко личества пораженных деревьев и растений омелы 

на деревьях, освоение в районе исследований омелой 

новых видов растений-хозяев, в частности тех, кото-

рые считались стойкими к ней (тополь сереющий). 

Наибольшее количество видов растений-хозяев (28) 

выявлено в дендропарке «Александрия». Наблюдает-

ся массовая суховершинность пораженных омелой 

деревьев и усыхание отдельных из них. Усыхание де-

ревьев преобладает в экологически неблагоприятных 

экотопах. Отмеченное в последнее десятилетие изме-

нение поведения V. austriacum (занесенной в Красную 

книгу Беларуси, Красный список Международного 

союза охраны природы, Европейский Красный спи-

сок, Дополнение I Бернской конференции), которая 

приводит к катастрофическому усыханию сос ны обык-

новенной, может быть основанием для пересмотра 

принципа формирования Красной книги и других 

природоохранных списков.

Выводы. В районе исследований в зеленых насаж-

дениях существенно увеличилось распространение 

V. аlbum и видов растений-хозяев. Поражение омелой 

деревьев приводит к их массовой суховершинности. 

Однако в настоящие время в районе исследований 

V. аlbum не является главной и единственной причи-

ной гибели деревьев — в одинаковой мере усыхают по-

раженные омелой деревья и деревья, не заселенные ею. 

Ключевые слова: Viscum аlbum, V. аbietis, V. аustriacum, 

полупаразит, дендропарк «Александрия», растения-

хо  зяева, усыхание деревьев, Красная книга.

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

N.M. Doyko, Yu.V. Pidorich

State dendrological park Olexandria, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Bila Tserkva

MISTLETOE IN THE RELATIONS 

SYSTEM OF “HOST-PARASITE”

Objective — to identify the spread of mistletoe (Viscum) in 

the dendrological park Olexandria and city plantations in 

Bila Tserkva, analysis of connections mistletoe-host tree, 

mechanisms of trees drying affected by mistletoe.

Material and methods. Objects of research were tree 

plantations in arboretum Olexandria, urban and suburban 

plantations of Bila Tserkva. Some studies were conducted 

in plantations in Ternopil, Ivano-Frankivsk and Zhyto-

myr regions during expeditions surveys in 2015-2016 

years. Accounting of mistletoe was carried out in early 

spring and autumn, in leafless period with the help of 

four-point scale of I.D. Vasilenko and  L.M. Filippova 

(2013).

Results. Observed significant increase in the number of 

affected trees and the number of mistletoe in the trees. 

Most mistletoe host plants (28 species) are found in the 

park Olexandria. There is a massive dried peaks of affected 

trees and mistletoe drying of some of them, there is a pre-

vails of drying trees in environmentally adverse ecotypes .

Noticed in the last decade behavior change of V. austria-

cum (Red Book of  Belarus, the IUCN Red List, European 

Red List, Annex I of the Berne Conference), which leads 

to a catastrophic shrinkage of Pinus sylvestris L., this may 

justify a principle of formation of the Red Book environ-

mental and other registers.

Conclusions. The spread of Viscum album and number of 

hosts types significantly increased in the area of research in 

the green plantations. Damage of the tree by mistletoe leads 

to their mass top drying. But now in the study area V. album is 

not the main and only one cause of death of trees — equally 

dry trees damaged by mistletoe and tree, not settled by it. 

Key words: Viscum аlbum, V. аbietis, V. аustriacum, semi-

parasite, dendrological park Olexandria, host plant, drying 

trees endangered, Red Book.
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INVESTIGATION OF BENTGRASS (AGROSTIS L.) IN M.M. GRYSHKO 
NATIONAL BOTANICAL GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE

Objective — to establish biological and biochemical properties of plants of the genus Agrostis L. species in conditions of M.M. Grysh-

ko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. 

Material and methods. The objects of these investigations were species and cultivars of the genus Agrostis species. It was 

conducted morphometric measurements and some parameters of the productivity in the flowering stage. The content of dry matter 

and fats were determined according to A.I. Yermakov, the total content of sugars and ascorbic acid concentration — according 

to V.P. Krishchenko, the content of carotene — according to B.P. Pleshkov, the content of ash — according to Z.M. Hrycajenko 

et al., the content of calcium and phosphorus — according to H.N. Pochinok.

Results. The vegetation period of investigated plants varied from 245.0 to 252.5 days. The morphometric parameters in the flo-

wering stage were: the height of plants from 33.3 to 54.91 cm, the diameter of the stem — from 0.90 to 1.47 mm, the number of 

internodes — from 1.80 to 3.20, number of leaves — from 2.00 to 3.80, the length of inflorescence — from 6.80 to 17.00 cm, the width 

of inflorescence — from 1.55 to 6.85. The content of dry matter during vegetation was from 28.62 to 48.58 %, the total content 

of sugars — from 6.66 to 19.96 %, ascorbic acid — from 19.47 to 181.43 mg%, carotene — from 0.42 to 6.05 mg%, ash — from 

3.93 to 10.23 %, calcium — from 0.32 to 0.98 %, phosphorus — from 0.03 to 0.22 %, fats — from 0.40 to 4.45 %.

Conclusions. These investigations have shown that in M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine con-

ditions the plants of the genus Agrostis have a long-term vegetative period (more than 8 months). The raw material of investi-

gated plants is a valuable source of nutrients. The most content of them was noticed in the tillering period. The maximal amount 

of total sugars accumulates during the flowering stage.

 Key words: Agrostis L., morphometric parameters, biochemical characteristic.
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Due to the extensive use of wild plants in agricul-

ture, the number of cultivated crops has increased. 

New introduced plants have many important bio-

logical values such as high productivity, high con-

tent of protein in biomass, etc. Most of them give 

high biomass during ten years and more. 

The grass family (Poaceae) is undoubtedly one of 

the most important plants to humankind, agricul-

turally, economically and ecologically. It provides 

the major cereal crops and most of the grazing for 

wild and domestic herbivores. Grasslands are esti-

mated to comprise about 20% of the world’s vegeta-

tion. Poaceae is also one of the largest families of 

flowering plants with more than 650 genera and 

about 10,000 species [3, 11]. One of the most inter-

esting plants of Poaceae is the genus of Agrostis L. 

represented by 9 species in Ukrainian flora [8]. 

Previous investigations of Agrostis species showed 

that these plants are objects of numerous studies 

such as morphological, anatomical, genetical, ecolo-

gical, physiological, microbiological, and agrono-

mical [12—14, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 33]. The plant’s 

raw material is rich in amino acids [31]. Some 

studies have focused on tolerance of Agrostis spe-

cies to the accumulation of heavy metals [22]. The 

tested leaf tissues of A. pa lustris showed that plants 

can be model samples for the investigation of the 

water stress effect and some plant tolerance [30]. 

Some results suggest that specific groups of sign-

aling molecules may induce tolerance of A. sto-

lonifera to heat stress by reducing oxidative dam-

age [25, 27]. Study of cell selection reported that 

A. stolonifera plants can be used for cultivation un-

der soil salinity [1]. Significant relationships were 

found between normalised difference vegetation 

indices and pigment status of A. stolonifera plants 

that connected with potential influence turf 
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reflectance [32]. As a result of studying the growth 

and development of A. stolo nifera, it is revealed 

that this plant is a good soil retarder with active 

vegetative development [4]. The using of these 

plants in agriculture as crops increases the total 

nutritional value of forage and thereby improves 

on the quality of milk of farm animals [19, 20]. 

Despite the obtained data, the investigation of the 

raw of the Agrostis species is actually nowadays. 

Material and methods

Plant material was collected in M.M. Gryshko 

National Botanical Garden of the NAS of Ukraine. 

The species, cultivars and one variety of Agrostis 

were used to investigate: A. capillaris L. (AC), A. sto-

lonifera L. (AS), A. stolonifera L. cv. Klonova (ASK), 

A. stolonifera var. trinerrata (Maire & Trab.) Maire & 

Weiller (ASTR), S. tenerrima Trin. (AT), S. tener-

rima Trin. cv. Desnianska 51 (ATD). The measure-

ments of morphometric parameters of investigated 

plants done in stage of flowering. Plant height was 

measured dynamically with the aim to determine 

the plant growth depending on a period of germi-

nation. All biochemical analyses were conducted 

using the above-ground part of plants during veg-

etation. The determination of absolutely dry mat-

ter done by drying to constant weight at 100—105 °С 

according to A.I. Yermakov [7]. The total content 

of sugars was investigated by Bertrand method in 

water extracts. The concentration of ascorbic acid 

(AA) of the acid extracts determined by a 2.6-di-

chlorophenol-indophenol method that based on 

the reduction properties of AA. Both analyses car-

ried out according to V.P. Krishchenko [6]. The con-

centration of total carotene determined according 

to B.P. Pleshkov. Procedure carried out in petrol 

extracts by spectrophotometric method using 

2800 UV/VIS Spectrophotometer, Unico. Mix-

tures were left in a shaker for 2 hours and their ab-

sorbance was measured at the wavelength of 440 nm 

[9]. The level of total ash was determined using the 

method of combustion in muffle-oven (SNOL 

7.2-1100, Termolab) at 300—800 °С until the sam-

ples turned into white ash to constant weight ac-

cording to Z.M. Hrycajenko et al. [2]. The con-

centration of calcium was determined by titration 

method of acid extracts with Trilon B. Phosphorus 

content in plants was identified in acid extracts us-

ing molybdenum solution. Both these analyses 

done according H.N. Pochinok [10]. The proce-

dure of the determination of total oil level was per-

formed using Soxhlet extractor with petroleum 

ether [7]. Experimental data were evaluated by us-

ing Excel 2010. 

Results and discussions

Department of the Cultural flora of National Bo-

tanical Garden of the NAS of Ukraine has the col-

lection of the lawn grass which has 2 species and 

3 cultivars of Agrostis [5]. A long-term investiga-

tion of these plants has estimated that period of 

vegetation starts from the second decade of March 

and continues until snowfall period. The duration 

of the growing season was from 245.0±10.0 (AST) 

to 252.5 ± 8.0 (ATD) days. The middle means of 

high of Agrostis species and cultivars are showed in 

the table (Tabl. 1). 

The height of investigated plants in a stage of 

the tillering was from 16.02 to 27.70, the panicula-

tion — from 22.89 to 41.30, the flowering — from 

41.77 to 52.80 сm. In total, coefficient of variation 

wasn’t significant (from 0.95 to 4.54 %).

The total height accretion of plants from the til-

lering to the flowering stage was 19.26 (AS), 21.06 

(AT), 26.35 (ASK) and 31.71 сm (ATD). Our obser-

vations noticed that plants AT had a minimal inten-

sity of plant growth (2.92 cm) and plants ATD — 

maximum intensity of plant growth (20.21 cm) in 

period tillering — paniculation. 

In the flowering stage the highest generative 

stems, length and width of inflorescence and the 

greatest diameter of stem were 54.91, 17.00 and 

6.85 cm, 1.47 mm respectively (ATD). The great-

est number of internodes and number of leaves 

were 3.20 and 3.80 respectively (AT) and the great-

est length of stolon — 27.70 cm (ASK) (Tabl. 2). 

The lowest height of generative stem and width 

of inflorescence were 33.31 cm and 1.55 cm respec-

tively (ASTR), stem diameter and length of inflo-

rescence were 0.90 mm and 6.80 cm respectively 

(ASK), number of internodes and length of stolon 

were 1.80 and 17.25 cm respectively (AS), number 

of leaves on stem was 2.00 (ATD). It was noticed 

that plants of AT and ATD don’t have stolons.
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Table 1. Dynamic of height of plants of the genus Agrostis L. during vegetation

Growth stage Sample Min Max m σ V, %

Tillering AS 21.2 23.5 22.51 0.71 3.14

ASK 15.7 16.3 16.02 0.19 1.17

AT 27.0 28.3 27.70 0.43 1.54

ATD 20.0 22.8 21.09 0.96 4.54

Paniculation AS 28.7 31.2 29.60 0.80 2.71

ASK 22.1 24.0 22.89 0.54 2.36

AT 29.0 33.0 30.62 1.33 4.34

ATD 40.0 43.0 41.30 1.13 2.73

Flowering AS 40.5 43.1 41.77 0.86 2.05

ASK 41.0 44.0 42.37 0.97 2.29

AT 48.0 49.3 48.76 0.46 0.95

ATD 50.2 55.0 52.80 1.61 3.04

Table 2. Morphometric parameters of plants of the genus Agrostis L. in the flowering stage 

Parameter AS ASK AT ATD ASTR

Height of generative stem, cm 41.4 ± 2.75 43.20 ± 3.90 48.52 ± 3.48 54.91 ± 2.86 33.31 ± 2.43

Diameter of stem, mm 1.18 ± 0.11 0.90 ± 0.04 1.10 ± 0.08 1.47 ± 0.11 1.00 ± 0.17

Number of internodes 1.80 ± 0.28 1.90 ± 0.10 3.20 ± 0.35 1.93 ± 0.14 2.32 ± 0.21

Number of leaves on stem 2.30 ± 0.42 2.20 ± 0.18 3.80 ± 0.46 2.00 ± 0.00 2.50 ± 0.23

Length of inflorescence, сm 14.33 ± 1.08 6.80 ± 0.48 16.05 ± 1.01 17.00 ± 0.89 7.63 ± 0.56

Width of inflorescence, сm 4.75 ± 0.74 2.50 ± 0.00 4.95 ± 0.31 6.85 ± 0.76 1.55 ± 0.13

Length of stolon, сm 17.25 ± 1.01 27.70 ± 12.5 Stolons are absent Stolons are absent 18.92 ± 2.41

Table 3. Number of vegetative and generative stems of plants of the genus Agrostis L. (per 1 dm2) 

Sample
Number of generative stems 

Min Max m σ V, %

AS 27 112 69.9 29.79 42.62

ASK 22 86 50.9 23.62 46.40

ASTR 135 211 171.7 27.50 15.87

AT 60 74 68.4 4.81 7.04

ATD 14 75 47.9 24.21 50.55

Sample
Number of vegetative stems 

Min Max m σ V, %

AS 57 82 69.1 8.81 12.75

ASK 37 61 48.3 7.90 16.36

ASTR 70 103 88.1 11.07 12.57

AT 14 40 24.9 9.23 37.07

ATD 13 57 36.9 16.23 43.99
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It is very difficult to determine some parameters 

of productivity of these plants quaintly because of 

growth density. We also took into account this fact 

and the number of stems was calculated per dm2. 

It was found that a number of generative stems was 

from 47.9 to 171.7 and vegetative — from 24.9 to 

88.1 (Tabl. 3).

The accumulation of biochemical compounds 

is a very important complex of parameters that 

can show life strategies of these or other species of 

plants. Results of the biochemical study can be 

helpful for the recommendation and use plants in 

the national economic. The most widespread nu-

trients in the crop are vitamins, ash and it mineral 

complex, dry matter, fats. The biochemical anal-

y ses were carried out to estimated value of the raw 

material of plants of the genus Agrostis. As result-

ed by Sidhu et al. (2013) the thatch layer of A. sto-

lo ni fe ra showed the high content of sugars, total 

orga nic and lignin content [26]. According to the 

results of the biochemical research was noted the 

highest content of dry matter and calcium in till-

ering period in plants of ASTR (37.38 and 0.98 % 

respectively), the total content of sugars — in the 

plants of AT (14.06 %), ascorbic acid — in the 

plants of ATD (181.43 mg%), carotene, ash, 

phosphorus and level of fats — in the plants of AS 

(6.05 mg%, 10.23, 0.22 and 4.45 % respectively) 

(Tabl. 4). It was noted in a period of tillering the 

accumulation of ascorbic acid was maximal. This 

vitamin is very important like a protector in the 

plant tissues [16].

The lowest content of dry matter and level of 

fats was noted in plants of AT (28.62 and 2.21 % 

respectively), the lowest total content of sugars 

and ascorbic acid — in plants of AC (6.66 % and 

36.29 mg%), the carotene and ash content — in 

plants of ASTR (2.26 mg% and 5.24 % respective-

ly), calcium — in plants of AS (0.32 %).

The content of ascorbic acid of AT was 2.7 ti-

m es less than cultivar sample. The same consist-

ent pattern was noted to AS and it cultivar ASK. 

The concentration of ascorbic acid 4.0 times less 

in ASK. 

Table 4. Biochemical characteristic of plants of the genus Agrostis L. in the tillering stage

Parameter AC AS ASK ASTR  AT ATD

Dry matter, % 30.81 ± 0.14 29.88 ± 0.45 28.88 ± 0.19 37.38 ± 0.42 28.62 ± 0.27 28.79 ± 0.64

Sugars, % 6.66 ± 0.50 7.41 ± 0.20 12.98 ± 0.39 9.49 ± 0.26 14.06 ± 0.41 8.06 ± 0.27

Ascorbic acid, mg% 36.29 ± 0.59 44.47 ± 0.81 180.91 ± 5.50 41.58 ± 2.45 67.26 ± 2.77 181.43 ± 5.51

Carotene, mg% 4.88 ± 0.01 6.05 ± 0.03 5.42 ± 0.01 2.26 ± 0.01 5.71 ± 0.01 6.04 ± 0.01

Ash, % 9.25 ± 0.13 10.23 ± 0.28 8.16 ± 0.09 5.24 ± 0.19 6.84 ± 0.13 7.67 ± 0.01

Calcium, % 0.42 ± 0.01 0.32 ± 0.01 0.43 ± 0.01 0.98 ± 0.03 0.46 ± 0.01 0,36 ± 0.01

Phosphorus, % 0.12 ± 0.01 0.22 ± 0.01 0.12 ± 0.01 0.03 ± 0.00 0.11 ± 0.01 0.11 ± 0.01

Fats, % 3.41 ± 0.22 4.45 ± 0.22 3.19 ± 0.41 2.34 ± 0.16 2.21 ± 0.16 3.07 ± 0.11

Table 5. Biochemical characteristic of plants of the genus Agrostis L. in the paniculation stage

Parameter AS ASK ASTR  AT ATD

Dry matter, % 32.22 ± 0.13 37.66 ± 0.32 34.16 ± 0.09 30.85 ± 0.06 36.58 ± 0.33

Sugars, % 8.89 ± 0.88 11.58 ± 0.13 7.85 ± 0.06 9.99 ± 0.12 7.19 ± 0.39

Ascorbic acid, mg% 102.41 ± 4.93 19.47 ± 2.43 46.70 ± 1.17 47.54 ± 2.97 42.99 ± 2.53

Carotene, mg% 2.32 ± 0.02 2.35 ± 0.01 0.96 ± 0.01 4.06 ± 0.04 4.27 ± 0.02

Ash, % 5.72 ± 0.06 5.69 ± 0.22 4.10 ± 0.09 5.68 ± 0.18 3.93 ± 0.02

Calcium, % 0.84 ± 0.10 0.54 ± 0.01 0.43 ± 0.02 0.67 ± 0.04 0.84 ± 0.02

Phosphorus, % 0.03 ± 0.00 0.03 ± 0.00 0.12 ± 0.00 0.11 ± 0.01 0.08 ± 0.00

Fats, % 1.81 ± 0.09 2.94 ± 0.07 2.09 ± 0.19 0.97 ± 0.11 3.16 ± 0.05
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Both plant raw materials — ASK and ATD accu-

mulated ascorbic acid more than 180 mg%. It should 

be noted that investigated plants accumulated the 

high content of total carotene. In the tillering peri-

od, its content was from 2.26 to 6.05 mg% depend-

ing on samples. The data obtained by Atkeson et al. 

(1937) showed that certain pasture grasses of cere-

als have a high content of carotene from 17.2 to 

57.2 mg% on the fresh basis [15]. McElroy et al. 

(2009) reported in the review about a concentration 

of carotene in Agrostis palustris from 4.1 to 7.0 mg% 

(per dry mass) [29]. This is similar to our results.

In the next period of plant growing the greatest 

content of dry matter, total content of sugars and 

fat level were discovered in the over-ground part of 

plants of ASK (37.66, 11.58 and 2.94 % respec-

tively), ascorbic acid, ash and calcium — in plants 

of AS (102.41 mg%, 5.72 and 0.84 % respectively), 

carotene — in plants of ATD (4.72 mg%), phos-

phorus — in plants of ASTR (Tabl. 5). As can be 

seen from the table data the both — AS and ATD 

plants had the same level of calcium (0.84 %). The 

lowest content of dry matter and fat level in the 

period of paniculation were in the over-ground 

part of AT (30.85 and 0.97 % respectively), total 

content of sugars and ash — in the over-ground 

part of plants of ATD (7.19 and 3.93 %), ascorbic 

acid and phosphorus — in plants of ASK (19.47 

mg% and 0.03 %), carotene and calcium — in 

plants of ASTR (0.96 mg% and 0.43 %).

In the flowering stage the highest content of dry 

matter, calcium and carotene were obtained in the 

Table 6. Biochemical characteristic of plants of the genus Agrostis L. in the flowering stage

Parameter AC AS ASK ASTR  AT ATD

Dry matter, % 48.58 ± 0.03 41.20 ± 0.13 35.12 ± 0.01 42.34 ± 0.20 44.78 ± 0.14 37.30 ± 0.03

Sugars, % 14.76 ± 0.31 8.03 ± 0.05 19.96 ± 0.23 18.67 ± 0.25 8.09 ± 0.04 9.85 ± 0.09

Ascorbic acid, mg% 27.45 ± 1.72 50.49 ± 1.66 52.32 ± 1.23 47.25 ± 3.41 54.98 ± 3.56 50.27 ± 2.32

Carotene, mg% 1.56 ± 0.01 0.55 ± 0.01 0.40 ± 0.02 0.95 ± 0.01 0.42 ± 0.03 0.78 ± 0.01

Ash, % 5.46 ± 0.27 4.16 ± 0.12 5.75 ± 0.38 5.74 ± 0.23 4.79 ± 0.36 4.18 ± 0.37

Calcium, % 0.70 ± 0.01 0.32 ± 0.01 0.60 ± 0.04 0.54 ± 0.01 0.67 ± 0.04 0.65 ± 0.01

Phosphorus, % 0.07 ± 0.00 0.14 ± 0.00 0.12 ± 0.00 0.08 ± 0.00 0.11 ± 0.01 0.12 ± 0.00

Fats, % 1.87 ± 0.23 0.95 ± 002 0.40 ± 0.06 2.19 ± 0.02 0.97 ± 0.11 1.10 ± 0.01

raw material of AC (48.58, 0.70 % and 1.56 mg% 

respectively), phosphorus — in the raw material of 

AS (0.14 %), total content of sugars and ash — in 

the raw material of ASK (19.96 and 5.75 % re-

spectively), fat level — in the raw material of ASTR 

(2.19 %), ascorbic acid — in the raw material of 

AT (54.98 mg%) (Tabl. 6). 

The lowest content of dry matter, fat level and 

the carotene in the flowering stage of Agrostis were 

obtained in plants of ASK (35.12, 0.40 % and 

0.40 mg% respectively); total content of sugars, 

ash and calcium — in samples of AS (8.03, 4.16 

and 0.32 % respectively); ascorbic acid and phos-

phorus — in samples of AC (27.45 mg% and 

0.07 %).

Conclusions 

This research was demonstrated basic biological 

aspects of further usage of Agrostis species not 

only as a lawn grass. The raw material of Agrostis 

is a reliable source of carotene (AS, ATD), ascor-

bic acid (ATD), dry matter (ASTR), macroele-

ments (ASTR, AS) and fats (AS) as a fodder in 

the tillering period. Moreover, the level of sugars 

increases to the flowering stage. The greatest 

height accretion of plants from the tillering to the 

flowering stage was noticed for ATD raw. Some 

morphometric parameters and number of vegeta-

tive and generative stems suggest the productive 

potential of these plants. The maximal quantity 

of vegetative and generative stems has produced 

plants of ASTR.
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імені М.М. Гришка НАН України, 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МІТЛИЦІ (AGROSTIS L.) 

У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ 

імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Мета роботи — встановити біологічні та біохімічні 

особливості рослин видів роду Agrostis L. в умовах 

Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 

НАН України. 

Матеріал та методи. Об’єктами дослідження були 

види та сорти видів роду Agrostis. Морфометричні ви-

мірювання та вивчення деяких параметрів продук-

тивності здійснювали в період цвітіння. Вміст сухої 

речовини і жирів визначали за А.І. Єрмаковим, за-

гальний вміст цукрів та концентрацію аскорбінової 

кислоти — за В.П. Крищенком, вміст каротину — за 

Б.П. Плєшковим, вміст золи — за З.М. Грицаєнко та 

ін., вміст кальцію та фосфору — за Х.Н Починком.

Результати. Період вегетації у досліджуваних рос-

лин становив від 245,0 до 252,5 доби. Встановлено 

морфометричні параметри в період цвітіння: висота 

рослин — від 33,31 до 54,91 см, діаметр стебла — від 

0,90 до 1,47 мм, кількість міжвузлів — від 1,80 до 

3,20, кількість листків — від 2,00 до 3,80, довжина 

суцвіття — від 6,80 до 17,00 см, ширина суцвіття — 

від 1,55 до 6,8 см. Вміст сухої речовини протягом ве-

гетації становив від 28,62 до 48,58 %, загальний вміст 

цукрів — від 6,66 до 19,96 %, аскорбінової кислоти — 

від 19,47 до 181,43 мг%, каротину — від 0,42 до 6,05 

мг%, золи — від 3,93 до 10,23 %, кальцію — від 0,32 

до 0,98 %, фосфору — від 0,03 до 0,22 %, жирів — від 

0,40 до 4,45 %. 

Висновки. В умовах Національного ботанічного 

саду імені М.М. Гришка НАН України рослини видів 

роду Agrostis L. характеризуються тривалим періодом 

вегетації (понад 8 міс.). Рослинна сировина досліджу-

ваних рослин є цінним джерелом поживних речовин. 

Найбільший вміст їх зафіксовано в період кущіння. 

Максимальна кількість суми цукрів накопичується в 

період цвітіння.

Ключові слова: Agrostis L., морфометричні параметри, 

біохімічні характеристики.

Д.Б. Рахметов, Е.Н. Вергун, Л.Г. Ревунова, О.В. Шиманская, 

С.А. Рахметова, В.В. Фищенко, Н.Г. Друзь 

Национальный ботанический сад 

имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 

Украина, г. Киев

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВИЦЫ (AGROSTIS L.) 

В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

ИМЕНИ Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Цель работы — установить биологические и био-

химические особенности растений видов рода Agro-

stis L. в условиях Национального ботанического сада 

имени Н.Н. Гришко НАН Украины. 

Материал и методы. Объектами исследования были 

виды и сорта видов рода Agrostis. Морфометрические 

измерения и изучение некоторых параметров про-

дуктивности осуществляли в период цветения. Со-

держание сухого вещества и жиров определяли по 

А.И. Ермакову, общее содержание сахаров и концен-

трацию аскорбиновой кислоты — по В.П. Крищенко, 

содержание каротина — по Б.П. Плешкову, содержа-

ние золы — по З.М. Грицаенко и др., содержание 

кальция и фосфора — по Х.Н. Починку.

Результаты. Период вегетации у исследуемых рас-

тений составлял от 245,0 до 252,5 суток. Установлены 

морфометрические параметры в период цветения: вы-

сота растений — от 33,3 до 54,91 см, диаметр стебля — 

от 0,90 до 1,47 мм, количество междоузлий — от 1,80 

до 3,20, количество листьев — от 2,00 до 3,80, длина 

соцветия — от 6,80 до 17,00 см, ширина соцветия — от 

1,55 до 6,85 см. Содержание сухого вещества на про-

тяжении вегетации составляло от 28,62 до 48,58 %, 

общее содержание сахаров — от 6,66 до 19,96 %, 

аскорбиновой кислоты — от 19,47 до 181,43 мг%, ка-

ротина — от 0,42 до 6,05 мг%, золы — от 3,93 до 10,23 %, 

кальция — от 0,32 до 0,98 %, фосфора — от 0,03 до 

0,22 %, жиров — от 0,40 до 4,45 %. 

Выводы. В условиях Национального ботаническо-

го сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины растения 

видов рода Agrostis характеризуются продолжитель-

ным вегетационным периодом (более 8 мес.). Расти-

тельное сырье исследуемых растений является цен-

ным источником питательных веществ. Наибольшее 

содержание их зафиксировано в период кущения. 

Максимальное количество суммы сахаров накапли-

вается в период цветения.

Ключевые слова: Agrostis L., морфометрические пара-

метры, биохимические характеристики



88 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 3

УДК 58.032:634.2/3:635.977 (477.61)

І.В. ГОНЧАРОВСЬКА, В.В. КУЗНЕЦОВ, В.М. ГАЛУШКО, Г.О. АНТОНЮК
Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

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

ПОСУХОСТІЙКІСТЬ ГІБРИДІВ ЯБЛУНІ З УЧАСТЮ СОРТУ 
ВИДУБИЦЬКА ПЛАКУЧА В УМОВАХ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мета — визначити посухостійкість гібридів яблуні ‘Видубицька плакуча’ × сорти Malus domestica Borkh. у Лісостепу Ук-

раїни, обводненість тканин, водоутримувальну здатність, загальний дефіцит води у листках та їх тургорисцентність.

Матеріал та методи. Оцінено посухостійкість 15 гібридів яблуні 'Видубицька плакуча' × сорти M. domestica 

з генофонду Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. Гібридизацію було проведено для одер-

жання декоративних форм яблуні з ознакою «плакучість», успадкованою від сорту ‘Видубицька плакуча’.

Результати. Найбільшу кількість води відзначено в листках гібридів В. п. × Хорошовка (56,8 %), В. п. × 1-22 (54,3 %), 

найменшу — в листках гібридів В. п. × Оранжеве (51,6 %), В. п. × Уральське наливне (50,0 %). Водний дефіцит у лист-

ках становив 15—25 %, що не призводить до летального пошкодження рослин. Найвищим відсотком утримання во-

логи характеризувалися В. п. × Хорошовка, а найнижчим — гібрид В. п. × Ренет Кокса Оранжевий.

Висновок. Найпосухостійкішими є гібриди В. п. × Хорошовка та В. п. × Луїза, менш стійкими — В. п. × Ренет 

Кок са Оранжевий, В. п. × Уральське наливне, В. п. × Антор, проміжне місце посідає гібрид В. п. × Уєлсі.

Ключові слова: гібриди яблуні, посухостійкість, водоутримувальна здатність, тургорисцентність.
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Нестабільність клімату, яка спостерігається 

останнім часом, спричиняє збільшення сили і 

частоти впливу стресорів довкілля на плодові 

рослини. В результаті погіршується їх фізіоло-

гічний стан, знижується стійкість до неспри-

ятливих біотичних та абіотичних чинників. 

Впровадження в Україні нових інтенсивних 

технологій у садівництві неможливе без ура-

хування взаємозв’язку ґрунтово-кліматичних і 

агробіологічних чинників та економічних про-

цесів у галузі. Актуальним є пошук найбільш 

сприятливих регіонів і зон для окремих куль-

тур, сортів та підщеп. Використання у місь ких 

насадженнях дерев і кущів, біологічні та еко-

логічні якості яких відповідають умовам райо-

ну зростання, значно підвищує стійкість, дов-

говічність і декоративність рослин [6].

Природні умови території Національного 

ботанічного саду імені М.М. Гришка (НБС), 

розташованого у Лісостепу України, сприят-

ливі для розвитку плодівництва, проте нега-

тивним чинником літнього періоду для зрос-

тання плодових культур є посуха, як атмо-

сферна так і ґрунтова, нестійкий режим при-

родного зволоження та нерівномірний розпо-

діл опадів у період вегетації. 

Однією із головних причин зниження де-

коративних якостей і передчасного старіння 

садових насаджень у НБС є їх недостатня стій-

кість до посухи. У зв’язку з цим при інтродук-

ційному дослідженні та селекції декоративних 

плодових рослин необхідно визначити їх по-

сухостійкість.

За дефіциту вологи у ґрунті у плодових рос-

лин відбувається погіршення якості плодів, 

зниження або втрата урожаю. Одним із спосо-

бів боротьби із засухою є підвищення посу-

хостійкості рослин — сформованої у процесі 

еволюції чи природного добору здатності рос-

линного організму пристосовуватися до дії по-

сухи (рости, розвиватися та відтворюватися). 

Мінливість реакції на брак вологи варіює у 

великому діапазоні, особливо при щепленні 

на слаборослі карликові підщепи із поверхне-

вою кореневою системою.

На сьогодні в НБС існує проблема із поли-

вом ділянок, деякі з них поливають частково, 

інші взагалі залишаються без поливу, тому 

необхідним є залучення до колекцій посухо-
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стійких сортів яблунь. Тривале збезводнення 

ділянок, на яких зростають яблуні, зберігаю-

чи при цьому високий рівень продуктивності, 

призводить до збільшення осипання плодів та 

погіршення їх якості.

Посухостійкість — важлива біологічна особ-

ливість рослин, яка полягає в їх здатності ви-

тримувати втрату вологи і перегрівання. Деякі 

рослини витримують посуху, але не мають ви-

раженої фізіологічної здатності витримувати 

збезводнення клітин. Такі рослини мають мор-

фолого-біологічні особливості, котрі дають їм 

змогу уникати впливу посухи, наприклад, по-

тужну кореневу систему, здатність скидати 

листя, зменшуючи тим самим витрати води на 

транспірацію. Ознакою найбільшої посухо стій-

кості є висока продуктивність рослин в умо-

вах недостатнього водопостачання та підви-

щення температури повітря.

Передчасне засихання листя та їх осипання 

в літній період у посуху призводить до пору-

шення процесів асиміляції СО
2
,

 
унаслідок цьо го 

зменшується накопичення запасних пожив-

них речовин, призупиняється формування 

плодових бруньок, знижується зимостійкість 

дерев. Дефіцит вологи в рослинах впливає на 

такі процеси, як поглинання води, кореневий 

тиск, фотосинтез, транспірація, ріст та розви-

ток [1], тому вивчення водно-фізичних влас-

тивостей має важливе значення для оцінки 

посухостійкості.

Пристосованість яблуні до порушень водно-

го режиму забезпечується складними фі зіо ло-

гічними механізмами, які можна визначити ли-

ше за тривалого вивчення. Достовірно швидко 

оцінити посухостійкість сортів яблуні можна 

за лабораторного визначення цієї властивості.

Важливим показником при оцінці фізіоло-

гічної посухостійкості яблуні є обводненість 

тканин, що зумовлено значенням водного ре-

жиму для життя рослин. Усі метаболічні реак-

ції в клітині відбуваються у водних розчинах. 

Зменшення кількості води у тканинах нижче 

за оптимум на період більше ніж 10 днів спри-

чиняє незворотні структурно-функціональ ні 

зміни в органах, тканинах і субклітинних ком-

понентах. Тривалий брак води погіршує функ-

ціональний стан дерев яблуні та ефективність 

роботи фотосинтетичного апарату, знижує по-

тенціал їх урожайності. Відновлення потен-

ційної продуктивності у поточному році до 

попереднього рівня не відбувається навіть за 

оптимального водозабезпечення дерев яб луні 

у подальшому. Вони підтримують оптималь-

ний вміст внутрішньотканинної та внутріш-

ньоклітинної води за рахунок репродуктивної 

сфери, скидаючи квітки, зав’язі, плоди. Тому 

при оцінці стійкості сортів яблуні до посухи 

обов’язково враховують здатність дерев під-

тримувати обводненість тканин листків на 

рівні, достатньому для безперебійного функ-

ціонування фотосинтетичного апарату [7].

За висновками О.М. Корміліцина (2011), 

недостатньо посухостійкі види характеризу-

ються меншою здатністю під час посухи збе-

рігати сталість обводненості тканин, тому що 

з настанням посухи віддача води клітинами 

посилюється, що призводить до порушення 

процесів обміну. Вивчення ним водного ре-

жиму молодих рослин різних сортів яблунь 

показало, що саджанці більшості посухостій-

ких сортів мають більшу водоутримувальну 

здатність порівняно з менш посухостійкими 

сортами.

На думку А.І Ліщука (1978), при оцінюван-

ні стійкості рослин до посухи методично пра-

вильніше визначити водоутримувальну здат-

ність як час, протягом якого листки віддають 

певну кількість води при в’яненні. Відновлення 

тургору за однакового збезводнення дає змогу 

об’єктивніше порівнювати листки різних за 

стійкістю видів.

У Лісостепу України спостерігаються вес-

няні приморозки, волога погода у травні—

червні, яка спричиняє розвиток парші, висо-

ка температура повітря та брак вологи — у 

другій половині вегетації, коли відбувається 

ріст і достигання плодів та розпочинається 

процес підготування дерев до зими. Тому ак-

туальною проблемою за таких умов є створен-

ня сортів з високою посухостійкістю.

Мета дослідження — визначити посухостій-

кість гібридів яблуні ‘Видубицька плакуча’ × 
 × сорти Malus domestica Borkh. у Лісостепу 
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України, обводненість тканин, водоутриму-

вальну здатність, загальний дефіцит води у 

листках та їх тургорисцентність. 

Матеріал та методи

Одним з етапів селекційного процесу є добір 

вихідного матеріалу, тому необхідно було ви-

явити ознаки адаптивності гібридів для по-

дальшого використання їх у селекції.

Дослідження проведено у 2015—2016 рр. у 

НБС у період активного росту пагонів у дні з 

найбільш несприятливими для рослин погод-

ними умовами. 

Для визначення посухостійкості було відіб-

рано 15 гібридів яблуні ‘Видубицька плакуча’ × 

× сорти M. domestica, схема посадки — 2 × 3 м. 

Гіб ридизацію було проведено для одержання 

декоративних форм з ознакою «плакучість», 

ус падкованою від сорту ‘Видубицька плакуча’.

Погодні умови 2015 р. були досить спекот-

ними, а отже, сприятливими для проведення 

відповідних спостережень. Опадів випало не-

достатньо, зокрема у червні та у серпні їх кіль-

кість була найменшою. Це було найсухіше лі то 

за весь період спостережень з 1891 р. Темпера-

тура у серпні в затінку досягала +35,7 оС.

Посухостійкість оцінювали за шкалою 

С.С. П’ят ницького (1961), обводненість тка-

нин, дефіцит води та водоутримувальну здат-

ність листків — за методикою М.Д. Кушніренка 

(1975).

Збір зразків для дослідження проводили в 

середині серпня, о 7-й годині ранку за темпе-

ратури 28 оС, відносної вологості 51 % та вітру 

3 м/с (таблиця).

Результати та обговорення 

За результатами оцінки посухостійкості гі-

бридів яблуні ‘Видубицька плакуча’ × сорти 

M. domestica в умовах Лісостепу України вста-

новлено, що всі вони витримують нетривалі 

посушливі періоди без помітних пошкоджень. 

У дорослих особин та однорічних саджанців 

не спостерігали ознак в’янення, тому за шкалою 

Дефіцит води у листках гібридів сорту яблуні Видубицька плакуча (2015)

Lack of water in leaves of hybrid cultivar of apple Vydubytska plakucha (2015)

№ 

з/п
Сорт, гібрид

Рік 

посадки

Маса листків, г

Дефі-

цит 

води ,

%

Тургорис-

центність,

%
свіжо-

зібраних 

після 24 годин-

ного утримуван-

ня у вологому 

середовищі

після 

повного 

висушу-

вання

1 В. п. × Ренет Кокса Оранжевий 1985 8,0 10,0 3,6 31,25 68,75

2 В. п. × Уральське наливне 1979 10,2 11,9 4,5 22,97 77,02

3 В. п. × Луїза 1986 16,9 18,0 7,3 10,28 89,72

4 В. п. × 1-22 1987 14,6 16,1 6,9 16,30 83,70

5 В. п. × Слава переможцям 1979 15,1 16,2 7,4 12,50 87,50

6 В. п. × Ренет Мойсеєва 1983 15,1 16,6 7,1 15,79 84,21

7 В. п. × Бойкен 1988 11,8 12,9 5,0 13,92 86,08

8 В. п. × Оранжеве 1980 14,9 6,3 7,4 15,73 84,27

9 В. п. × Ренет Пісгуда 1979 10,2 11,3 4,9 17,19 82,81

10 В. п. × Апорт 1981 15,3 16,4 7,2 11,96 88,04

11 В. п. × Пармен зимовий золотий 1982 9,5 10,6 4,3 17,46 82,54

12 В. п. × Антор 1985 10,8 11,9 5,8 18,03 81,97

13 В. п. × Уелсі 1980 10,5 12,0 5,0 21,43 78,87

14 В. п. × Хорошовка 1980 14,4 15,0 6,8 7,32 92,68

15 В. п. × Старкрімсон 1982 11,2 11,8 8,3 17,14 65,71

П р и м і т к а :  В. п. × Ренет Кокса Оранжевий тощо — гібриди.
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Рис. 1. Обводненість тканин листків гібридів яблуні ‘Видубицька плакуча’ (2015— 2016): 1 — 

В. п. × Ренет Кокса Оранжевий; 2 — В. п. × Уральське наливне; 3 — В. п. × Луїза; 4 — В. п. × 1-22; 

5 — В. п. × Слава переможцям; 6 — В. п. × Ренет Мойсеєва; 7 — В. п. × Бойкен; 8 — В. п. ×Оран-

жеве; 9 — В. п. × Ренет Пісгуда; 10 — В. п. × Апорт; 11 — В. п. × Пармен зимовий золотий; 

12 — В. п. × Антор; 13 — В. п. × Уелсі; 14 — В. п. × Хорошовка; 15 — В.п × Старкрімсон

Fig. 1. Water-logging of leaf tissue of hybrids apple Vydubytska plakucha (%) (2015-2016): 1 — V. p. × 
× Renet Koksa Oranzhevyy; 2 — V. p. × Uralske nalyvne; 3 — V. p. × Luyiza; 4 — V. p. × 1-22; 5 — 

V. p. × Slava peremozhtsyam; 6 — V. p. × Renet Moyseyeva; 7 — V. p. × Boyken; 8 — V. p. × Oranzheve; 

9 — V. p. × Renet Pishuda; 10 — V. p. × Aport; 11 — V. p. × Parmen zymovyy zolotyy; 12 — V. p. × An tor; 

13 — V. p. × Uelsi; 14 — V. p. × Khoroshovka; 15 — V. p. × Starkrimson

С.С. П’ятницького посухостійкість гібридів 

становила 4-5 балів.

Продуктивність рослин залежить від стану 

їх водного режиму в період вегетації. Зміни в 

обводненості тканин та їх водному балансі під 

впливом несприятливих умов середовища 

відображуються на спрямовано сті і взає мо-

зв’яз ку фізіологічних процесів, які визнача-

ють формування врожаю та його якість [4].

Відомо, що вільна вода бере участь в обміні 

речовин, а зв’язана — забезпечує водоутриму-

вальну здатність клітин листків [10].

Дослідження обводненості клітин листків 

проведено на 15 зразках (рис. 1). 

Найбільшу кількість води відзначено в 

листках гібридів В. п. × Хорошовка (56,8 %), 

В. п. × 1-22 (54,3 %), В. п. × Ренет Пісгуда 

(53,5 %), найменшу — в листках гібридів 

В. п. × Оранжеве (51,6 %), В. п. × Уральське 

наливне (50,0 %).

Важливу роль у регулюванні процесу водо-

обміну відіграє водоутримувальна здатність 

клітин, яка пов’язана із вмістом у них осмо-

тично активних і колоїдних речовин. Водо-

утримувальна здатність залежить від реакції 

продихового апарату на вплив екстремальних 

чинників довкілля. Відомо, що листки стійких 

до посухи рослин віддають під час зав’ядання 

менше води, ніж листки менш стійких рослин 

[4]. Проте деякі автори вважають, що лише за 

втратою води не завжди можна судити про по-

сухостійкість сорту, слід враховувати також 

процес відновлення води [5].

Після витримування листків у вологих умо-

вах було обраховано дефіцит води, який ста-

новив від 7,32 до 31,25 %, тургорисцентність — 

від 65,71 до 92,68 % (рис. 2). Листки стійких до 

посушливих умов рослин після поглинання 

води набувають більш насиченого забарвлен-

ня та мають нормальну тургорисцентність.

За період дослідження дуже високим сту-

пенем посухостійкості відзначалися рослини 

гібрида В. п. × Уелсі, В. п. × Луїза, В. п. × Апорт, 

В. п. × Слава Переможцям, В. п. × Бойкен, що 

свідчить про те, що загальний дефіцит води у 

листках був стабільно в межах норми. Низьку 

стійкість до посухи виявлено у гібридів В. п. × 

× Старкрімсон, В. п. × Ренет Кокса Оранже-

вий, В. п. × Уральське наливне, В. п. × Антор, 

В. п. × Пармен зимовий золотий.

Експериментально встановлено, що фак-

тичний водний дефіцит у листків становить 

15—25 %, що не призводить до летального 

пошкодження рослин. Пошкодження пере-
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Рис. 3. Водоутримувальна здатність листків гібридів (2016): 1 — В. п. × Ренет Кокса Оранжевий; 2 — В. п. × 

× Уральське наливне; 3 — В. п. × Луїза; 4 — В. п. × 1-22; 5 — В. п. × Слава переможцям; 6 — В. п. × Ренет Мойсе-

єва; 7 — В. п. × Бойкен; 8 — В. п. × Оранжеве; 9 — В. п. × Ренет Пісгуда; 10 — В. п. × Апорт; 11 — В. п. × Пармен 

зимовий золотий; 12 — В. п. × Антор; 13 — В. п. × Уелсі; 14 — В. п. × Хорошовка; 15 — В. п. × Старкрімсон

Fig. 3. Water-retaining ability of leaf hybrids (2016): 1 — V. p. × Renet Koksa Oranzhevyy; 2 — V. p. × Uralske nalyvne; 

3 — V. p. × Luyiza; 4 — V. p. × 1-22; 5 — V. p. × Slava peremozhtsyam; 6 — V. p. × Renet Moyseyeva; 7 — V. p. × Boyken; 

8 — V. p. × Oranzheve; 9 — V. p. × Renet Pishuda; 10 — V. p. × Aport; 11 — V. p. × Parmen zymovyy zolotyy; 12 — V. p. × 
× Antor;13 — V. p. × Uelsi; 14 — V. p. × Khoroshovka; 15 — V. p. × Starkrimson
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Рис. 2. Дефіцит води та загальна тургорисцентність гібридів (2015— 2016): 1 — В. п. × Ренет Кокса Оранжевий; 

2 — В. п. × Уральське наливне; 3 — В. п. × Луїза; 4 — В. п. × 1-22; 5 — В. п. × Слава переможцям; 6 — В. п. × Ренет 

Мойсеєва; 7 — В. п. × Бойкен; 8 — В. п. × Оранжеве; 9 — В. п. × Ренет Пісгуда; 10 — В. п. × Апорт; 11 — В. п. × Пар-

мен зимовий золотий; 12 — В. п. × Антор; 13 — В. п. × Уелсі; 14 — В. п. × Хорошовка; 15 — В. п. × Старкрімсон

Fig. 2. Deficit of water and general turgorisation of hybrids (2015—2016): 1 — V. p. × Renet Koksa Oranzhevyy; 2 — 

V. p. × Uralske nalyvne; 3 — V. p. × Luyiza; 4 — V. p. × 1-22; 5 — V. p. × Slava peremozhtsyam; 6 — V. p. × 

× Renet Moyseyeva; 7 — V. p. × Boyken; 8 — V. p. × Oranzheve; 9 — V. p. × Renet Pishuda; 10 — V. p. × Aport; 11 — V. p. × 

× Parmen zymovyy zolotyy; 12 — V. p. × Antor; 13 — V. p. × Uelsi; 14 — V. p. × Khoroshovka; 15 — V. p. × Starkrimson

важно виявлялися в’яненням та опіками 

країв і кінчиків листків, зав’яданням пло-

дів, що призводило до їх передчасного оси-

пання.

Визначено водоутримувальну здатність гіб-

ридів (рис. 3). Найвищий відсоток утримання 

вологи — у гібрида В. п. × Хорошовка, а найниж-

чий — у гібрида В. п. × Ренет Кокса Оранжевий. 
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Наші дослідження дають змогу ви ділити сор-

ти гібридів із високою водоутримувальну 

здатністю листків зі швидким від новленням 

тургору. Згідно з даними щодо показників во-

дяного режиму і результати наших візуальних 

спостережень гіб риди яблуні ‘Видубицька 

пла куча’ × сорти M. domes tica можна віднести 

до достатньо посухостійких рослин. Вони мо-

жуть успішно зростати в умовах Лісостепу 

Ук раїни за відсутності додаткового поливу і 

при цьому не втрачати високих декоративних 

якос тей. Інші менш стійкі гібриди можна ви-

рощувати в умовах Лісостепу України за умов 

зрошування.

Висновки 

Дослідження водоутримувальної здатності гіб-

ридів яблуні ‘Видубицька плакуча’ × сорти 

M. do mestica показали, що такі гібриди, як 

В. п. × Ренет Кокса Оранжевий, В. п. × Ураль-

ське наливне, В. п. × Антор, мають найбіль-

ший дефіцит води, В. п. × Уелсі та В. п. × Луї-

за — найменший дефіцит води, решта гібридів 

займали проміжне місце за втратою води. 

Найшвидше відновлювали тургор гібриди 

В. п. × Хорошовка та В. п. × Луїза, проте остан-

ній мав найнижчий показник дефіциту води, 

тобто його можна вважати посухостійким, 

адже він має дефіцит води 15 %, тургор від-

новлює на 89 % і після 24-годинного висушу-

вання утримує 57 % вологи у листках.

Найпосухостійкішими виявилися гібриди 

В. п. × Хорошовка та В. п. × Луїза, менш стій-

кими до посухи — В. п. × Ренет Кокса Оранже-

вий, В. п. × Уральське наливне, В.п. × Антор, 

проміжне місце посідав гібрид В. п. × Уєлсі.
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 1. Бабинцева Н.А. Особенности водного режима у де-

ревьев яблони (Malus domestica Borkh.) на подвое М9 

при разных способах обрезки / Н.А. Бабинцева // 

Садівництво. — 2012. — Вип. 66. — С. 103—107.

 2. Генкель П.А. Физиология жаро- и засухоустойчивости 

растений / П. А. Генкель. — М.: Наука, 1982. — 280 с.

 3. Демченко О.О. Посухостійкість східноазіатських ви-

дів калини (Viburnum L.) при інтродукції у Лісо-

степу України / О.О. Демченко // Садівництво. — 

2011. — Вип. 65.— С. 123—128.

 4. Еремеев Г.Н. Методы оценки устойчивости плодо-

вых культур / Г.Н. Еремеев // Методы оценки 

устойчивости растений к неблагоприятным усло-

виям среды. — Ленинград: Колос, 1976. — С. 101—

115. 

 5. Закотенко С.Н. О засухоустойчивости декоратив-

ных яблонь из коллекции Донецкого ботаниче-

ского сада НАН Украины / C.Н. Закотенко // 

Промышленная ботаника. — 2002. — Вып. 2. — 

С. 151— 156.

 6. Кушниренко М.Д. Физиология водообмена и засу-

хоустойчивости плодовых растений / М.Д. Куш-

ниренко. — Кишинев: Штиинца, 1975. — 235 с.

 7. Лыпа А.Л. Интродукция и акклиматизация дре-

весных растений в Украине / А.Л. Лыпа. — К.: 

Вища школа, 1978. — 108 с.

 8. Мельничук О.А. Оцінка інтродукованих сортів яб-

луні та груші, вирощуваних за інтенсивними 

технологіями в низинній підзоні Закарпаття / 

О.А. Мельничук // Садівництво. — 2012. — 

Вип. 66. — С. 123—127.

 9. Пятницкий С.С. Практикум по лесной селекции / 

С.С. Пятницкий. — М.: Сельхозиздат, 1961. — 

271 с.

 10. Окунцов М.М. Влияние меди на водный режим и 

засухоустойчивость растений / М.М. Окунцов, 

О.П. Левцова // Тр. Томского гос. ун-та. — 1952. — 

Т. 117. — С. 165—180.

 11. Трохимчук A.І. Фізіологічна посухостійкість пер-

спективних сортів яблуні (Malus domestica Borkh.) 

в умовах Правобережної підзони західного Лісо-

степу України / А.І. Трохимчук, Д.Г. Макарова // 

Садівництво. — 2012. — Вип. 66.— С. 230—234.

Рекомендувала С.В. Клименко

 Надійшла 05.05.2017

REFERENCES

 1. Babintseva, N.A. (2012), Osobennosti vodnogo rezhima 

u derevyev yabloni (Malus domestica Borkh.) na pod-

voye M9 pri raznykh sposobakh obrezki Sadivnitstvo 

[Features of the water regime in apple trees (Malus do-
mestica Borkh.) On the stock of M9 with different meth-

ods of trimming]. Gardening, vyp. 66, pp. 103—107.

 2. Genkel, P.A. (1982), Fiziologiya zharo- i zasukhous-

toychivosti rasteniy [Physiology of heat and drought 

resistance of plants]. Moskow: Nauka, 280 p.

 3. Demchenko, O.O. (2011), Posukhostiykist skhidno-

aziatskikh vydiv kalini (Viburnum L.) pri introduktsii 

u Lísostepu Ukrayiny. [East Asian species of vibur-

num drought (Viburnum L.) with the introduction of 

Forest-Steppe of Ukraine]. Sadivnytstvo [Garden-

ing], vol. 65, pp. 123—128.

 4. Yeremeyev, G.N. (1976), Metody otsenki ustoychivosti 

plodovykh kultur Metody otsenki ustoychivosti rasteniy 

k neblagopriyatnym usloviyam sredy [Methods for as-

sessing the stability of fruit crops Methods for assessing 



94 ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 3

І.В. Гончаровська, В.В. Кузнецов, В.М. Галушко, Г.О. Антонюк

the resistance of plants to unfavorable environmental 

conditions]. Leningrad: Kolos, pp. 101—115 p. 

 5. Zakotenko, S.N. (2002), O zasukhoustoychivosti deko ra-

tivnykh yablon iz kollektsii Donetskogo botani ches kogo 

sada NAN Ukrainy. [On the drought resistance of orna-

mental apple trees from the collection of the Donetsk Bo-

tanical Garden of the NAS of Ukraine Promyshlennaya 

botanika [ Industrial botany], vyp. 2, pp. 151—156 p.

 6. Kushnirenko, M.D. (1975), Fiziologiya vodoobmena 

i zasukhoustoychivosti plodovykh rasteniy. [Physio-

logy of water exchange and drought tolerance of fruit 

plants]. Chisinau: Shtiintsa, 235 p.

 7. Lypa, A.L. (1978), Introduktsiya i akklimatizatsiya dre ves-

nykh rasteniy v Ukraine. [Introduction and acclimatization 

of woody plants in Ukraine]. Кyiv: Vyshcha shkola, 108 p.

 8. Melnichuk, O.A. (1961), Otsinka introdukovanikh sor-

tiv yabluni ta grushi, viroshchuvanikh za intensivnimi 

tekhnologiyami v nizinniy pidzony Zakarpattya. [Eval-

uation of introduced varieties of apple and pear grown 

under intensive technologies in Zakarpattya lowland 

subzone]. Sadivnytstvo [Gardening], pp. 123—127 p.

 9. Pyatnitskiy, S.S. (1961), Praktikum po lesnoy selektsii 

[Practical work on forest breeding]. Moskow: Selkhoz-

izdat, 271 p.

 10. Okuntsov, M.M. and Levtsova, O.P. (1952), Vliyaniye me-

di na vodnyy rezhim i zasukhoustoychivost rasteniy. [Ef-

fect of copper on the water regime and drought resistance 

of plants]. Tr. Tomskogo. gos. un-ta, state [Proceedings of 

Tomsk university], vol. 117. pp. 165—180.

 11. Trokhimchuk, A.I. and Makarоva, D.O. (2012), Fiziolog-

ichna posukhostiykist perspektivnikh sortiv yabluni (Malus 
domestica Borkh.) v umovakh Pravoberezh no yi pidzony 

zakhidnogo Lisostepu Ukrayiny. [Physiological drought 

promising varieties of apple (Malus domestica Borkh.) in 

conditions of Right-Bank subzone wes tern steppes Uk-

raine]. Sadivnytstvo [Gardening], vyp. 66. pp. 230—234.

Recommended by S.V. Klimenko

 Received 05.05.2017

И.В. Гончаровская, В.В. Кузнецов, 

В.Н. Галушко, Г.А. Антонюк 

Национальный ботанический сад имени Н.Н. Гришко 

НАН Украины, Украина, г. Киев

ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТЬ ГИБРИДОВ ЯБЛОНИ 

С УЧАСТИЕМ СОРТА ВЫДУБЕЦКАЯ ПЛАКУЧАЯ

В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Цель — определить засухоустойчивость гибридов яб-

лони ‘Видубицька плакуча’ × сорта Malus domestica 
Borkh. в Лесостепи Украины, оводненность тканей, 

водоудерживающую способность, общий дефицит во-

ды в листьях и их тургорисцентность.

Материал и методы. Оценена засухоустойчивость 

15 гибридов яблони ‘Выдубицкая плакучая’ × сорта 

M. domestica из генофонда Национального ботаниче-

ского сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины. Гиб-

ридизацию было проведено для получения декора-

тивных форм яблони с признаком «плакучести», 

унаследованным от с. ‘Видубицкая плакучая’.

Результаты. Наибольшее количество воды отме че-

но в листьях гибридов В. п. × Хорошовка (56,8%), 

В. п. × 1-22 (54,3%), наименьшую — в листьях гибри-

дов В. п. × Оранжевое (51,6 %), В. п. × Уральское на-

ливное (50,0%). Водный дефицит в листьях составлял 

15—25%, что не приводит к летальному по вреж дению 

растений. Высоким процентом содержания влаги ха-

рактеризовались В. п. × Хорошовка, а самым низким — 

гибрид В. п. × Ренет Кокса Оранжевый.

Вывод. Наиболее засухоустойчивыми являются ги-

бриды В. п. × Хорошовка и В. п. × Луиза, менее устой-

чивыми — В. п. × Ренет Кокса Оранжевый, В. п. × 

Уральское наливное, В. п. × Антор, промежуточное 

место занимает гибрид В. п. × Уэлси.

Ключевые слова: гибриды яблони, засухоустойчивость, 

водоудерживающая способность, тургорисцентность.

I.V. Goncharovska, V.V. Kuznetsov, 
V.M. Galushko, G.O. Antonjuk 

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

DROUGHT-RESISTANCE OF HYBRIDS OF APPLE 

TREE CULTIVAR VYDUBYTSKA PLAKUCHA IN 

CONDITIONS OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Objective — to determine the drought-resistance of hy-

brids of Vydubytska plakucha apple × Malus domestica 
Borkh cultivars in Forest-Steppe of Ukraine, waterlog-

ging of tissues, water-retaining capacity, the general defi-

cit of water in leaves and their turgorisation.

Material and methods. The drought tolerance of 15 hy-

brids of the apple of the Vydubytska plakucha × cultivers 

M. domestica from the gene-pool M.M. Gryshko National 

Botanical Garden of the NAS of Ukraine. Hyb ri dization 

was carried out to obtain decorative forms, apple trees with 

a sign of «weeping», inherited from the сultivar Vydubytska 

plakucha.

Results. The greatest amount of water was recorded in 

the leaves of hybrids of the V. p. × Khoroshovka (56.8 %), 

V. p. × 1-22 (54.3 %), the smallest — in the leaves of hy-

brids V. p. × Oranzheve (51.6 %), V. p. × Uralske nalyvne 

(50.0 %). Water deficiency in the leaves was 15—25 %, 

which does not lead to lethal damage to plants. A high 

percentage of the moisture content was characteristic of 

the V. p. × Khoroshovka, and the lowest was the hybrid of 

the V. p. × Renet Koksa Oranzhevyy.

Conclusion. The most drought-resistant are the hybrids of 

V. p. × Khoroshovka and V. p. × Luyiza, less stable — V. p. × Re-

n et Koksa Oranzhevyy, V. p. × Uralske nalyvne, V. p. × Antor, 

the intermediate place is occupied by hybrid V. p. × Uelsi.

Key words: apple hybrids, drought-resistant, water-retain-

ing ability, turhorisation.
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ВПЛИВ ГІДРОКСИКОРИЧНИХ КИСЛОТ ТА КУМАРИНУ 
НА ЗАХИСНІ РЕАКЦІЇ У ЛИСТКАХ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ 
ЗА ДІЇ ПОСУХИ В РАННЮ ФАЗУ ОНТОГЕНЕЗУ

Мета — дослідити вплив гідроксикоричних кислот і кумарину на фізіолого-біохімічні процеси у рослин та їх роль в 

адаптації до посухи. 

Матеріал та методи. Вплив посухи досліджували на рослинах Triticum aestivum L. ‘Полiська 90’ при вирощуванні 

за 20, 40 і 60 % вологості ґрунту. Насіння обробляли водним розчином гідроксикоричних кислот (корична, кавова та 

хлорогенова кислоти) і кумарину концентрацією 10-4 моль. Для встановлення життєвого стану рослин досліджували 

вміст малонового діальдегіду (МДА), проліну, фенольних сполук, білків, фотосинтетичних пігментів та активність 

каталази. 

Результати. Виявлено стимулювання росту як надземної, так і підземної частини рослин у дослідних умовах. 

Встановлено значне зменшення вмісту фенольних сполук у листках рослин на ранніх стадіях онтогенезу, зокрема 

концентрація флавоноїдів зменшувалася на 30,8—96,1 % щодо контролю, вміст хлорофілів а і b збільшувався щодо 

контролю відповідно у 2,1—2,6 та 1,8—2,5 разу, концентрація каротиноїдів — у 2,0—2,7 разу, вміст білків — на 

17—139 %. Виявлено залежність між рівнем забезпечення рослин вологою та активністю каталази — зі збільшенням 

вмісту води у листках рослин зменшувалась активність ферменту, зокрема активність каталази була меншою 

в 1,2—1,7 разу щодо контролю. Концентрація МДА в усіх варіантах досліду зменшувалася зі збільшенням вологості 

ґрунту. Вміст МДА був меншим в 1,1—2,0 рази порівняно з контролем, що свідчить про кращий фізіологічний стан 

рослин. Це підтверджено зменшенням концентрації проліну в 1,7—12,8 разу щодо контролю.

Висновок. Обробка насіння озимої пшениці гідроксикоричними кислотами та кумарином індукує адаптаційні зміни 

у листках, які сприяють підвищенню стійкості рослин до ґрунтової посухи.

Ключові слова: посуха, гідроксикоричні кислоти, кумарин, малоновий діальдегід, пролін, каталаза, фотосинте-

тичні пігменти.
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У світі зернові культури займають найбільші 

посівні площі серед сільськогосподарських 

рослин, що свідчить про їх важливе продо-

вольче, кормове і сировинне значення в на-

родному господарстві. Найпоширенішою зер-

новою культурою в Україні є озима пшениця. 

За посівними площами вона посідає перше 

місце серед найважливіших зернових культур 

і є головною продовольчою культурою. За да-

ними досліджень, лише третина території Ук-

раїни відповідає зоні гарантованих врожаїв. 

На решті території посушливі умови весняно-

літнього періоду, несприятливі умови перези-

мівлі та перезволоження ґрунту, заморозки, 

сильні зливи і град зменшують врожаї на 30—

40 % [1, 5, 9]. 

Застосування біологічно активних речовин 

дає змогу повніше реалізувати потенційні мож-

ливості рослин, підвищити їх стійкість до дії 

стресових чинників, зокрема до посухи, збіль-

шити врожай сільськогосподарських культур. 

Мета роботи — вивчити вплив гідроксико-

ричних кислот і кумарину на фізіолого-біо-

хімічні процеси у рослин та їх роль в адаптації 

до посухи. 

Матеріал та методи

Об’єктом дослідження було обрано сорт Triti-

cum aestivum L. Полiська 90 (слабостійкий до 

посухи). 

Насіння пшениці замочували у водних роз-

чинах гідроксикоричних кислот (корична, ка-

вова, хлорогенова) і кумарину концентрацією 

10-4 моль (установлено експериментально) або 
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у дистильованій воді (конт роль) протягом 3 год. 

Рослини вирощували у вегетаційних посуди-

нах на темно-сірому опідзоленому ґрунті, во-

логість якого підтримували гравіметричним 

методом на рівні 60 % від повної вологоєм-

ності (ПВ) — оптимальне водозабезпечення. 

Модельну посуху створювали одночасним при-

пиненням поливу рослин до 40 та 20 % ПВ на 

7 діб у фазу 3—5 листків. 

Пeрeбiг процeсу пeроксидацiї лiпiдiв ви-

вчали за вмiстом тiобарбiтурової кислоти ак-

тивних продуктiв (ТБКАП). Концeнтрацiю 

ТБКАП визначали за вмiстом малонового 

ді аль дeгiду (МДА) [4]. 

Пролiн eкстрагували зі свiжозiбраних 

листкiв 3 % розчином сульфосалiцилової кис-

лоти. Кiлькiсний вмiст визначали спeкт ро фо-

томeтрично із застосуванням якiсної рeакцiї з 

нiнгiдриновим рeактивом за мeтодикою Ста-

цeнка (1999) [10]. 

Активнiсть каталази (КФ 1.11.16) визнача-

ли за мeтодом Баха й Опарiна за кiлькiстю 

пeроксиду водню, який розкладався під дiєю 

фeрмeнту. В контрольному зразку каталазу 

iнактивували сiрчаною кислотою, а в до слiд-

ному частина пeроксиду водню розкладалася 

пiд дiєю фeрмeнту, рeшту визначали титру-

ванням пeрманганатом калiю в кислому сe-

рeдовищi. Кiлькiсть пeроксиду водню, який 

розкладався пiд дiєю фeрмeнту, визначали за 

рiзницeю мiж дослiдними та контрольними 

зразками [7]. 

Для оцінки загального вмісту фенольних 

сполук наважку рослинного матеріалу (1 г) 

гомогенізували, додавали 0,5 мл етилового 

спирту і 7 мл дистильованої води, вносили 

0,5 мл реактиву Фоліна—Деніса. Через 3 хв 

додавали 1 мл насиченого розчину натрію кар-

бонату та доводили дистильованою водою до 

об’єму 10 мл. Через 60 хв за допомогою спект-

рофотометра визначали оптичну густину екст-

ракту при довжині хвилі, яка максимально від-

повідала максимуму поглинання фенолів, — 

725—730 нм [3].

Концентрацію білка визначали методом 

Лоурі [14].

Вмiст хлорофiлiв та каротиноїдiв вивчали в 

96 % ацeтоновiй витяжцi бeз попeрeднього їх 

роздiлeння, а концeнтрацiю пiгмeнтiв обчис-

лювали за рiвняннями Хольма—Вeттштeйна i 

виражали у мг/г сирої маси [8]. Вмiст фо то-

синтeтичних пiгмeнтiв визначали спeкт ро фо-

томeтрично на приладi “SPEKORD 200”. 

Вимiри проводили при довжині хвилі 644 нм 
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Рис. 1. Приріст надземної частини озимої пшениці за різних умов зволоження

Fig. 1. Increase of aerial part of winter wheat under different moisture conditions 
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Вплив гідроксикоричних кислот та кумарину на захисні реакції у листках озимої пшениці за дії посухи...

(хлорофiл а), 662 нм (хлорофiл b) i 440 нм (ка-

ротиноїди). 

Рeзультати обробляли з використанням за-

гальноприйнятих статистичних мeтодів та коe-

фiцiєнта Стьюдeнта за допомогою програми 

Excel.

Результати та обговорення

Виявлено стимулювання росту рослин у до-

слідних умовах (рис. 1), зокрема у варіанті з 

коричною кислотою лінійні розміри збільшу-

валися на 5—54 % залежно від вологості коре-

незростання та віку рослин, у варіанті з кума-

рином — на 13—34 %, у варіанті з кавовою 

кислотою — на 6—28%, у варіанті з хлороге-

новою кислотою — на 9—34 % щодо контро-

лю. Встановлено позитивний вплив кислот на 

ріст підземної частини рослин (рис. 2). У разі 

20 % від ПВ не виявлено статистично значу-

щої відмінності між варіантами досліду, проте 

при 40—60 % від ПВ лінійні розміри збільшу-

валися на 40—51% на тлі коричної кислоти, 

на 32—55% на тлі кумарину, на 34—52% на тлі 

кавової кислоти та на 39—65 % на тлі хлороге-

нової кислоти. 

Фенольні сполуки відіграють важливу роль 

в адаптації рослин до стресових умов. Уста-

новлено обернено пропорційну залежність між 

вмістом фенолів і фотосинтетичною продук-

тивністю рослин, а саме: високі концентрації 

фенольних сполук у тканинах рослин спричи-

няли зменшення розмірів листків і гальмува-

ли надходження азоту [13]. Тому зниження 

вмісту фенолів у рослинах може бути однією 

із причин активування ростових процесів [11]. 

Експериментально встановлено значне змен-

шення вмісту фенольних сполук у листках рос-

лин на ранніх стадіях онтогенезу (рис. 3). Об-

робка коричною кислотою зменшувала вміст 

флавоноїдів на 30,8—69,3 % що до контролю, 

кумарином — на 92,3—96,1 %, кавовою кис-

лотою — на 63,1—72,8 % та хлорогеновою 

кислотою — на 68,8—79,1 %.

Поліфункціональність фенольних сполук, 

зокрема їх анти- і прооксидантні властивості, 

свідчать про важливість внутрішньоклітинно-

го регулювання їх метаболізму. Ймовірно, ан-

тиоксидантна функція фенолів реалізується 

на ранніх стадіях стресової відповіді, а згодом 

їх нагромадження у тканинах рослин галь-

мує ріст і фотосинтетичні процеси. Саме тому 

зменшення вмісту фенольних сполук доціль-

но розглядати як протекторний ефект [11]. 

Вміст фотосинтетичних пігментів у результаті 

водного дефіциту зменшується за рахунок при-

гнічення їх синтезу [13]. Нами експерименталь-

но встановлено, що вміст фотосинтетичних 
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Fig. 2. Increase of the underground part of winter wheat 

under different moisture conditions

Рис. 3. Вміст фенольних сполук у листках озимої 

пшениці за різних умов зволоження

Fig. 3. The content of phenolic compounds in leaves of 

winter wheat under different moisture conditions 
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пігментів у дослідних рослин зростав (рис. 4). 

У варіанті з коричною кислотою концентра-

ція хлорофілу а і b зростала відповідно у 2,5 

та 2,3 разу щодо контролю, з кумарином — у 

2,0 та 1,8 разу, з кавовою кислотою — у 2,1 та 

2,0 разу, з хлорогеновою кислотою — у 2,6 та 

2,5 разу. Вміст каротиноїдів також збільшу-

вався на тлі коричної кислоти у 2,6 разу порів-

няно з контролем, на тлі кумарину — у 2,0 ра-

зи, на тлі кавової кислоти — у 2,2 разу та на тлі 

хлорогенової кислоти — у 2,7 разу.

Протеом клітини як динамічний об’єкт за-

знає істотного впливу посухи, реагує змінами 

кількості та складу білків, які можуть залуча-

Рис. 4. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках 

озимої пшениці при 20 % вологості коренезростання

Fig. 4. The content of photosynthetic pigments in leaves of 

winter wheat at 20 % soil moisture
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них умов зволоження

Fig. 5. Protein content in leaves of winter wheat under dif-

ferent moisture conditions

тися до каскаду адаптивних реакцій і для по-

долання негативних наслідків дії стресового 

чинника [2]. Накопичення фенольних сполук 

у тканинах рослин спричинює значне змен-

шення вмісту білків в органах і тканинах [6]. 

Цю залежність підтверджено отриманими на-

ми даними (рис. 5). Вміст білків у досліді був 

вищим на 25—55 % щодо контролю у варіанті 

з коричною кислотою, на 17—44 % — у ва-

ріанті з кумарином, на 50—71 % — у варіанті з 

кавовою кислотою та на 92—139 % — у ва-

ріанті з хлорогеновою кислотою.

При дефіциті води в клітинах листків зрос-

тає концентрація Н
2
О

2
, що зазвичай спричи-

няє розвиток оксидативної деструкції [12]. 

Встановлено залежність між рівнем забезпе-

чення рослин вологою та активністю катала-

зи — зі збільшенням вмісту води у листках 

рослин зменшувалась активність каталази 

(таблиця). У дослідних варіантах її активність 

була меншою незалежно від вологості корене-

зростання, зокрема на тлі коричної кислоти 

активність каталази була меншою в 1,2—1,6 ра-

зу щодо контролю, на тлі кумарину і кавової 

кислоти — в 1,3—1,7 разу, на тлі хлорогенової 

кислоти — в 1,4—1,7 разу.  

Окрім перекису водню, в результаті посухи 

збільшується утворення синглетного кисню, 

супероксиду, гідроксильних радикалів. Взає-

модіючи з ліпідами мембран, активні форми 

кисню призводять до перекисного окиснення 

ліпідів [4]. Так, концентрація МДА в усіх ва-

ріантах досліду зменшувалася зі збільшенням 

вологості ґрунту. Вміст МДА при обробці ко-

ричною кислотою зменшувався в 1,8—2,0 ра-

зи порівняно з контролем, при обробці кума-

рином — в 1,1 разу, при обробці кавовою кис-

лотою — в 1,3—1,8 разу, при обробці хлороге-

новою кислотою — в 1,1—1,2 разу, що свід-

чить про кращий фізіологічний стан рослин. 

Це під тверджено вмістом проліну у дослід-

них рослин, який завдяки антиоксидантним 

властивостям здатний послаблювати проце-

си перекисного окиснення. Концентрація про-

ліну на тлі коричної кислоти була меншою в 

2,5—3,0 разу щодо контролю, на тлі кумари-

ну — в 1,7—2,0 рази, на тлі кавової кислоти — 
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у 3,0—4,7 разу, на тлі хлорогенової кислоти — 

в 9,4—12,8 разу.

Висновки

Таким чином, захисні реакції рослин на нега-

тивну дію посухи індукуються за участю бага-

тьох систем клітини. Встановлено, що перед-

посівна обробка насіння пшениці гідрокси-

коричними кислотами та кумарином сприяла 

зниженню подальшого негативного впливу 

ґрунтової посухи на фізіологічний стан пше-

ниці, що свідчить про внутрішньоклітинні 

перебудови антиоксидантної системи, та, як 

наслідок, про підвищення адаптації озимої 

пшениці до дефіциту вологи у ґрунті в ранню 

фазу онтогенезу.
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ВЛИЯНИЕ ГИДРОКСИКОРИЧНЫХ КИСЛОТ 

И КУМАРИНА НА ЗАЩИТНЫЕ РЕАКЦИИ 

В ЛИСТЬЯХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ПРИ 

ДЕЙСТВИИ ЗАСУХИ В РАННЮЮ ФАЗУ 

ОНТОГЕНЕЗА

Цель работы — исследование влияния гидроксико-

ричных кислот и кумарина на физиолого-био хи ми-

ческие процессы у растений и их роль в адаптации к 

засухе. 

Материал и методы. Влияние засухи исследовали 

на растениях Triticum aestivum L. ‘Полесская 90’ при 

выращивании при 20, 40 и 60 % влажности почвы. Се-

мена обрабатывали водным раствором гидроксико-

ричных кислот (коричная, кофейная и хлорогеновая 

кислоты) и кумарина в концентрации 10-4 моль. Для 

определения жизненного состояния растений иссле-

довали содержание малонового диальдегида (МДА), 

пролина, фенольных соединений, белков, фотосин-

тетических пигментов и активность каталазы.

Результаты. Выявлено стимулирование роста как 

надземной, так и подземной части растений в опыт-

ных условиях. Установлено значительное уменьше-

ние содержания фенольных соединений в листьях 

растений на ранних стадиях онтогенеза, в частности 

концентрация флавоноидов уменьшалась на 30,8—

96,1 % относительно контроля, содержание хлоро-

филлов а и b увеличивалось соответственно в 2,1—2,6 

и 1,8—2,5 раза относительно контроля, концентра-

ция каротиноидов — в 2,0—2,7 раза, содержание бел-

ков — на 17—139 %. Виявлена зависимость между 

уровнем обеспечения растений влагой и активно-

стью каталазы — с увеличением содержания воды в 

листьях растений уменьшалась активность фермен-

та, в частности активность каталазы была меньше в 

1,2—1,7 раза относительно контроля. Концентрация 

МДА во всех вариантах опыта уменьшалась с увели-

чением влажности почвы. Содержание МДА было 

меньшим в 1,1—2,0 раза по сравнению с контролем, 

что свидетельствовало о лучшем физиологическом 

состоянии растений. Это подтверждено уменьшени-

ем концентрации пролина в 1,7—12,8 раза относи-

тельно контроля.

Вывод. Обработка семян озимой пшеницы гид-

роксикоричными кислотами и кумарином индуци-

рует адаптационные изменения в листьях, которые 

способствуют повышению устойчивости растений к 

почвенной засухе.

Ключевые слова: засуха, гидроксикоричные кислоты, 

кумарин, малоновый диальдегид, пролин, каталаза, 

фотосинтетическое пигменты.
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EFFECT OF HYDROXYCINNAMIC ACIDS 

AND COUMARIN ON PROTECTIVE REACTIONS 

OF WINTER WHEAT LEAVES UNDER DROUGHT 

IN THE EARLY PHASE OF ONTOGENESIS

Objective — to study the effect of hydroxycinnamic acids 

and coumarin on physiological and biochemical processes 

in plants and their role in adaptation to drought. 

Material and methods. The effect of drought was inves-

tigated on plants of Triticum aestivum L. ‘Poliska 90’ 

growing on 20, 40 and 60 % of soil moisture. The seeds 

were treated with an aqueous solution of hydroxycinnam-

ic acids (cinnamic, caffeic and chlorogenic acids) and 

coumarin with a concentration of 10-4 M. To determine 

the vital state of plants, the content of malonic dialdehyde 

(MDA), proline, phenolic compounds, proteins, photo-

synthetic pigments, and catalase activity were studied.

Results. The stimulation of plant growth in the experi-

mental conditions of both aboveground and underground 

parts of plants was revealed. A significant decrease in the 

content of phenolic compounds in plant leaves in the ear-

ly stages of ontogeny has been established. In particular, 

the concentration of flavonoids decreased by 30.8—96.1% 

relative to control, the content of chlorophyll a and b in-

creased respectively by 2.1—2.6 times and 1.8—2.5 times, 

the concentration of carotenoids — in 2.0—2.7 times, the 

protein content — by 17—139 %. There was a direct rela-

tionship between the level of supply of plants with mois-

ture and the activity of catalase — with increasing water 

content in the leaves of plants, the activity of the enzyme 

decreased, in particular, catalase activity was less than 

1.2—1.7 times with respect to control. The concentration 

of MDA in all variants of the experiment decreased with 

the increase of the soil moisture. The MDA content de-

creased by 1.1—2.0 times compared to the control, which 

indicated the best physiological state of the plants. This is 

confirmed by a decrease in the concentration of proline in 

1.7—12.8 times with respect to control.

Conclusion. The treatment of winter wheat seeds with 

hydroxycinnamic acids and coumarin induces adaptive 

changes in the leaves, which contribute to increasing the 

resistance of plants to soil drought.  

Key words: drought, hydroxycinnamic acids, coumarin, 

malonic dialdehyde, proline, catalase, photosynthetic pig-

ments.
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25 червня 2017 р. на 89-му році життя відійшла 

у вічність Тетяна Михайлівна Черевченко — 

доктор біологічних наук, професор, член-ко-

респондент Національної академії наук Украї-

ни, Заслужений діяч науки і техніки України, 

колишній голова Ради ботанічних садів та денд-

ропарків України, почесний директор Націо-

нального ботанічного саду імені М.М. Гришка 

НАН України, головний редактор міжнарод-

ного наукового журналу «Інтродукція рослин». 

Ім’я Тетяни Михайлівни у нашій країні та 

поза її межами як у науковому середовищі, 

так і серед широкого загалу асоціюється з ди-

вовижними колекціями тропічних рослин, зо-

крема екзотичних тропічних орхідей, дослі-

дженнями цих рослин за умов космічного по-

льоту, розробками в галузі фітодизайну і про-

мислового квітникарства, втіленням у життя 

унікального проекту — будівництва оранже-

рейного комплексу та створення в ньому екс-

позицій.

Упродовж багатьох років Тетяна Михайлів-

на Черевченко була центральною постаттю і 

непорушним авторитетом у системі Ради бо-

танічних садів та дендропарків України, ідео-

логом та ініціатором позитивних змін і тен-

денцій розвитку ботанічних садів. До неї звер-

талися за порадою як досвідчені, так і молоді 

директори, навколо неї гуртувалися колекти-

ви багатьох установ, оберталось багато добрих 

справ, які до снаги було розпочати й заверши-

ти лише цій сильній красивій Жінці та непе-

ревершеному організатору.

Саме завдяки Тетяні Михайлівні було за-

кладено підвалини комплексної охорони біо-

різноманітності тропічних рослин ex situ — від 

дослідження еколого-ценотичних особливос-

тей цих рослин у тропіках та розробки методів 

масового розмноження до їх використання 

при створенні експозицій як засобу інформу-

вання широкого загалу щодо видового багат-

ства світової флори і необхідності його збере-

ження.

Народилася Тетяна Михайловська 11 січня 

1929 р. у с. Почапинці Лисянського району (на 

Черкащині). Батько був ветеринарним ліка-

рем, а мати — вчителькою. 

Загальноосвітню школу Тетяна закінчила у 

Почапинцях у 1946 р., а по її закінченні всту-

пила до технікуму рибництва в с. Шевченкове 

Звенигородського району, який закінчила з 

відзнакою у 1949 р., отримавши спеціальність 

«технік-рибовод». Головою державної комісії, 

яка приймала іспити у випускників технікуму, 

був доктор біологічних наук, професор, член-

кореспондент АН УРСР В.А. Мовчан. Саме 

він запропонував розумній та допитливій дів-

чині вступити до Київського державного уні-
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верситету імені Т.Г. Шевченка на біолого-

ґрунтознавчий факультет. Тетяну було зарахо-

вано до університету за тиждень до 1 вересня. 

Ще під час навчання в університеті на кафедрі 

іхтіології Тетяна розпочала дослідницьку ро-

боту, яка називалась «Акліматизація осетро-

вих риб у водоймах Київщини». Саме за ре-

зультатами цих досліджень ще в студентські 

роки було надруковано першу в її житті стат-

тю. Пізніше Тетяна Михайлівна зізнавалась, 

що вже тоді вона відчувала, що ботаніка при-

ваблює її значно більше, ніж іхтіологія. 

По закінченні університету у 1954 р. Тетяна 

Михайлівна разом з чоловіком, Володимиром 

Миколайовичем Черевченком, випускником 

юрфаку Київського державного університету 

імені Т.Г. Шевченка, якого направили до Бі-

лоцерківського сільськогосподарського ін-

ституту викладати політекономію, їде до Білої 

Церкви. В одному з найкращих старовинних 

дендропарків України — «Олександрії», іс то-

рія якої нараховує понад двісті років, розпо-

чався шлях Тетяни Михайлівни у науку. Спо-

чатку вона працювала старшим лаборантом, 

пізніше — старшим квітникарем. У цьому бла-

гословенному місці приходить любов до орхі-

дей, які на багато років стали улюбленим об’єк-

том дослідження, її втіхою та розрадою.

З 1965 р. життя Тетяни Михайлівни нероз-

ривно пов’язане з Національним ботанічним 

садом імені М.М. Гришка (НБС) НАН Украї-

ни (колишній Центральний республіканський 

ботанічний сад). Вона пройшла шлях від мо-

лодшого наукового співробітника до директо-

ра установи. В 1969 р. в Інституті ботаніки 

імені М.Г. Холодного АН України Тетяна Ми-

хайлівна захистила кандидатську дисертацію 

на тему «Рост, развитие и декоративные каче-

ства некоторых цветочных растений закрытого 

грунта», присвячену застосуванню нових ре-

гуляторів росту в квітникарстві. 

У 1974 р. у НБС було створено відділ рос-

лин закритого ґрунту, до складу якого ввійшли 

три лабораторії: культури ізольованих тканин, 

регуляції росту і розвитку тропічних рослин, 

діагностики мінерального живлення тропіч-

них та субтропічних рослин у закритому ґрун-

ті.  З перших днів заснування до 1992 р. Тетяна 

Михайлівна очолювала цей відділ. Це був час 

інтенсивного накопичення колекційних фон-

дів та розвитку нових напрямів досліджень. 

Відділ сформувався в зрілий науковий колек-

тив з різноплановими дослідженнями не лише 

в галузі біоморфології, а і фізіології, біохімії, 

екоморфології, екоанатомії та біотехнології ін-

тродуцентів. 

Притаманні Т.М. Черевченко широкий на-

уковий кругозір, бачення перспективи і нау-

кова інтуїція сприяли розвитку нових напря-

мів досліджень у відділі тропічних та субтро-

пічних рослин. 

Тетяна Михайлівна завжди гостро відчувала 

«пульс» часу і проблем в орхідології та інтро-

дукції рослин. За складом характеру вона  пер-

шопроходець. Завжди бачила перспективу і 

шляхи розв’язання проблем, дбаючи про те, 

щоб її справа та справа її попередників продов-

жувалися.

Фітодизайн, мікроклональне розмноження 

орхідних, розробка модифікованого середо-

вища для пророщування насіння орхідей, ви-

користання орхідних як модельних об’єктів 

для дослідження впливу мікрогравітації на ріст 

вищих рослин за умов невагомості – це дале-

ко не повний перелік наукових проблем, які 

Тетяна Михайлівна визначала та вирішувала. 

Вона організувала для своїх учнів стажування 

в лабораторіях провідних вищих навчальних 

закладів і наукових інститутів колишнього Ра-

дянського Союзу : лабораторії ембріології Бо-

танічного інституту імені В.Л. Комарова АН 

СРСР, лабораторії біології розвитку рослин та 

лабораторії математичної теорії експерименту 

біологічного факультету Московського дер-

жавного університету імені М.В. Ломоносова, 

лабораторії культури тканини і морфогенезу 

Інституту фізіології рослин РАН (м. Москва). 

Остання лабораторія була пріоритетною для 

робіт у галузі культури клітин вищих рослин 

не лише в СРСР, а і у світі, а її засновник д.б.н., 

проф. Р.Г. Бутенко – знаний фахівець у галузі 

біології клітини та біотехнології, вчений зі сві-

товим ім’ям, надавала консультативну допо-

могу учениці Тетяни Михайлівни – А.М. Лав-
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рентьєвій при виконанні роботи з оптимізації 

методу мікроклонального розмноження різ-

них сортів Cymbidium у культурі in vitro.

Передплата унікальних періодичних видань і 

придбання нових книг з орхідології значною мі-

рою сприяли розвитку нових напрямів наукових 

досліджень в Україні та були ініційовані осо-

бисто Тетяною Михайлівною. Орхідолог зі сві-

товим ім’ям Джозеф Ардітті, один з редакторів 

багатотомного видання «Orchid Biology: Reviews 

and Perspectives», надсилав на адресу Тетяни Ми-

хайлівни гранки чергового тому з авторськими 

виправленнями ще до виходу цьо го тому в світ.

Нині за декілька годин за допомогою мережі 

Інтернет можна зробити огляд наукової проб-

леми, а ми й дотепер пам’ятаємо трепет, який 

відчували, тримаючи в руках книгу Р. Дрессле-

ра «The orchids. Natural history and classi fication» 

(1981), яку на декілька годин надали у корис-

тування Тетяні Михайлівні зарубіжні ко леги.

Упродовж 1977–1986 рр. Т.М. Черевченко 

брала участь у чотирьох експедиціях до різних 

флористичних областей Неотропічного та Па-

леотропічного царств на науково-дослід ному 

судні «Академик Вернадский». У 1988 р. від-

булась експедиція на Кубу. Заповзята ман-

дрівниця побувала на всіх материках, крім 

Австралії. Під керівництвом та за безпосеред-

ньої участі Тетяни Михайлівни було створено 

одну з найбільших в Україні колекцій рослин 

флори тропіків і субтропіків, яка нині нарахо-

вує 4200 таксонів, які належать до 908 родів, 

171 родини і 6 відділів. 

Колекцію тропічних та субтропічних рос-

лин створювали як фундаментальну колекцію, 

склад якої повинен був якнайповніше репре-

зентувати флористичну різноманітність тропі-

ків. Участь в експедиціях дала змогу Тетяні 

Михайлівні з колегами вивчати біологічні та 

еколого-ценотичні особливості тропічних рос-

лин в умовах їх природних місцезростань, ос-

кільки від цього значною мірою за лежить 

успішність інтродукції рослин в умовах оран-

жерейної культури.

У всіх країнах, де побувала Тетяна Михай-

лівна, з невтомною енергією вона вела спо-

стереження та підтримувала інших колег. В її 

архіві зберігаються численні записники і ко-

робки зі слайдами та фотографіями, зробле-

ними під час експедицій у тропіках. Нотатки, 

написані Тетяною Михайлівною у різних ку-

точках Земної кулі, майже через 30 років при 

створенні експозицій в оранжерейному комп-

лексі виявилися неоціненним джерелом ін-

формації про еколого-ценотичні особливості 

тропічних рослин.

У 2001 р. колекції тропічних та субтропіч-

них рослин НБС, першій серед аналогічних в 

Україні, було надано статус Національного 

надбання як унікальному зібранню рослин 

світової флори, яке має велике природоохо-

ронне, наукове, освітнє та загальнолюдське 

значення. 

Чільне місце в дослідженнях Тетяни Ми-

хайлівни завжди посідали орхідні. Спочатку 

це були представники родини, перспективні 

для впровадження у квітникарське господар-

ство, а з кінця 1980-х років дослідниця основ-

ну увагу приділяла вивченню біології розвит-

ку рідкісних видів орхідей, які потребують 

опрацювання системи невідкладних заходів 

для їх охорони як in situ, так і ex situ.

Докторську дисертацію на тему «Тропичес-

кие орхидные. Морфобиологическое изуче-

ние и внедрение в культуру закрытого грунта», 

Тетяна Михайлівна також захищала в Інститу-

ті ботаніки імені М.Г. Холодного НАН Украї-

ни (1984). Це була перша в Україні інтродук-

ційна робота, яка поклала початок різнопла-

новому вивченню орхідей тропікогенних флор 

в умовах оранжерейної культури з метою їх 

впровадження в промислове квітникарство та 

охорони ex situ. Керівником Тетяни Михай-

лівни при написанні кандидатської дисертації 

та консультантом при підготовці докторської 

дисертації був академік Андрій Михайлович 

Гродзинський.

Десятиліття з 1980 до 1990 рр. можна назва-

ти «золотим віком» в історії розвитку відділу 

тропічних і субтропічних рослин. Упродовж 

цього часу було досліджено біологію розвитку 

та фізіолого-біохімічні властивості багатьох 

ін тродуцентів, розроблено методи їх масово-

го розмноження в культурі in vitro, вивчено 
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особливості онтоморфогенезу в умовах оран-

жерейної культури і культури in vitro, вдоско-

налено технологію культивування рослин в 

умовах оранжерейної культури. Розмножені 

in vitro рослини поповнили асортимент квіт-

никарських господарств не лише України, а і 

Росії та країн Балтії. Учні Тетяни Михайлівни 

одними з перших у колишньому Радянському 

Союзі захистили кандидатські дисертації з бі-

ології розвитку в умовах оранжерейної культу-

ри тропічних рослин багатьох систематичних 

груп (Araceae Juss., Amaryllidaceae Jaume St.-

Hil., Orchidaceae Juss. тощо), біотехнології, фі-

зіології рослин, фітодизайну та космобіології. 

Методичними рекомендаціями з розмножен-

ня рослин як in vivo, так і in vitro, технологіями 

культивування інтродуцентів в умовах захи-

щеного ґрунту, практичними рекомендаціями 

з фітодизайну, розробленими авторським ко-

лективом під керівництвом Тетяни Михайлів-

ни, й дотепер користуються фа хівці ботаніч-

них садів України та інших країн на постра-

дянському просторі. 

На особливу увагу заслуговують досліджен-

ня Т.М. Черевченко та її учнів і колег (проф. 

Н.В. Заіменко, проф. І.В. Косаківської, к.б.н. 

Т.К. Майко та ін.) впливу умов космічного по-

льоту на анатомо-морфологічні та фізіолого-

біохімічні особливості представників родин 

Оrсhіdасеае. Саме Тетяні Михайлівні нале-

жить ідея використання епіфітних орхідей як 

модельного об’єкта для вивчення впливу мік-

рогравітації. Вперше в світовій науці визначе-

но особливості росту і розвитку вищих рослин 

в умовах тривалої динамічної невагомості та 

гермооб’єму, експериментально підтверджено 

припущення про ослаблену геотропічну реак-

цію епіфітних орхідей, доведено можливість 

їх успішного використання для фітодизайну 

космічних літальних апаратів.

Участь групи фахівців Національного бота-

нічного саду імені М.М. Гришка у спільному 

українсько-американському науковому екс-

перименті з вивчення впливу невагомості на 

ріст рослин є визнанням високого наукового 

авторитету як Тетяни Михайлівни Черевченко, 

так і нашої установи.

Нині колекція орхідних у НБС налічує 

близько 450 видів та різновидів, які належать 

до 180 родів.

Окрема яскрава сторінка в історії профе-

сійного життя Тетяни Михайлівни на ниві ін-

тродукції тропічних рослин – це її співпраця з 

колегами із Інституту тропічної біології В’єт-

наму. Наукові дослідження, спрямовані на охо-

рону ex situ орхідей флори В’єтнаму, було роз-

почато у 1989 р. за ініціативи Т.М. Черевчен-

ко. Завдяки співпраці з Інститутом тропічної 

біології (м. Хошимін) Національного Центру 

природничих наук і технології В’єтнаму та 

участі Тетяни Михайлівни та її учнів у шести 

експедиціях до цієї країни (з 1989 до 2014 рр.), 

якій притаманний високий рівень біорізно-

манітності, було створено унікальну колекцію 

орхідних Південно-Східної Азії в НБС, дослі-

джено еколого-ценотичні особливості орхід-

них, котрі належать до різних екологічних 

груп (геофіти, епіфіти, літофіти), розроблено 

методи їх масового розмноження і технологію 

культивування, що є обов’язковою умовою 

збереження біорізноманітності цих рослин ex 

situ. В’єтнамські колеги досі згадують вели-

чезну допомогу, яку надала їм НАН України 

завдяки наполегливій підтримці та авторитету 

Тетяни Михайлівни, — лабораторне устатку-

вання і прилади для облаштування лаборато-

рій Інституту тропічної біології. В’єтнамські 

учені проходили стажування у відділі тропіч-

них та субтропічних рослин, а у 2004 р. на спе-

ціалізованій вченій раді НБС директор Центру 

збереження біорізноманіття (CBD) цього Інс-

титуту Ву Нгок Лонг захистив кандидатську 

дисертацію, присвячену таксономії та морфо-

логічній еволюції роду Eria Lindl. (Orchidaceae). 

Багато в’єтнамських колег сприймали Тетя-

ну Михайлівну як члена своєї родини, з вели-

чезним теплом згадують її гостинність і непов-

торну атмосферу, яка панувала в маленькій 

затишній квартирі на бульварі Лесі Ук раїнки. 

Через спілкування з колегами із В’єт наму і для 

нас вона відкривалася новими гранями.

У 2013 р. до Інституту тропічної біології 

В’єтнаму було передано рослини 45 видів ор-

хідних флори Південно-Східної Азії, розмно-
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жені у НБС. Фахівцями Ботанічного саду було 

розроблено методи розмноження цих видів in 

vitro та постасептичної акліматизації за умов 

оранжерейної культури. 

У 2014 р. Тетяну Михайлівну було нагородже-

но пам’ятною медаллю Академії наук і техноло-

гій В’єтнаму (VAST) за визначний вне сок у роз-

виток творчого співробітництва між нашою уста-

новою та Інститутом тропічної біології В’єт на му.

Колекція живих рослин відкриває широкі 

перспективи щодо їх охорони ex situ. Колекція 

рослин, зібраних у різних кліматичних зонах 

В’єт наму, а також у різних частинах їх ареалу, 

є цінним матеріалом для проведення дослі-

джень у галузі структурної ботаніки, еволюцій-

ної мор фології, фізіології та екоанатомії, біо-

технології інтродуцентів. 

У 1988 р. Т.М. Черевченко було призначено 

директором НБС. 

Різноплановість наукових інтересів, висока 

ерудиція та організаторський талант давали 

змогу Тетяні Михайлівні успішно керувати ко-

лективом Ботанічного саду, до складу якого 

входять підрозділи не лише інтродукційного, 

а й експериментальних напрямів. Щоб збе-

регти цілісність НБС та його унікальні колек-

ції, вона доклала багато зусиль: зверталася до 

високопосадовців, голови міської ради, голо-

ви «Київенерго», депутатів рад різного рівня. 

Особи, які займали ці високі посади, зміню-

валися, на листи часто не відповідали, але Те-

тяна Михайлівна продовжувала звертатись із 

проханням придбати унікальні рослини для 

колекцій чи встановити пільги на сплату за 

тепло. Під час цвітіння азалії та масового цві-

тіння орхідей вона запрошувала багатьох зна-

них в Україні людей, думкою яких дорожила і 

на підтримку яких розраховувала. 

Діяльність Тетяни Михайлівни впродовж 

1990-х років можна назвати найбільшим нау-

ковим здобутком і найвищим громадянським 

подвигом. Лише завдяки її титанічним зусил-

лям та невичерпній енергії, почуттю великої 

відповідальності як громадянки і патріотки 

були збережені безцінні колекції, кадровий 

потенціал та територіальна цілісність Саду, 

започатковано нові напрями досліджень.

Важливою віхою у розвитку НБС стало вве-

дення в дію оранжерейного комплексу. Від за-

кладання першого блоку в фундамент цієї 

споруди до відкриття у 2005 р. першої експо-

зиції минулого 20 років. Лише Тетяні Михай-

лівні було до снаги розпочати та завершити 

цей грандіозний проект. 

Високу посаду Т.М. Черевченко обіймала 

до 2005 р., коли передала цю тяжку і відпові-

дальну ношу своїй учениці – чл.-кор. НАН 

України Н.В. Заіменко.

У 2015 р. виповнилося 50 років роботи Те-

тяни Михайлівни в НБС. Цю визначну дату 

ювілярка відзначала зануреною в роботу, за-

вершуючи рукопис «книги подорожей» — 

«Світ тропіків очима ботаніків», присвяченої 

Дарині Микитівні Доброчаєвій, з якою Тетя-

ну Михайлівну пов’язували тривалі професій-

ні та щирі дружні стосунки. 

Плідна наукова, організаторська і громад-

ська діяльність Тетяни Михайлівни відзначені 

високими державними нагородами та науко-

вими преміями : медалями «За доблестный 

труд» (1970), «За трудовое отличие» (1979), ор-

деном «Знак почета» (1986), орденом княгині 

Ольги III (1998) та II (2009) ступеня, премією 

імені В.Я. Юр’єва (1982), імені М.Г. Холодного 

(1994), імені В.І. Вернадського (2001). 

У науковому доробку Тетяни Михайлівни 

понад 350 публікацій, відомих широкому колу 

дослідників у галузі інтродукції рослин та ба-

гатьох розділів експериментальної біології, 

вона автор і співавтор 12 монографій. За ре-

дакцією Т.М. Черевченко вийшло 10 книг з 

декоративного садівництва та фітодизайну.

Колективні монографії «Декоративные рас-

тения открытого и закрытого грунта», «Тропи-

ческие и субтропические растения закрытого 

грунта», «Довідник квітникаря-любителя» є 

вагомим внеском у розвиток декоративного 

садівництва та фітодизайну в Україні. Моно-

графія Т.М. Черевченко і Г.П. Кушнір «Орхи-

деи в культуре», опублікована в 1986 р., стала 

другою в СРСР (після монографії В.О. Під-

дубної-Арнольді та В.О. Селезньової «Орхидеи 

в культуре» (1959)) монографією, в якій було 

висвітлено результати різнопланового вивчення 
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тропічних орхідних в умовах оранжерейної 

культури і невагомості. Важливе значення для 

розвитку теорії та практики інтродукції тропіч-

них орхідних має монографія «Тропические и 

субтропические орхидеи», за яку Т.М. Черев-

ченко була удостоєна премії імені М.Г. Холод-

ного. Надрукована у 2001 р. монографія «Орхі-

деї» є узагальненням досвіду інтродукції тро-

пічних орхідних у НБС. У 2008 р. вийшла у світ 

колективна монографія «Биотехнология тро-

пических и субтропических растений in vitro», 

в якій висвітлено результати багаторічних до-

сліджень різних аспектів насіннєвого та кло-

нального розмноження рослин рідкісних видів 

тропікогенних флор, а також багатьох груп ко-

рисних рослин. 

Тетяна Михайлівна та її учні неодноразово 

представляли ботанічну науку України на на-

укових форумах за кордоном.

Упродовж 26 років Т.М. Черевченко була 

головою спеціалізованої вченої ради при НБС 

імені М.М. Гришка. Багато співробітників у 

системі Ради ботанічних садів та дендропар-

ків стали науковцями саме завдяки підтримці 

Тетяни Михайлівни, її вмінню підказати пра-

вильний напрям досліджень, здатності роз-

крити творчий потенціал кожного.

Винятковою рисою Тетяни Михайлівни бу-

ло вміння бути вдячною своїм учителям, по-

пе ред никам та колегам-соратникам. Вона зав-

жди з величезною відповідальністю ставилася 

до підготовки доповідей, присвячених юві лею 

визначних особистостей, з якими по в’я зана 

історія розвитку нашої установи та ук раїн-

ської ботаніки в цілому, академіків М.М. Гриш-

ка, А.М. Гродзинського, д.б.н. В.І. Ліпського, 

д.б.н., проф. Л.І. Рубцова, д.б.н. Д.М. Добро-

чаєвої. 

За два тижні до Нового року Тетяна Михай-

лівна розпочинала писати листівки своїм дру-

зям та колегам В.В. Роост (Естонія), Т.Б. Ба-

тигиній (пішла з життя у 2015 р.), О.С. Демідову, 

Є.О. Сєдовій, М.Г. Вахрамєєвій, Д.Л. Врищ 

(Росія), з якими вона розпочинала досліджен-

ня орхідних, була в «заморських» подорожах і 

десятиліттями зберігала дружні стосунки, а та-

кож численним друзям та колегам в Україні. 

Так було і наприкінці 2016 р. Тяжка недуга 

прийшла тоді, коли Тетяна Михайлівна була 

на злеті та сповнена нових творчих планів. 

Минуло лише декілька днів після виходу дов-

гоочікуваної всіма нами книги «Світ тропіків 

очима ботаніків», в яку вона вклала всю душу, 

дуже ретельно відбирала фотоілюстрації, ба-

гато разів вносила доповнення та виправлен-

ня, хотіла повною мірою відобразити внесок 

усіх своїх колег та соратників з різних ботаніч-

них установ, членів екіпажу судна «Академік 

Вернадський» у збагачення колекцій тропіч-

них рослин України. Тетяна Михайлівна щиро 

раділа виходу з друку цієї книги. 

У робочому кабінеті Т.М. Черевченко на 

столі, де завжди панував ідеальний порядок, 

залишилась акуратно складена стопка при-

мірників книги «Світ тропіків очима ботані-

ків» та новорічні листівки… На жаль, вони 

вже не дійдуть до своїх адресатів, але ми віри-

мо, що назавжди збережеться тісний зв’язок 

між душею Тетяни Михайлівни і людьми, яких 

вона любила та цінувала у професійному від-

ношенні.

Уся діяльність Т.М. Черевченко в НБС — це 

взірець самовідданого служіння справі, Бота-

нічному садові, його розвитку й процвітанню. 

Усі, хто знав Тетяну Михайлівну, поважали 

її за високий професіоналізм, невичерпний 

інтерес до науки, величезну працездатність та 

мудре керівництво, любили за глибоку повагу 

і чуйне ставлення до колег, велику душевну 

щедрість та оптимізм.

Тетяна Михайлівна була дуже стрімкою у 

всьому: у думках, в їх реалізації. Якщо вона 

планувала якусь справу, то повністю зосеред-

жувалася на цьому і ніщо не могло її зупинити. 

Подібного «горіння» вона очікувала від оточу-

ючих. Для того щоб позитивно охарактеризу-

вати когось зі своїх учнів чи колег із інших бо-

танічних садів Тетяна Михайлівна найчастіше 

використовувала словосполучення «відданий 

справі». І це було в її вустах найвищою похва-

лою та позитивною рекомендацією. 

Т.М. Черевченко відкрила нам світ із широ-

кими обріями у прямому й в переносному ро-

зумінні цього слова. Вона багато чому нас на-
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вчила: як проводити фенологічні спостере-

ження, складати робочі плани, обирати шляхи 

вирішення певної проблеми, аналізувати ре-

зультати досліджень. У відділі досі зберігають-

ся журнали із записами, які зробили Тетяна 

Михайлівна та Людмила Африканівна Ко-

вальська — її перша учениця, коли спостері-

гали за першими розмноженими в культурі in 

vitro фаленопсисами. 

Ми дякуємо Вам, дорога Тетяно Михайлів-

но, за той дивний світ, у який Ви відчинили 

нам двері.

Дуже прикро і боляче писати про Тетяну 

Михайлівну – невтомного науковця із невси-

пучою жагою до відкриттів та подорожей у 

минулому часі. На жаль, вже не можна звер-

нутися до нашого Вчителя за порадою, розпо-

вісти про те, чим живе сьогодні Сад: які нові 

ділянки було відкрито для відвідувачів, чи 

«пройшли» нові проекти і як справи із фінан-

суванням, чи готовий до нового опалюваль-

ного сезону оранжерейний комплекс, як скла-

дають іспити здобувачі та аспіранти, де та ко-

ли відбудеться наступний міжнародний кон-

грес із охорони орхідних. 

Останні місяці свого життя Тетяна Михай-

лівна мужньо боролась із тяжкою недугою, 

але як і раніше брала активну участь у житті 

відділу тропічних та субтропічних рослин і 

НБС загалом, редагувала статті, писала ре-

цензії, робила зауваження щодо робочих пла-

нів, планувала нові експедиції до В’єтнаму. 

Однак хвороба виявилася невблаганною. 

Світла пам’ять про Тетяну Михайлівну Че-

ревченко — відомого вченого-ботаніка, ліде-

ра наукової школи, прекрасного організатора, 

мудрого Вчителя і керівника, дивовижно енер-

гійну красиву Жінку, яка так любила життя та 

завжди нестримно рухалася вперед, назавжди 

залишиться в наших серцях.

Вічна Вам пам’ять, дорога Тетяно Михай-

лівно, і вічна Вам шана!


