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BIOCHEMICAL COMPOSITION OF THE GENUS 
MISCANTHUS ANDERSS. PLANT RAW MATERIAL 
IN CONDITIONS OF INTRODUCTION

Objective — to investigate biochemical properties of raw material of the genus Miscanthus Anderss. plants in conditions of 

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

Material and methods. Investigated plants were cultivars and varieties of the genus Miscanthus species: M. sinensis Anderss. 

f. ESBMK-1 (MSEK-1), M. sinensis f. ESBMK-6 (MSEK-6), M. sinensis cv. Veleten (MSV), M. sacchariflorus (Maxim.) 

Benth. f. ESBMTS-1 (MSES-1), M. sacchariflorus f. ESBMTS-5 (MSES-5), M. sacchariflorus cv. Snihopad (MSS), M. × 

× giganteus J.M. Greef & Deuter ex Hodk & Ronvoize cv. Huliver (MGH). The content of dry matter and lipids 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. Hrycaenko, the content of calcium 

and phosphorus — according to H.M. Pochinok.

Results. During vegetation, the plant raw material of the genus Miscanthus species and their varieties and cultivars accumu-

lated dry matter in range from 26.16 % (MSEK-1) to 57.80 % (MSS), the total content of sugars — from 1.27 % (MSES-5) to 

5.13 % (MGH), ascorbic acid — from 11.42 mg% (MSES-5) to 43.61 mg% (MSEK-6), carotene — from 0.197 mg% (MSS) to 

1.113 mg% (MSV), ash — from 2.06 % (MSS) to 6.11 % (MSEK-6), calcium — from 0.203 % (MSES-5) to 1.070 % (MSEK-1), 

phosphorus — from 0.023 % (MGH) to 0.121 % (MSV), lipids — from 0.933 % (MSS) to 3.780 % (MSEK-6).

Conclusions. Obtained data showed that in conditions of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine the 

genus Miscanthus plants is a valuable source of nutrients the most content of which observed in the tillering period. Due to this fact 

these plants can be recommended as nutritional supplements for animal feed. In addition to the aforementioned content of dry mat-

ter, total content of sugars of investigated plants of the genus Miscanthus increased from tillering to seed ripening stage. It is found 

that content of carotene, ascorbic acid, calcium decreased from tillering to seed ripening stage. The total content of ash decreased to 

seed ripening phase but not significantly. The level of phosphorus varied during vegetation in investigated plants.

Key words: Miscanthus, plant raw material, biochemical properties.
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Plants of the genus Miscanthus Anderss. — one of 

the most popular and promising fast-growing crops 

for biofuels and chemical production. Miscanthus 

was introduced from Japan and cultivated in Eu-

rope in the 1930s [19, 21, 22, 24, 28]. It is a herba-

ceous perennial and tall plant, composing stable 

community. The main components of the plant 

cell wall are cellulose, hemicellulose, lignin [23, 

29]. As a C
4
-perennial plant characterized with 

high biomass yield and relatively low nitrogen and 

water requirement, Miscanthus is considered to be 

one of the top candidates of second-generation 

energy crops [18, 20, 25, 30].

It is known that some countries successfully op-

erate biotechnological production of bioethanol 

the basic raw material of which are crop cultures 

such as Miscanthus spp. The saccharification tech-

nology of biomass of these plants is possible with 

commercial fermentation [1, 13, 15, 26]. Most of 

investigations on Miscanthus merely evaluated 

pre-treatment effects on its enzymatic hydrolysis, 

with only a few on ethanol production [16]. 

But the most existing data connected with in-

vestigation of the genus Miscanthus plants as a raw 

material for bioethanol production only. Previous 
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medical study showed that plant raw material ex-

hibits the antioxidant properties and inhibition of 

mutagenic process [27]. According to Poberezh-

naya (2011) M. sinensis is effective plant-accumu-

lator of metals. Because of this fact these plants 

can be recommended for phytoremediation of 

contaminated soils [9]. Our research was directed 

on biochemical investigation of above-ground part 

of these plants.

Objective — to investigate biochemical proper-

ties of raw material of the genus Miscanthus plants 

in conditions of M.M. Gryshko National Botani-

cal Garden of the NAS of Ukraine. 

Material and methods

Plant material was collected in the experimental 

collection of Department of Cultural Flora of 

M.M. Gryshko National Botanical Garden of the 

NAS of Ukraine. In this study we used to investi-

gate varieties and cultivars of plants of three spe-

cies of Miscanthus such as M. sinensis Anderss. f. 

ESBMK-1 (MSEK-1), M. sinensis f. ESBMK-6 

(MSEK-6), M. sinensis cv. Veleten (MSV), M. sac-

chariflorus (Maxim.) Benth. f. ESBMTS-1 (MSES-1), 

M. sacchariflorus f. ESBMTS-5 (MSES-5), M. sac-

chariflorus cv. Snihopad (MSS), M. × giganteus J.M. 

Greef & Deuter ex Hodk & Ronvoize cv. Huliver 

(MGH). Names of cultivars and varieties used ac-

cording to D.B. Rakhmetov et al. (2015) [5].

All biochemical analyses were conducted using 

above-ground part of plants during vegetation. 

The determination of absolute dry matter 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 ex-

tracts. The concentration of ascorbic acid (AA) 

of the acid extracts determined by a 2.6-dichloro-

phe nol-indophenol method that based on the re-

duction properties of AA. Both analyses carried 

out according to V.P. Krishchenko [6]. The con-

centration of total carotene determined according 

to B.P. Pleshkov. The procedure carried out in pet-

rol extracts by spectrophotometric method using 

2800 UV/VIS Spectrophotometer, Unico. Mix-

tures were left in a shaker for 2 hours and their 

absorbance was measured at the wavelength of 

440 nm [8]. 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 samples turned into white ash to constant 

weight according to Z.M. Hrycajenko et al. [4]. 

The concentration of calcium was determined 

by titration method of acid extracts with Trilon 

B. Phosphorus content in plants was identified 

in acid extracts using molybdenum solution. Both 

these analyses done according to H.N. Pochinok 

[10]. The procedure of the determination of total 

oil level was performed using Soxhlet extractor 

with petroleum ether according to A.I. Yermakov 

[7]. Experimental data were evaluated by using 

Excel 2010. Mean values of three replicates and 

standard deviation are given in Tables 1—6. 

Results and discussions

Different investigations of the genus Miscanthus 

have conducted in the M.M. Gryshko National 

Bo tanical Garden (Department of Cultural flora) 

for many years. One of the most priority branches 

of study is energetic capacity of these plants, their 

high productivity and relation to the different eco-

logical factors. It was main reason for mobilization 

and evaluation of collection of the different spe-

cies, cultivars and varieties of this genus [11, 14]. 

Previous data of M. sinensis, M. sacchariflorus 

and M. × giganteus showed the content of dry 

matter 30.47—43.96 %, the total content of sug-

ars — 3.27—6.79 %, the ascorbic acid — 12.51—

25.06 mg%, the carotene — 0.04—0.80 mg%, 

the lig nin — 5.23—15.11 % during vegetation. 

Maximal signs of investigated parameters were 

noted in plants in the start of vegetation [12]. 

Also, the previous study showed that carbohyd-

rates in M. giganteus constituted approximately 

75 % of its dry matter content [25].

In the Table 1 and 2 represented results of ac-

cumulation certain compounds in stage of tiller-

ing. Content of dry matter in this period was from 

26.16 % (MSEK-1) to 38.26% (MSES-1), total 

con tent of sugars — from 1.27 % (MSES-5) to 

3.36 % (MSES-1), ascorbic acid — from 17.76 mg% 

(MSS) to 43.61 mg% (MSEK-6) and carotene — 

from 0.311 mg% (MSS) to 1.113 mg% (MSV).

As shown in Table 2 the content of ash in plant 

raw material was from 2.35 % (MSES-1) to 6.11 % 
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(MSEK-6), calcium — from 0.557 % (MSS) to 

1.070 % (MSEK-1), phosphorus — from 0.023 % 

(MGH) to 0.081 (MSEK-6), lipids — from 1.44 % 

(MSEK-1) to 3.78 % (MSEK-6). 

In the flowering stage the dry matter of plants 

was from 35.57 % (MSEK-6) to 57.25 % (MSS), 

total content of sugars — from 1.31 % (MSV) 

to 4.77 % (MSEK-1), ascorbic acid — from 

13.93 mg% (MSS) to 33.21 mg% (MGH), caro-

tene — from 0.576 mg% (MSS) to 0.879 mg% 

(MSEK-6) (Table 3). 

In the period of flowering (Table 4) a minimal 

content of ash was 2.07 % (MSS) and maximal — 

4.08 % (MSV). The level of calcium varied from 

0.263 % (MSEK-6) to 0.690 % (MSES-1), phos-

phorus — from 0.032 % (MSEK-1) to 0.121 % 

(MSV) and lipids — from 1.310 % (MSEK-6) to 

3.043 % (MSES-5). As reported Rakhmetov et al. 

(2015) in the flowering stage for MSS, MGH and 

MSV the content of dry matter was 43.96, 37.72 

and 36.90 %, content of sugars — 5.04, 6.30 and 

6.15 %, content of ascorbic acid — 12.51, 25.06 

Table 1. The content of dry matter, total content of sugars and vitamins 
in above-ground parts of the genus Miscanthus plants in the stage of tillering depending on cultivars

Cultivar, form Dry matter, % Total content of sugars, % Ascorbic acid, mg% Carotene, mg%

MSEK-1 26.16 ± 1.41 1.64 ± 0.08 36.44 ± 1.93 0.606 ± 0.040

MSEK-6 28.90 ± 0.03 1.98 ± 0.09 43.61 ± 2.08 0.366 ± 0.014

MSV 26.51 ± 0.06 1.34 ± 0.10 23.76 ± 2.26 1.113 ± 0.028

MSES-1 38.26 ± 0.34 3.36 ± 0.07 20.38 ± 0.79 0.384 ± 0.024

MSES-5 30.26 ± 0.84 1.27 ± 0.10 27.37 ± 2.49 0.375 ± 0.031

MSS 36.96 ± 0.62 2.91 ± 0.07 17.76 ± 0.86 0.311 ± 0.024

MGH 28.22 ± 0.35 2.90 ± 0.24 25.52 ± 2.13 0.518 ± 0.015

Table 2. The content of ash, lipids and macroelements in above-ground parts 
of the genus Miscanthus plants in the stage of tillering depending on cultivars

Cultivar, form Ash, % Calcium, % Phosphorus, % Lipids, m%

MSEK-1 4.54 ± 0.81 1.070 ± 0.010 0.036 ± 0.002 1.441 ± 0.072

MSEK-6 6.11 ± 0.10 0.597 ± 0.021 0.081 ± 0.009 3.780 ± 0.114

MSV 4.43 ± 0.18 0.670 ± 0.010 0.074 ± 0.002 2.634 ± 0.092

MSES-1 2.35 ± 0.09 0.683 ± 0.006 0.066 ± 0.002 3.573 ± 0.391

MSES-5 3.33 ± 0.73 0.737 ± 0.025 0.055 ± 0.001 3.740 ± 0.137

MSS 3.70 ± 0.28 0.557 ± 0.025 0.029 ± 0.002 2.408 ± 0.032

MGH 3.36 ± 0.20 0.700 ± 0.030 0.023 ± 0.002 2.059 ± 0.140

Table 3. The content of dry matter, total content of sugars and vitamins 
in above-ground parts of the genus Miscanthus plants in the stage of flowering depending on cultivars

Cultivar, form Dry matter, % Total content of sugars, % Ascorbic acid, mg% Carotene, mg%

MSEK-1 35.67 ± 0.26 4.77 ± 0.06 26.21 ± 1.55 0.617 ± 0.023

MSEK-6 35.57 ± 0.37 1.75 ± 0.08 30.93 ± 1.55 0.879 ± 0.017

MSV 37.97 ± 0.29 1.31 ± 0.13 17.39 ± 0.73 0.583 ± 0.013

MSES-1 39.57 ± 0.10 4.45 ± 0.10 20.85 ± 1.39 0.648 ± 0.015

MSES-5 42.53 ± 0.17 4.26 ± 0.05 23.87 ± 0.65 0.688 ± 0.015

MSS 57.25 ± 0.62 2.74 ± 0.06 13.93 ± 1.44 0.576 ± 0.028

MGH 41.41 ± 0.50 2.08 ± 0.13 33.21 ± 1.33 0.763 ± 0.023
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and 24.59 mg%, content of carotene — 0.06, 0.04 

and 0.09 respectively [12]. These results have some 

difference comparing with our results that depend 

on condition of year evidently, especially regard-

ing content of carotene. 

Dry matter in the seed ripening period (Table 5)

was in range from 35.42 % (MSEK-1) to 57.80 % 

(MSS), total content of sugars — from 2.08 % (MSS) 

to 5.13 % (MGH), ascorbic acid — from 6.66 mg% 

(MSS) to 29.89 mg% (MGH), carotene — from 

0.162 mg% (MSEK-1) to 0.516 mg% (MSEK-6). 

Rakhmetov et al. (2015) obtained data that for 

MSS, MSV and MGH content of lipids during 

vegetation was 1.40—6.84, 3.59—5.81 and 2.58—

5.92 % respectively [12].

In the stage of seed ripening (Table 6) content 

of ash in the investigated plants was in range from 

2.06 % (MSS) to 4.56 % (MSEK-1), calcium — 

from 0.203 % (MSES-5) to 0.570 % (MSES-1), 

phosphorus — from 0.063 % (MSES-5) to 0.106 % 

(MSEK-1) and lipids — from 0.933 % (MSS) to 

2.047 % (MSES-1). 

Table 4. The content of ash, lipids and macroelements in above-ground parts 
of the genus Miscanthus plants in the stage of flowering depending on cultivars

Cultivar, form Ash, % Calcium, % Phosphorus, % Lipids, m%

MSEK-1 3.13 ± 0.06 0.483 ± 0.021 0.032 ± 0.002 1.650 ± 0.078

MSEK-6 3.87 ± 0.20 0.263 ± 0.021 0.041 ± 0.006 1.310 ± 0.070

MSV 4.08 ± 0.02 0.568 ± 0.031 0.121 ± 0.002 2.320 ± 0.020

MSES-1 2.44 ± 0.02 0.690 ± 0.020 0.085 ± 0.008 2.600 ± 0.130

MSES-5 2.64 ± 0.15 0.343 ± 0.015 0.045 ± 0.003 3.043 ± 0.105

MSS 2.07 ± 0.24 0.327 ± 0.025 0.044 ± 0.003 2.003 ± 0.245

MGH 3.80 ± 0.50 0.497 ± 0.035 0.042 ± 0.001 1.830 ± 0.170

Table 5. The content of dry matter, total content of sugars and vitamins 
in above-ground parts the genus Miscanthus plants in stage of seed ripening depending on cultivars

 Cultivar, form Dry matter, % Total content of sugars, % Ascorbic acid, mg% Carotene, mg%

MSEK-1 35.42 ± 0.11 3.24 ± 0.15 13.97 ± 1.56 0.162 ± 0.028

MSEK-6 46.83 ± 1.14 4.55 ± 0.22 20.57 ± 1.18 0.516 ± 0.025

MSV 45.61 ± 0.04 5.09 ± 0.11 17.49 ± 0.61 0.227 ± 0.037

MSES-1 50.33 ± 0.39 4.07 ± 0.13 12.93 ± 0.84 0.293 ± 0.024

MSES-5 48.96 ± 0.06 3.15 ± 0.13 11.42 ± 0.86 0.213 ± 0.016

MSS 57.80 ± 0.32 2.08 ± 0.10 6.66 ± 0.95 0.197 ± 0.026

MGH 49.38 ± 0.15 5.13 ± 0.11 29.89 ± 3.07 0.438 ± 0.023

Table 6. The content of ash, lipids and macroelements in above-ground parts 
of the genus Miscanthus plants in the stage of seed ripening depending on cultivars 

Cultivar, form Ash, % Calcium, % Phosphorus, % Lipids, m%

MSEK-1 4.56 ± 0.14 0.390 ± 0.020 0.106 ± 0.002 1.073 ± 0.070

MSEK-6 2.99 ± 0.39 0.287 ± 0.025 0.067 ± 0.002 1.010 ± 0.090

MSV 3.36 ± 0.48 0.343 ± 0.015 0.068 ± 0.001 1.140 ± 0.040

MSES-1 2.85 ± 0.23 0.570 ± .030 0.096 ± 0.002 2.047 ± 0.135

MSES-5 3.78 ± 0.48 0.203 ± 0.025 0.063 ± 0.002 1.577 ± 0.485

MSS 2.06 ± 0.14 0.360 ± 0.030 0.104 ± 0.003 0.933 ± 0.095

MGH 3.28 ± 0.25 0.430 ± 0.010 0.072 ± 0.002 1.523 ± 0.040
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As reported Jurisic et al. (2015) content of ash 

of M. sacchariflorus was 5 % per dry mass [17]. 

Gismatulina (2016) investigated that in the period 

2011—2015 the content of ash in various organs of 

M. sinensis was variable [3]. All plants character-

ized by content of ash in range 3.57—6.30 %, 

leaves — 6.66—11.50 %, and shoots — 2.09—2.96 

%. Also, Gismatulina (2015) reported that middle 

signs of ash were noted for all plant and maximal 

signs — for leaves [2]. It should be noted that for 

using plants for biofuel production the best is min-

imal content of ash in plant raw material. Brosse 

et al. (2012) reported that in the end of vegetation 

content of ash for M. × gigantheus was 2.67—2.74 %, 

for M. sacchariflorus — 2.16—2.29 %, for M. si-

nensis — 3.04—3.19 % [22].

Conclusions

Taking into account the obtained data it should be 

noted that in conditions of M.M. Gryshko Nation-

al Botanical Garden of the NAS of Ukraine con-

tent of dry matter, total content of sugars of investi-

gated plants of the genus Miscanthus increased from 

tillering stage to seed ripening stage. It is found that 

content of carotene, ascorbic acid, calcium de-

creased from tillering to seed ripening stage. The 

total content of ash decreased to seed ripening 

phase but not significantly. The level of phosphorus 

varied during vegetation in investigated plants. 

Among experimental plants should be noted plants 

of MSEK-6 with maximal content of ascorbic acid 

(43.61 mg%), ash (6.11 %), lipids (3.78 %) in the 

period of tillering. The most content of dry matter 

was found for plants of MSS (57.80 %) in seed rip-

ening stage, total content of sugars — for MGH 

(5.13 %) in the same stage, carotene (1.113 mg%) 

and phosphorus (0.121 %) — for MSV in the tiller-

ing and flowering period respectively, calcium — for 

MSEK-1 (1.070 %) in the tillering period.
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БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД СИРОВИНИ 

РОСЛИН MISCANTHUS ANDERSS. В УМОВАХ 

ІНТРОДУКЦІЇ

Мета — дослідити біохімічні особливості сировини 

рослин роду Miscanthus Anderss. в умовах Національ-

ного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН Ук-

раїни.

Матеріал та методи. Об’єктами дослідження були 

сорти та форми видів роду Miscanthus Anderss.: M. si-

nensis Anderss. f. ESBMK-1 (MSEK-1), M. sinensis f. 

ESBMK-6 (MSEK-6), M. sinensis cv. Veleten (MSV), 

M. sacchariflorus (Maxim.) Benth. f. ESBMTS-1 (MSES-1), 

M. sacchariflorus f. ESBMTS-5 (MSES-5), M. sacchari-

florus cv. Snihopad (MSS), M. × giganteus J.M. Greef & 

Deuter ex Hodk & Ronvoize cv. Huliver (MGH). Вміст 

сухої речовини та ліпідів визначали за А.І. Єрмаковим, 

загальний вміст цукрів та аскорбінової кислоти — 

за В.П. Крищенком, каротину — за Б.П. Плешковим, 

золи — за З.М. Грицаєнко, кальцію та фосфору — за 

Х.М. Починком.

Результати. Протягом вегетації у рослинній си-

ровині видів роду Miscanthus, їх сортів та форм на-

копичувалося сухої речовини від 26,16 % (MSEK-1) 

до 57,80 % (MSS), цукрів — від 1,27 % (MSES-5) до 

5,13 % (MGH), аскорбінової кислоти — від 11,42 mg% 

(MSES-5) до 43,61 mg% (MSEK-6), каротину — від 

0,197 mg% (MSS) до 1,113 mg% (MSV), золи — від 2,06 % 

(MSS) до 6,11 % (MSEK-6), кальцію — від 0,203 % 

(MSES-5) до 1,070 % (MSEK-1), фосфору — від 0,023 % 

(MGH) до 0,121 % (MSV), ліпідів — від 0,933 % (MSS) 

до 3,780 % (MSEK-6).

Висновки. В умовах Національного ботанічного 

саду імені М.М. Гришка НАН України рослини роду 

Miscanthus — цінне джерело поживних речовин, най-

більший вміст яких спостерігався в період кущіння. 

Ці рослини можна рекомендувати як поживні ком-

поненти кормів. Вміст сухої речовини та загальний 

вміст цукрів у досліджуваних рослин роду Miscanthus 

збільшувалися від фази кущіння до фази дозрівання 

насіння, каротину, аскорбінової кислоти і кальцію — 

зменшувалися. Загальний вміст золи зменшувався до 

фази дозрівання насіння незначно. Рівень фосфору 

змінювався протягом вегетації в усіх досліджуваних 

рослин.

Ключові слова: Miscanthus, рослинна сировина, біохі-

мічні особливості.

Е.Н. Вергун, Д.Б. Рахметов, В.В. Фищенко, 

С.А. Рахметова, О.В. Шиманская, Н.Г. Друзь

Национальный ботанический сад 

имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 

Украина, г. Киев

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СЫРЬЯ 

РАСТЕНИЙ MISCANTHUS ANDERSS. 

В УСЛОВИЯХ ИНТРОДУКЦИИ

Цель — исследовать биохимические особенности сы-

рья растений рода Miscanthus Anderss. в условиях На-

ционального ботанического сада имени Н.Н. Гриш-

ко НАН Украины.

Материал и методы. Объектами исследования были 

сорта и формы видов рода Miscanthus: M. sinensis An-

derss. f. ESBMK-1 (MSEK-1), M. sinensis f. ESBMK-6 

(MSEK-6), M. sinensis cv. Veleten (MSV), M. sacchariflo-

rus (Maxim.) Benth. f. ESBMTS-1 (MSES-1), M. saccha-

riflorus f. ESBMTS-5 (MSES-5), M. sacchariflorus cv. 

Snihopad (MSS), M. × giganteus J.M. Greef & Deuter ex 

Hodk & Ronvoize cv. Huliver (MGH). Содержание су-

хого вещества и липидов определяли по А.И. Ермако-

ву, общее содержание сахаров и аскорбиновой кисло-

ты — по В.П. Крищенко, содержание каротина — по 

Б.П. Плешкову, золы — по З.М. Грицаенко, кальция и 

фосфора — по Х.М. Починку.

Результаты. В течение вегетации в растительном 

сырье видов рода Miscanthus, их сортов и форм нака-

пливалось сухого вещества от 26,16 % (MSEK-1) до 

57,80 % (MSS), сахаров — от 1,27 % (MSES-5) до 5,13 % 

(MGH), аскорбиновой кислоты — от 11,42 mg% 

(MSES-5) до 43,61 mg% (MSEK-6), каротина — от 

0,197 mg% (MSS) до 1,113 mg% (MSV), золы — от 2,06 % 

(MSS) до 6,11 % (MSEK-6), кальция — от 0,203 % 

(MSES-5) до 1,070 % (MSEK-1), фосфора — от 0,023 % 

(MGH) до 0,121 % (MSV), липидов — от 0,933 % 

(MSS) до 3,780 % (MSEK-6).

Выводы. В условиях Национального ботанического 

сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины растения рода 

Miscanthus — ценный источник питательных веществ, 

наибольшее содержание которых наблюдали в период 

кущения. Эти растения можно рекомендовать как пи-

тательные компоненты кормов. Содержание сухого 

вещества и общее содержание сахаров у исследуемых 

растений рода Miscanthus увеличивались с фазы куще-

ния до фазы созревания семян, каротина, аскорбино-

вой кислоты и кальция — уменьшались. Общее содер-

жание золы уменьшалось до фазы созревания семян 

незначительно. Уровень фосфора изменялся на про-

тяжении вегетации у всех исследуемых растений.

Ключові слова: Miscanthus, растительное сырье, био-

химические особенности.
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Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України

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

ПРОДУКТИВНІСТЬ РОСЛИН ВИДІВ 
РОДУ ASTRAGALUS L. В УМОВАХ ІНТРОДУКЦІЇ 
В ПРАВОБЕРЕЖНОМУ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мета — з’ясувати особливості формування елементів продуктивності насіння та надземної фітомаси рослин ви-

дів роду Astragalus L. залежно від видоспецифіки та умов вегетації при інтродукції в Правобережному Лісостепу 

України.

Матеріал та методи. Предмет дослідження — багаторічні рослини видів роду Astragalus. Дослідження проведе-

но у 2013—2016 рр. на інтродукційних ділянках відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені 

М.М. Гришка НАН України за загальноприйнятими методиками. Обробку отриманих результатів здійснювали мето-

дами дисперсійного аналізу і статистичної оцінки середніх даних з використанням програми Microsoft Excel (2010).

Результати. Встановлено, що A. galegiformis L., A. сicer L., A. glycyphyllos L., A. ponticus Pall. та A. falcatus Lam. при 

інтродукції в Правобережному Лісостепу України характеризуються високою продуктивністю надземної фітомаси 

(4,5—13,0 кг/м2), багатоукісністю, що свідчить про рентабельність їх культивування як вихідного матеріалу для 

селекційних досліджень та доцільність для використання у рослинництві, що дасть змогу розширити потенціал 

сировинної бази.

Висновки. Досліджені інтродуценти в умовах культури характеризуються високою продуктивністю, яка зі збіль-

шенням віку поступово зростає. Найбільшу продуктивність (зеленої фітомаси та насіння) в усі роки досліджень 

зафіксовано у A. galegiformis.

Ключові слова: види роду Astragalus L., інтродукція, продуктивність рослин, Правобережний Лісостеп України.
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Поновлювані природні ресурси відіграють важ-

ливу роль у забезпеченні виробничого сектору 

сировинною базою.

Досвід вітчизняних та зарубіжних ботаніків-

інтродукторів дає підставу стверджувати, що 

культивування багаторічників є найбільш еко-

номічно доцільним і найменш енергозатрат-

ним напрямом у рослинництві [7, 19, 24]. Ство-

рення таких культурфітоценозів сприяє вирі-

шенню проблем кормовиробництва (багатора-

зове і тривале отримання протеїну), збережен-

ню та підвищенню родючості ґрунтів (зокрема 

використання сидератів), отриманню продук-

ції рослинництва з підвищеною якістю, реві-

талізації забруднених та еродованих територій 

тощо.

Введення в культуру малопоширених і нетра-

диційних видів рослин, які характери зують ся 

підвищеними продуктивними показниками, 

дає змогу розширити потенціал сировинної 

бази. Серед багаторічних інтродуцентів з ро-

дини Fabaceae особливої уваги заслуговують 

види роду Astragalus L., які є економічно ви-

гідним сировинним ресурсом для різних на-

прямів господарювання [26, 27, 29]. Екологіч-

на пластичність астрагалів сприяє пристосу-

ванню їх до біотичних та абіотичних чинни-

ків. Ці рослини характеризуються високою 

холодо-, морозо- і посухостійкістю [1, 12, 25]. 

Вони забезпечують високу врожайність на 

різних типах ґрунтів. За два укоси в окремих 

видів та форм рослин можна отримати близь-

ко 100,0 т/га надземної маси [1, 12, 25].

Астрагали є цінними кормовими рослина-

ми із середньою врожайністю сіна при одно-

разовому скошуванні (близько 7,0 т/га) [23], а 

також медоносними рослинами з високою нек-

таропродуктивністю. Невибагливість до еко-

логічних умов зростання та інтенсивне нако-

пичення біомаси, характерні для астрагалів, 
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зумовлюють їх перспективність для викорис-

тання як енергетичні рослини з мінімальними 

економічними затратами [28].

Інтродукція та використання астрагалів в 

умовах Лісостепу України має важливе наукове 

та економічне значення, оскільки дослідження 

екологічних, біологічних і біохімічних особли-

востей та встановлення показників продук-

тивності інтродуцентів залежно від технології 

вирощування та умов вегетації як у Правобе-

режному Лісостепу, так і в цілому в Україні не 

проводили. Тому актуальним є збільшення ви-

дової різноманітності енергетичних і кормових 

рослин України шляхом введення в культуру 

високопродуктивних видів роду Astragalus.

Нами досліджено вплив основних еколо-

гічних та агротехнологічних чинників на ріст і 

розвиток господарсько-цінних рослин роду 

Astragalus; з’ясовано вплив строків, способу сів-

би, площі живлення та інших елементів техно-

логії вирощування на продуктивність і енер-

гетичну цінність рослин; визначено урожай-

ність надземної маси залежно від видових 

особливостей та року життя, а також фото-

синтетичну продуктивність рослин; надано 

економічну та енергетичну оцінку елементам 

технології вирощування рослин.

Усі досліджувані види Astragalus відзначають-

ся високою продуктивністю надземної фітома-

си, тому становлять інтерес для сучасної ви-

робничої сфери, але найбільш перспективни-

ми для подальших інтродукційних досліджень 

виявилися A. galegiformis L., A. сicer L., A. glycy-

phyllos L., A. ponticus Pall. та A. falcatus Lam.

Мета роботи — з’ясувати особливості фор-

мування елементів продуктивності насіння та 

надземної фітомаси рослин видів роду Astra-

galus залежно від видоспецифіки та умов веге-

тації при інтродукції в Правобережному Лісо-

степу України.

Матеріал та методи 

Дослідження проведено на експерименталь-

них ділянках відділу культурної флори Націо-

нального ботанічного саду імені М.М. Гришка 

НАН України, розташованого в зоні Правобе-

режного Лісостепу України.

Ґрунти дослідних ділянок — сірі лісові опід-

золені. Глибина орного шару — 20—22 см. 

Вміст гумусу в ґрунті — 3,26 %, pH — 6,7, вміст 

азоту — 98 мг/кг, фосфору — 373 мг/кг, калію — 

66 мг/кг ґрунту.

При інтродукції рослин видів роду Astraga-

lus використано теоретичні положення, ви-

кладені в працях М.М. Гришка, Ю.А. Утеуша 

та Д.Б. Рахметова [19]. 

Основний метод роботи — порівняльний 

морфологічний аналіз рослин, вирощених із 

насіння, за роками життя, на площах з різним 

живленням, а також за фазами розвитку від-

повідно до методичних вказівок І.П. Ігнатьє-

вої [11]. 

Вікові стани описували за методикою Т.О. Ра-

ботнова [18].

При описі форми листків, стебла, коренів, 

квіток, суцвіть, плодів та насіння використо-

вували термінологію, наведену у [13, 14], для 

порівняльного опису рослин — термінологію, 

наведену у працях І.Г. Серебрякова і Т.І. Сере-

брякової [20—22].

Фенологічні спостереження проводили шля-

хом реєстрації фаз розвитку з інтервалом 3—

5 діб за методикою І.М. Бейдеман [2], Г.М. Зай-

цева [9] та «Методикой фенологических на-

блюдений в ботанических садах СССР» [17]. 

Початок фази визначали за наявності ознаки 

у 10 % рослин, повну фазу — за наявності 

ознаки у 75 %.

Облік урожаю надземної маси проводили 

за методиками Г.М. Зайцева [10]. Фактичну 

продуктивність насіння визначали при пов-

ному дозріванні. Зразки збирали за однако-

вого ступеня зрілості. Вивчення біологічних 

особливостей насіння проводили за [25]. При 

визначенні однорідності насіння, його жит-

тєздатності та маси 1000 насінин використо-

вували методичні вказівки з насінної продук-

тивності інтродуцентів (1980), ДСТУ 2949-94 

«Насіння сільськогосподарських культур. Тер-

міни та визначення».

Норма висіву насіння при широкорядному 

посіві — 10 кг/га. Глибина загортання насін-

ня — 1,5 см, що є оптимальним для астрагалів 

на ґрунтах досліджуваної зони.
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Обробку отриманих результатів досліджень 

проводили методами дисперсійного аналізу і 

статистичної оцінки середніх даних з вико-

ристанням програми Microsoft Excel (2010).

При вивченні продуктивності рослин видів 

роду Astragalus в умовах інтродукції в Правобе-

режному Лісостепу України використано ре-

зультати, отримані авторами у попередні роки 

[4, 5].

Територія досліджень характеризується по-

мірно-континентальним кліматом і належить 

до зони достатнього зволоження. Тривалість 

вегетаційного періоду — 200—215 діб. Серед-

ньорічна температура повітря, за багаторіч-

ними даними, становить близько +7,5 °С, за 

вегетаційний період — +15 °С, середньорічна 

кількість опадів — понад 650 мм, з них 65—70 % 

припадає на вегетаційний період.

Циклічна мінливість клімату відображується 

чергуванням прохолодно-вологих і тепло-су-

хих багатовікових періодів [3, 6]. За А.В. Шнит-

никовим, середина XIX століття розцінена як 

принциповий рубіж — закінчення чергового 

про  хо лод но-вологого й початку тепло-сухого 

кліматичного періоду [8]. Сучасна багатовіко-

ва тенденція потепління особливо помітно 

проявилася у 70-ті роки XIX століття та 30-ті 

роки ХХ століття і прогресує в теперішній час 

[15, 16].

У роки досліджень спостерігали зміни ме-

теорологічних умов у бік потепління (рис. 1). 

Так, середня температура за вегетаційний пе-

ріод була вищою порівняно з багаторічними 

даними на 0,91—2,10 °С. У 2013 р. вона стано-

вила 15,7 °С, у 2014 р. — 15,0 °С, у 2015 р. — 

15,9 °С, у 2016 р. — 16,20 °С, тоді як середній 

багаторічний показник — 14,1 °С.

В умовах культури рослини астрагалів про-

ходять чотири вікові періоди (близько 25 ро-

ків) і 10 онтогенетичних станів: насіння, про-

ростки, ювенільний, імматурний, віргініль-

ний, генеративний (g
1
, g

2
, g

3
), субсенільний та 

сенільний [5]. В умовах інтродукції рослини 

формують повноцінне насіння, яке характе-

ризується значною гетерогенністю морфоме-

тричних параметрів (рис. 2).

До найважливіших показників якості на-

сіння в культурфітоценозах належать схожість 

та енергія проростання насінин. Схожість на-

сіння визначається його здатністю утворюва-

ти добре розвинені проростки, енергія про-

ростання — здатністю до швидкого і дружньо-

го проростання насіння, що характеризує 

його життєздатність. 

Існує низка методів обробки насіння, за до-

помогою яких можна вплинути на їх якісні та 

кількісні параметри. Одним із найбільш еко-

номічно вигідних та найменш енергозатратних 

Рис. 1. Динаміка середньомісячних температур та кількості опадів за вегетаційний період (2013—2016)

Fig. 1. Dynamics of average monthly temperatures and rainfall during the vegetative season (2013—2016)
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методів для бобових культур є скарифі кація [8]. 

Установлено, що при застосуванні скарифіка-

ції суттєво збільшується енергія проростання 

насінин (в 1,9—2,1 разу), схожість — в 1,3—

1,4 разу (рис. 3).

Продуктивність рослин в умовах культури 

значною мірою залежить від біологічних 

особливостей та площі живлення. Одноразо-

ве і багаторазове відчуження надземної фі-

томаси багаторічників у ранні строки протя-

гом декількох років послаблює кореневу сис-

тему, що призводить до зниження їх вро жай-

ності [24].

У 2013 р. рослини астрагалів характеризува-

лися інтенсивним розвитком кореневої сис-

теми. У рослин першого року життя врожай-

Рис. 2. Морфометричні параметри насінин рослин видів роду Astragalus залежно від 

виду

Fig. 2. Morphometric parameters seeds of plants of the genus Astragalus species depending 

on species

ність надземної фітомаси була на 50—70 % 

мен шою порівняно з наступними роками.

У 2014—2016 рр. спостерігали збільшення 

врожайності надземної фітомаси в період цві-

тіння всіх досліджуваних видів порівняно з 

попереднім роком (табл. 1). Це пояснюється 

біологічними особливостями багаторічних ін-

тродуцентів до певного віку нарощувати біо-

масу. За середніми багаторічними показника-

ми встановлено, що найвищою врожайністю 

зеленої маси характеризувалися рослини A. ga-

legiformis (12,66 кг/м2) та A. ponticus (9,78 кг/м2), 

що в 1,1—2,8 разу перевищувало показники 

інших досліджуваних інтродуцентів.

Одним із найважливіших показників, які ві-

дображують загальну продуктивність рослин, є 

Таблиця 1. Урожайність надземної фітомаси рослин видів роду Astragalus залежно від виду та року вегетації, кг/м2

Table 1. Productivity of above-ground phytomass of plants of the genus Astragalus species depending on species and the year 
of vegetation, kg/m2

Вид 
Рік вегетації Середнє 

за 2014—2016 рр.2013 2014 2015 2016

A. galegiformis 4,22 ± 0,43 12,48 ± 0,37 12,50 ± 0,42 13,00 ± 0,36 12,66 ± 0,40
A. сicer 2,54 ± 0,39 5,44 ± 0,41 5,54 ± 0,31 6,04 ± 0,35 5,67 ± 0,37
A. glycyphyllos 2,13 ± 0,40 4,20 ± 0,38 4,28 ± 0,37 4,93 ± 0,36 4,47 ± 0,39
A. ponticus 3,27 ± 0,28 9,68 ± 0,30 9,71 ± 0,29 10,21 ± 0,32 9,87 ± 0,30
A. falcatus 2,96 ± 0,43 6,40 ± 0,39 6,41 ± 0,38 7,18 ± 0,40 6,66 ± 0,40
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Рис. 3. Енергія проростання та схожість насінин рослин видів роду Astragalus залеж-

но від виду та методу обробки насіння

Fig. 3. Energy of germination and seedlings similarity of plants of the genus Astragalus 

species depending on species and method of seed treatment

Таблиця 2. Елементи структури продуктивності насіння рослин видів роду Astragalus в умовах інтродукції 
в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка НАН України (середні за 2013—2016 рр.)

Table 2. Elements of the structure of seed productivity of plants of the genus Astragalus species in conditions 
of introduction into M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine (average for 2013—2016)

Вид 
Кількість продук-

тивних стебел на 1м2

Кількість суцвіть 

на одній рослині

Кількість квіток 

в одному суцвітті

Кількість плодів 

у суцвітті

Кількість 

насінин в одному 

плоді

A. galegiformis 153,4 ± 11,10 22,43 ± 0,05 30,52 ± 0,33 28,41 ± 6,13 2,0 ± 0,01
A. сicer 197,9 ± 6,19 3,31 ± 0,38 26,20 ± 0,18 20,26 ± 3,07 5,1 ± 0,10
A. glycyphyllos 149,6 ± 3,23 11,10 ± 0,30 22,08 ± 1,01 19,11 ± 2,10 13,2 ± 0,07
A. ponticus 105,8 ± 9,13 5,13 ± 0,25 72,12 ± 5,68 64,66 ± 5,03 1,8 ± 0,02
A. falcatus 183,5 ± 2,43 5,73 ± 0,13 34,31 ± 4,09 29,51 ± 0,12 6,7 ± 0,23

насінна продуктивність. За біоморфоло гіч ни ми 

параметрами інтродуцентів (табл. 2) та якісними 

показниками насіння (маса 1000 насінин) оці-

нено фактичну продуктивність. В умовах куль-

тури A. galegiformis має найвищу урожайність 

насіння — 1,9 кг/м2, яка в 1,3 разу перевищує по-

казники A. glycyphyllos, у 2,2 ра зу — A. falcatus, 

у 4,4 разу — A. ponticus, у 8,8 разу — A. сicer.

Висновки

Установлено, що досліджені інтродуценти в 

умовах культури характеризуються високою 

про дуктивністю, яка зі збільшенням віку посту-

пово зростає. Це дає підставу рекомендувати їх 

використання для розширення потенціалу си-

ровинної бази. Найбільшу продуктивність (зе-

леної фітомаси та насіння) в усі роки досліджень 

спостерігали у культурфітоценозах A. ga le gi for mis.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ ВИДОВ РОДА 

ASTRAGALUS L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 

В ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Цель — выяснить особенности формирования эле-

ментов продуктивности семян и надземной фитомас-

сы растений видов рода Astragalus L. в зависимости от 

видоспецифики и условий вегетации при интродук-

ции в Правобережной Лесостепи Украины.

Материал и методы. Предмет исследования — много-

летние растения видов рода Astragalus. Исследование 

проведено в 2013—2016 гг. на интродукционных участ-

ках отдела культурной флоры Национального ботани-

ческого сада имени Н.Н. Гришко НАН Украины по 

общепринятым методикам. Обработку полученных ре-

зультатов осуществляли методами дисперсионного 

анализа и статистической оценки средних данных с 

использованием программы Microsoft Excel (2010).

Результаты. Установлено что A. galegiformis L., A. сicer 

L., A. glycyphyllos L., A. ponticus Pall. и A. falcatus Lam. 

при интродукции в Правобережной Лесостепи Ук-

раины характеризируются высокой продуктивно-

стью надземной фитомассы (4,5—13,0 кг/м2), много-

укосностью, что свидетельствует о рентабельности 

их культивирования в качестве исходного материала 

для селекционных исследований и целесообразности 

использования в растениеводстве, что позволит рас-

ширить потенциал сырьевой базы.

Выводы. Исследованные интродуценты в условиях 

культуры характеризуются высокой продуктивно-

стью, которая с увеличением возраста постепенно 

возрастает. Наибольшая продуктивность (зеленой 

фитомассы и семян) за все годы исследований зафик-

сирована у A. galegiformis.

Ключевые слова: виды рода Astragalus L., интродук-

ция, продуктивность растений, Правобережная Лесо-

степь Украины.

O.P. Bondarchuk, D.B. Rakhmetov

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

PRODUCTIVITY OF PLANTS OF THE GENUS 

ASTRAGALUS L. SPECIES IN CONDITIONS 

OF INTRODUCTION INTO RIGHT-BANK 

OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Objective — to study peculiarities of productivity of the 

seeds and aboveground phytomass of plants of the genus 

Astragalus L. species depending on species and vegetation 

conditions of the introduction into Right-Bank of Forest-

Steppe of Ukraine.

Material and methods. The subject of the study was per-

ennial plants of the genus Astragalus species. Investigations 

were conducted in 2013—2016 years on introduction plots 

of department of crops flora of M.M. Gryshko National 

Botanical Garden of the NAS of Ukraine in compliance 

with generally accepted techniques. Processing results of 

research performed by analysis of variance and statistical 

estimate of the average data using of program Microsoft 

Excel (2010).

Results. It is established that A. galegiformis L., A. cicer L., 

A. glycyphyllos L., A. ponticus Pall. and A. falcatus Lam. at 

introduction into Right-Bank of Forest-Steppe of Ukraine 

are characterized by high productivity of above-ground 

phytomass (4,5—13,0 kg/m2), qualitative and quantitative 

composition, as well as a long ontogenetic period, multi-

faceted, indicates the profitability of cultivation as a source 

material for selection studies and use in crop production, 

which will expand the potential resource base plants of tra-

ditional medicine and biofuels and others.

Conclusions. It is found that introduced species studied 

in a culture characterized by high performance, which for 

years is gradually increasing. The highest productivity 

(green phytomass and seeds) for all the years of research is 

recorded in culturphytocenosis of A. galegiformis.

Key words: species of the genus Astragalus L., introduction, pro-

ductivity of plant, Right-Bank of Forest-Steppe of Uk rai ne.
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Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

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

ТАКСОНОМІЧНА, СОЗОЛОГІЧНА ТА БІОЛОГІЧНА 
ХАРАКТЕРИСТИКА РАРИТЕТНИХ ВИДІВ ТРАВ’ЯНИСТИХ РОСЛИН 
З КОЛЕКЦІЇ ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ

Мета — провести систематичний аналіз, установити созологічний статус і з’ясувати здатність до ре продукції 
природних та інтродукованих раритетних видів трав’янистих рослин з колекції дендропарку «Олександ рія» НАН 
України.

Матеріал та методи. Об’єкти: природні та культивовані види трав’янистих рослин, які належать до раритет-
ної фракції колекції дендропарку «Олександрія». Під час інвентаризаційних досліджень установлено систематичний 
склад і таксономічну структуру природних та інтродукованих видів. За даними каталогу трав’янистих рослин ден-
дропарку «Олександрія» з’ясовано рік інтродукції. Созологічний статус і ступінь раритетності видів установлено за 
переліком видів Міжнародного Червоного списку (The IUCN Red list of Threatened Plants.., 2016), Європейського Чер-
воного списку (European Red list of vascular plants, 2011), Червоної книги України (2009) та Списку регіонально рідкіс-
них, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони у Київській області (Офіційні переліки регіонально рід-
кісних рослин.., 2012). Ступінь стійкості видів в умовах дендропарку оцінювали за шкалою Н.С. Данилової.

Результати. Раритетна фракція трав’янистих рослин колекції дендропарку «Олександрія» налічує 151 вид, який 
належить до 3 відділів, 4 класів, 48 родин, 99 родів. Представниками класу Magnoliopsida є 84 види, класу Liliopsida — 
62. За даними созологічного аналізу, 57 (38 %) видів занесено до Міжнародного Червоного списку, 48 (32 %) — до Євро-
пейського, 75 (50 %) — до Червоної книги України, 24 (16 %) — до регіонального списку Київської області. За стату-
сом раритетності більшість видів у міжнародних переліках належать до категорії LC (такі, які викликають най-
менше занепокоєння). З видів, котрі включено до Червоної книги України, до категорії «зниклі в природі» належить 
1 вид, до категорії «зникаючі» — 11, до категорії «вразливі» — 28, до категорії «рідкісні» — 16, до категорії «не-
оцінені» — 18. Реліктами є 6 видів, ендеміками — 13, ендеміками та реліктами одночасно — 2. До трьох списків 
занесено 8 видів, до двох — 43. До раритетної фракції належать 54 (36 %) види природного походження, решта ви-
дів — інтродуценти. В умовах дендропарку більшість досліджуваних видів зберігають притаманну їм життєву 
форму, з них 109 (72 %) щорічно продукують спори та насіння. 

Висновки. За оцінкою стійкості інтродуцентів в умовах дендропарку найстійкішими визнано 18 (19 %) видів, які 
дають життєздатний самосів або вегетативно відтворюються і здатні формувати інтродукційні популяції. До 
перспективних віднесено 30 (31 %) видів, які не дають самосіву або слабко вегетативно відтворюються, але чисель-
ність їх особин не зменшується. Малоперспективними або неперспективними визнано 7 (7 %) видів, кількість особин 
яких зменшується у зв’язку зі слабкою репродукцією. За кількістю балів до цієї групи віднесено також види, які куль-
тивують менше ніж 5 років.

Ключові слова: дендрологічний парк, раритетна фракція, трав’янисті рослини, таксономічний склад, созологіч-

ний аналіз, оцінка стійкості.
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Роботи зі збереження видів рослинного світу 

у зв’язку з катастрофічним збідненням гено-

фонду набувають у ботанічних садах та ден д-

ропарках пріоритетного значення. Першо-

чер говими завданнями Глобальної стратегії зі 

збереження рослинного різноманіття є залу-

чення до культури раритетних видів рослин та 

охорона рослинних угруповань [1]. Інвента-

ризаційні дослідження раритетних видів — 

актуальний напрям фітосозології у ботанічних 

установах і особливо тих, які належать до при-

родно-заповідного фонду.

Мета досліджень — провести систематич-

ний аналіз, установити созологічний статус і 

з’я сувати здатність до репродукції природних 

та інтродукованих раритетних видів тра в’я-
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нистих рослин з колекції дендропарку «Олек-

сандрія» НАН України.

Матеріал та методи

Об’єктами досліджень були природні та куль-

тивовані види трав’янистих рослин, які нале-

жать до раритетної фракції колекції дендро-

парку «Олександрія».

Під час інвентаризаційних досліджень уста-

новлено систематичний склад і таксономічну 

структуру природних та інтродукованих видів. 

Рік інтродукції з’ясовували за даними каталогу 

трав’янистих рослин дендропарку «Олександ-

рія» [4]. Созологічний статус і ступінь раритет-

ності видів установлено за переліком видів Між-

народного Червоного списку (The IUCN Red 

list of Threatened Plant.., 2016) [8], Європей-

ського Червоного списку (European Red list of 

vascular plants, 2011) [7], Червоної книги Укра-

їни [6] та Списку регіонально рідкісних, зни-

каючих видів рослин і грибів, які потребують 

охорони у Київській області  [5]. Ступінь стій-

кості видів в умовах дендропарку оцінювали за 

шкалою Н.С. Данилової [2].

Результати та обговорення

Під раритетними розуміли види, занесені до 

міжнародних, національних і регіональних чер-

воних списків: ендеміки, релікти, види, які 

зростають на межі ареалу, рідкісні у Київській 

області, види, які заслуговують на увагу через 

наукову та екологічну цінність. 

За результатами інвентаризації раритетних 

видів трав’янистих рослин установлено, що ра-

ритетна фракція нараховує 151 вид, який на-

лежить до 3 відділів, 4 класів, 48 родин і 99 ро-

дів. За кількістю видів переважають представ-

ники відділу Magnoliophyta (146 видів) і класу 

Magnoliopsida —84 (56 %) види із 67 родів, 29 ро-

дин. Клас Liliopsida представляють 62 види із 

29 родів, 14 родин. За кількістю родів та видів пер-

ше місце посідає родина Ranunculaceae (18 ви-

дів). Родина Iridaceae представлена 12 видами, 

Cyperaceae — 9, Poaceae — 8, Lamiaceae — 7, Al-

liaceae — 7, Caryophуllaceae — 7, Fabaceae — 6, 

Asteraceae — 5. Одним родом — 29 родин. До 

роду Allium належать 7 видів, до роду Carex — 

7, до роду — Iris 7,  до роду Stipa — 6, до роду 

Crocus — 4. Трьома видами представлені роди 

Paeonia, Primula, Anemone, Aquilegia, Pulsatilla, 

Galanthus, Potamogeton, одним видом — 76 ро-

дів (таб лиця). 

Созологічний аналіз виявив, що до Міжна-

родного Червоного списку (МСОП) занесено 

57 (38 %) видів, до Європейського (ЄЧС) — 48 

(32 %), до Червоної книги України (ЧКУ) — 

75 (50 %), до регіонального списку Київської 

області — 24 (16 %) раритетних види тра в’я-

нистих рослин. 

За статусом раритетності більшість видів у 

міжнародних переліках віднесено до категорії 

LC (такі, які викликають найменше занепоко-

єння). Види Marsilea quadrifolia L., Androsace 

koso-poljanskii Ovcz., Pulsatilla vulgaris L., Galan-

thus nivalis L. — до категорії NT (близькі до ста-

ну під загрозою). Allium regelianum Becker ex 

Iljin в ЄЧС належить до категорії NE (недослі-

джений). Види Glechoma hirsuta Waldst. et Kit., 

Ligularia sibirica Cass., Paeonia tenuifolia L., Alli-

um albidum Fisch.ex Bieb., A. lineare L., A. ob li-

quum L. в ЄЧС — до категорії DD (не достатньо 

даних). До Додатку до Бернської конвенції за-

несено Paeonia tenuifoliа, до Конвенції про між-

народну торгівлю дикими видами (CITES) — 

Adonis vernalis L., Galanthus elwesii Hook., G. ni-

valis, G. plicatus Bieb.

До категорії ЧКУ «зниклі в природі» (0) від-

несено один вид — Dianthus gratianopolita-

nus Vill., до категорії «зникаючі» (1) — 11 (Andro-

sace ko so- poljanskii, Allium albidum, Allium obli-

quum, Aquilegia transsilvanica Schur, Bupleurum 

ranunculoides L., Cephalaria litvinovii Bobr., Dra-

ba aizo ides L., Eremurus spectabilis Bieb., Iris fur-

cata Bieb., Leontopodium alpinum Cass., Thalic-

trum foetidum L.), до категорії «вразливі» (2) — 

28 видів, до категорії «рідкісні» (3) — 16, до 

категорії «не оцінені» (4) — ще 16. Із 75 «чер-

вонокнижних» видів реліктами є 10 видів, ен-

деміками — 19, ендеміками та реліктами од-

ночасно — 2 (Campanula carpatica Jacq., Aspho-

deline lutea (L.) Rchb). 

До трьох списків одночасно занесено 8 ви-

дів (Marsilea quadrifolia, Androsace koso-poljans-

kii, Pulsatilla grandis Wend., Atropa belladonna L., 
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Таксономічна, созологічна та біологічна характеристика раритетних видів трав’янистих рослин із колекції 
дендропарку «Олександрія» НАН України

Taxonomical, sozological and biological characteristics of rarity grassy species from collection of dendrological 
park Olexandria of the NAS of Ukraine

Родина Вид

Созологічний статус
Рік 

ін-

тро-

дук-

ції

Ре-

про-

дук-

тивна 

здат-

ність

ЧК 

МСОП
ЄЧС ЧКУ

РР 

Київ-

ської 

обл.

Статус 

раритетності

Відділ Еquisetophyta             Клас Еquisetopsida 

Еquisetaceae Equisetum variegatum Schleich. еx 

Weber et Mchr.

– – – + – Пр Сп

Відділ Polypodiophyta             Клас Polypodiopsida

Aspleniaceae Asplenium trichomanes L. – – – – Ендемік 2016 –

Asplenium septentrionale (L.) 

Haffm.

– – – + – Пр Сп

Marsileaceae Marsilea quadrifolia L. + + + – LC, NT, 2, 

релікт

2016 –

Onocleaceae Matteucia struthiopteris (L.) Tod – – – + – Пр Сп

Відділ Magnoliophyta             Клас Magnoliopsida

Apiaceae Bupleurum ranunculoides L. – – + – 1 2015 –

Cicuta virosa L. + + – – LC Пр Пл

Asteraceae Antennaria dioica (L.) Gaertn. – – – + – 2009 Пл

Aster alpinus L. – – + – 3 2014 Пл

Centaurea taliewii Kleopow – – + – 2 2016 Цв

Ligularia sibirica Cass. – + + – DD, 2, pелікт 2010 Пл

Leontopodium alpinum Cass. + – + – LC, 1 2013 Пл

Boraginaceaе Pulmonaria officinalis L. + – – – LC Пр Пл

Brassiсaceae Biscutella laevigata L. – – + – 3 2010 Пл

Draba aizoides L. – – + – 1 2015 –

Lunaria rediviva L. – – + – 4 2012 Пл

Rorippa amphibia (L.) Bess. + + – – LC Пр Пл

Rorippa sylvestris (L.) Bess. + + – – LC Пр Пл

Campanulaceae Campanula carpatica Jacq. – – + – 3, релікт, 

ендемік 

2009 Пл

Caryophуllaceae Cerastium arvense L. + – – – LC Пр Пл

Dianthus gratianopolitanus Vill. – + + – LC, 0 2007 Пл

Dianthus pseudoserotinus Blocki – – + – 2 2007 Пл

Minuartia aucta Klok. – – – – Ендемік 2016 –

Minuartia piskunovii Klok. – – – – Ендемік 2016 –

Silene hypanica Klokov – – + – 2, ендемік 2016 Цв

Silene vulgaris (Moensch.) Garcke + – – – LC Пр Пл

Ceratophyllaceae Ceratophyllum demersum L. + + – – LC Пр Вг

Cistaceae Helianthemum canum (L.) Hornem. – – + – 3 2016 –

Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R. Br. + – – – LC Пр Пл

Crassulaceae Jovibarba sobolifera (Sims.) Opiz – – + – 3 2016 Вг

Sedum boryssovae Balk. – – – + – 2008 Цв

Sempervivum ruthenicum Schnit. 

et Lehm.

– – – + – 2008 Пл

Dipsacaceae Cephalaria litvinovii Bobr. – – + – 1, ендемік 2008 Пл
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Продовження таблиці

Continuation of the table

Родина Вид

Созологічний статус
Рік 

ін-

тро-

дук-

ції

Ре-

про-

дук-

тивна 

здат-

ність

ЧК 

МСОП
ЄЧС ЧКУ

РР 

Київ-

ської 

обл.

Статус 

раритетності

Fabaceae Astragalus borysthenicus Klok. – + + – LC, 3, ендемік 2011 Цв

Astragalus сicer L. – + – – LC Пр Пл

Medicago sativa L. + + – – LC Пр Пл

Onobrychis vicifolia Scoz. + + – – LC, ендемік Нв Пл

Trifolium rubens L. – – + – 3 2012 Пл

Vicia sepium L. – + – – LC Пр Пл

Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn + – – – LC 2004 Пл

Gentiana acaulis L. – – + – 3 2013 Пл

Geraniaceae Geranium phaeum L. – – – + – 2009 Пл

Globulariaceae Globularia trichosantha Fisch.et 

C.A. Mey

– – + – 3, ендемік 2013 Пл

Hippuridaceae Hippuris vulgaris L. + + – – LC Пр Пл

Lamiaceae Dracocephalum ruyschiana L. – + + – LC, 2 2012 Пл

Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. + – – – DD Пр Пл

Hyssopus cretaceus Dubjan. – + + – LC, 4, ендемік 2016 –

Prunella vulgaris L. + – – – LC Пр Пл

Salvia officinalis L. + – – – LC 1988 Пл

Scutellaria galericulata L. + – – – LC Пр Пл

Teucrium montanum L. – – – – Ендемік 2016 Пл

Nymphaceae Nymphaea alba L. + + – + LC 1994 Цв

Nymphaea candida J. Presl et C. 

Prese

– + – + LC 1994 Цв

Paeoniaceae Paeonia dahurica Andrews – – + – 2, ендемік 2015 –

Paeonia officinalis L. + – – – LC 2004 Пл

Paeonia tenuifolia L. – + + – DD, 2, БК Нв Пл

Papaveraceae Glaucium flavum Crantz – – + – 2 2012 Пл

Polemoniaceae Polemonium caeruleum L. – – – + – 1987 Пл

Polуgonaceae Rumex hydrolapathum Huds. + + – – LC Пр Пл

Primulaceae Androsace koso-poljanskii Ovcz. + + + – DD, NT, 1, 

ендемік

2016 –

Primula auricula L. + – – – LC 2008 Пл

Primula elatior (L.) Hill – – – + – Пр Цв

Primula veris L. – – – + – Пр Пл

Ranunculaceae Adonis vernalis L. – + + – LC, 4, CITES Пр Пл

Anemone patens L. + – + – LC, 4 2016 Пл

Anemone narcissiflora L. – – + – 2 2011 Пл

Anemone sylvestris L. – – – + – 1999 Пл

Aquilegia nigricans Baumg. + – + – DD, 3 2008 Пл

Aquilegia transsilvanica Schur – – + – 1, ендемік 2010 Пл

Aquilegia vulgaris L. – – – + – Пр Пл

Delphinium elatum L. – – + – 3, релікт 2010 Пл

Delphinium sergii Wissjul. – – + – 2, ендемік 2016 Пл

Hepatica nobilis Mill. – – – + – 2015 Цв

Helleborus purpurascens Waldst. et Kit. + – – – LC 2011 Цв
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Продовження таблиці

Continuation of the table

Родина Вид

Созологічний статус
Рік 

ін-

тро-

дук-

ції

Ре-

про-

дук-

тивна 

здат-

ність

ЧК 

МСОП
ЄЧС ЧКУ

РР 

Київ-

ської 

обл.

Статус 

раритетності

Isopyrum thalictoides L. – – – + – Пр Пл

Pulsatilla grandis Wend. + + + – LC, 2, ендемік Пр Пл

Pulsatilla pratensis (L.) Mill. – – + – 4 Пр Пл

Pulsatilla vulgaris L. + – – – NT 2005 Пл

Ranunculus sceleratus L. + + – – LC Пр Пл

Thalictrum foetidum L. – – + – 1, релікт 2010 Пл

Trollius europaeus L. – – – + – Пр Пл

Rubiaceae Galium palustre L. + – – – LC Пр Пл

Rutaceae Dictamnus albus L. – – + – 3 2010 Пл

Scrophulariaceae Digitalis lanata Ehrh. – – – + – 2008 Пл

Scrophularia umbrosa Dumart. + – – – LC Пр Пл

Veronica anagalus-aquatica L. + + – – LC Пр Пл

Solanaceae Atropa belladonna L. + + + – LC, 2, релікт 2010 Пл

Scopolia carniolica Jacq. – – + – 4 2012 Пл

Violaceae Viola alba Bess. – – + – 3 2016 Цв

Клас Liliopsida

Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. + + – – LC Пр Пл

Sagittaria sagittifolia L. + + – – LC Пр Пл

Alliaceae Allium albidum Fisch.ex Bieb. – + + – DD, 1 2015 Пл

Allium lineare L. – + + – DD, 2 2010 Пл

Allium montanum Schmidt – – – – рр 2016 Пл

Allium obliquum L. – + + – DD, 1, релікт 2010 Пл

Allium regelianum Becker ex Iljin – + + – NE, 3 2010 Пл

Allium strictum Schrad. – – + – 3, релікт 2012 Пл

Allium ursinum L.. – + + – LC, 4 2011 Пл

Amaryllidaceae Galanthus elwesii Hook. + + + – LC, 2, CITES 2016 Цв

Galanthus nivalis L. + + + – NT, 4, CITES Пр Пл

Galanthus plicatus Bieb. + + + – LC, 2, CITES 2013 Пл

Leucojum vernum L. + – + – LC, 4 2007 Пл

Narcissus angustifolius Curtis – – + – 2 1997 Пл

Araceae Calla palustris L. + + – – LC 2010 Цв

Asphodelaceae Asphodeline lutea (L.) Rchb. – – + – 4, eндемік, pелікт 1980 Пл

Asphodeline taurica (Pall. ex Bieb) 

Kunth

– – – – Рр 2016 –

Colchicaceae Colchicum ancyrense Burtt – – + – 2 2015 Цв

Colchicum autumnale L. + – + – LC, 4 2013 Цв

Cyperaceae Bolboschoenus maritimus (L.) Palla + + – – LC Пр Пл

Carex davalliana Smith + – + – LC, 2 2009 Пл

Carex humilis Leys. – – – + – Пр Пл

Carex pseudocyperus L. + + – – LC Пр Пл

Carex remota L. + – – – LC Пр Пл

Carex riparia Curt. + + – – LC Пр Пл

Carex rostrata Stoces. + + – – LC Пр Пл
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Закінчення таблиці / Ending of the table

Родина Вид

Созологічний статус
Рік 

ін-

тро-

дук-

ції

Ре-

про-

дук-

тивна 

здат-

ність

ЧК 

МСОП
ЄЧС ЧКУ

РР 

Київ-

ської 

обл.

Статус 

раритетності

Carex vesicaria L. + + – – LC Пр Пл

Cyperus fuscus L. + + – – LC Пр Пл

Hyacinthaceae Hyacintella pallasiana (Steven) 

Losinsk.

– – + – 2, eндемік 2016 –

Muscari neglectum Guss. Ex Ten. – – – + – Пр Пл

Scilla bifolia L. – – – + – Пр Пл

Iridaceae Crocus angustifolia Weston – – + – 4 2008 Цв

Crocus heuffelianus Herb. – – + – 4 2008 Цв

Crocus reticulatus Steven ex Adams – – + – 4 2008 Цв

Crocus speciosus Bieb. – – + – 2 2016 Цв

Gladiolus imbricatus L. – – + – 2 2012 Цв

Iris halophila Pall. – – – – Рр 2011 Пл

Iris furcata Bieb. – – + – 1 2011 Цв

Iris pontica Zapal. – – + – 2 2016 –

Iris pseudacorus L. + + – – LC Пр Пл

Iris pumila L. – – – + – Пр Цв

Iris sibirica L. – – + – 2 1980 Пл

Iris versicolor L. + – – – LC 2010 Пл

Juncaceae Juncus compressus Jacq. + – – – LC Пр Пл

Juncus effusus L. + + – – LC Пр Пл

Liliaceae Gagea pusilla (F. W. Schmidt) 

Schult. et Schult.

– – – + – Пр Пл

Lilium martagon L. – – + – 4 2001 Пл

Tulipa biflora Pall. – – + – 2 1980 Пл

Tulipa quercetorum Klokov et Zoz. – – + – 2, eндемік 1980 Пл

Poaceae Festuca pallens Host. – – + – 3, pелікт 2016 Пл

Melica transsilvanica Schur – – – + – 1980 Пл

Stipa capillata L. – – + – 4 Пр Пл

Stipa lessingiana Trin. et Rupr. – – + – 4 2009 Пл

Stipa pennata L. – – + – 2 2009 Пл

Stipa pulcherrima C. Koch – – + – 2 2010 Пл

Stipa tirsa L. – – + – 2 2009 Пл

Stipa ucrainica Smirn. – – + – 4, eндемік 2016 –

Potamogetona-

ceae

Potamogeton crispus L. + + – – LC Пр Вг

Potamogeton natans L. + + – – LC Пр Вг

Potamogeton perfoliatus L. + + – – LC Пр Вг

Sparganiaceae Sparganium erectum L. + + – – LC Пр Пл

Xanthorroeaceae Eremurus spectabilis Bieb. – – + – 1 1980 Пл

П р и м і т к а: Відповідно до класифікації раритетних видів МСОП та ЄЧС наведено такі категорії: Least Concern 

(LC) — вид викликає найменше занепокоєння; Near Threatened (NT) — близький до стану під загрозою; Data 

Deficient (DD) — вид, про який недостатньо даних; Not Evaluated (NE) — недосліджений вид. За класифікацією 

ЧКУ наведено такі категорії: 0 — зниклі; 1 — зникаючі; 2 — вразливі; 3 — рідкісні; 4 — неоцінені. PP — рослини, 

регіонально рідкісні для Київської області; Нв — рік інтродукції невідомий; Пр — природний вид; Пл — ре-

продуктивна здатність: Сп — спори,  Пл — плодоношення, Цв — цвіте; Вг — вегетативне розмноження.
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Galanthus elwesii, G. nivalis, G. plicatus, Nympha-

ea alba L.), до двох — 43 види (див. таб лицю). 

Щорічно продукують спори і насіння 109 

(72 %) видів. До вегетативного відтворення 

здатні бульбоцибулинні геофіти, довгокоре-

невищні та кореневоотприскові рослини: Ga-

lanthus nivalis, Adonis vernalis, Leucojum vernum L. 

Scilla bifolia L., Tulipa biflora Pall., Tulipa querce-

torum Klokov et Zoz., Allium ursinum L., Matteuc-

cia struthiopteris (L.) Tod., Astragalus borystheni-

cus Klok., Trifolium rubens L., Cephalaria litvino-

vii, Stipa capillata L, види роду Crocus та ін. [3] 

(див. таблицю). 

У колекції зростають 54 (36 %) види рари-

тетної фракції трав’янистих рослин дендро-

парку природного походження, решта видів — 

інтродуценти. 

За оцінкою стійкості інтродуцентів в умо-

вах культури найстійкішими визнано 18 (19 %) 

видів, які отримали 13—15 балів через регу-

лярне плодоношення (3 бали), рясний само-

сів або вегетативне відтворення (3), габітус 

перевищує або дорівнює природному (3-2), 

стійкі до хвороб та шкідників (3), від 5 до 19 

років (2) або понад 20 років вирощуються в 

умовах дендропарку (3): Asphodeline lutea, Ere-

murus spectabilis, Tulipa biflora, Allium ursinum, 

A. regelianum, Narcissus angustifolius Curtis, Ce-

phalaria litvinovii, Iris sibirica L., Tulipa querceto-

rum, Glaucium flavum Crantz, Stipa pennata L., 

Aquilegia nigricans Baumg., A. transsilvanica Schur, 

Dictamnus albus L., Atropa belladonna, Sempervi-

vum ruthenicum Schnit. et Lehm., Iris halophila 

Pall., Melica transsilvanica Schur. Перспектив-

ними для вирощування визнано 30 (31 %) ви-

дів, які не дають самосіву, погано вегетативно 

відтворюються і не збільшують чисельність осо-

бин (11—12 балів): Allium lineare, A. obliquum, 

A. strictum Schrad., Galanthus plicatus, Leucojum 

vernum, Biscutella laevigata L., Aster alpinus L., 

Campanula carpatica, Dianthus gratianopolitanus, 

Trifolium rubens, Gentiana acaulis L., Iris furcata, 

Dracocephalum ruyschiana L., Globularia tricho-

santha Fisch. et C.A. Mey, Lilium martagon L., 

Paeonia tenuifolia, P. officinalis L., Stipa lessingiana 

Trin. et Rupr., S. pulcherrima C. Koch, S. tirsa L., 

Anemone narcissiflora L., A. sylvestris L., Delphi-

nium elatum L., Scopolia carniolica Jacq., Nym-

phaea alba L., N. candida J. Presl et C. Prese, Pri-

mula auricula L., Iris versicolor L., Thalictrum foe-

tidum, Colchicum autumnale L. Малоперспек-

тивними або неперспективними для вирощу-

вання в умовах дендропарку визнано 7 (7 %) 

видів, у яких у зв’язку зі слабкою репродук-

цією чисельність особин зменшується. До цієї 

групи віднесено також види, які культивують 

менше ніж 5 років (9—10 балів): Leontopodium 

alpinum, Lunaria rediviva L., Dianthus pseudose-

rotinus Blocki, Sedum boryssovae Balk., Astragalus 

borysthenicus, Gladiolus imbricatus L., Carex da-

valliana Smith. Раритетні види (28), якими по-

повнили колекцію у 2015-2016 рр. за відповід-

ними показниками не оцінювали. 

Висновки

За результатами проведених інвентаризацій-

них досліджень установлено, що раритетна 

фракція трав’янистих рослин дендропарку 

«Олександрія» нараховує 151 вид, який нале-

жить до 3 відділів, 4 класів, 48 родин, 99 родів. 

Клас Magnoliopsida представлений 29 родина-

ми, 67 родами і 84 видами, клас Liliopsida — 

14 родинами, 29 родами і 62 видами. Провідні 

місця за кількістю видів посідають родини Ra-

nunculaceae (18 видів), Iridaceae (12), Cypera-

ceae (9), Poaceae (8), Lamiaceae (7), Alliaceae (7), 

Caryophуllaceae (7), Fabaceae (6), Asteraceae (5). 

Одним родом представлені 29 родин. До роду 

Allium належать 7 видів, до роду Carex — 7, до ро ду 

Iris — 7, до роду Stipa — 6, до роду Crocus — 4. 

Одним видом представлені 76 родів.

До ЧС МСОП занесено 57 видів, до ЄЧС — 48, 

до ЧКУ — 75, до регіонального списку Київської 

області — 24. За статусом раритетності більшість 

видів у міжнародних переліках віднесено до кате-

горії LC, до категорії ЧКУ «зниклі в природі» — 

1, до категорії «зникаючі» — 11, до категорії 

«вразливі» — 28, до категорії «рідкісні» — 16, до 

категорії «неоцінені» — 16. До трьох списків 

одночасно занесено 8 видів, до двох — 43. 

До раритетної фракції трав’янистих рослин 

колекції дендропарку належать 54 види при-

родного походження і 97 інтродуцентів, з них 

109 видів продукують спори і насіння.
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Найстійкішими в умовах дендропарку ви-

знано 18 видів, перспективними — 30, мало 

перспективними і неперспективними — 7.
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Государственный дендрологический 

парк «Александрия» НАН Украины,

Украина, Киевская обл., г. Белая Церковь 

ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ, СОЗОЛОГИЧЕСКАЯ 

И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАРИТЕТНЫХ ВИДОВ ТРАВЯНИСТЫХ 

РАСТЕНИЙ ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ДЕНДРОПАРКА 

«АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ

Цель — провести систематический анализ, установить 

созологический статус и выяснить способность к ре-

продукции природных и интродуцированных раритет-

ных видов травянистых растений из коллекции ден-

дрологического парка «Александрия» НАН Украины.

Материал и методы. Объекты: природные и куль-

тивированные виды травянистых растений, которые 

принадлежат к раритетной фракции коллекции ден-

дропарка «Александрия». В ходе инвентаризационных 

исследований установлены систематический состав 

и таксономическая структура природных и интроду-

цированных видов. По данным каталога травянистых 

растений дендропарка «Александрия» выяснен год 

интродукции. Созологический статус и степень рари-

тетности видов установлены по перечню видов Меж-

дународного Красного списка (The IUCN Red list of 

Threatened Plants.., 2016), Европейского Красного спис ка 
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(European Red list of vascular plants, 2011), Красной 

книги Украины (2009) и Списка регионально редких и 

исчезающих видов растений и грибов, требующих 

охраны в Киевской области (Офі ційні переліки регіо-

нально рідкісних рослин.., 2012). Степень стойкости 

видов в условиях дендропарка оценивали по шкале 

Н.С. Даниловой.

Результаты. Раритетная фракция травянистых рас-

тений дендропарка «Александрия» насчитывает 151 вид, 

который относится к 3 отделам, 4 классам, 48 семей-

ствам, 99 родам. Представителями класса Mag no li o p-

sida являются 84 (56 %) вида, класса Liliopsida — 62. 

По данным созологического анализа, 57 (38 %) ви-

дов занесены в Международный Красный список, 

48 (32 %) — в Европейский, 75 (50 %) — в Красную 

книгу Украины, 24 (16 %) — в региональный список 

Киевской области. По статусу раритетности боль-

шинство видов в международных списках относятся 

к категории LC (такие, которые вызывают наимень-

шее беспокойство). Из видов, занесенных в Красную 

книгу Украины, к  категории «исчезнувшие в природе» 

принадлежит 1 вид, к категории «исчезающие» — 11, 

к категории «уязвимые» — 28, к категории «редкие» — 

16, к категории «неоцененные» — 18. Ре ликтами яв-

ляются 6 видов, эндемиками — 13, эндемиками и ре-

ликтами одновременно — 2. В три списка внесены 

8 видов, в два — 43. К раритетной фракции относятся 

54 (36 %) вида  природного происхождения, осталь-

ные виды — интродуценты. В условиях дендропарка 

большинство исследуемых видов сохраняют прису-

щую им жизненную форму, из них 109 (72 %) ежегод-

но образуют споры и семена. 

Выводы. По оценке стойкости интродуцентов в 

ус ловиях дендропарка наиболее стойкими признаны 

18 (19 %) видов, которые дают жизнеспособный са-

мосев или вегетативно возобновляются и способны 

формировать интродукционные популяции. К пер-

спективным отнесены 30 (31 %) видов, которые не 

дают самосев или у них слабо выражено вегетативное 

возобновление, однако численность особей не умень-

шается. Малоперспективными или неперспективны-

ми признаны 7 (7 %) видов, количество особей кото-

рых уменьшается в связи с низкой репродукцией. По 

количеству баллов к этой группе отнесены также 

виды, которые культивируют менее 5 лет.

Ключевые слова: дендрологический парк, раритетная 

фракция, травянистые растения, таксономический 

состав, созологический анализ, оценка стойкости.

L.V. Kalashnikova, S.I. Galkin

State dendrological park Olexandria, 

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Kyiv Region, Bila Tserkva

TAXONOMIC, SOZOLOGICAL AND BIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF RARE SPECIES 

OF HERBACEOUS PLANTS FROM COLLECTION 

OF DENDROLOGICAL PARK OLEXANDRIA 

OF THE NAS OF UKRAINE 

Objective — to conduct a system analysis, establish a sozo-

logical status and determine the ability to reproduce natu-

ral and introduced rare species of herbaceous plants from 

the Olexandria arboretum collection. 

Material and methods. On the inventory studies it was 

found the species composition of natural and cultured rare 

species due to the Catalogue of herbaceous plants we find 

out the year of introduction. Data of the research of sozo-

logical status have been studied by the IUCN Red List of 

Threatened Plants…(2016), European Red List of vascular 

plants (2011), the Red Book of Ukraine (2009), the Re-

gional list of Kyiv Region (2012).

Results. Rarity faction of herbaceous plants of collec-

tion of the dendrological park Olexandria has 151 species 

consisting of 3 divisions, 4 classes, 48 families and 99 gene-

ra, to the class Magnoliopsida belong 84 (56 %) species, to 

class Liliopsida — 62. According to results of sozological 

analysis, 57 (38 %) species are protected by the Red List of 

IUCN, 48 (32 %)  — by European Red List, 75 (50 %) — 

by the Red Book of Ukraine, 24 (16 %)  — by the Re-

gional lists of Kyiv region. For most species the rarity sta-

tus in international lists is classified as LC (which cause the 

least concern). Among the species that are protected by 

the Red Book of Ukraine 1 species is classified as “extinct 

in nature”, 11 species as “endangered”, 28 as “vulnerable”, 

16 as “rare”; and 18 species as “invaluable”, 6 species are 

relicts, 13 — endemics, 2 — endemic and relict. 8 species 

are protected species by 3 lists, 43 species are included in to 

the 2 lists. Among rare species of herbaceous plants 54 (36 %) 

species are of local origin, 97 species are introduced. Un-

der conditions of the dendrological park Olexandria they 

preserved innate life form, 109 (72 %) species among them 

produce spores and seeds annually.

Conclusions. According to evaluation of stability of intro-

duction species in the dendrological park Olexandria the most 

stable are 18 (19 %) species, are renewed by self — and seed-

ling and vegetatevely, can form the introduction populations, 

30 (31 %) species are perspective for growing in the conditions 

of the dendropark Olexandria, their number doesn’t decrease, 

and 7 (7 %) species are unpromising or has a little perspective, 

numbers of which are decrease. The species that are cultivat-

ed for less than 5 years are included in this group too.

Key words: dendrological park, rare fraction, herbaceous 

plants, taxonomic composition, sozological analysis, evalu-

ation of stability.
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Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
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ВИДИ РОДИНИ ORCHIDACEAE В ГОЛОВАНІВСЬКИХ ЛІСАХ 
(ЗАХІД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Мета — вивчити умови місцезростань і популяційні особливості трьох видів родини Orchidaceae (Cephalanthera damaso-

nium (Mill.) Druce, Epipactis helleborine (L.) Crantz та Listera ovata (L.) R.Br.) у нових локалітетах на межі поширення.

Матеріал і методи. Дослідження проведено у 2010—2017 рр. на території Благовіщенського і Голованівського 

районів Кіровоградської області. Напівстаціонарно вивчено одну із популяцій E. helleborine.

Результати. В ізольованих лісових культурах в околицях с. Розношенське Благовіщенського району було виявлено 

1 особину C. damasonium і середньочисельну популяцію E. helleborine, яка за структурою повностанова, зріла, стійка. 

Ще дві нечисленні популяції E. helleborine було виявлено в корінних лісових угрупованнях на околицях сіл Манжурка та 

Одая Голованівського району. Описану нами раніше популяцію L. ovata останніми роками не було виявлено. Ймовірно, 

вона не збереглася. 

Висновки. Нові місцезнаходження 3 видів родини Orchidaceae доповнюють хорологічні відомості про них і дають 

змогу уточнити південні межі основних частин ареалів цих видів у регіоні. Лісові ділянки, де зростають рідкісні види, 

потребують заповідання як ботанічні заказники.

Ключові слова: Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine, Listera ovata, нові локалітети, популяції.
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Родина Orchidaceae — одна з найбільш цінних 

у созологічному відношенні у флорі України. 

Всі її види занесено до Червоної книги Украї-

ни. Тому важливим аспектом флористичних 

досліджень є виявлення нових місцезнахо-

джень орхідних та моніторинг за їх популяція-

ми, особливо на межах ареалів.

Досліджуючи флору західної частини Кіро-

воградської області, ми виявили в лісах Голо-

ванівського державного лісгоспу (далі — ДЛГ) 

нові локалітети Cephalanthera damasonium (Mill.) 

Druce, Epipactis helleborine (L.) Crantz та Listera 

ovata (L.) R.Br., котрі перебувають тут на пів-

денних межах основних ареалів. Вивчено умо-

ви місцезростань цих видів та популяційні особ-

ливості Epipactis helleborine.

Мета — вивчити умови місцезростань і по-

пуляційні особливості Cephalanthera damaso-

nium, Epipactis helleborine та Listera ovata в но-

вих локалітетах на межі поширення. 

Матеріал та методи

Дослідження проведено у 2010—2017 рр. Топо-

графічні та фітоценотичні описи виконано за 

загальноприйнятими методиками. Координа-

ти наведено з прив’язкою до Google Earth, наз-

ви рослин — за [19]. 

Дослідження вікової структури популяції 

E. helleborine проведено відповідно до реко-

мендацій за [11] з урахуванням морфологіч-

них особливостей особин цього виду на тери-

торії дослідження [14]. До імматурного віково-

го ста ну ми віднесли рослини з 2—5 листками 

вузьколанцетної форми. При вивченні онто-

генетичної структури популяції вікові ста ни 

конкретних особин уточнювали по записах 

по передніх років і, за можливості, за залиш-

ками минулорічних стебел, оскільки у части-

ни особин морфологічні характеристики мо-

жуть не досягати в окремі роки типових для 

певного стану. 

Для вивчення популяційної динаміки в по-

пуляції E. helleborine з околиць с. Розношен-

ське Благовіщенського р-ну було закладено 

модельну ділянку розміром 3 × 3 м, у межах 

якої в літні місяці 2012—2017 рр. фіксували 

такі характеристики особин виду: віковий стан, 

висота, кількість листків серединної форма-

ції, довжина і ширина пластинки найбільшого 
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ний такими локалітетами: Одеська обл., Балт-

ський р-н: околиці с. Гербіне — кв. 16 Піщан-

ського лісництва [9]; Кодимський р-н: око-

лиці с. Будеї (KW: Гринь, 1950); Савранський 

р-н: околиці с. Гетьманівка — кв. 22 і 48 Сав-

ранського лісництва [9]; Балтський р-н: око-

лиці с. Гербіне — кв. 16 Піщанського ліс ництва 

[9]; Вінницька обл., Чечельницький р-н: око-

лиці с. Бритавка [3]; Черкаська обл., Маньків-

ський р-н: с. Паланочка — урочище «Великий 

ліс» [17].

Ми виявили 1 особину роду Cephalanthera у 

кв. 67 Голочанського лісництва (на західній 

околиці с. Розношенське Благовіщенського 

р-ну) (рис. 1). Знахідку у стадії дозрівання на-

сіння зроблено 19.07.2014 р. (рис. 2). Характе-

ристику місцезростання наведено в описі на-

ступного виду. Морфологічно виявлена росли-

на відповідає характеристикам C. damasonium. 

До того ж, інші види роду, представлені у флорі 

України, не трапляються у південній частині 

Правобережного Лісостепу. Таким чином, вид 

вперше виявлено у Кіровоградській області. 

листка (такі зазвичай розміщені на висоті 2/3 

стебла). У роботі прийнято наступні означен-

ня вікових станів: im — імматурний, v — вір-

гінільний, v
0
 — недорозвинений віргінільний, 

g — генеративний, g
0
 — недорозвинений гене-

ративний.

Гербарні зразки E. helleborine та L. ovata збе-

рігаються в гербарії KWHA. C. damasonium за-

фіксована у фототеці KWHA.

Результати та обговорення

Cephalanthera damasonium — європейсько-се-

ред земноморський лісовий вид, який перебу-

ває в Україні на східній межі ареалу. Основний 

ареал виду в Україні охоплює Західне Поділля, 

Буковинське Прикарпаття і Середнє При дніс т-

ров’я. Острівні локалітети трапляються на За-

карпатті, Західному Прикарпатті, Волинській 

височині, Західному Поліссі та у Лісостепу. 

Крім того, ексклав C. damasonium відомий у Крим-

ських горах [1, 13]. 

На південно-східній межі основного ареалу 

у Правобережному Лісостепу вид представле-

Рис. 1. Розташування нових місцезнаходжень: 1 — кв. 67 Голочанського лісництва (Cephalanthera damasonium, 
Epipactis helleborine і Listera ovata); 2a, 2b — кв. 33 і 34 Го лованівського лісництва (Epipactis hel le borine); 3 — запо-

відне урочище «Пушкове» (Epipactis helleborine)

Fig. 1. Placing new localities. 1 — 67 quarter of Holoche Forestry (Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine and 

Listera ovata); 2a, 2b — 33 and 34 quarters of Ho lo va nivsk Forestry (Epipactis helleborine); 3 — protected area Push kove 
(Epipactis helleborine)

st. Holovanivsk

Odaja

Manzhurka

Krasnogirka

Roznoshenske

Pushkove

1

3

2a

2b
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Ця знахідка доповнює хорологічні відомості 

про C. damasonium на південно-східній межі 

по ширення. Із нещодавно виявлених локаліте-

тів виду на півночі Одеської області два також 

представлені одиничними особинами [9]. 

Epipactis helleborine — палеоарктичний лісо-

вий вид, широко поширений у всіх лісових 

регіонах України і розсіяно — в Донецькому 

Степу. Острівний ексклав представлений у 

Кримських горах [1, 13]. У південній частині 

Правобережного Лісостепу відомо багато міс-

цезнаходжень E. helleborine. По 6 його локалі-

тетів наведено для лісостепової частини Одесь-

кої [9, 10] та Вінницької областей в межах Бер-

шадського і Чечельницького районів [2, 3]. У 

південній частині Черкаської області E. helle-

borine наводиться для м. Умань [7] та околиць 

с. Паланка Уманського району [16], околиць 

м. Шпола [17] та декількох пунктів у Маньків-

ському районі [17]. У Кіровоградській області 

вид наводиться для Дорожинського лісу біля 

с. Дорожинка Вільшанського району [5], лісо-

вих урочищ «Чорний ліс» і «Чута» в Зна м’ян-

ському районі [5, 15], заказника «Когутівка» 

біля с. Ятрань Новоархангельського району 

[5], заповідного урочища «Василівське» біля 

с. Василівка Новомиргородського району [5]. 

Ще декілька локалітетів наведено на загальній 

картосхемі [5, с. 47].

Ми виявили два нові місцезнаходження 

E. hel leborine в лісах Голованівського ДЛГ: на 

західній околиці с. Розношенське (кв. 67 Го-

лочанського лісництва) і в північних околи-

цях с. Манжурка Голованівського району 

(кв. 33 і 34 Голованівського лісництва) (див. 

Таблиця 1. Чисельність Epipactis helleborine у 67-му кварталі Голочанського лісництва

Table 1. Number of Epipactis helleborine in 67 quarter of Holoche Forestry

Рік обліку
1-й локус 2-й локус

im v g Усього im v g Усього

2010 — — — — 0 22 15 37

2012 15 26 27 68 7 21 19 47

2013 — — — Близько 30 3 18 23 44

2014 3 35 48 86 1 11 27 39

2016 0 26 16 42 1 12 12 25

2017 5 18 22 45 0 11 7 18

С е р е д н є 5,8

(9,6 %)

26,3

(43,6 %)

28,3

(46,9 %)

60,3

(100 %)

2,0

(5,7 %)

15,8

(45,2 %)

17,2

(49,1 %)

35,0

(100 %)

Рис. 2. Особина Cephalanthera damasonium у 67-му 

кварталі Голочанського лісництва

Fig. 2. Individual Cephalanthera damasonium in 67 quarter 

of Holoche Forestry
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рис. 1). Ще один локалітет виявлено в запо-

відному лісовому урочищі «Пушкове» на пів-

денній околиці с. Одая Голованівського райо-

ну (див. рис. 1). Наводимо опис місцезростань 

і характеристику популяцій виду.

Кв. 67 Голочанського лісництва представле-

ний лісовими культурами 60—70-річного віку 

на декількох балках. Популяція E. helleborine 

містить два локуси у середній смузі схилу най-

північнішої балки (ухил 10—20° південної орієн-

тації) (рис. 3). Більшість особин E. helleborine 

у першому локусі зосереджені на ділянці роз-

міром 20 × 10 м (координати 48°18′48.03N 

30°21′26.34E). У насадженні (зімкнутість — 0,9—

1,0) домінує Fraxinus excelsior L. (повнота — 9, 

висота — 12—15 м) з участю Phellodendron amu-

rense Rupr., Pyrus communis L. і Quercus robur L. 

У розсіяному чагарниковому ярусі домінує 

Sambucus nigra L., подекуди з участю Ligustrum 

vulgare L., Rhamnus cathartica L., Rosa canina L., 

Rubus idaeus L., Swida sanguinea (L.) Opiz і під-

сіву Viburnum opulus L. Густіший підріст формує 

Acer negundo L. з участю A. tataricum L., Cerasus 

avium (L.) Moench, Crataegus monogyna Jacq., 

F. excelsior, Malus domestica Borkh., Padus seroti-

na (Ehrh.) Ag. і P. amurense. У трав’яному ярусі 

(покриття — 5 %), крім E. helleborine, відзна-

чено Brachypodium sylvaticum (Huds.) P.Beauv., 

Geum urbanum L., Polygonatum hirtum (Bocs ex 

Poir.) Pursh. та Viola suavis M.Bieb., а в ранньо-

весняний період — Gagea paczoskii (Zapal.) 

Grossh. і Muscari neglectum Guss. ex Ten. Тут же 

було виявлено особину C. damasonium. 

Другий локус розташований за 200 м на схід 

від першого. Більшість особин E. helleborine 

тут зосереджені на ділянці розміром 10 × 6 м 

(координати 48°18′50.13N 30°21′37.47E), а 

окремі — розсіяно трапляються навколо на 

відстані до 50 м. Ця ділянка вкрита дубово-

ясеновими культурами: у верхній частині схи-

лу з участю (повнота — до 4) Quercus robur 

(зім кнутість — 0,8—0,9, висота — 8— 12 м), у 

нижній частині — із повним домінуванням 

Fra xinus excelsior (зімкнутість — до 1, висота — 

10—15 м). У другому ярусі деревостану зрос-

тають поодинокі особини Acer negundo і Pyrus 

com munis. Полідомінантний чагарниковий ярус 

середньої щільності та переважно вегетативного 

походження сформований Amorpha fruticosa L., 

Cotinus coggygria Scop., Ligustrum vul gare, Lonicera 

tatarica L., Rosa canina, Sambucus nigra і Swida san-

guinea. Розсіяний підріст формують Acer ne gundo, 

A. tataricum, Cerasus avium, Crataegus monogyna, 

Fra xinus excelsior, Morus alba L., Phellodendron amu-

rense і P. communis. У синантропізованому тра-

в’я ному ярусі (покриття — 20—30 %) відзначено 

Agrimonia eupatoria L., Anthriscus sylvestris (L.) 

Hoffm., Brachypodium sylvaticum, Carlina bieber-

steinii Bernh. ex Hornem., Chelidonium majus L., 

Echinops sphae rocephalus L., Euphorbia virgata 

Waldst. & Kit., Falcaria vulgaris Bernh., Galium 

aparine L., Geum urbanum, Lactuca serriola L., Me-

dicago falcata L., M. lupulina L., Melilotus officinalis 

(L.) Pall., Phalacroloma annuum (L.) Dumort., Poa 

pratensis L., Polygonatum hirtum, Securigera varia 

(L.) Lassen, Senecio jacobaea L., Stellaria media (L.) 

Vill., Taraxacum serotinum (Waldst. & Kit.) Poir., 

Verbascum lychnitis L., Vincetoxicum hirundinaria 

Medik., Viola hirta L., V. suavis. Навесні тут ве-

Рис. 3. Популяції орхідних у 67-му кварталі Голочан-

ського лісництва: 1 — просіки; 2 — Epipactis hellebori-

ne; 3 — Listera ovata; 4 — Cephalanthera damasonium

Fig. 3. Populations of the Family Orchidaceae species in 67 

quarter of Holoche Forestry: 1 — forest roads; 2 — Epipac-

tis helleborine; 3 — Listera ovata; 4 — Cephalanthera da-

masonium

1

2

3

4
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Но-

мер 

осо-

бини

Рік 

обліку

Віко-

вий 

стан

Висота, 

см

Кіль-

кість 

лист-

ків

Довжина 

най-

більшого 

листка, 

см

Ширина 

найбіль-

шого 

листка, 

см

1 2012 im 4 3 3,6 0,7

2013 v 9 3 6,4 1,6

2 2012 v 15 5 9,0 2,9

2014 g 52 7 11,8 4,2

3 2012 v 17 7 10,1 2,3

2013 v 8 4 6,2 2,6

2014 v 14 6 8,3 4,0

4 2012 g 48 8 15,6 4,9

5 2012 g 46 8 11,9 5,2

2013 g
0

35 9 13,4 5,9

2014 g 77 8 15,3 6,2

6 2012 v 21 8 11,2 3,1

2013 v 19 6 11,0 4,0

2014 g 45 6 10,9 3,6

7 2012 g 67 9 12,9 7,0

2013 g 73 8 15,7 8,7

2014 g 105 11 14,4 9,8

2016 g 82 9 17,7 8,0

2017 g 78 8 17,3 8,0

8 2012 v 24 6 10,3 2,8

2013 v 25 7 11,7 4,3

2014 g 32 6 13,4 5,1

2016 g
0

38 7 15,7 4,6

2017 g
0

34 6 14,4 4,3

9 2012 v 22 6 9,9 2,9

2013 v
0

4 5 5,0 2,3

10 2012 g 66 8 11,9 5,2

2013 g 84 8 12,7 6,5

2014 g 84 7 14,0 6,9

2016 g 76 8 14,2 5,0

2017 g 61 7 14,1 4,7

11 2012 g 30 7 11,9 3,1

2013 g 48 6 10,7 4,7

2014 g
0

27 7 14,8 4,3

2016 g
0

35 7 15,3 3,8

2017 g
0

33 6 14,3 3,9

12 2012 v 15 5 9,2 2,7

2017 v 12 4 9,7 3,3

13 2012 v 28 7 9,9 4,1

2013 v 23 6 9,4 4,5

2014 v 29 7 10,8 3,7

2016 v 25 6 9,7 4,2

2017 v 24 6 9,5 3,4

14 2012 v 26 7 12,3 9,4

2013 g 59 7 10,9 6,3

2014 g 57 8 16,1 6,8

2016 g 64 9 17,5 6,0

2017 g 58 8 17,2 6,7

15 2012 g 39 7 12,4 4,5

2013 g 62 7 13,0 5,8

16 2012 v
0

7 5 4,2 1,5

2013 v
0

4 2 5,4 1,4

17 2012 v 16 6 8,9 2,0

2013 v 16 5 6,8 2,7

18 2012 v 14 4 7,9 2,2

2013 v 28 5 9,8 3,7

19 2012 v 18 6 9,9 2,3

20 2012 g 46 6 11,5 4,5

2013 g 42 8 10,4 4,3

2014 g 57 8 13,0 6,6

21 2012 g 40 6 12,1 5,0

2014 g 71 8 15,3 7,3

2017 g
0

10 4 7,3 2,6

22 2012 im 6 4 6,0 0,8

2013 im 3 2 4,2 1,3

23 2012 im 9 5 7,1 1,6

2013 v 12 4 6,8 2,1

2014 v 18 4 9,3 3,2

2016 v 13 5 8,8 2,1

2017 v 13 4 6,1 2,9

24 2012 im 5 3 4,3 0,7

2013 v 11 3 6,7 1,7

2014 v 19 5 10,0 2,1

2016 v 11 4 7,1 1,8

25 2013 v 8 6 6,9 3,3

26 2013 g 19 5 8,7 3,4

2014 g 38 5 9,3 2,8

2017 g
0

15 4 12,1 3,3

27 2013 v 15 5 7,2 2,2

28 2013 v 14 5 8,9 2,7

29 2014 v 19 7 11,9 4,2

30 2014 g 56 5 8,9 4,2

31 2014 im 5 3 6,3 2,3

32 2016 im 9 3 7,1 1,8

33 2016 g 84 7 15,6 5,7

2017 g 65 7 13,0 5,9

34 2017 v 16 4 7,6 3,3

Но-

мер 

осо-

бини

Рік 

обліку

Віко-

вий 

стан

Висота, 

см

Кіль-

кість 

лист-

ків

Довжина 

най-

більшого 

листка, 

см

Ширина 

най-

більшого 

листка, 

см

Таблиця 2. Показники особин Epipactis helleborine на модельній ділянці в 67-му кварталі Голочанського лісництва

Table 2. Parametrs of individuals of Epipactis helleborine on the model plot in 67 quarter of Holoche Forestry

П р и м і т к а. Віковий стан: im — імматурний; v — віргінільний; v
0
 — недорозвинений віргінільний; g — генера-

тивний; g
0
 — недорозвинений генеративний.

N o t e .  Age state: im — young; v — virginal; v
0
 — virginal underdeveloped; g — generative; g

0
 — generative  underdeveloped.
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гетують Gagea minima (L.) Ker Gawl., G. paczo-

skii та Muscari neglectum. 

Максимальна щільність популяції E. helle-

borine на околиці с. Розношенське становила 

5—7 особин/м2. Чисельність особин (як за-

гальна, так і у вікових групах) впродовж 2010—

2017 років коливалася та становила загалом 

від 67 до 115 особин (табл. 1). Така циклічність 

є характерною для видів родини і спричинена 

вторинним спокоєм окремих особин. У цій 

популяції незначно переважають генеративні 

особини (загалом 48,0 %), її вікова структура 

подібна до такої інших популяцій виду в Пра-

вобережному Лісостепу [12, 18]. Загалом по-

пуляція зріла нормального типу, середньочис-

ленна. За даними І.А. Тимченко, в Україні по-

пуляції E. helleborine лише в поодиноких ви-

падках нараховують понад 100 особин [12].

У межах 2-го локусу в місці найбільшої кон-

центрації особин E. helleborine було закладено 

модельну ділянку розміром 3 × 3 м для ви-

вчення динаміки вікової структури і морфо-

метричних параметрів впродовж 2012—2017 ро-

ків (рис. 4; табл. 2).

Як видно з даних табл. 2, за 6 років спосте-

режень на модельній ділянці встановлено 

онтогенетичний розвиток окремих особин 

E. hel leborine, а також появу нових генерацій. 

Так, у 2012 р. на модельній ділянці було від-

значено 24 особини виду, з них у 2013 р. вияв-

лено лише 20 (і 4 нових), у 2014 р. — 13 (і 3 но ві), 

у 2016 р. — 8 (і 2 нові), у 2017 р. — 9 (і 1 нову). 

Цікаво, що в останній рік на місці, маркова-

ному як № 12, після 5-річної перерви знову 

було відзначено особину, хоча не виключено, 

що вона з нової генерації. У 7 особин в окремі 

Таблиця 3. Морфометричні показники особин Epipactis helleborine на модельній ділянці в 67-му кварталі Голочанського 
лісництва

Table 3. Morphometric parametrs of individuals of Epipactis helleborine on the model plot in 67 quarter of Holoche Forestry

Віковий 

стан
Вибірка

Середня висота, 

см

Середня кількість листків, 

шт

Середні розміри найбільшого 

листка, см

im 8 5,6 3 (2—5) 5,45 × 1,44

v 43 18,5 (8—29) 5 (3—8) 9,0 × 3,2

g 42 58,6 (19—105) 7 (5—11) 12,8 × 5,5

роки спостерігали явище недорозвиненості 

надземної частини, коли віргінільна особина 

має вигляд імматурної особини, а генератив-

на особина перебуває в неквітучому стані. 

Принаймні для 6 особин було підтверджено 

перебування у вторинному спокої (підземне 

існування), ймовірно, пов’язане із несприят-

ливим розвитком через нестачу вологи. Також 

за роки спостережень відзначено проходжен-

ня повного циклу надземного онтоморфоге-

незу у 4 особин (за схемою im→v→g або v→g), 

а 14 особин перебували лише в імматурному 

Рис. 4. Модельна ділянка популяції Epipactis hellebori-

ne в 67-му кварталі Голочанського лісництва (3 × 3 м): 

1–34 – облікові особини виду

Fig. 4. Dimensional plot of population Epipactis hellebori-

ne in 67 quarter of Holoche Forestry: (3 × 3 m): 1–34 – 
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або віргінільному стані. Так, особина під № 13 

усі роки фіксувалася лише у віргінільному 

стані.

Усереднені морфометричні показники нор-

мально розвинених особин E. helleborine у двох 

локусах популяції з околиць с. Розношенське 

представлено в табл. 3. Цікаво, що в 1-му ло-

кусі, де умови місцезростання більш ксеро-

фітні, середні морфометричні показники осо-

бин виявилися на 5—10 % вищими. Висота 

найбільш розвинених генеративних особин у 

популяції досягала в окремі роки 100—107 см. 

У декількох віргінільних та генеративних осо-

бин розвивалися по два і навіть по три стебла. 

Отримані показники характерні для популя-

цій виду, які перебувають у сприятливих еко-

лого-ценотичних умовах [1, 11, 18]. 

У Голованівському лісництві два локуси по-

пуляції E. helleborine виявлено у сусідніх квар-

талах 33 і 34. У кв. 33 вид зростає на схилі схід-

ного краю лісового озера, нині пересохлого 

(ухил — 5—15° західної експозиції). У кв. 34 

місцезростання приурочене до нижньої час-

тини схилу (ухил — 5—10° південної експози-

ції) близько до південного краю лісового ма-

сиву. Рослинний покрив Голованівського ліс-

ництва представлений збідненим немораль-

ним видовим складом, характерним для сухих 

дібров південного типу [8]. Деревостан на ді-

лянках з участю E. helleborine (зімкнутість — 1) 

сформований Carpinus betulus L. (повнота — 

5—8, вік — 20—80 років, висота — 15—23 м) 

і Acer campestre L. (повнота — 1—4, вік і висо-

та — такі самі) переважно насіннєвого по-

ходження з участю Acer platanoides L., Cerasus 

avium, Fraxinus excelsior, Quercus robur і Tilia 

cordata Mill. Ці самі види представлені у рід-

кому підрості. Розсіяний чагарниковий ярус 

формують Euonymus verrucosus Scop. і Sambu-

cus nigra. Трав’яний покрив у простежених 

межах популяції E. helleborine практично від-

сутній та представлений Asarum europaeum L., 

Carex pilosa Scop., Geranium robertianum L., Geum 

urbanum, Pulmonaria obscura Du mort., Stellaria 

holostea L. і Viola suavis. Весняна синузія на цих 

виділах також дуже розріджена та представле-

на дуже розсіяним покривом Alliaria petiolata 

(M.Bieb.) Cavara & Grande, Anemone ranuncu-

loides L., Corydalis solida (L.) Clairv. і Gagea lutea 

(L.) Ker Gawl. У сусідніх кварталах трав’яний 

покрив подекуди значно більш розвинутий 

(покриття — 20—40%, весняної синузії — до 

90—100 %). 

У кв. 33 у 2014 р. ми виявили 3 віргінільні та 

5 генеративних особин E. helleborine на пло-

щі близько 0,5 га (координати 48°20′55.81N 

30°25′25.77E). У кв. 34 на ділянці розміром 100 × 30 м 

(координати 48°20′43.74N 30°25′53.76E) у 2014 р. 

загалом було виявлено 37 різновікових особин 

виду. Отже, ця популяція — нечисленна, умов-

но повностанова, зріла. 

Деревостан заповідного урочища «Пушкове» 

представлений корінною грабовою дібровою 

паркового типу. Популяцію E. helleborine виявле-

но в нижній частині залісненого схилу, над схід-

ним берегом ставка (координати 48°16′31.04′′N 

30°33′52.72′′E). Деревостан тут (зімкнутість — 

1) формує Carpinus betulus (повнота — 8) з учас-

тю Acer campestre та Quercus robur. У розрідже-

ному чагарниковому ярусі представлені Euony-

mus europaeus L., E. verrucosus, Ligustrum vulgare, 

Viburnum opulus. Рідкий підріст формують A. cam-

pestre, A. platanoides, A. tataricum, Crataegus mono-

gyna, Q. robur, Ulmus minor Mill. У тра в’яному 

покриві (покриття — до 80 %) домінує Aegopo-

dium podagraria L. (60 %) з участю Anthriscus syl-

vestris (L.) Hoffm., Astragalus glycyphyllos L., Cam-

panula trachelium L., Geum urbanum, Glechoma hir-

suta Waldst. & Kit., Polygonatum hirtum, Pulmonaria 

obscura, Stellaria holostea, Viola hirta, V. suavis та 

деяких інших видів. Тут на ділянці розміром 

40 × 20 м у 2017 р. було виявлено 19 генератив-

них та 1 віргінільну особину E. helleborine. Ще 

2 генеративні особини відзначено в північній 

частині урочища в подібних умовах зростання 

(координати 48°16′47.04′′N 30°33′50.07′′E). Осо-

бини E. helleborine у цій популяції мають порів-

няно низькі морфометричні показники (висо-

та генеративних особин — 22—45 см, довжина 

листків — до 8—9 см), що, ймовірно, зумовле-

но несприятливими еколого-фіто це но тични-

ми умовами оселища. Загалом ця популяція 

нечисленна, зріла, зі значним переважанням 

генеративних особин.
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Listera ovata — західноєвразійський немо-

ральний вид. В Україні широко поширений у 

Карпатах, на Поліссі, у Лісостепу, розсіяно — у 

Донецькому Степу. Окремий ексклав ареалу 

розташований у Кримських горах [1, 13]. У Пра-

вобережному Лісостепу відомо понад 20 локалі-

тетів виду, переважно в північній частині, тоді 

як у південній частині L. ovata наводиться лише 

для Чорного лісу з околиць м. Знам’янка Кіро-

воградської обл. [15]. Нове місцезнаходження 

L. ovata було виявлено на ми в 1998 р. у кв. 67 Го-

лочанського лісницт ва, неподалік від описаної 

вище популяції E. hel leborine (див. рис. 1 та 3) 

(координати 48°18′47.23N 30°21′33.04E). Умови 

місцезростання в цьому локалітеті було висвіт-

лено у попередній публікації [6]. За останні 

10 ро ків L. ovata у цьому оселищі не відзна-

чено, що свідчить про зникнення або сильну 

деградацію його популяції.

Цікавим є факт появи оселищ досліджува-

них видів в ізольованих лісових культурах у 

кв. 67 Голочанського лісництва, що, ймовір-

но, пов’язано із занесенням насіння з при-

родного масиву Голованівського ДЛГ у другій 

половині XX ст. Це підтверджено для E. hel-

leborine, первинну популяцію якого виявлено 

в Голованівському лісництві на відстані близь-

ко 6,4 км від цих лісових культур. Останніми 

роками у цих насадженнях зафіксовано появу 

деяких лісових видів рослин, також занесених 

із основного масиву Голованівських лісів. Пошу-

ки первинних популяцій C. damasonium і L. ova-

ta в них є предметом подальших досліджень. 

З метою охорони виявлених місцезнахо-

джень рідкісних видів слід заповідати північну 

частину 67-го кварталу Голочанського лісни-

ц тву та частину 33-го і 34-го кварталів Голова-

нівського лісництва як ботанічні заказники. 

Висновки

Нові місцезнаходження 3 видів родини Orchi-

daceae в південній частині Правобережного 

Лісостепу доповнюють хорологічні відомості 

про них і дають змогу уточнити південні межі 

основних ареалів. На підставі багаторічних 

досліджень установлено, що популяція E. hel-

leborine в лісових культурах є зрілою, стійкою і 

середньочисельною, а особини виду загалом 

характеризуються високими життєвими по-

казниками. Виявлений локалітет L. ovata є 

найпівденнішим у центральній частині Украї-

ни, але популяція виду перебуває в регресив-

ному стані. Факт виявлення рідкісних видів у 

складі ізольованих лісових культур дає підста-

ву припустити їх занесення із лісового масиву 

природного походження, що підтвердилося 

для E. helleborine. 

Лісові ділянки з участю видів родини Orchi-

daceae у виявлених місцезнаходженнях потре-

бують заповідання як ботанічні заказники.
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ВИДЫ СЕМЕЙСТВА ORCHIDACEAE 

В ГОЛОВАНЕВСКИХ ЛЕСАХ 

(ЗАПАД КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

Цель — изучить условия местообитаний и популяци-

онные особенности трех видов семейства Orchidaceae 

(Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Epipactis hel-

leborine (L.) Crantz и Listera ovata (L.) R.Br.) в новых 

локалитетах на границе распространения.

Материалы и методы. Исследования проведены в 

2010—2017 гг. на территории Благовещенского и Голо-

ваневского районов Кировоградской области. Полу-

стационарно изучена одна из популяций E. helle borine.

Результаты. В изолированных лесных культурах в 

окрестностях с. Разношенское Благовещенского ра-

йона было обнаружено 1 особь C. damasonium и сред-

нечисленную популяцию E. helleborine. Установлено, 

что эта популяция E. helleborine — полночленная, зре-

лая, стабильная. Еще две малочисленные популяции 

E. helleborine обнаружены в коренных лесах в окрест-

ностях сел Манжурка и Одая Голованевского района. 

Описанная нами ранее популяция L. ovata в послед-

ние годы не была обнаружена. Вероятно, она не со-

хранилась.

Выводы. Новые местонахождения 3 видов семей-

ства Orchidaceae дополняют хорологические сведения 

и позволяют уточнить южные границы основных час-

тей ареалов этих видов в регионе. Лесные участки, где 

произрастают редкие виды, требуют охраны в каче-

стве ботанических заказников.

Ключевые слова: Cephalanthera damasonium, Epipactis hel-

leborine, Listera ovata, новые локалитеты, популяции.

O.I. Shynder

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

SPECIES OF THE FAMILY ORCHIDACEAE 

IN HOLOVANIVSK FORESTS 

(WEST PART OF THE KIROVOGRAD REGION)

Objective — to study the habitat conditions and popula-

tions characteristics of three species of the family Orchida-

ceae (Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce, Epipactis 

helleborine (L.) Crantz and Listera ovata (L.) R.Br.) in new 

localities at the boundary of distribution.

Material and methods. The studies were carried out in 

2010—2017 on the territory of Blagovischensk and Ho lo-

vanivsk Districts of the Kirovograd Region. A semi-stationary 

study one the E. helleborine populations was performed.

Results. In isolated forests cultures near village Roz no-

shenske 1 individual of C. damasonium and population of 

E. helleborine medium size were found. This population of 

E. helleborine is mature and stable. Also two populations of 

E. helleborine of small size was found near villages Man-

zhurka and Odaja in Holovanivsk District. The previously 

described population of L. ovata has not been detected in 

recent years and probably has not survived.

Conclusions. The new locations of the three species of 

the family Orchidaceae complements the Information 

about geographical distribution and allows us to specify 

the southern limits of their areas in the region of study. 

The sites where rare species are found require protection 

as protected areas.

Key words: Cephalanthera damasonium, Epipactis hellebo-

rine, Listera ovata, new localities, populations.
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МАКРО- ТА МІКРОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА ЛИСТКІВ 
ДЕЯКИХ ВИДІВ РОДУ PHAEDRANASSA RAVENNA (AMARYLLIDACEAE),
ПОВ’ЯЗАНА З ВИСОТОЮ ЗРОСТАННЯ

Мета — дослідити епідерму листкової пластинки у рослин трьох гірських видів роду Phaedranassa Ravenna, які від-

різняються за розміщенням за висотним градієнтом в Андах.

Матеріал та методи. Об’єкти дослідження — рослини P. cinerea Ravenna, P. dubia (Kunth) J.F. Macbr., P. tungura-

guae Ravenna. Поперечні зрізи листків робили безпечною бритвою від руки за загальноприйнятими методиками. Мор-

фометричні дослідження продихового апарату та основних епідермальних клітин проводили на відбитках епідерми, 

знятих із живих рослин методом реплік з використанням безколірного лаку. У дослідженні використовували світловий 

та скануючий мікроскопи. Для характеристики форми епідермальних клітин застосували класифікацію С.Ф. Захаре-

вича (1954), для характеристики продихового апарату — морфологічну класифікацію М.А. Баранової (1985).

Результати. Визначено індекс листка рослин досліджених видів. Описано рельєф кутикулярної поверхні на абак-

сіальному та адаксіальному боці листка. Наведено і проаналізовано дані щодо форми, щільності та розміру епідер-

мальних клітин у досліджених видів. Визначено стоматотип, тип розташування продихів по поверхні та відносно по-

верхні листкової пластинки, щільність продихів та їх розміри. Описано утворення продихових кластерів різних типів.

Висновки. У видів роду Phaedranassa адаптацією до змінного середовища високогір’я є мінімізація втрати води — 

відкладення воску на побічних клітинах при кутикулярній транспірації та утворення кластерів продихів при проди-

ховій транспірації. У листках рослин досліджених видів відповідно до збільшення висоти зростання спостерігаються 

такі зміни: величина індексу листка зменшується, продихового індексу — зростає; перехід від увігнутої перикліналь-

ної поверхні епідермальних клітин на адаксіальному боці до опуклої; перехід від не типового для амарилісових тетра-

цитного стоматотипу до типового аномоцитного; перехід від гіпостоматичних листків до амфістоматичних; 

збільшення щільності продихів на обох поверхнях листка; перехід від виступаючих продихів до продихів, розташо-

ваних в одній площині з епідермою; перехід продихових кластерів від “non-contiguous cluster”-типу до “contiguous 

cluster”-типу з полярним дотиканням продихів. У досліджених видів відсутня залежність структури епідерми від 

розподілу рослин за висотним градієнтом.

Ключові слова: Phaedranassa cinerea Ravenna, P. dubia (Kunth) J.F. Macbr., P. tunguraguae Ravenna, листок, епідерма, 

продих, висотний градієнт.
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Гірські території відрізняються різноманіт-

ністю екологічних умов, специфіка яких вияв-

ляється на кожному висотному рівні, а їх зміна 

вздовж висотного градієнта відбувається на 

коротких відстанях. Окрім зміни екологічних 

чинників, які фізично пов’язані зі зміною ви-

соти над рівнем моря (зниження атмосфер-

ного тиску, збільшення сонячного випроміню-

вання та ультрафіолетової радіації, зниження 

температури повітря, збільшення кількості ат-

мосферних опадів), на епідерму листка, яка 

безпосередньо контактує з довкіллям, впли-

вають екологічні умови місця зростання рос-

лин — сезонність опадів, швидкість вітру, три-

валість вегетаційного сезону, хмарність, гео-

логічні умови. 

Порівняльне вивчення епідерми листків рос-

лин видів одного роду, які зростають у горах 

на різних висотах, проводили як у помірній 

зоні [8], так і в тропічній [18], але мікромор-

фологічне дослідження епідерми листків у ци-

булинних рослин уздовж висотного градієнта 

гірських систем у межах одного роду не про-

водили. 
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Мета роботи — дослідити епідерму лист-

кових пластинок у рослин трьох видів роду 

Pha edranassa Ravenna, які відрізняються 

за розміщенням за висотним градієнтом в 

Ан дах.

Матеріал та методи

Роботу виконано у відділі тропічних та суб-

тропічних рослин Національного ботанічного 

саду імені М.М. Гришка НАН України. Об’єк-

тами дослідження були рослини трьох видів 

роду Phaedranassa, отримані насінням за де-

лектусами: P. cinerea Ravenna (1998 р., Бельгія, 

Мейсе, ботан. сад), P. dubia (Kunth) J.F. Macbr. 

(2002 р., Німеччина, Мюнхен, ботан. сад), P. tun-

guraguae Ravenna (2008 р., Німеччина, Франк-

фурт, ботан. сад).

Усі рослини утримували з однаковим режи-

мом поливу, підживлень та освітлення. 

Поперечні зрізи листків робили безпечною 

бритвою від руки за загальноприйнятими ме-

тодиками [11—13]. Морфометричні до слі джен-

ня продихового апарату та основних епідер-

мальних клітин проводили на відбитках епі-

дерми, знятих із живих рослин методом реплік 

з використанням безколірного лаку. 

У дослідженні використовували світловий 

мікроскоп Primo Star (Carl Zeiss, Jena, Німеч-

чина), оснащений цифровим фотоапаратом 

Canon Power Shot A640. Виміри про водили з 

використанням ліцензійної програми AxioVi-

sion Rel. 4.7. Порівняльний аналіз продихово-

го аппарату та епідермальних клітин здійсню-

вали за допомогою скануючих електронних 

мікроскопів РЕММА-102 АТ “SELMI” (Украї-

на) і GSM-6700F (JEOL, Японія). 

Для характеристики форми (обрису та проек-

ції) епідермальних клітин використали класи-

фікацію С.Ф. Захаревича [4], для характерис-

тики продихового апарату — морфологічну кла-

сифікацію М.А. Баранової [2]. 

Продиховий індекс (ПІ) розраховували за 

формулою: 

ПІ = КП / (КК + КП) · 100 %, 

де КП — кількість продихів на 1 мм2; КК — 

кількість основних клітин на 1 мм2.

Результати та обговорення

Неотропічний рід Phaedranassa, визнаний як 

монофілетичний андійської клади родини Ama-

ryllidaceae, належить до триби Stenomessea, до 

складу якої входять тетраплоїдні роди з череш-

ковими листками [27]. 

P. cinerea та P. tunguraguae — ендеміки Еква-

дору, занесені до Червоного списку Міжна-

родного союзу охорони природи як вразливий 

вид та вид, який перебуває під загрозою зник-

нення відповідно [30, 31]. P. dubia поширений 

у Південній Колумбії та Еквадорі.

Природним обмеженням поширення роду 

Phaedranassa в Еквадорі є висота 3500 м. Кож-

ному виду притаманна просторова ізоляція — 

розташування за певним висотним градієнтом 

[28]. Так, ареал P. cinerea простягається з рів-

нин до середньогір’я (583—2276 м н.р.м.) [28], 

P. tunguraguae зростає у середньогір’ї (1500— 

2100 м н.р.м.) [29], ареал P. dubia простягається 

із середньогір’я до високогір’я (2255—3394 м 

н.р.м.) [28]. За висотою зростання ареали всіх 

видів розташовані в межах гірської гілеї у зоні 

панування субтропічного клімату з бімодаль-

ним розподілом опадів (два дощові та два су-

хіші періоди протягом року).

Географічне поширення видів Phaedranassa 

обмежене сухими долинами і вологими схи-

лами північно-східних Анд [28]. Види роду 

переважно є гірськими рослинами-піонерами, 

які можна знайти в порушених місцевостях — 

вони колонізують узбіччя доріг та ділянки нав-

коло сільськогосподарських угідь [29]. 

Для виживання в умовах гірських Анд фе-

дранаси, як типові геофіти, мають певні при-

стосування, зокрема відповідну морфологічну 

будову (контрактильні корені, водозапасаль-

ний орган — цибулину, жорстке вертикальне 

плодоносне стебло, крилате насіння для пере-

несення вітром тощо). Вивчення адаптацій-

них можливостей P. cinerea виявило її плас-

тичність при інтродукції, зокрема зміну стро-

ків проходження певних етапів онтогенезу [5], 
а порівняно з амарилісовими тропіків та суб-

тропіків — пришвидшення темпів розвитку [6].

Представники роду Phaedranassa мають дов-

гочерешкові (псевдочерешкові) листки, з доб ре 
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розвиненою еліптичною або ланцетною лист-

ковою пластинкою, переважно гістерантні, зе-

лені, іноді — сіро-зелені, вкриті білуватим на-

льотом. Черешкові листки характерні для ба-

гатьох родів з родини Amaryllidaceae і у більшості 

випадків виникли при колонізації лісних міс-

цезростань як адаптація для зменшення кон-

куренції за рівень освітлення [26]. Загальна 

тривалість життя листка дорослої цибулини 

P. cinerea становить близько двох років, з них 

7-8 міс він перебуває у вигляді псевдочереш-

кового листка з листковою пластинкою, реш-

ту часу — у внутрішньобруньковому стані та у 

вигляді соковитих лусок після відмирання 

листкової пластинки протягом періоду спо-

кою і після нього [6].

Листок дорослої цибулини P. cinerea має 

псевдочерешок до 25 см завдовжки, листкову 

пластинку до 38 см завдовжки і до 8 см зав-

ширшки. Нижня поверхня листкової плас-

тинки сиза. Індекс листка (ширина : довжи-

на) становить 0,21. Листок дорослої цибули-

ни P. tun guraguae має псевдочерешок до 11 см 

завдовжки, листкову пластинку до 34 см зав-

довжки і до 8,5 см завширшки. Нижня по-

верхня листкової пластинки без сизого на-

льоту. На відміну від P. cinerea листки у P. tun-

guraguae світлішого кольору, ширші, а черешки 

майже вдвічі коротші та плоскіші. Індекс лист-

ка — 0,25. Листок дорослої цибулини P. du bia 

має псевдочерешок до 20 см завдовжки, лист-

кову пластинку до 32 см завдовжки і до 12,5 см 

завширшки. З кожного боку листкової плас-

тинки від центральної жилки відходять чітко 

виражені 6 рельєфних жилок. Уся листкова 

поверхня хвиляста. Нижня поверхня листко-

вої пластинки сиза. Індекс листка — 0,04.

У межах родини Amaryllidaceae виділяють 

8 типів мікрорельєфу кутикулярної поверхні, 

який є таксоноспецифічною ознакою [15]. 

Рис. 1. Епідермальна поверхня листкової пластинки: абаксіальна (А – P. cinerea; B – P. tunguraguae; C – P. dubia); 

адаксіальна (D – P. cinerea; E – P. tunguraguae; F – P. dubia)

Fig. 1. The epidermal surface of leaf lamina: the abaxial surface (А – P. cinerea; B – P. tunguraguae; C – P. dubia); the ada-

xial surface (D – P. cinerea; E – P. tunguraguae; F – P. dubia)
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Представники неспоріднених родів з черешко-

вими листками (Scadoxus, Griffinia та Phaedra-

nassa) віднесено до одного (VII) типу, який ха-

рактеризується товстими, паралельними чи ні, 

взаємопов’язаними складками, які більш-менш 

перетинаються. Варіабельність мікрорельєфу 

кутикули у федранас відзначає A.W. Mee row [26].

Для досліджених видів на абаксіальному 

боці листка характерний складчастий (стріат-

ний) тип рельєфу кутикулярної поверхні, ут-

во рений по-різному розміщеними навколо 

продихів складками, які або розходяться від 

замикаючих клітин, або кільцеподібно розмі-

щуються навколо продиху (перистоматичні 

кільця).

На абаксіальній поверхні у P. cinerea (рис. 1, А) 

на латеральних побічних клітинах складки за-

ймають поперечне щодо продихової щілини 

положення (до трьох добре виражених скла-

док), частіше утворюються поодинокі склад-

ки або складки не утворюються. На полярних 

побічних клітинах біля продихової щілини спо-

стерігається утворення однієї добре вираженої 

складки. Основні клітини гладенькі. На адак-

сіальному боці периклінальна поверхня епідер-

мальних клітин увігнута (рис. 1, D), кутикула 

гладенька.

На абаксіальній поверхні у P. tunguraguae 

(рис. 1, B) чітко виражені складки кільцепо-

дібно розташовуються навколо продихів, утво-

рюючи перистоматичні кільця, які перерива-

ються на полюсах, і продих супроводжується з 

кожного боку однією повздовжньою склад-

кою (рис. 2, E). Складки розходяться в усі бо-

ки від продиху, перетинаючи побічні клітини 

та накладаючись одна на одну. Складки мік-

рорельєфу прямі або злегка хвилясті, розта-

шовані по поверхні всієї тканини. На адак-

сіальному боці периклінальна поверхня епі-

дермальних клітин опукла (рис. 1, E), кутику-

ла гладенька.

На абаксіальній поверхні у P. dubia (рис. 1, C) 

кутикула переважно гладенька, лише у деяких 

побічних клітин є тонкі прямі складки, які 

Рис. 2. Положення продихів щодо рівня епідерми: А, B, C – вигляд у поперечному розрізі; D, E, F – вигляд звер-

ху; А, D – P. cinerea; B, E – P. tunguraguae; C, F – P. dubia

Fig. 2. Position of stomata in relation to the epidermal surface: А, B, C –transversal sections; D, E, F – epidermal surfaces; 

А, D – P. cinerea; B, E – P. tunguraguae; C, F – P. dubia
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зай мають відносно продихової щілини по-

перечне положення. На адаксіальному боці 

периклінальна поверхня епідермальних клітин 

опук ла (рис. 1, F), кутикула гладенька.

Таким чином, для P. cinerea, яка розташова-

на найнижче за висотним градієнтом, є харак-

терним утворення поодиноких складок (не 

більше трьох) біля продихів (або повна їх від-

сутність) та гладенькі основні клітини, а у 

найбільш високогірної P. dubia кутикула пере-

важно гладенька і лише біля деяких продихів 

утворюються тонкі складки. Для P. tungura-

guae, яка розташована у середньогір’ї, харак-

терні потужні складки зі складним рельєфом з 

утворенням перистоматичних кілець. Нами 

підтверджено відсутність залежності структу-

ри епідерми від розподілу рослин за висотним 

градієнтом, виявлену Т.А. Остроумовою [9].

Для листків, продихи яких мають перисто-

матичні кільця, характерні структури, котрі 

знижують кутикулярну транспірацію: товсті 

зовнішні стінки клітин епідерми, покриті по-

тужною кутикулою [10]. У P. tunguraguae від-

значено найтовстіший кутикулярний покрив 

на обох поверхнях листка порівняно з іншими 

видами (таблиця). Найтоншу кутикулу має най-

більш високогірна P. dubia, в якої на абак-

сіальному боці листка шар кутикули вдвічі 

тонший, ніж у P. tunguraguae. З огляду на те, 

що кращий розвиток кутикули спостерігаєть-

ся за екстремальніних умов довкілля [14], а 

пристосуванням до них є не абсолютна тов-

щина кутикули, а складна будова оболонки 

епідермальних клітин [7], саме P. tunguraguae 

зростає у найбільш екстремальних умовах по-

рівняно з іншими досліджуваними видами.

У представників родини Amaryllidaceae епі-

дермальні клітини на обох поверхнях листко-

вої пластинки є багатокутними (полігональни-

ми) з прямими або косими антиклінальними 

стінками, окрім видів з черешковими листка-

ми, в яких вони звивисті або хвилясті [1, 16].

У досліджених видів на адаксіальній по-

верхні основні епідермальні клітини мають 

більш-менш прямолінійні або подовжено-пря-

молінійні обриси, на абаксіальній — прямолі-

нійні або округло-звивисті. Проекція площі П
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епідермальних клітин на адаксіальній поверх-

ні — прямокутна, багатокутна, у P. ci nerea — 

зрідка витягнута, на абаксіальній — багатокут-

на, розпластана, зрідка прямокутна. Кути у су-

міжних межах клітин на адаксіальній поверхні 

прямі, тупі або загострені, на абаксіальній — 

заокруглені, тупі або загострені.

Щодо щільності основних епідермальних клі-

тин, то у найбільш високогірної P. dubia вона 

практично однакова на обох поверхнях листка, 

незначні відмінності спостерігаються у най-

менш високогірної P. cinerea, і суттєво відріз-

няється у P. tunguraguae із середніми показни-

ками висоти зростання: на адаксіальній по-

верхні цього виду щільність є найнижчою 

серед досліджених видів (див. таблицю). Най-

більшу щільність клітин на абаксіальній по-

верхні має P. cinerea.

Щодо розміру клітин, то найдовші клітини 

на обох епідермальних поверхнях листка має 

P. dubia, у якої на адаксіальній поверхні вони 

є найвужчими (див. таблицю; рис. 1, F).

На абаксіальній поверхні у найбільш висо-

когірної P. dubia продихи можуть розташову-

ватися під кутом до поздовжньої осі листкової 

пластинки, у P. cinerea та P. tunguraguae про-

дихи орієнтовані паралельно поздовжній осі 

листкової пластинки (див. рис. 1, C).

Характерний для представників родини Ama-

ryllidaceae аномоцитний тип продихів [14, 16, 

33] спостерігається і у представників з череш-

ковими листками, зокрема у P. dubia [17]. Ана-

логічний тип продихового апарату виявлено 

у P. tunguraguae (див. рис. 1, B), а тетрацит-

ний, найбільш поширений серед однодоль-

них, але не типовий для амарилісових, — у P. ci-

nerea (див. рис. 1, А). Хоча тетрацитний тип 

іноді відносять до аномоцитного (4 побічні 

клітини не відрізняються від основних клітин 

епідерми), у P. cinerea побічні клітини чітко 

відрізняються від основних.

Лінійні або ременеподібні листки одно-

доль них рослин часто розташовані вертикаль-

но, такі листки є амфістоматичними, а кіль-

кість продихів на обох їх поверхнях може бути 

однаковою. У представників із черешковими 

листками листкові пластинки розташовані го-

ризонтально щодо ґрунту, що знижує наван-

таження на пластинку і сприяє стабілізації її 

положення у просторі. За такого положення 

листкова пластинка не зазнає прямої дії со-

нячних променів, менше нагрівається та має 

інше співвідношення кількості продихів на 

обох поверхнях.

Існує загальна тенденція до збільшення кіль-

кості продихів на адаксіальному боці лист ка зі 

збільшенням висоти зростання (переміщення 

з нижнього боку на верхній). Так, кількість ви-

дів лише з абаксіальними продихами зменшу-

ється із 75 % у нижніх висотах до 23 % у висо-

ких Андах [23]. Деякі види, які мають гіпосто-

матичні листки на низьких висотах, здатні фор-

мувати декілька продихів на верхньому боці 

листка на великих висотах [36].

Еволюцію черешкових листків у представ-

ників родини Amaryllidaceae часто супрово-

джує втрата або зменшення кількості проди-

хів на адаксіальній поверхні [26], а Eucharis [1, 

16, 26] та Caliphruria [26] мають гіпостоматич-

ні листки. Проте у P. carmioli та P. dubia про-

дихи амфістоматичні, тобто розташовані з 

обох боків листків [15].

Нами виявлено, що у P. cinerea та P. tungura-

guae листки гіпостоматичні, у P. dubia — ам-

фістоматичні, але кількість розташованих на 

адаксіальній поверхні продихів на порядок 

менша, ніж на абаксіальній (див. таблицю). 

На адаксіальній поверхні листка спостеріга-

ються великі ділянки без продихів. Гіпосто-

матичність є адаптацією до сповільненої втра-

ти води під час транспірації у жорсткі періоди. 

Розташування продихів переважно на абаксі-

альній поверхні листка у федранас зменшує 

транспірацію води. Мінімізації втрати води 

через випаровування сприяють також двоко-

лірні пластинчасті листки, які мають продихи 

лише на абаксіальному боці [34]. Двоколірні 

амфістоматичні листки мають рослини P. du-

bia, а двоколірні гіпостоматичні — P. cinerea.

У гірських системах світу відсутня чітка від-

повідність зміни щільності продихів зміні ви-

соти зростання. Щільність продихів може лі-

нійно збільшуватись або зменшуватись, нелі-

нійно варіювати або залишатися незмінною 
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[23] і залежить від життєвої форми рослин 

[19]. Існує загальна тенденція до збільшення 

щільності продихів у рослин зі збільшенням 

висоти у багатьох гірських системах світу [21].

Зі збільшенням висотного градієнта у рослин 

досліджуваних видів щільність продихів на абак-

сіальній поверхні листка зростає втричі (від най-

нижчих показників у P. cinerea до найвищих у 

P. dubia), а на адаксіальній поверхні у P. cinerea 

та P. tun guraguae продихи повністю відсутні, у 

P. dubia — наявні у невеликій кількості.

У відповідь на збільшення висотного гра-

дієнта у рослин значення ПІ до певної висоти 

лінійно зростає [24, 25, 32], що спостерігали і 

у досліджуваних видів. Згідно з Б.З. Васильє-

вим [3], P. cinerea та P. tunguraguae мають се-

редню величину ПІ на абаксіальному боці лист-

ка, а P. dubia — велику. Продиховий індекс на 

адаксіального боці листка у P. dubia, де про-

дихи розташовані на великій відстані один від 

одного — невеликий (див. таблицю).

Щодо розміру продихів, то зі зростанням 

висотного градієнта у рослин різних гірських 

систем він може збільшуватися [17] або зали-

шатися без змін [23]. У федранас помітного 

збільшення довжини продихів у досліджува-

них видів за висотним градієнтом не спостері-

гали (див. таблицю). Найдовші продихи має 

P. tunguraguae, яка зростає у середньогір’ї. Хо-

ча P. cinerea і P. dubia мають майже однакові за 

розміром продихи, зростаючи у нижньогір’ї і 

високогір’ї відповідно, дещо менші показни-

ки має високогірний вид.

Розташування замикаючих клітин проди-

хів відносно інших клітин епідерми у дослі-

джу ваних видів неоднакове. Так, P. cinerea має 

виступаючі продихи (рис. 2, А, D), у P. dubia 

(рис. 2, C, F) та P. tunguraguae (рис. 2, B, E) 

про дихи розташовані в одній площині з ос-

нов ними епідермальними клітинами.

В епідермі листка продихи зазвичай відділе-

ні один від одного, що запобігає їх контакту 

між собою. Проте більш ніж у 60 видів назем-

них рослин можуть утворюватися так звані клас-

тери продихів [35], коли продихи розташову-

ються групами з двох або більше та безпосе-

редньо контактують. Для представників ро ди-

ни Amaryllidaceae характерні 2 типи кластерів 

продихів — латерально або полярно об’єд нані 

продихи, з яких перший є більш поширеним 

Рис. 3. Утворення продихових кластерів: “non-contiguous cluster”-типу 

(А — абаксіальна поверхня P. cinerea; B — абаксіальна поверхня P. cinerea, 

поперечний переріз; C — адаксіальна поверхня P. dubia); “contiguous 

cluster”-типу (D — абаксіальна поверхня P. dubia)

Fig. 3. Stomatal clusters: “non-contiguous cluster”-type (А — the abaxial sur-

face of P. cinerea; B — the abaxial surface of P. cinerea, transversal section; 

C — the adaxial surface of P. dubia); “contiguous cluster”-type (D — the abaxial 

surface of P. dubia)
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[16]. При такому об’єднанні 2 продихи або 

більше можуть як контактувати (“contiguous 

cluster”), так і бути розділені побічними кліти-

нами (“non-contiguous cluster”) [35].

На абаксіальних поверхнях у P. cinerea і 

P. tunguraguae та на адаксіальній поверхні у 

P. dubia спостерігаються кластери продихів 

“non-contiguous cluster”-типу (рис. 3, А—C), 

на абаксіальній поверхні у P. dubia — кластери 

“contiguous cluster”-типу, (рис. 3, D).

Наявність хоча б однієї епідермальної клі-

тини між двома сусідніми продихами (у P. ci-

nerea та P. tunguraguae) гарантує оптимальний 

баланс між втратою води та асиміляцією вуг-

лекислого газу (“one cell spacing rule”) [35]. У 

P. dubia відзначено об’єднання у кластери до 

10 продихів. Продихові кластери спостеріга-

ються у рослин, які зростають у несприятли-

вих умовах [22], а їх наявність є функціональ-

ним механізмом для зберігання води [20].

Таким чином, у федранас адаптацією до 

змінного середовища високогір’я є мініміза-

ція втрати води — відкладення воску на побіч-

них клітинах при кутикулярній транспірації 

та утворення кластерів продихів при продихо-

вій транспірації.

Висновки

У листках рослин досліджених видів федранас 

відповідно до збільшення висоти зростання 

спостерігаються такі зміни: довжина листка 

зменшується, а ширина збільшується — най-

менше значення індексу листка має найбільш 

високогірний вид; перехід від увігнутої пери-

клінальної поверхні епідермальних клітин на 

адаксіальному боці до опуклої; перехід від не 

типового для амарилісових тетрацитного сто-

матотипу до типового аномоцитного; перехід 

від гіпостоматичних листків до амфістома-

тичних; збільшення щільності продихів на 

обох поверхнях листка; перехід від виступа-

ючих продихів до продихів, розташованих в 

одній площині з епідермою; збільшення про-

ди хового індексу; перехід продихових клас-

терів від “non-contiguous cluster”-типу до 

“conti guous cluster”-типу з полярним дотикан-

ням про дихів.

У досліджених видів відсутня залежність 

структури епідерми від розподілу рослин за 

висотним градієнтом.
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МАКРО- И МИКРОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ 

СТРОЕНИЕ ЛИСТЬЕВ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ 

РОДА PHAEDRANASSA RAVENNA (AMARYLLIDACEAE), 

СВЯЗАННОЕ С ВЫСОТОЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ

Цель — исследовать эпидерму листовой пластинки у 

растений 3 горных видов рода Phaedranassa Ravenna, 

отличающихся по размещению по высотному гради-

енту в Андах. 

Материал и методы. Объекты исследования — рас-

тения P. cinerea Ravenna, P. dubia (Kunth) J.F. Macbr., 

P. tunguraguae Ravenna. Поперечные срезы листьев де-

лали безопасной бритвой от руки по общепринятым 

методикам. Морфометрические исследования устьич-

ного аппарата и основных эпидермальных клеток 

проводили на отпечатках эпидермы, снятых с живых 

растений методом реплик с использованием бесцвет-

ного лака. В исследовании использовали световой и 

сканирующие микроскопы. Для характеристики фор-

мы эпидермальных клеток применяли классифика-

цию С.Ф. Захаревича (1954), для характеристики ды-

хательного аппарата — морфологическую клас си-

фикацию М.А. Барановой (1985).

Результаты. Определен индекс листа у растений ис-

следованых видов. Описан рельеф кутикулярной по-

верхности на абаксиальной и адаксиальной стороне 

листа. Приведены и проанализированы данные от но-

сительно формы, плотности и размера эпидермаль-

ных клеток. Определен стоматотип, тип расположе-

ния устьиц на поверхности листа и относительно 

поверхности эпидермы, плотность и размер устьиц. 

Описано образование устьичных кластеров разных 

типов. 

Выводы. У видов рода Phaedranassa адаптацией к 

условиям высокогорья является минимизация потери 

воды — отложение воска на побочных клетках при ку-

тикулярной транспирации и образование кластеров 

устьиц при устьичной транспирации. В листьях рас-

тений исследованных видов в соответствии с увеличе-

нием высоты произрастания наблюдаются следующие 

изменения: величина индекса листа уменьшается, а 

устьичного индекса —увеличивается; переход от во-

гнутой периклинальной поверхности эпидермальных 

клеток на абаксиальной стороне к выпуклой; переход 

от не типичного для амариллисовых тетрацитного 

стоматотипа к типичному аномоцитному; переход от 

гипостоматических листьев к амфистоматическим; 

уве личение плотности устьиц на обеих поверхностях 

листа; переход от выступающих устьиц к устьицам, 

расположенным в одной плоскости с эпидермой; пе-

реход устьичных кластеров от “non-contiguous cluster”-

типа к “contiguous cluster”-типу с полярным сопри-

косновением устьиц. У исследованных видов отсут-

ствует зависимость структуры эпидермы от распреде-

ления растений по высотным градиентам.

Ключевые слова: Phaedranassa cinerea Ravenna, P. dubia 

(Kunth) J.F. Macbr., P. tunguraguae Ravenna, лист, эпи-

дерма, устьице, высотный градиент.

A.I. Zhila, M.M. Marinyuk

M.M. Gryshko National Botanical Garden,

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

ELEVATION-RELATED MACRO- AND MICRO-

MORPHOLOGICAL LEAVES’ STRUCTURE OF 

SOME SPECIES OF THE GENUS PHAEDRANASSA 

RAVENNA (AMARYLLIDACEAE) 

Objective — to investigate the epidermis of leaf blade in 

plants of 3 mountain species of the genus Phaedranassa 

Ravenna, differing by a high-altitude gradient location in 

the Andes.

Material and methods. The objects of research are plants 

P. cinerea Ravenna, P. dubia (Kunth) J.F. Macbr., P. tun-

guraguae Ravenna. The transverse sections of leaves were 
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made by a safety razor manually according to generally 

accepted methods. Morphometric reserches of the sto-

matal apparatus and subsidiary cells were conducted on 

epidermal imprints taken from living plants using the rep-

lica method with colorless nail polish. The study used 

light and scanning microscopes. For description of epi-

dermal cells shape the classification of S.F. Zakharevich 

(1954) was used, for description of the respiratory appara-

tus the morphological classification of M.A. Baranova 

(1985) was used.

Results. The leaf index of investigated species plants was 

determined. The relief of the leaf cuticular surface of each 

species on the abaxial and adaxial side was described. Data 

of shape, density and size of epidermal cells were submitted 

and analyzed. The stomatotype, the type of stomata on and 

in relation to the leaf surface, the density and size of sto-

mata were determined. The formation of different stomatal 

clusters types in some Phaedranassa species was described.

Conclusions. The Phaedranassa’s adaptation to the re-

movable environment of highland is minimization of water 

loss by the deposition of wax on subsidiary cells during cu-

ticular transpiration and by the formation of stomatal clus-

ters affecting stomatal transpiration. In leaves of investi-

gated plants the following changes were observed in 

accordance to the increase of each growth height: the leaf 

index decreases, the stomatal index increased. Also transi-

tion from the concave periclinal surface of epidermal cells 

on the abaxial side to the convex, transition from a non-

typical for the Amaryllidaceae tetracite stomatotype to a 

typical anomocyte, transition from hypostomatic leaves to 

amphistomatic, the increase of stomata density on both 

leaf surfaces, the transition from protruding stomata to the 

stomata located in one level with an epidermis, transition 

of stomatal clusters from a “non-contiguous cluster” to a 

“contiguous cluster” type with polar contact of stomata 

were observed. The investigated Phaedranassa species have 

no dependence in the structure of the epidermis on the 

distribution of plants along the altitudinal gradient.

Key words: Phaedranassa cinerea Ravenna, P. dubia (Kunth) 

J.F. Macbr., P. tunguraguae Ravenna, leaf, epidermis, sto-

ma, altitudinal gradient.
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ОСОБЛИВОСТІ ОПУШЕННЯ РОСЛИН 
CALLUNA VULGARIS (L.) HULL ТА ЙОГО СОРТІВ

Мета — дослідити трихоми на стеблі та листках вересу звичайного (C. vulgaris (L.) Hull) і 10 його сортів, які на-
лежать до різних сортових груп.

Матеріал та методи. Однорічні пагони рослин вересу звичайного і його сортів досліджували за допомогою світ-
лових мікроскопів Stemi-2000-C і МБС-3 зі збільшенням у 40, 50 та 100 разів.

Результати. На листках вересу звичайного і його сортів наявні два типи трихом — прості та залозисті. Прості 
трихоми найчастіше розташовані на стеблі, вздовж краю листкової пластинки і жолобка, в який відкриваються 
продихи. 

Висновки. Довжина, щільність розташування на поверхні листка і стебла та напрямок росту трихом у вересу та 
його сортів відрізняються. Стеблові прості трихоми найчастіше розташовані щільніше, ніж листкові. Найдовші 
волоски на листку та стеблі — у рослин сорту H.E. Beale, найкоротші — у Golden Carpet. Найщільніше розташовані 
листкові та стеблові прості трихоми у сорту Silver Knight. Трихоми листка вересу та його сортів спрямовані акро-
скопно, трихоми стебла — хаотично у 6 сортів, базископно — у вересу звичайного і сорту Mullion, акроскопно — у 
двох сортів, майже горизонтально — у сорту Golden Carpet.

Ключові слова: верес звичайний, сорт, трихоми, стебло, листок.

Верес звичайний (Calluna vulgaris (L.) Hull) — 

рослина, поширена в Європі, частково — у Сибі-

ру, Малій Азії, північно-західній Африці та на 

Азорських островах [1]. В Україні ареал вересу 

звичайного охоплює Полісся, лісову смугу Кар-

пат, зрідка — суміжні райони Лісостепу [5].

Кущ зазвичай розлогий, заввишки від 40 см 

до 1 м. Листки дрібні, лускоподібні, зелені, за-

лишаються такими протягом року. На листках 

та стеблі є волоски (трихоми) — прості, які 

виконують функцію зменшення випарову-

вання вологи, і залозисті, котрі беруть участь 

у виділенні речовин. Також трихоми відігра-

ють важливу роль у закриванні жолобка на 

аб аксіальній поверхні листка ерікоїдного ти-

пу, до якого належить листок вересу [6]. 

Верес звичайний характеризується вели-

кою сортовою різноманітністю. Офіційно за-

реєстровано близько 800 сортів [7]. Сорти від-

різняються за габітусом, забарвленням лист-

ків, формою та забарвленням квіток. Сортам 

вересу притаманна різна густота опушення 

стебла і листків. 

На ділянці «Вересовий сад» у Національ-

ному ботанічному саду імені М.М. Гришка 

зростають верес звичайний та близько 50 його 

сортів зі звичайними квітками, як у виду, не-

розкривними і махровими та зеленими, золо-

тистими і сріблястими листками. За габітусом 

представлені рослини з прямим ростом, ґрун-

топокривні, розлогі.

Матеріал та методи

Об’єктом дослідження були однорічні пагони 

рослин вересу звичайного та 10 його сортів 

('H.E. Beale', 'Dirry', 'Bonita', 'Silver Knight', 

'Red Star', 'Winter Red', 'Golden Carpet', 'Ali-

cia', 'Golden Wonder', 'Mullion'), предметом — 

відмінності в опушенні стебла і листків цих 

рослин.

Використовували метод мікроскопічного до-

слідження із застосуванням світлових мік ро-

скопів Stemi-2000-C та МБС-3 зі збільшенням  

у 40, 50 та 100 разів. Мікропрепарати виготов-

ляли з живих рослин за загальноприйнятими 

методиками [3]. Трихоми описували згідно з 

«Ілюстрованим довідником з морфології квіт-

кових рослин» [2].
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Результати та обговорення

Листки вересу дрібні, майже тригранні, з тупою 

верхівкою, при основі стрілоподібні, розта шо-

вані в чотири ряди, сидячі, завдовжки 1,5— 

2,5 мм, завширшки 0,3—0,5 мм [1]. На ниж ній 

поверхні листка розташований жолобок, по-

верхня якого вкрита епідермісом з продихами. 

Ззовні жолобок вкритий волосками [6]. Лист-

ки вересу звичайного та досліджуваних сортів 

однако во го розміру. Основа лист ка вересу зви-

чайного і сортів має трикутну виїмку, яка на-

гадує стрілу. Найглибшу виїмку спостерігали 

у листків, розташованих нижче на пагоні. 

Опушення листка вересу утворене двома 

типами трихом: простими, або криючими, і 

залозистими. Залозисті трихоми багатоклі-

тинні та мають булавоподібну форму [6]. Про-

сті трихоми одноклітинні, безбарвні, прозорі, 

з потовщеною шипуватою клітинною оболон-

кою. Во ни розташовані переважно по краю 

листкової пластинки, вздовж жолобка, в який 

відкриваються продихи, та на внутрішній по-

верхні жолобка. Досліджено прості трихо-

ми, розташо вані по краю листкової пластин-

ки і вздовж жолобка на абаксіальній поверхні 

листка. За В.Ф. Раздорським [4], волоски мо-

жуть бути пристосуванням рослини до метео-

рологічних умов, послаблюючи дію вітру, що 

висушує рослину, і зменшуючи транспірацію 

листків.

Довжина простих трихом на листках вересу 

звичайного становить у середньому 114,42 мкм. 

Вони спрямовані переважно акроскопно, роз-

ташовані не дуже щільно. Довжина трихом на 

стеблі у середньому дорівнює 133,11 мкм, во-

ни довші, ніж трихоми на листках. На стеблі 

трихоми розташовані щільно, спрямовані пе-

реважно донизу.

Сорт Golden Wonder належить до групи 

мах рових сортів із рожевими квітками. Лист-

ки жовто-зелені. Кущ росте прямо, заввишки 

30—45 см. Прості трихоми на листку довші 

порівняно з іншими сортами — 296,98 мкм 

(рис. 1), розташовані по краю листка нещіль-

но, спрямовані акроскопно. Вони довші, ніж 

трихоми у C. vulgaris. Однорічні нездере  в’я ні лі 

пагони 'Golden Wonder' рожевого забар влення, 

трихоми в середньому завдовжки 235,67 мкм, 

розташовані щільно, спрямовані хаотично. 

Сорт Bonita належить до групи нерозкрив-

них, бруньки яскраво-рожеві, листки мають 

жовто-оранжеве забарвлення, взимку — брон-

зове. Кущ розлогий, 26—30 см заввишки. 

Прос ті трихоми на листках коротші, ніж у 

рослин C. vulgaris, середня їх довжина — 

44,26 мкм, спрямовані акроскопно, розташо-

вані нещіль но. Трихоми на стеблі також ко-

ротші порівняно з такими у виду, їх середня 

довжина — 91,46 мкм. Це один з найнижчих 

показників серед рослин досліджуваних сор-

тів. На стеблі трихоми розташовані щільно, 

спрямовані переважно догори.

Ґрунтопокривний сорт Dirry характеризу-

ється низьким приземкуватим ростом, квітки 

такі самі, як у виду, листки темно-зелені. Кущ 

заввишки 10—15 см. Середня довжина трихом 

Рис. 1. Довжина простих трихом на листках та стеблах Calluna vulgaris та 10 його сортів

Fig. 1. The length of covering trichomes of leaves and stem of Calluna vulgaris and its 10 cultivars
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Сорт Alicia належить до групи нерозкрив-

них із білими бруньками. Кущ росте прямо, 

заввишки 26—30 см. Трихоми часто роз та шо-

вані по дві, завдовжки в середньому 53,59 мкм, 

спрямовані акроскопно, не дуже щільно. 

Трихоми на стеблі завдовжки в середньому 

145,76 мкм, розташовані щільно, спрямовані 

хаотично. 

Сорт Golden Carpet належить до групи ґрун-

топокривних. Має квітки лавандового забарв-

лення, золотисті листки, восени — червоні. Кущ 

заввишки 10—15 см. Довжина простих три-

хом, розташованих по краю листків, стано-

вить у середньому 40,7 мкм. Вони спрямовані 

акроскопно, розташовані нещільно, іноді — 

поодиноко або по дві. Середня довжина три-

хом на стеблі — 57,22 мкм. Це найменше зна-

чення довжини простих трихом на листках та 

стеблі серед рослин досліджуваних сортів та 

менше, ніж у рослин вересу звичайного. Три-

хоми на стеблі розташовані щільно, спрямо-

вані майже горизонтально.

Сорт H.E. Beale має розлогий кущ 26—30 см 

заввишки, із темно-зеленим забарвленням 

листків. Квітки махрові, світло-рожеві, у дов-

гих китицях. У цього сорту середня довжина 

трихом на листках є найбільшою серед рос-

лин досліджуваних сортів, та більшою, ніж у 

рослин вересу звичайного, — 637,98 мкм. Три-

хоми спрямовані акроскопно, розташовані 

щільно по краю листкової пластинки, наявні 

вздовж жолобка, в який відкриваються про-

дихи (рис. 2). Середня довжина трихом на 

стеблі — близько 450,27 мкм, вони розташо-

вані щільно та спрямовані переважно акро-

скопно (рис. 3). Це найдовші трихоми на стеблі 

серед рослин досліджуваних об’єктів. 

Кущ сорту Mullion заввишки 16—20 см, із 

подушкоподібним габітусом. Квітки нагаду-

ють такі вересу звичайного. Трихоми, розта-

шовані по краю листка, різної довжини (се-

редня довжина — 172,39 мкм). Вони спря-

мовані переважно акроскопно, розташовані 

не щільно, іноді — по дві. Також трихоми роз-

ташовані вздовж жолобка, в який відкрива-

ються продихи. Трихоми стебла завдовжки в 

середньому 75,58 мкм, тобто більше ніж удвічі 

Рис. 2. Трихоми вздовж жолобка із продихами на 

листку Calluna vulgaris 'H.E. Beale'

Fig. 2. Trichomes along the grooves with stomata on the 

leaf of Calluna vulgaris 'H.E. Beale'

Рис. 3. Трихоми на стеблі Calluna vulgaris 'H.E. Beale'

Fig. 3. Trichomes on the stem of Calluna vulgaris 'H.E. Beale'

на листках — 58,06 мкм, вони спрямовані пе-

реважно догори, розташовані нещільно по краю 

листка. Трихоми на стеблі спрямовані хаотич-

но, середня їх довжина досягає 67,23 мкм. Роз-

ташовані на стеблі нещільно. 
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трихоми. Довжина і напрямок росту волосків у 

рослин виду та сортів відрізняються. Стеблові 

прості трихоми найчастіше розташовані щіль-

Рис. 4. Трихоми на листку Calluna vulgaris 'Silver Knight'

Fig. 4. Trichomes on the leaf of Calluna vulgaris 'Silver 

Knight'

Рис. 5. Трихоми на стеблі Calluna vulgaris 'Silver Knight'

Fig. 5. Trichomes on the stem of Calluna vulgaris 'Silver 

Knight'

коротші за такі по краю листкової пластинки. 

Спрямовані переважно базископно, розташо-

вані щільно.

Сорт Red Star належить до групи махрових 

сортів. Має яскраво-червоні квітки. Кущ роз-

логий, 30—45 см заввишки, із темно-зеленими 

листками. Трихоми по краю листкової плас-

тинки завдовжки в середньому 225,26 мкм, 

розташовані нещільно, спрямовані переваж-

но акроскопно. Стебло щільно вкрите про-

зорими трихомами завдовжки в середньому 

142,15 мкм, які спрямовані хаотично, розта-

шовані щільно.

Сорт Silver Knight відрізняється сизуватим за-

барвленням листків та стебла через значне опу-

шення. Квітки лавандового забарвлення. Кущ рос-

те прямо. Листки взимку червоніють і тьмяніють. 

Трихоми завдовжки в середньому 324,35 мкм, 

розташовані дуже щільно не лише по краю лист-

кової пластинки, а і по всій поверхні листка. 

Спрямовані переважно акроскопно (рис. 4). Се-

редня довжина трихом на стеблі — 355,29 мкм, 

вони спрямовані хаотично і вкривають майже 

всю поверхню пагона (рис. 5).

Сорт Winter Red характеризується яскра во-

жовтим забарвленням листків влітку і чер во-

ним узимку. Кущ росте прямо. Квітки лілові. 

Трихоми на листку завдовжки в середньому 

140,33 мкм, розміщені щільно, в основному по 

краю листкової пластинки. Трихоми на стеблі 

завдовжки в середньому 238,83 мкм, спрямо-

вані хаотично, розміщені не дуже щіль но. 

Таким чином, довжина трихом на листку 

рослин вересу звичайного та його сортів Bo-

nita, Dirry, Alicia, Golden Carpet, Silver Knight 

і Winter Red менша, ніж довжина трихом на 

стеблі, а у сортів Golden Wonder, H.E. Beale, 

Mullion, Red Star трихоми на листку довші, 

ніж трихоми на стеблі. 

У рослин сорту H.E. Beale найдовші трихо-

ми на стеблі та листку порівняно з рослинами 

виду і досліджуваних сортів, а у рослин сорту 

Golden Carpet — найкоротші. 

Висновки

Рослини вересу звичайного та його сортів міс-

тять на листках і стеблах прості та залозисті 
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ніше, ніж листкові. Найдовші листкові та стеб-

лові трихоми — у рослин сорту H.E. Beale, най-

коротші — у рослин сорту Golden Carpet. Най-

щільніше розташовані листкові та стеблові прос-

ті трихоми у сорту Silver Knight. Трихоми на 

листку спрямовані у вересу звичайного та його 

сортів акроскопно, трихоми на стеблі — хаотич-

но у 6 сортів, базископно — у вересу звичайного 

і сорту Mullion, акроскопно — у двох сортів, 

майже горизонтально — у сорту Gol den Carpet.

Виявлені особливості в опушенні стебла та 

листків можна використовувати для ідентифі-

кації сортів. Необхідно дослідити зв’язок цих 

особливостей із посухостійкістю.
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ОСОБЕННОСТИ ОПУШЕНИЯ РАСТЕНИЙ 

CALLUNA VULGARIS (L.) HULL И ЕГО СОРТОВ

Цель — исследовать трихомы на стебле и листьях ве-

реска обыкновенного (C. vulgaris (L.) Hull) и 10 его 

сортов, принадлежащих к разным сортовым груп-

пам.

Материал и методы. Однолетние побеги растений 

вереска обыкновенного и его сортов исследовали с 

помощью световых микроскопов Stemi-2000-C и 

МБС-3 с увеличением в 40, 50 и 100 раз.

Результаты. На листьях вереска обыкновенного и 

его сортов имеются два типа трихом — простые и же-

лезистые. Простые трихомы чаще всего расположе-

ны на стебле, вдоль края листовой пластинки и же-

лобка, в который открываются устьица.

Выводы. Длина, плотность расположения на по-

верхности листа и стебля и направление роста три-

хом у вереска и его сортов отличаются. Простые три-

хомы на стебле чаще всего расположены более 

плотно, чем на листе. Самые длинные волоски на ли-

сте и стебле — у растений сорта H.E. Beale, самые ко-

роткие — у растений сорта Golden Carpet. Наиболее 

плотно простые трихомы расположены на листе и 

стебле у сорта Silver Knight. Трихомы листа у вереска 

и его сортов направлены акроскопно, трихомы стеб-

ля — хаотично у 6 сортов, базископно — у вереска 



55ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 4

Особливості опушення рослин Calluna vulgaris (L.) Hull та його сортів

обыкновенного и сорта Mullion, акроскопно — у двух 

сортов, почти горизонтально — у сорта Golden Carpet.

Ключевые слова: вереск обыкновенный, сорт, трихо-

мы, стебель, лист.

M.S. Kuznetsova, T.B. Vakulenko

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

FEATURES OF THE PUBESCENCE 

OF CALLUNA VULGARIS (L.) HULL PLANTS 

AND ITS CULTIVARS

Objective — to study the trichomes of the stem and leaves 

of the common heather (C. vulgaris (L.) Hull) and  its cul-

tivars belonging to different cultivars groups.

Material and methods. Annual shoots of heather and its 

cultivars were examined under light microscopes Stemi-2000-C 

and MBS-3, increasing by 40, 50 and 100 times.

Results. There are two types of trichomes on the leaves 

of the heather of ordinary and investigated cultivars — 

simple and glandular. Simple trichomes are most often 

located on the stem and along the edge of the leaf blade 

and groove, which opens the stomata.

Conclusions. Length, density of location on the surface 

of the leaf and stem and the direction of growth of tri-

chomes in heather and its cultivars differ. Simple tri-

chomes on the stem are located more densely than on the 

leaf. The longest trichomes of the leaf and stem are on 

plants of the cultivar 'H.E. Beale', the shortest — on plants 

of the cultivar 'Golden Carpet'. Simple trichomes are lo-

cated the most densely on the cultivar 'Silver Knight'. The 

trichomes of the leaf are directed acroscopically on the 

heather and its cultivars, the trichomes of the stem are 

chaotic on 6 cultivars. They are directed basically on the 

common heather and on cultivar 'Mullion', acroscopi-

cally — on two cultivars and almost horizontally — on the 

'Golden Carpet'.

Key words: common heather, cultivar, trichomes, stem, leaf.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПИЛКУ PICEA ABIES (L.) KARST. 
У НАСАДЖЕННЯХ КРИВОРІЖЖЯ

Мета — проаналізувати якість пилку Picea abies (L.) Karst. у насадженнях, які зазнають різного впливу аеротехно-

генного забруднення в умовах великого промислового міста у степовій зоні.

Матеріал та методи. Об’єктом вивчення був пилок 30—40-річних дерев Р. abies із дев’яти насаджень, вісім з 

яких розташовані приблизно по всій довжині м. Кривого Рогу (120 км) з різним рівнем техногенного забруднення, 

одне — за його межами (контрольне). 

Результати. Найвищою життєздатністю (79,9 %), фертильністю (86,3 %) та максимальними розмірами пил-

кових зерен характеризувалися рослини з позаміського насадження, а найменшою (48,3 і 46,5 % відповідно) — дерева 

в насадженнях біля промислового підприємства «АрселорМіттал Кривий Ріг», їх пилок мав мінімальні розміри. Ви-

явлено широкий спектр тератоморфних змін пилку та аномалії пилкових трубок при пророщуванні пилку в лабора-

торних умовах. Установлено загальну закономірність — зменшення якості та збільшення кількості аномального пил-

ку у рослин Р. abies, які зазнають вплив вихлопних газів автотранспорту і викидів металургійних підприємств 

м. Кривого Рогу.

Висновок. Частоту аномалій пилку та пилкових трубок Р. abies можна використовувати для індикації аеротех-

ногенного забруднення в промислових містах України.

Ключові слова: Picea abies, життєздатність пилку, аномалії, пилкові трубки, степова зона, урботехногенне середо-

вище.
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У сучасних умовах техногенне забруднення 

великих промислових міст вважають одним з 

важливих чинників довкілля, який може сут-

тєво змінювати функціонування рослинного 

організму. Окремі види рослин дуже чутливі 

до впливу аерополютантів, що дає підставу 

для використання їх як індикаторів забруд-

нення атмосфери [1]. До таких рослин відно-

сять хвойні, які широко представлені в зелених 

насадженнях промислових міст [3, 16]. Оскіль-

ки деревні рослини впродовж багатьох років 

зростають у місцях висадки, це дає змогу ви-

вчати їх реакцію на вплив забрудненого се-

редовища протягом тривалого часу на різних 

рівнях — від генетичного до рівня ор га ніз му 

[5]. У степовій зоні України хвойні зростають 

за межами природного ареалу і змушені адап-

туватися до несприятливого кліматичного ре-

жиму, а в умовах індустріальних центрів — та-

кож до техногенно забрудненого середовища. 

Їх біоекологічний потенціал порівняно з при-

родними видами дещо знижений, тому гене-

ративна сфера цих інтродуцентів є чутливі-

шою до змін довкілля [14]. Більшість видів 

роду Picea характеризуються невисокою стій-

кістю до умов урботехногенного середовища 

[10]. У насадженнях промислових міст степо-

вої зони України ці види, зокрема P. abies (L.) 

Karst., активно почали використовувати у 

другій половині ХХ ст.

В урботехногенному середовищі під впли-

вом аерополютантів у P. abies пошкоджується 

хвоя, знижується тривалість життя, життє здат-

ність та якість пилку, збільшується кількість 

аномальних пилкових зерен [8]. Негативний 

вплив аерополютантів на життєздатність пил-

ку посилюється в період випадання туманів 

і кислих дощів [2]. За таких умов у хвойних 

збільшується частота патологій під час мікро-

спорогенезу [4]. Зниження якості пилку за 
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значного забруднення середовища призво-

дить до втрати урожаю шишок та зменшення 

насіннєвої продуктивності [5]. Дослідження 

стійкості репродуктивної сфери P. аbies до 

впливу урботехногенного середовища в степо-

вій зоні вперше було проведено на південно-

му сході України, де цей інтродуцент мало по-

ширений [8]. У містах Правобережного Сте пу, 

зокрема у Кривому Розі, де валовий викид в 

атмосферу токсичних газів і аерозолів переви-

щує 0,5 млн тонн на рік цей вид значно поши-

рений [6, 9]. Наявність насаджень 30—40-річ-

ного віку в різних частинах м. Кривого Рогу 

дає змогу об’єктивно визначити сукупний вплив 

на генеративну сферу P. abies.

Мета роботи — проаналізувати якість пилку 

Picea abies (L.) Karst. у насадженнях, які зазна-

ють різний вплив аеротехногенного забруд-

нення в умовах великого промислового міста 

в степовій зоні.

Матеріал та методи 

Матеріал для дослідження — пилок Р. abies, 

свіжозібраний у період масового розкриття 

стробілів навесні 2016 р. Збирали по 3 зразки з 

10 дерев 30—40-річного віку в дев’яти наса-

дженнях, вісім з яких були розташовані при-

близно по всій довжині м. Кривого Рогу (126 км) 

в трьох районах (Тернівському, Покровському 

та Металургійному) і зазнавали вплив вихлоп-

них газів автотранспорту: біля проїзної части-

ни з інтенсивним автотранспортним рухом по 

вул. Черкасова (ділянка № 5), вул. Ватутіна 

(№ 6), проспекту Металургів (№ 7). Два наса-

дження, розташовавні біля Північного гір ни-

чо-збагачувального комбінату (ПівнГЗК) і ме-

талургійного комбінату ПАТ «АрселорМіттал 

Кривий Ріг» (ділянки № 8 і 9), зазнавали вплив 

емісій цих підприємств. Три насадження — з 

відносно фоновим рівнем урботехногенного 

забруднення: парк Героїв АТО (ділянка № 4), 

парк «Шахтарський» (№ 3), дендрарій Криво-

різького ботанічного саду НАН України (ді-

лянка № 2). Насадження, розташоване в сіль-

ській місцевості на відстані понад 50 км від 

м. Кривого Рогу, не зазнавало вплив аеропо-

лютантів. Його розглядали як контрольне, в 

якому рослини реагували на несприятливі 

природно-кліматичні умови степової зони.

У 100 пилкових зерен одного зразка визна-

чали морфометричні параметри тіла і повіт-

ряних мішків, вимірювали мікрометром ши-

рину та довжину, виявляли кількість і спектр 

аномального пилку. Ці дослідження проводи-

ли з використанням мікроскопа Carl Zeiss Pri mo 

Star (400). Вимірювання пилку здійснювали в 

програмі AxioVision.

Вміст крохмалю у пилку, як показник його 

фертильності, визначали в розчині ацетокар-

міну за інтенсивністю забарвлення [10]. Жит-

тєздатність пилку (у трьох повторностях) вста-

новлювали, пророщуючи його у 15 % розчині 

сахарози за температури 25 °С. Через 2—3 дні 

підраховували кількість зерен, які утворили 

трубки. У 100 пророслих пилкових зерен ви-

мірювали довжину пилкових трубок. Типи ано-

малій пилку і пилкових трубок Р. abies визна-

чали, використовуючи класифікації, наве де-

ні у працях Н.Е. Носкової (2006), І.І. Корши-

кова (2014), Н.А. Калашник (2012), С.С. Ту -

пі цина (2015). Статистичну обробку даних 

проводили за допомогою пакета програм МС 

Еxcel.

Статистичну значущість відмінності показ-

ників визначали за t-критерієм Стьюдента.

Результати та обговорення

Порівняно з рослинами контрольного наса-

дження за довжиною, довжиною і висотою 

тіла пилкових зерен пилок рослин з дендра-

рію КБС у середньому був меншим на 1,9, 1,8, 

і 1,5 % (рис. 1). Коефіцієнт варіації морфо-

метричних показників пилку у рослин з конт-

рольного насадження становив 7,1—11,4 %, 

що відповідає низькому рівню мінливості. 

Найменші за розмірами пилкові зерна вияв-

лено у рослин у насадженні біля металургій-

ного комбінату «АрселорМіттал Кривий Ріг»: 

довжина пилку — 79,8—107,6 мкм, довжина 

тіла — 42,2—84,1 мкм, висота тіла — 39,3—72,4 

мкм, що відповідно на 25,8 , 34,2 та 29,5 % 

було менше, ніж у дерев з контрольного наса-

дження. Дещо більшими були показники у 

дерев Р. abies, які зростали біля ПівнГЗК, що 
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пояснюється впливом емісій на рослини у 

2015—2016 рр. Біля автошляхів (№ 5—7) мор-

фометричні показники пилку в середньому 

були меншими на 10,9, 15,9 і 14,5 % порівняно 

з контролем, що свідчить про негативну дію 

вихлопних газів автотранспорту на генератив-

ну сферу рослини. 

Найбільші повітряні мішки пилкових зерен 

зафіксовано також у рослин з контрольного 

насадження (рис. 2): довжина (39,1—55,2 мкм) 

і висота (43—67,4 мкм) мішків перевищували 

аналогічні показники рослин з денд рарію КБС 

відповідно на 1,3 та 2,1 %. Розміри повітряних 

мішків у рослин з насаджень біля доріг (№ 5—7) 

та металургійних підприємств (№ 7 і 8) у се-

редньому були меншими (дов жина на 16,2 і 

23,2 %, висота 19,4 і 26,3 %) порівняно з пил-

ком рослин насадження № 1. 

Отримані дані відповідають результатам 

І.В. Макогон (2012) та Y. Zirui (2014) [7, 15]. У 

рослин паркових насаджень (№ 2—4) діапа-

зон розміру пилку та повітряних мішків був 

набагато більшим порівняно з рослинами, які 

зазнавали вплив емісій металургійного та гір-

ничо-збагачувального комбінату (№ 7 і 8).

Найвищий показник фертильності пилку 

виявлено у рослин з контрольної ділянки (86,3 %), 

а найменший (46,5 %) — у рослин, які зроста-

ють поблизу підприємства «АрселорМіттал Кри-

вий Ріг» (рис. 3). Установлено загальну зако-

номірність: найбільша кількість фертильного 

та життєздатного пилку — у рослин з паркових 

насаджень і дендрарію КБС, а найменша — 

з найбільш забруднених територій біля про-

мислових підприємств. 

У рослин Р. abies виявлено незрілий, де-

формований і дегенеруючий пилок, а також 

пилкові зерна з аномаліями, які відповідали 

типам, описаним у літературі [4, 7, 11, 13]. На 

частку недорозвиненого, деформованого і де-

генеруючого пилку у рослин із 8 насаджень 

припадало 6,4—21,2 %, у дерев з контрольно-

го насадження — 1,4 %, що у 4,6 разу менше 

порівняно з рослинами з дендрарію КБС. У 

рослин з контрольного насадження відзначе-

но найменшу частку пилку з аномаліями — 

3,5 %, що у 2,6 разу менше, ніж у дерев з денд-

Рис. 1. Морфометричні показники пилкових зерен 

рослин P. abies у насадженнях м. Кривого Рогу (№ 2–9) 

і за його межами (№ 1)

Fig. 1. The morphometric parameters of pollen grains of 

P. abies plants in Kryvyi Rih plantations (N 2—9) and 

outside the city (N 1)
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Рис. 2. Морфометричні показники повітряних мішків 

у пилку рослин P. abies у насадженнях м. Кривого 

Рогу (№ 2—9 ) та за його межами (№ 1)

Fig. 2. The morphometric parameters of air bags of pollen 

of P. abies plants in Kryvyi Rih plantations (N 2—9) and 

outside the city (N 1)
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рарію КБС та у 6,3 і 9,4 разу — порівняно з 

рослинами з пришляхових насаджень та біля 

промислових підприємств. Серед аномалій 

розвитку пилку у рослин на відносно малоза-

бруднених аерополютантами ділянках (поза-

міське насадження, КБС, парк «Шахтарський» 

та парк Героїв АТО) траплявся «карликовий» 

(1,0—1,2 %) та «гігантський» (0,2—0,4 %) пи-

лок. У «карликового» і «гігантського» пилку 

довжина пилку становить відповідно 38,3—

62,4 і 145,1—152,3 мкм, довжина тіла — 26,9—

38,6 та 118,1—128,3 мкм, висота тіла —19,5—

33,2 і 111,7—125,9 мкм, довжина повітряних 

мішків — 10,2—26,7 та 62,8—76,4 мкм, висота — 

14,7—28,6 і 81,2—94,3 мкм. Із порушень, по-

в’язаних з розвитком повітряних мішків, тра-

плялися великі та малі повітряні мішки щодо 

тіла — відповідно 0,2—0,4 і 0,1—0,2 %, із ано-

малій пилку, пов’язаних з розмірами та наяв-

ністю мішків, різні розміри — 0,2—0,8 %, один 

мішок — 0,1—0,2 %, відсутність мішків — 0,1—

0,3 %. У рослин з парку «Шахтарський» та 

парку Героїв АТО виявлено пилок з трьома і 

чотирма мішками (0,3 %) та пилок комірцевої 

форми (0,1 %).

Більший рівень аномалій пилку відзначено 

у рослин з насаджень біля доріг з високим ав-

тотранспортним рухом та поблизу промисло-

вих підприємств. Так, частота «карликового» 

та «гігантського» пилку становила відповідно 

2—3,2  і 1,1—2,1 %, великих повітряних міш-

ків щодо тіла — 0,3—2,4 %, малих повітряних 

мішків — 0,2—0,6 %, різних розмірів мішків — 

0,7—2,8 %, наявності одного мішка — 0,5—1,2 %, 

3—4 мішків — 0,4—0,8 %, відсутності мішків — 

0,4—0,8 %. Виявлено нові види тератоморф-

ного пилку порівняно з малозабрудненими ді-

лянками: мішки, які зрос лися, — 0,1—0,3 %, 

комірцеву форму — 0,2—0,5 %, лінзоподібну 

фор му — 0,3—0,7 %, «бахрому» замість тіла та 

повітряних мішків — 0,1—0,7 %. Отже, у рос-

лин Р. abies, котрі зазнають вплив вихлопних 

газів автотранспорту та викидів металургій-

них підприємств м. Кривого Рогу, утворюва-

лося значно більше аномальних пилкових зе-

рен і більше форм аномалій, ніж у дерев з 

контрольного насадження.

Пилок рослин з максимальними розмірами 

відзначався найбільшою життєздатністю при 

пророщуванні порівняно з деревами з міні-

мальними розмірами пилкових зерен, яких бу-

ло значно більше в насадженнях, які зазнавали 

вплив емісій промислових підприємств. Так, 

на ділянці № 1 частка життєздатних пилкових 

зерен становила 79,9 %, а на ділянці № 9 — 48,3 %. 

Довжина пилкових трубок при пророщуванні 

пилку варіювала від 47,7 до 249,4 мкм. У дерев 

з природних популяцій Р. abies у Фінляндії 

життєздатність пилку становила 62—98 %, а 

довжина пилкових трубок — 37—252 мкм [17]. 

У дерев, які зростали біля промислових під-

приємств, довжина пилкових трубок у серед-

ньому дорівнювала 71,2 мкм, а у дерев з наса-

джень парків і КБС — 150,7 мкм. 

Виявлено п’ять типів аномалій росту пилко-

вих трубок: стовщення, викривлення, дорсо-

вентральне проростання пилкових зерен, роз-

галуження за типом «оленячі роги», утворення 

двох трубок у дорсальній частині пилку, раніше 

описані для пилку Pinus pallasiana та інших 

ви дів хвойних [4, 7, 11, 13]. Усі зазначені типи 

аномалій пилкових трубок при лабораторному 
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пророщуванні пилку з різною частотою трапля-

лися у дерев Р. abies з різних насаджень. Частка 

аномалій першого, другого і третього типу ста-

новила відповідно 0,2, 1,4 та 0,4 % у пилку рос-

лин з контрольного насадження, 4,9, 3,2 і 2,1 % 

— у пилку рослин з насаджень біля автомагі-

стралей, 7,6, 6,1 та 4,6 % — у пилку рослин з на-

саджень біля «АрселорМіттал Кривий Ріг», що 

відповідно в 24,5, 2,3, 5,3 і 38,0, 4,4 і 11,5 разу 

перевищувало контрольні показники. Найбіль-

шу частоту пилкових трубок з розгалуженням 

типу «оленячі роги» встановлено у рослин з на-

садження біля ПівнГЗК — 8,4 %, тоді як у наса-

дженні біля «АрселорМіттал Кривий Ріг» таких 

було 5,7 %. Найменший показник (0,9 %) вияв-

лено у рослин з насадження № 1. 

При пророщуванні пилку в лабораторних 

умовах найбільшу частоту пилкових трубок 

відзначено у рослин Р. abies з насадження біля 

«АрселорМіттал Кривий Ріг» — 29,5 %, що в 

7 разів більше порівняно з рослинами з контр-

ольного насадження та у 2,3 разу менше по-

рівняно з рослинами з дендрарію КБС. Висо-

ку частоту аномалій пилкових трубок уста-

новлено для рослин, які зростали біля авто-

магістралей, — у 5,3 разу більше порівняно з 

контрольним показником.

 Таким чином, збільшення рівня аеротехно-

генного забруднення призводить до зростан-

ня частки пилку зі зменшеними пилковими 

трубками та частоти їх аномалій. Це спричи-

няє зменшення кількості повноцінного на-

сіння у рослин, які зазнають значний вплив 

викидів промислових підприємств.

Висновки

На процеси формування і розвитку пилку 

Р. abies негативно впливають екологічні чин-

ники урботехногенного середовища великого 

промислового міста у степовій зоні України, 

що виявляється зменшенням кількості фер-

тильного пилку, збільшенням частоти терато-

морфних типів пилкових зерен, їх повітряних 

мішків і пилкових трубок при пророщуванні 

пилку в лабораторних умовах.

У рослин, які зазнають надмірний вплив ви-

хлопних газів автотранспорту та особливо ви-

кидів великих промислових підприємств, ви-

явлено значно більшу кількість аномальних 

пилкових зерен та появу нових типів порівня-

но з деревами з малозабруднених насаджень: 

без міш ків, мішки, які зрослися, «бахрома» за-

мість тіла та мішків, комірцева і лінзоподібна 

форма. У рослин, які зростають біля металургій-

них підприємств, у 7 разів збільшується част ка 

пилку з аномальними пилковими трубками при 

пророщуванні в лабораторних умовах порівня-

но з рослинами з контрольного насадження. 

Частоту аномалій пилкових зерен Р. abies, а 

також патологій розвитку пилкових трубок при 

пророщуванні пилку можна використовувати 

для індикації аеротехногенного забруд нення 

середовища в промислових містах Ук раїни.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫЛЬЦЫ PICEA ABIES (L.) 

KARST. В НАСАЖДЕНИЯХ КРИВОРОЖЬЯ

Цель — проанализировать качество пыльцы Picea abies (L.) 

Karst. в насаждениях, которые подвергаются разному 

влиянию аеротехногенного загрязнения в условиях 

крупного промышленного города в степной зо не.

Материал и методы. Объектом изучения была пыль-

ца 30—40-летних деревьев Р. abies из девяти насажде-

ний, восемь из которых расположены примерно по 

всей длине г. Кривого Рога (120 км) с разным уровнем 

техногенного загрязнения, одно — за его пре делами 

(контрольное). 

Результаты. Наибольшей жизнеспособностью (79,9 %), 

фертильностью (86,3 %) и максимальными размера-

ми пыльцевых зерен характеризуются растения из на-

саждения за пределами города, а наименьшей (48,3 и 

46,5 % соответственно) — деревья в насаждениях возле 

промышленного предприятия «АрселорМиттал Кри-

вой Рог», их пыльца имела минимальные размеры. 

Выявлены широкий спектр тератоморфных измене-

ний пыльцы и аномалии пыльцевых трубок при про-

ращивании пыльцы в лабораторных условиях. Уста-

новлена общая закономерность — уменьшение качест ва 

и увеличение количества аномальной пыль цы у рас-

тений Р. abies, подвергающихся воздействию выхлоп-

ных газов автотранспорта и выбросов металлургиче-

ских предприятий г. Кривого Рога.

Вывод. Частоту аномалий пыльцы и пыльцевых 

тру бок Р. abies можно использовать для индикации 

аеротехногенного загрязнения в промышленных го-

родах Украины. 

Ключевые слова: Picea abies, жизнеспособность пыль-

цы, аномалии, пыльцевые трубки, степная зона, урбо-

техногенная среда.
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DESCRIPTION OF POLLEN OF PICEA ABIES (L.) 

KARST. IN KRYVORIZHZHYA PLANTATIONS

Objective — to analyse is of pollen quality of Picea abies 

(L.) Karst. in plantations that are exposed to various aero-

technogenic pollution in the conditions of a large indus-

trial city of the steppe zone.

Material and methods. The object of the study is pollen 

30—40 year old trees P. abies of nine plantings, eight of 

which were selected nearly the entire length of Kryviy Rih 

(120 km) with different levels of pollution and one  — out-

side (control).

Results. It has been established that the highest viability 

(79.9 %), fertility (86.3 %) and a maximum size of pollen 

grains from plants characterized by non-urban spaces, and 

the lowest (48.3 and 46.5 % respectively) — in tree planta-

tions at industrial enterprises "ArcelorMittal Kryviy Rih" 

pollen which had a minimum size. We have identified a 

wide range of teratomorfic changes of abnormal pollen 

and abnormal pollen tubes at germination in the labora-

tory. General pattern was observed: decreasing quality and 

increasing the number of abnormal pollen in plants P. abies, 

affected by vehicle exhaust and emissions of the metallur-

gical enterprises Kryviy Rih. 

 Conclusion. It’s proposed to use the frequency of ab-

normalities of the pollen and pollen tubes P. abies to indi-

cate aerotechnogenic pollution in the industrial cities of 

Ukraine.

Key words: Picea abies, pollen viability, anomalies, pollen 

tube, steppe zone, urbotehnohenne environment.
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ЗИМОСТІЙКІСТЬ ТА МОРОЗОСТІЙКІСТЬ 
ALBIZIA JULIBRISSIN DURAZZ В УМОВАХ м. ХЕРСОНА

Мета роботи — проаналізувати зимостійкість та морозостійкість Albizia julibrissin Durazz в умовах м. Херсона.
Матеріал та методи. Для оцінки еколого-біологічних властивостей A. julibrissin використовували шкалу зимо-

стійкості Е.Л. Вольфа в інтерпретації Б.Л. Козловського зі співавт. Остаточний бал морозостійкості розраховува-
ли як середню величину цієї властивості, виражену в балах.

Результати. Встановлено, що короткочасне зниження температури повітря в м. Херсоні в діапазоні –15,0…–22,1 °С 
призводить до часткового пошкодження рослин A. julibrissin, але наступного вегетаційного сезону спостерігається 
відновлення понад 70 % екземплярів. A. julibrissin в умовах м. Херсона виявляє себе як слабкозимостійка рослина (2 бали). 
Результати спостережень свідчать про позитивну динаміку пристосування рослин до умов Херсона. Збільшується 
частка рослин, які переживають критичний період без істотних пошкоджень та здатні цвісти і плодоносити, тоб-
то виявляють себе як середньозимостійкі (3 бали) та зимостійкі (4 бали) рослини. Пошкодження і загибель рослин 
протягом зимового періоду спричинені нестійким сніговим покривом, сильними вітрами, що підсилюють дію низь ких 
температур, та обледенінням гілок, яке на території дослідження може мати місце декілька разів упродовж зи ми.

Висновок. Отримані результати дають підставу для ширшого використання A. julibrissin у м. Херсоні.

Ключові слова: Albizia julibrissin, місто Херсон, зимостійкість, морозостійкість, озеленення.

Озеленення міських територій потребує збіль-

шення асортименту декоративних рослин-

інтродуцентів. Перенесення нових видів рос-

лин на території, де вони раніше не зростали, 

дає змогу збагатити флору регіону та розши-

рити асортимент рослин для озеленення. Для 

успішного введення в культуру перспектив-

них видів необхідно вивчити їх онтогенез, 

способи розмноження, особливості вирощу-

вання та використання [2, 12].

Найважливішими лімітуючими чинниками 

для натуралізації деревних рослин, які похо-

дять з південних регіонів, у нових умовах є 

низькі температури в певні сезони року, а та-

кож увесь комплекс зовнішніх умов, яким 

рослина піддається у зимовий період.

Одним з головних показників успішного зро-

стання та онтогенезу інтродуцентів у нових умо-

вах є їх зимостійкість, тобто властивість рос-

лин витримувати низьку температуру повітря 

протягом тривалого періоду. Під час досліджен-

ня характеру перезимівлі враховують два види 

стійкості: морозостійкість та зимостійкість, при-

чому перша є компонентом другої [4,18]. Під 

зимостійкістю розуміють увесь комплекс при-

стосувань рослини до несприятливих умов 

дов кілля після завершення періоду вегетації, 

тобто впродовж холодної пори року [17, 18]. 

Від них залежить пошкоджуваність деревних 

рослин протягом цього періоду [2]. Морозо-

стій кість рослин — один з найважливіших по-

казників успішного пристосування до нових 

умов росту, спадково закріплена властивість: 

кожен вид має температурний мінімум, ниж-

че за який нормальна життєдіяльність його 

неможлива. Знання цього температурного гра-

дієнта має важливе значення для інтродуко-

ваних деревних рослин [10]. 

Такі якості, як зимостійкість та морозостій-

кість деревних рослин, залежать від генетично 

зумовлених екологічних особливостей виду, різ-

новиду або біотипу та варіюють у межах попу-

ляції. Тому підбір стійких форм і підвищення 

зимостійкості — одне із завдань інтродукції 

деревних рослин [13]. 

Місто Херсон розташоване на півдні Украї-

ни. Жорсткими умовами довкілля пояснюєть-

ся невеликий видовий склад деревних рослин. 
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Більшість дерев та чагарників, висаджених у 

місті, є інтродуцентами. Збільшення видового 

різноманіття рослин, які використовують в 

озелененні, паркобудівництві та ландшафтній 

архітектурі, — актуальне завдання.

Особливості природних умов території 

м. Херсона визначаються його географічним 

положенням у межах степової зони Східно-

Єв  ропейської рівнини [16]. Згідно з кліматич-

ним районуванням м. Херсон розташоване в 

помірно континентальній Європейській облас ті 

помірного кліматичного поясу. Середньоріч-

на температура повітря — +9,8 °С [16, 20]. Аб-

солютний температурний максимум стано-

вить +40 °С, абсолютний мінімум — –32 °С. 

Ам плітуда абсолютних температур — 72 °С, 

серед ньомісячних температур повітря — 26—

28 °С. Сума активних температур за рік — 

3400 °С. Середня тривалість безморозного 

Таблиця 1. Мінімальна температура повітря взимку
 в м. Херсоні в 2012—2017 рр.

Table 1. Minimum air temperature in winter in Kherson 
in 2012—2017

Рік Місяць
Темпера-

тура

Тривалість морозів 

нижче –10 °С, доба

Зима 2012/2013 рр.

2012 Грудень –20,8 2

2013 Січень –12,5 1

2013 Лютий –6,2 1

Зима 2013/2014 рр.

2013 Грудень –11,2 1

2014 Січень –19,5 6

2014 Лютий –17,5 6

Зима 2014/2015 рр.

2014 Грудень –17,4 3

2015 Січень –22,1 4

2015 Лютий –10,5 3

Зима 2015/2016 рр.

2015 Грудень –10,7 1

2016 Січень –18,8 9

2016 Лютий –15,0 1

Зима 2016/2017 рр.

2016 Грудень –10,5 2

2017 Січень –16,4 9

2017 Лютий –13,5 3

пе ріоду — 180 днів [1, 16, 21]. Весняні замороз-

ки бувають у середині квітня, осінні — у пер-

шій декаді жовтня. Зими досліджуваного пе-

ріоду (2012— 2017) характеризувалися макси-

мальним зниженням температури повітря до 

–20,8 °С у грудні 2012 р., до –22,1°С — у січні 

2015 р., до –18,8 °С — у січні 2016 р. (табл. 1).

Своєрідний та нестабільний кліматичний 

режим разом з мікрокліматичними змінами, 

спричиненими урбанізацією ландшафту, іс-

тотно впливає на рослинний покрив міста та 

потребує ретельного добору рослин-ін тро ду-

цен тів для його озеленення.

Екзотичні рослини, які мало поширені на 

території м. Херсона, набувають дедалі біль-

шої популярності при озелененні приватних 

та громадських територій. Усе частіше ключо-

вим критерієм при виборі певної рослини є її 

декоративні якості, а стійкість до чинників 

довкілля компенсується застосуванням спе-

ціальних прийомів агротехніки. 

Актуальність нашої роботи зумовлена потре-

бою у виявленні критичних значень лімітуючих 

чинників для високодекоративного інт ро ду цен -

ту Al bizia julibrissin Durazz в умовах м. Хер сона.

У вітчизняній та зарубіжній літературі проб-

леми інтродукції рослин розглядаються досить  

детально. Теоретичні аспекти оцінки інтро-

дукції містяться у працях Н.А. Кохна, Б.Л. Коз-

ловского, П.І. Лапина та ін. [8, 10—14]. Резуль-

тати дослідження інтродукції, адаптації та на-

туралізації A. julibrissin — перспективного виду 

для озеленення м. Херсона, висвітлено у низ-

ці праць науковців ДП ДГ «Но вокаховське» та 

Національного дендропарку «Софіївка» НАН 

України [2, 6, 7, 11, 15]. 

A. julibrissin — високодекоративний інтро-

дуцент, вирощування якого в м. Херсоні ус-

клад нюється через низку перешкод. Її при-

родним ареалом є південь Азербайджану, ниж ні 

гірські ліси Ірану, Китай, Японія [5]. В куль-

турі поширена на Кавказі (Грузія, Вірменія, 

Росія), в Середній Азії (Узбекистан, Казах-

стан), Криму [9]. 

Згідно з даними літератури, представники 

родини Mimosaceae R. Brown, до якої нале-

жить A. julibrissin, не перспективні для виро-
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щування у відкритому ґрунті в умовах помір-

ного та помірно холодного клімату [2, 9, 10]. 

Цей вид — єдиний представник родини, який 

зростає в Україні у відкритому ґрунті [6]. 

Мета — проаналізувати зимостійкість та мо-

розостійкість A. julibrissin в умовах м. Херсона.

Матеріал та методи 

Матеріалами були власні спостереження, ви-

конані протягом 2012—2017 рр. маршрут-

но- рекогносцирувальним методом у різних 

об’єк тах озеленення м. Херсона. Камеральну 

обробку та гербаризацію зразків проводили 

за загальноприйнятою методикою ботанічних 

досліджень [2].

Для оцінки зимостійкості A. julibrissin в умо-

вах м. Херсона використовували шкалу зи-

мо стійкості Е.Л. Вольфа [3] в інтерпретації 

Б.Л. Козловського зі співавт. [19], в якій ура-

ховано стан деревних рослин у різні зими, а 

також вплив обмерзань на розвиток дерев та 

чагарників. Візуальну оцінку зимостійкості про-

водили щорічно двічі: на початку активної ве-

гетації (кінець квітня — початок травня), коли 

добре помітні зимові пошкодження, та у сере-

дині літа, коли можна встановити ступінь від-

новлення втрачених частин. Остаточні виснов ки 

про зимостійкість зразка робили після критич-

ної зими [19]. Остаточний бал мо розостійкості 

розраховували як середню величину цієї влас-

тивості, виражену в балах.

Об’єктом дослідження були типові екземп-

ляри, які досягли репродуктивного віку. В 

Херсоні зростають близько 70 екземплярів 

A. julibrissin, як на різних об’єктах озеленення, 

так і в приватних садибах. Їх середній вік ста-

новить 10—12 років. Рідше трапляються рос-

лини, вік яких понад 20—25 років. Дерева зав-

вишки 2,5—3,0 м, окремі екземпляри досяга-

ють 3,5—4,0 м заввишки [2]. 

Результати та обговорення

За результатами наших спостережень, A. ju li-

bris sin в умовах м. Херсона за шкалою Є. Воль-

фа можна оцінити як слабкозимостійку росли-

ну, в якої систематично обмерзають одно- і дво-

річні пагони та квіткові бруньки, в холодні зими 

рослини обмерзають до поверхні ґрунту (снігу), 

але часто відновлюються і можуть цвіс ти. Ре-

зультати спостережень свідчать, що динаміка 

пристосування рослин до умов м. Херсона пози-

тивна, частка рослин, які виявили себе як серед-

ньозимостійкі, збільшується (з 20,0 до 58,6 %) 

(табл. 2). У деяких екземплярів бал зимостій-

кості дорівнює 4 (35,7 %). 

Наші спостереження виявили, що пошко-

дження та загибель рослин протягом зимово-

го періоду спричинені не лише низькими тем-

пературами, а і низкою супутніх чинників. 

Характерні для м. Херсона малосніжні зими, а 

також нестійкий сніговий покрив призводять 

до глибокого промерзання ґрунту. Підсилю-

ють дію низьких температур сильні вітри [2]. 

Протягом дослідженого періоду регулярно спо-

стерігали обледеніння гілок, а взимку 2015/ 

2016 рр.  льодова кірка на деревах утворювалася 

декілька разів, що призвело до відмирання та 

пошкодження осьових гілок у 52,9 % дослі-

Таблиця 2. Оцінка зимостійкості Albizia julibrissin в умовах м. Херсона за шкалою Е.Л. Вольфа 
в інтерпретації Б.Л. Козловського та співавт. [19]

Table 2. The evaluation of winter hardiness of Albizia julibrissin in conditions of Kherson used scale of Ye. Volf 
in interpretation of B. Kozlovskiy with coauthors [19]

Зимостійкість,

бал

Етап спостереження

2012/2013 рр. 2013/2014 рр. 2014/2015 рр. 2015/2016 рр. 2016/2017 рр.

1 7 (10,0 %) 6 (8,6 %) 7 (10,0 %) 11 (15,7 %) 1 (1,4 %)

2 30 (42,9 %) 45 (64,3 %) 34 (48,6 %) 37 (52,9 %) 3 (4,3 %)

3 24 (34,3 %) 14 (20,0 %) 25 (35,7 %) 20 (28,6 %) 41 (58,6 %)

4 9 (12,8 %) 5 (7,1 %) 4 (5,7 %) 2 (2,8 %) 25 (35,7 %)

5 0 0 0 0 0
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джених екземплярів A. julibrissin, частка заги-

блих рослин після цієї зими дорівнювала 15,7 

% (табл. 2) і була найбільшою за весь період 

спостереження. 

На морозостійкість екзотів також впливає 

тривалість холодного періоду. Для такої теп-

лолюбної рослини, як A. julibrissin, тривалі мо-

рози з температурою нижче за –10…–15 °С 

призводять до відмерзання окремих гілок, мо-

лоді рослини часто вимерзають до кореня. 

Од нак короткочасні морози до –22 °С біль-

шість дорослих рослин витримують. Про це 

свідчать результати спостережень за рослина-

ми протягом зими 2014/2015 рр. (див. табл. 2). 

Мінімальна температура повітря була зафіксо-

вана у січні (–22,1 °С), однак нижча за –10 °С 

температура повітря трималася чотири доби, 

а протягом усієї зими — 10 діб. Тому, незважа-

ючи на значні коливання температури, частка 

рослин, які відновилися протягом вегетацій-

ного періоду, становила 84,3 % (3 та 4 бали).

На зимостійкість A. julibrissin впливає міс-

церозташування. Екземпляри, висаджені на 

відкритому просторі або з навітряного боку, 

підмерзали більше та гірше відновлювалися 

наступного року, а рослини, висаджені всере-

дині посадок або під захистом будівель, де ні-

велюється негативна дія вітру при низьких 

температурах, виявилися витривалішими до 

дії низьких температур. Отже, при проекту-

ванні посадок з A. julibrissin необхідно ретель-

но підбирати місце посадки.

Висновки

Короткочасне зниження температури повітря 

в м. Херсоні в діапазоні –15,0…–22,1 °С при-

зводить до часткового пошкодження рослин 

A. julibrissin, але наступного вегетаційного се-

зону відновлюються понад 70 % екземплярів.

Пошкодження та загибель рослин протягом 

зимового періоду спричинені нестійким сніго-

вим покривом, сильними вітрами, які підси-

люють дію низьких температур, та обледенін-

ням гілок, яке на території дослідження мо же 

мати місце декілька разів протягом зи ми.

У досліджених умовах A. julibrissin виявляє 

себе як слабкозимостійка рослина (2 бали). У 

зимовий період систематично обмерзають од но- 

і дворічні пагони та квіткові бруньки, а в особ-

ливо холодні та тривалі зими рослини обмер-

зають до поверхні ґрунту (снігу). Однак ре-

зультати спостережень указують на позитивну 

динаміку пристосування рослин до умов 

м. Херсона. Збільшується частка рослин, які 

переживають критичний період без істотних 

пошкоджень та здатні цвісти та плодоносити, 

тобто виявляють себе як середньозимостійкі 

(3 бали) і зимостійкі (4 бали) рослини. 

Отримані результати дають підставу для ши-

рокого використання A. julibrissin у м. Херсо ні. 
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ И МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 

ALBIZIA JULIBRISSIN DURAZZ В УСЛОВИЯХ 

г. ХЕРСОНА

Цель работы — проанализировать зимостойкость и 

морозостойкость Albizia julibrissin Durazz в условиях 

г. Херсона.

Материал и методы. Для оценки эколого-био ло ги-

ческих свойств A. julibrissin использовали шкалу зи-

мостойкости Э.Л. Вольфа в интерпретации Б.Л. Коз-

ловского с соавт. Окончательный балл морозоустой-

чивости расcчитывали как среднюю величину этого 

свойства, выраженную в баллах.

Результаты. Установлено, что кратковременное сни-

жение температуры воздуха в г. Херсоне в диапазоне 

–15,0…–22,1 °С приводит к частичному повреждению 

растений A. julibrissin, но в следующий веге та ционный 

период отмечается восстановление более 70 % экзем-

пляров. A. julibrissin в условиях г. Херсона проявляет 

себя как слабозимостойкое растение (2 бал ла). Резуль-

таты наблюдений свидетельствуют о положительной 

динамике адаптации растений к условиям Херсона. 

Увеличивается доля растений, которые переживают 

критический период без существенных повреждений и 

способны цвести и плодоносить, то есть проявляют 

себя как среднезимостойкие (3 балла) и зимостойкие 

(4 балла) растения. Повреждение и гибель растений в 

течение зимнего периода вызваны нестабильным снеж-

ным покровом, сильными ветрами, которые усиливают 

действие низких температур, и обледенением веток, 

которое на территории исследования может иметь мес-

то несколько раз на протяжении зимы.

Вывод. Полученные результаты дают основание 

для более широкого использования A. julibrissin в 

г. Херсоне. 

Ключевые слова: Albizia julibrissin, город Херсон, зи мо-

стойкость, морозоустойчивость, озеленение.
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Kherson State Agricultural University,

Ukraine, Kherson

WINTER HARDINESS AND FROST 

RESISTANCE OF ALBIZIA JULIBRISSIN DURAZZ 

IN CONDITIONS OF KHERSON

Objective — to analyse of resistance to cold and frost-re-

sistance of Albizia julibrissin Durazz in the conditions of 

Kherson.

Material and methods. For the estimation of bioecolo-

gycal properties of A. julibrissin was used scale of resistance 

to cold of Je. Volf, in interpretation of  B. Kozlovskiy with 

coauthors. The final point of frost-resistance settled ac-

counts as the average of this property, shown in points.

Results. It is set that brief declines of temperature of air 

in Kherson in a range –15,0 … –22,1 °С result in the par-

tial damage of plants of albizia, but next vegetation season 

there is renewal anymore 70 copies. In the investigational 

terms of A. julibrissin proves as a poorly carrying a winter 

plant (2 points). However, the results of supervisions spec-

ify on the positive dynamics of adaptation of plants to the 

terms to Kherson, the percent of plants that experience a 

critical period without substantial damages and able to 

flower and bear fruit increases, id est prove as middling 

carrying a winter (3 points) and winter-proof (4 points) 

plants. It is educed that damage and death of plants during 

a winter period also related to the unsteady snow-cover, 

high winds that strengthen the action of subzero tempera-

tures, and ice up branches, that on territory of research can 

appear several times during a winter.

Conclusion. The results got during research ground for 

more wide distribution of A. julibrissin in Kherson.

Key words: Albizia julibrissin, Kherson,winter hardiness, 

frost resistance, gardening.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЛОДОНОШЕННЯ ТА НАСІННОГО 
РОЗМНОЖЕННЯ BUDDLEJA DAVIDII FRANCHE В УМОВАХ 
ПРАВОБЕРЕЖНОГО ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Мета — з’ясувати особливості плодоношення Buddleja davidii Franche, морфологічні особливості будови плодів та 

насіння, виявити ефективні прийоми насінного розмноження.

Матеріал та методи. Дослідження проведено у 2014 і 2015 рр. в умовах Правобережного Лісостепу України, ста-

ціонарні дослідження — у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України. Встановлено посівні якості 

насіння. Проведено фенологічні спостереження. Визначено ступінь достигання насіння залежно від суми температур 

та показники схожості насіння за різних температур. Вивчено етапи онтогенезу.

Результати. Насіння B. davidii за сприятливих умов в Правобережному Лісостепу України достигає в ІІ—ІІІ де-

каді листопада. Рослини досягають репродуктивної здатності через 2 роки після висіву насіння, тоді ж спостеріга-

ється перше плодоношення. З одного суцвіття утворюються 60—70 коробочок по 20—30 в одному пучку. Коробочки 

двостулкові, розкривні, загострені на верхівці. В одній коробочці утворюється близько 50 насінин. Найкращий строк 

посіву — ІІІ декада березня. Насіння проростає без стратифікації.

Висновки. Рослини B. davidii у Правобережному Лісостепу України утворюють життєздатне насіння. Найкра-

щий строк заготівлі насіння — ІІ—ІІІ декада листопада. Слід застосовувати поверхневий висів. Передпосівної об-

робки насіння не потребує. Краща схожість насіння спостерігається за температури +20—25 °С.
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Buddleja davidii Franche має високий ступінь де-

коративності. Проте в Україні цю рослину в озе-

лененні використовують рідко, що зумов лено її 

недостатньою морозостійкістю: майже щорічно 

рослини обмерзають до кореневої ший ки, а у су-

ворі зими повністю вимерзають. Рід Buddleja 

нараховує багато видів, які відрізняються за ко-

льором, формою та розмірами суцвіть, стро-

ками цвітіння. Дослідження видів цього ро ду 

має важливе значення для розширення квіт-

ни ково-декоративного асортименту. 

Останніми десятиліттями види роду Bud dleja 

набули популярності у садівників-ама то рів в 

Європі завдяки декоративності, рясному і три-

валому цвітінню, медовому аромату числен-

них квіток.

 Використання у зеленому будівництві Пра-

вобережного Лісостепу України представни-

ків роду Buddleja як цінних декоративних рос-

лин потребує наявності значної кількості са-

дивного матеріалу, тому важливе значення 

має вивчення особливостей їх репродукції та 

пошук оптимальних методів розмноження.

Даних щодо особливостей насінного роз-

множення та плодоношення видів роду Bud-

dleja в умовах України немає. 

Насінневе розмноження має важливе зна-

чення для інтродукції видів. Як відомо, цей 

вид розмноження підвищує стійкість наступ-

них поколінь до несприятливих чинників дов-

кілля. Рослини, вирощені з насіння, відрізня-

ються більшим довголіттям. Однак при гене-

ративній репродукції цінні материнські озна-

ки отримає лише невелика кількість сіянців 

або вони зникають, тому цей спосіб викорис-

товують переважно для селекційної роботи 

[1]. Дослідження особливостей насінного роз-

множення є актуальними, оскільки дають змо-

гу селекціонерам збагатити колекції деко ра-

тивно-цінних рослин видами роду Buddleja та 

поліпшити стан озеленення парків, дендро-

парків, міст і населених пунктів.
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Мета дослідження — з’ясувати особливості 

плодоношення Buddleja davidii, морфологічні 

особливості будови плодів та насіння рослин, 

виявити ефективні прийоми насінного роз-

множення і дорощування.

Матеріал та методи

Об’єкт дослідження — рослини Buddleja davidii. 

Дослідження проведено у 2014 і 2015 рр. в 

умовах Правобережного Лісостепу України, 

стаціонарні дослідження — у Національному 

дендрологічному парку «Софіївка» НАН Ук-

раїни.

Посівні якості насіння визначено згідно з 

Методичними рекомендаціями з розмножен-

ня деревних декоративних рослин Ботанічно-

го саду Національного університету біоресур-

сів і природокористування України і ГОСТ 

13056.4—67 [2]. Пророщування насіння на 

фільтрувальному папері у чашках Петрі про-

водили в лабораторних умовах за температури 

повітря 22—25 °С (по 100 шт. у чотирьох пов-

торностях) та у горщиках з ґрунтом. У ґрунт 

насіння висівали поверхнево з незначним муль-

чуванням.

Проведено фенологічні спостереження. Ви-

значали ступінь достигання насіння залежно 

від суми температур та показники схожості 

насіння за різних температур. 

Вивчено етапи онтогенезу сіянців B. davidii.

Результати та обговорення

Насіння B. davidii за сприятливих умов у Пра-

вобережному Лісостепу України достигає в 

ІІ—ІІІ декаді листопада. За нашими спостере-

женнями, рослини B. davidii досягають репро-

дуктивної здатності через 2 роки після висіву 

насіння, тоді ж спостерігається перше плодо-

ношення.

За даними фенологічних спостережень, у 

2014 р. насіння не достигло, а в 2015 р. отри-

мано 90 % стиглого насіння. Хоча сума актив-

них температур у 2014 р. (1718 °С) була вищою, 

ніж у 2015 р. (1166 °С), проте сума температур 

за листопад (коли достигає насіння) станови-

ла відповідно 142 і 190 °С, тому ми припускає-

мо, що на формування життєздатного насіння 

впливає саме температура в період його до-

стигання. 

З одного суцвіття утворюються 60—70 коро-

бочок по 20—30 в одному пучку. Коробочки 

двостулкові, розкривні, загострені на верхівці. 

За літературними даними [7—10] та нашими 

спостереженнями, B. davidii є анемохорним ви-

дом. В одній коробочці утворюється близько 

50 насінин.

Насіння поширюється в радіусі 100 м від 

батьківської особини. У природних умовах міс-

цезростання за достатньої температури повіт ря 

насіння проростає, утворюючи самосів. 

Насіння гладеньке, видовжене, ниткоподіб-

не, потовщене в центрі, має прозорі крильця з 

боків, 0,6 мм завдовжки, 0,3 мм завширшки, 

0,1—0,2 мм завтовшки. Маса 1000 насінин — 

0,14 мг. Колір — від жовтого до світло-ко рич-

не вого [4]. У досліджених нами сортів колір 

насіння був світло-коричневим.

Строк посіву — ІІ—ІІІ декада березня. На-

сіння B. davidii проростає без стратифікації. 

Найкращий результат отримано при поверх-

невому посіві з незначним мульчуванням. Од-

нак при поверхневому посіві насіння може опи-

нитися у пересушеному ґрунті і не прорости, 

тому потрібно регулярно застосовувати дріб-

нодисперсне зволоження. Схожість насіння 

становить 90—95 %. При збільшенні глибини 

посіву до 0,3—0,5 см ґрунтова схожість не пе-

ревищувала 5 %, а при посіві на глибину 1,0 см 

насіння не сходило.

Установлено, що у насіння, висіяного за 

температури +10—15 °С масові сходи спосте-

рігаються на 10—12-ту добу (лабораторна схо-

жість — 65—70 %), а у висіяного за темпера-

тури +20—25 °С — на 8—10-ту добу (лабора-

торна схожість — 90—95 %). Отже, оптималь-

ною для пророщування насіння є температу-

ра +20—25 °С.

Проростання насіння є надземним. Після 

роз тріскування з’являються сходи із залишком 

спермодерми. На 5—6-ту добу насінна обо-

лонка скидається і формується перша пара сі-

м’я дольних листочків. Період від висіву до роз-

криття сім’ядольних листочків у сіянців три ває 

8—10 діб. Сіянці у фазі сім’ядольних листочків 
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мають середню висоту 0,5—0,8 см, голов ний 

корінь не виражений. Перший справжній лис-

ток у сіянців виростає через 20—25 діб після 

появи сходів. Далі через кожні 10—12 діб утво-

рюється по одному листку [3,5]. 

Висновки

Рослини виду B. davidii у Правобережному Лі-

состепу України утворюють життєздатне на-

сіння лише за сприятливої температури в пе-

ріод достигання насіння. Найкращим строком 

заготівлі насіння є кінцевий термін достиган-

ня насіння — ІІ—ІІІ декада листопада. Для на-

сіння B. davidii є обов’язковим поверхневий 

висів. Передпосівної обробки насіння не по-

требує. Краща схожість насіння спостеріга-

ється за температури +20—25 °С (90 %). Опти-

мальним строком посіву є ІІІ декада березня.
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Национальный дендрологический 

парк «Софиевка» НАН Украины, 
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ОСОБЕННОСТИ ПЛОДОНОШЕНИЯ 

И СЕМЕННОГО РАЗМНОЖЕНИЯ 

BUDDLEJA DAVIDII FRANCHE В УСЛОВИЯХ 

ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ

Цель — выяснить особенности плодоношения Bud-

dleja davidii Franche, морфологические особенности 

строения плодов и семян, выявить эффективные при-

емы семенного размножения.

Материал и методы. Исследование проведено в 

2014 и 2015 гг. в условиях Правобережной Лесостепи 

Украины, стационарные исследования — в Националь-

ном дендрологическом парке «Софиевка» НАН Укра-

ины. Установлены посевные качества семян. Прове-

дены фенологические наблюдения. Определена сте-

пень созревания семян в зависимости от суммы тем-

ператур и показатели всхожести семян при разных 

температурах. Изучены этапы онтогенеза сеянцев.

Результаты. Семена при благоприятных условиях 

в Правобережной Лесостепи Украины созревают во 

ІІ—ІІІ декаде ноября. Растения достигают репродук-

тивной способности через 2 года после высева семян, 

тогда же наблюдается первое плодоношение. Из од-

ного соцветия образуются 60—70 коробочек по 20—

30 в одном пучке. Коробочки двустворчатые, рас-

крывающиеся, заостренные на верхушке. В одной 

коробочке образуется около 50 семян. Лучший срок 

посева — ІІІ декада марта. Семена прорастают без 

стратификации.

Выводы. Растения вида B. davidii в Правобережной 

Лесостепи Украины образуют жизнеспособные семе-

на только при благоприятной температуре в период 

созревания семян. Лучший срок заготовки семян — 

ІІ—ІІІ декада ноября. Следует применять поверх-

ностный посев. В предпосевной обработке семена не 

нуждаются. Лучшая всхожесть семян наблюдается 

при температуре +20—25 °С.

Ключевые слова: Buddleja, семена, сеянцы, стратифи-

кация, размножение, озеленение, соцветие.

V.O. Skakun 

National Dendrological Park Sofiyivka, 

National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Uman

FEATURES OF FRUIT AND SEED 

OF BUDDLEJA DAVIDII FRANCHE 

IN CONDITIONS OF RIGHT-BANK 

OF FOREST-STEPPE OF UKRAINE

Objective — to clarify the features of fruiting Buddleja da-

vidii Franche, morphological features of the structure of 

fruits and seeds, to identify effective methods for their 

seed reproduction.

Material and methods. The study was conducted in 

2014 and 2015 in conditions of the Right-Bank of Forest-

Steppe of Ukraine, stationary studies — in the National 

Dendrological Park Sofiyivka of the NAS of Ukraine. 

Seeding qualities of seeds are determined. We conducted 

phenological observations. We determined the degree of 

maturation of seeds, depending on the sum of tempera-

tures and the germination of seeds at different tempera-

tures. The stages of ontogeny were studied.

Results. Seeds of B. davidii representatives under study 

under favorable conditions in Right-Bank of Forest-

Steppe of Ukraine ripen in the ІІ—ІІІ decade of Novem-

ber. Plants reach reproductive capacity in two years, after 

sowing seeds, then the first fruiting is observed. From one 

inflorescence 60—70 capsules are formed on 20—30 in 

the bundle. Boxes are bivalvous, ventral, pointed at the 

apex. At maturation in one box about 50 seeds are formed. 

The sowing period is ІІІ decade of March. Seeds germi-

nate without stratification.

Conclusions. Plants of B. davidii in Right-Bank of Fo-

rest-Steppe of Ukraine form viable seeds only at a favorable 

temperature during the ripening of the seeds. The best time 

for seed harvesting is ІІ—ІІІ decade of November. It is es-

tablished that for seeds a superficial seeding is mandatory. 

In the presowing treatment seeds do not need. The best 

seed germination is observed at temperature +20—25 °C.

Key words: Buddleja, seeds, stratification, seedlings, breed-

ing, gardening, inflorescence.
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ФЕСТИВАЛЬ «ЛАНДШАФТНА ВЕСНА-2017» У НАЦІОНАЛЬНОМУ 
БОТАНІЧНОМУ САДУ імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

З 28 квітня до 2 травня 2017 р. у Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка пройшов фестиваль «Ланд-

шафтна весна-2017», у рамках якого було проведено конкурс садів «Японські мотиви в Ботсаду», конкурси «Діалог 

з природою» та «Міні-сад», дитячий конкурс «Казкове опудало» та конкурс дитячих малюнків. Було втілено 12 проек-

тів японських садів, 16 проектів міні-садів та 12 проектів арт-об’єктів з природних матеріалів. 

Ключові слова: Національний ботанічний сад, «Ландшафтна весна», японський сад.

© Н.В. ЗАІМЕНКО, М.І. ШУМИК, Н.М. СМІЛЯНЕЦЬ, 

М.Б. ГАПОНЕНКО, Д.Б. РАХМЕТОВ, 2017

Останніми роками в Національному ботаніч-

ному саду імені М.М. Гришка (НБС) реалізу-

ється концепція створення садів світу та зо-

крема східних садів. Було створено «Корей-

ський традиційний сад», «Австрійський аль-

пійський сад», «Сад тибетської природи та 

культури». З 28 квітня до 2 травня 2017 р. у 

НБС пройшов фестиваль «Ландшафтна вес-

на-2017». У рамках фестивалю було проведе-

но конкурс садів «Японські мотиви в Ботса-

ду», конкурси ленд-арту та арт-об’єктів з при-

родних матеріалів — «Діалог з природою» і 

«Міні-сад», дитячий конкурс «Казкове опуда-

ло» та конкурс дитячих малюнків. Фестиваль 

був присвячений Року Японії в Україні. Орга-

нізаторами заходу були журнал «Ландшафт і 

архітектура» та Національний ботанічний сад 

імені М.М. Гришка НАН України, спонсора-

ми — близько 50 організацій.

Конкурс садів «Японські мотиви в Ботса-

ду» оцінювало авторитетне міжнародне журі: 

Майкл О’Рейлі (Ірландія) — творець багатьох 

са дів в Ірландії, переможець численних кон-

курсів, зокрема Chelsea Flower Show, Микола 
Шумик (Україна) — заступник директора з 

наукової роботи (ландшафтне будівництво) 

НБС імені М.М. Гришка НАН України, кан-

дидат біологічних наук, старший науковий спів-

робітник, Олена Голосова (Росія) — керівник 

лабораторії ландшафтної архітектури та благо-

устрою Головного ботанічного саду РАН, член 

Англійського Королівського садівницького 

то вариства, доктор сільськогосподарських 

на ук, яка понад 15 років присвятила вивченню 

ландшафтного і садово-паркового мистецтва 

Сходу, її роботи відмічено медалями і дипло-

мами міжнародних ландшафтних виставок, 

Олена Маркітантова (Грузія) — садовий ди-

зайнер, журналіст, член Асоціації ландшафт-

них архітекторів Грузії, засновник і керівник 

студії ланд шафтного дизайну та будівництва 

«Трі умф-ланд шафт», багаторазовий учасник і 

призер кон курсу-шоу садів у Санкт-Петер-

бурзі. В 2012 р. «Тріумф-ланд шафт» був під-

рядником саду анг лійського дизайнера Джона 

Брукса, Олександр Прокопов (Україна) — сер-

тифікований архі тек тор-прак тик з 25-річним 

досвідом роботи, член Національної спілки 

архітекторів України, доцент архітектурного 

факультету Київського національного уні-

верситету будівницт ва та архітектури, лауреат 

премії Національної спілки архітекторів Ук-

раїни, член журі кон курсу «Ландшафтна вес-

на-2016», Вікторія Чічі надзе (Ук раї на) — скуль-

птор, перший від України учасник кон курсу-

шоу садів «Челсі-2016», учас ник та лауреат 

ба гатьох виставок в Європі, Україні та Росії. 

Минулого року працювала над створенням 

скульптур для саду “The Imperial Garden «Re-

vive»”, який отримав «срібло» на виставці в 

Челсі в 2016 р.
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Конкурси ленд-арту та арт-об’єктів з при-

родних матеріалів — «Діалог з природою» та «Мі-

ні-сад» оцінювало журі у складі: Галина Дюгов-
ська — організатор конкурсу, член Національ-

ної спілки художників України (НСХУ), На-

ціональної спілки журналістів України, Спілки 

дизайнерів України, художник де коративно-

прикладного мистецтва, флорист, викладач фло-

ристики, Володимир Балибердін — голова журі, 

член НСХУ, Спілки дизайнерів України, го-

лова секції декоративно-прикладного мисте-

цтва НСХУ, лауреат мистецької премії імені 

Катерини Білокур, Віктор Коновал — член НСХУ, 

голова Київської організації НСХУ, Оксана 
Джунь — ландшафтний архітектор, президент 

Київського ландшафтного клубу, Олена Гнез-
ділова — ландшафтний архітектор, доцент ка-

федри містобудування архітектурного факуль-

тету Київського національного університету 

будівництва та архітектури, Світлана Бібікова — 

організатор і координатор Міжнародного фло-

ристичного проекту Flowershow в Україні.

Конкурс «Японські мотиви в Ботсаду» пре-

зентував 12 японських садів з різними кон-

цепціями:

1. «Японський сад з українською душею». 

Автор — Тетяна Маргарид. «Садово-паркове 

мистецтво Японії більше, ніж будь-яке інше, 

відображує відношення японського народу до 

природи. Для мешканців островів — це одна з 

форм осягнення істини, — каже автор. — У своїй 

роботі я хотіла показати схожість деяких скла-

дових японсь кого саду та українського. Однією 

з особливостей японсько го саду є його закри-

тість від зовнішнього світу, але те саме можна 

сказати і про українське подвір’я, яке прихо-

ване від сторонніх очей невисоким парканом 

та густою кро ною дерев і чагарників. Строка-

тість фарб стомлює погляд, саме тому ми при-

красили сад лише трьома кольорами — зеле-

ним, рожевим і білим, дозволивши відтін кам 

зеленого домінувати протягом усього року. Ці 

кольори для обох країн асоціюються з почат-

ком життя навесні, молодістю, цнотливістю... 

Є подібність і у підборі рослин. Ялина в ук-

раїнському повір’ї дає сили на все життя, сосна 

в япон ських садах — символ довголіття. Саку-

ра для японців символ чистоти і благополуччя. 

Українські сади в травні оповиті цвітінням та 

солодким ароматом вишні — символом дів чи-

ни-нареченої. Якими б різними не були наро-

ди заходу і сходу, але сприйняття краси та став-

лення до людських цінностей — єдине».

2. «Чарівна країна». Автор — Олена Міняй-

ло. Проект втілює мрії про чарівну країну, де 

панує спокій і природна краса. З гори збігає 

спритний струмок, перетворюючись у долині 

на спокійне озеро зі скелястим острівцем по-

середині, на зелених пагорбах — квітучі дере-

ва, далі — таємничий храм... Сад, як гравюра 

японського художника, має виражений перед-

ній, середній та задній план. Основу саду ви-

значає рельєф ділянки. Світло в саду — кла-

сичний кам’яний ліхтар, ус та новлений біля 

символічної водойми з гравію та гальки, які 

являють собою жіночі та чоловічі елементи 

води і вогню. Навколишній ландшафт ви-

кори стано у вигляді «запозиченого пейзажу» 

(шак кей).

3. «Коі». Автор — Ганна Галаган. «Коі осо-

бисто мене просто заворожують, іноді склад-

но повірити, що це взагалі щось реальне, — 

каже автор, — здається, ніби саме сонце осе-

лилося у воді та підсвічує її зсередини! Не й-

мовірна краса та різнобарв’я цих чарівних 

риб надихнули мене на створення композиції 

«Коі», яка, я впевнена, не лише стане яскра-

вим акцентом у саду, а і подарує трішечки со-

нячного сяйва кожному. Також мені дуже ім-

понує символічне забарвлення риб. Короп пли-

ве проти течії, а тому уособлює завзятість і 

силу волі. Більше того, слово «коі» японці пе-
«Японський сад з українською душею» (Тетяна Мар-

гарид) символізує Рік Японії в Україні
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рекладають не лише як «короп», а і як «лю-

бов». Галявина Ботанічного саду, де розташо-

вані композиції, має оглядову стежку на під-

вищенні, таким чином глядач має можливість 

милуватися композицією зверху, ніби дійсно 

заглядаючи в ставок. А стежка, яка проходить 

безпосередньо по галявині, дає змогу підійти 

ближче, пройти по місточку та зробити «сел-

фі» з рибками».

4. «Хананаміті. Дорога квітів». Автор — Те-

тяна Бондаренко. В Японії ханаміті — це по-

міст у традиційному театрі кабукі, по ньому 

проходять актори. У філософському сенсі теат-

ральна авансцена трактується як шлях до но-

вого життя, оновлення.

Саме ханаміті автор зробила центральним 

елементом композиції і створила «дорогу кві-

тів» у буквальному сенсі з рослин. Колір ла-

ванди символізує водяний струмок, бо вода 

обов’язково вносить вклад у настрій і харак-

тер саду. Каміння — це сила та стійкість, від 

них віє незрадливим спокоєм. Вони також на-

явні в цій композиції.

5. «Сад Родзі». Автори — Олена Домілов-

ська, Галина Доміловська, Ганна Бойко. Ідея 

саду полягала в створенні образу з глибокою 

внутрішньою гармонією, що поєднується з 

природою, вираження в камінні та воді свого 

світогляду. При вході в сад розташовано воро-

та в обрамленні рос лин, з яких відкривається 

вид на сад каменів, а в глибині видно дах чай-

ного буди ночка. Сад сплановано таким чи-

ном, щоб при кожному повороті кам’яної до-

ріжки відвідувач бачив нові пейзажні сцени. 

Вода і каміння — невід’ємні частини япон-

ського ландшафту. Водойма скла дається з двох 

частин — справжньої води та піску, який її 

символізує. У цен трі символічного озера ство-

рено острів «безсмертних» з насадженнями 

сакур і кленів, а маленькі острів ці навколо 

нього символізують «безсмертні душі».

Над водяною гладдю в заростях ірисів про-

лягає зигзагоподібний місток «яцухасі», який 

складається з дерев’яних дощок. У супро воді 

азалій та гірських сосен, проходячи по ка м’я-

ній доріжці, відвідувач наближається до чай-

ного будиночка. Біля будиночка серед каме-

нів причаїлася чаша з водою — «цукубаі». У 

У композиції «Коі» (Ганна Галаган) використано карли-

кові барбариси з різним забарвленням листків

«Сад Родзі» (Олена Доміловська, Галина Доміловська, 

Ганна Бойко) — найбільша композиція з великою во-

доймою та чайним будиночком

вечірній час шлях до будиночка освітлюють 

кам’яні ліхтарики різної форми.

6. «Сад концентрації енергії». Автори — 

Дмитро Долгіх, Олена Матюх. Спіраль являє 

собою схематичний образ еволюції всесвіту. 

Композиція «Сад концентрації енергії» (Дмитро Дол-

гіх, Олена Матюх) нагадує зоряну галактику
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Ця фігура символізує динамічний аспект бут-

тя, енергію, рух (до центру або від нього, від-

повідно еволюцію та інволюцію). Вона висту-

пає моделлю різних фізичних процесів (зоряні 

галактики, ураган). Спіраль співвідноситься з 

ідеєю динаміки форм і зв’язку.

«Ми створюємо сад, в якому сконцентрова-

но енергію, — наголошують автори. — Наш сад 

лаконічний і призначений для споглядання, а 

не для розваг.

Потрібно вміти бачити красу в кожному 

його елементі, а потім — у всьому саду в ціло-

му. І часто людина, повністю занурившись у 

споглядання, дійсно починає відчувати гар-

монію природи і власної душі».

7. «Гармонія». Автор — Наталія Поляхович. 

На створення цього саду автора надихнули іс-

торія створення японських садів в Україні та 

дискусії про можливість створення японського 

саду українцями. «Мій сад не японський, — 

підкреслює автор. — Це український сад, на-

дихнутий любов’ю до Японії». Сад «Гармонія» — 

це насамперед розповідь про природу, її гар-

монію та зако ни. Однак у ньому також роз-

кривається складний вну трішній світ людини 

з напруженим життям і одвічними пошуками 

істини. У центрі саду розташовано скульптуру 

у формі вписаного в квадрат кола, яка розді-

ляє сухе озеро та струмок. Скульптура не ціль-

на, але уява відвіду вача відразу доповнює фі-

гуру, і він бачить її цілісною. Каліграфічне ко-

ло «енсо» має багато значень. Одне з них — 

«вигляд реальності». Розірвана окруж ність вка-

зує на недосконалість усіх речей. Квадрат як 

рамка для «енсо» обрано не випадково. Квад-

рат — це втілення Всесвіту з його порожнечею 

космосу і водночас безмежними можливостя-

ми творення. Скульптура відіграє роль рамки. 

Крізь рамку проглядається традиційний при-

родний японський пейзаж — гірський водо-

спад і струмок, зарослий кущами. Сад навесні 

підкорює пишністю квітучої японської айви 

та азалій, а восени клени і бруслина з яскра-

вим забарвленням не зали шать байдужими від-

відувачів. Осіннє листя покриє кольоровим 

килимом гладь сухого озера. Влітку сад моно-

хромний, стриманий, взимку — особливо гар-

ний у сніжні дні.

8. «Рамка для селфі». Автор — Юлія Голо-

ванова. Багато хто любить робити селфі. То 

чому б не зробити сад максимально зручним 

для таких фотосесій? Фото на пам’ять тут є 

особливо ефектними. В саду розташовано де-

кілька яскравих рамок, які можна нахиляти і 

повертати. Правою стіною цього саду є вели-

кий дерев’яний квадрат. Біля його основи ви-

саджено клематис махровий. Він спи рається 

на рамку і плавно звисає з неї. Центр компо-

зиції — верба «тортуоза». За ним — міскантус, 

потім гортензія, гейхера і знову місце для уса-

мітнення. Рамка на фасаді розташовується на 

пружині. Її можна рухати, змінювати нахил і 

робити цікаві фото в саду. Сад невибагливий 

та простий у догляді.

9. «Hana no miti. Квітковий шлях». Автор — 

Ніна Маргарид. «Життя занадто швидкоплин-

не, і в повсякденній метушні ми не помічаємо 

його краси, — вважає автор. — Наш сад зму-

шує уповільнити свій шлях на звивистих до-

ріжках і помітити красу дрібниць навколо нас. 

Кожен пагорб — це маленький світ з непов-

торною красою. Ромашки нагадують сотні со-

нечок, які впали на землю, пагорб з шавлією 

заграє з нами колоссям небесних відтінків, 

пагорб з маками вабить язиками полум’я на 

тлі велично спокійної ковили, пагорб чебре-

цю, злаків і полину кличе до себе ароматами 

спокою та м’якістю трави. Верба у нашому 

випадку — не лише об’єкт споглядання, а і 

місце, де втомлений мандрівник може зупи-

нитися в затінку і подумати на роздоріжжі про 

подальшу дорогу. Камінь на одній з доріг є не-

великою перешкодою, яку можна обійти, пе-

рейти як сходи або зупинитися. Величезний 

світ складається з дрібниць, і якщо ми навчи-

мося їх помічати та бачити в них красу, то світ 

не здавати меться таким суворим» .

10. «Пори року». Автори — Юлія Полян-

ська, Єлизавета Чикалова. На створення про-

екту саду каменів авторів надихнув коан дзен 

«коли ти не можеш зробити нічого — що ти 

можеш?». Коан, як відомо, є своєрідним ін-

струментом у вченні дзен, який надає людині 

можливість шляхом роздумів наблизитися до 

себе справжнього. Ті самі функції в японській 

культурі покладено на сади каменів. Їх спо-
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глядання відкриває глибини пізнання само го 

себе як частини природи, всесвіту. Відчуття 

швидкоплинності та цінності кож ного мо-

менту нашого життя дарують сакура, яка цвіте 

навесні, та клен, котрий червоніє листям во-

сени на тлі монохромних насад жень різних 

відтінків зеленого. Основа, на якій розміщено 

композицію з каменів, — поєднання гравію 

темного і світлого кольорів, межа яких з одно-

го боку чітко визначена, а з іншого — розми-

та, що передає ідею єдності та боротьби про-

тилежностей інь і ян.

11. «Сад восьми островів». Автор — Вікто-

рія Valenta. У цьому садовому куточку зіміто-

вано водойму у гористій місцевості. Рамкою 

композиції на задньому плані є живопліт, 

який після формування віддалено нагадує ре-

льєф гір, наповнюючи київський Ботсад япон-

ськими мотивами.

Композиція містить 8 каменів, бо це число 

має глибоке філософське значення та симво-

лізує дорогу, що веде до неба. Давня неофіцій-

на назва Японії — Ясімакуні (країна восьми 

островів). Острівці з усіх боків омиваються 

водою, яку символізує пісок.

У композиції відтворено баланс у природі 

між гірською породою і рослинним світом з 

контрастом фактури листя, камінців та струк-

тури гілок.

Цей «східний» куточок має чудовий вигляд 

у будь-яку пору року. Весна зустрічає цвітін-

ням сакури та азалій, влітку милує око буйство 

відтінків зелені, а осінь «палає» палітрою фарб. 

У зимовий період хвойні та вічнозелені росли-

ни підтримують форму садового куточка, а за-

сніжена ажурна структура огорожі приваблює 

цінителів прекрасного. Цей сад — куточок для 

медитації, відновлення духовної сили і внут-

рішньої енергії.

12. «Рух». Автор — Неоніла Єфімова. В ос но ві 

ідеї цього саду лежать коло і рух за годиннико-

вою стрілкою, які символізують рух Все світу. 

Основне коло розділене на 8 секторів. Цифра 8 

символізує нескінчен ність. Сектори роз ділено 

доріжками з гравію. У центрі великого кола роз-

ташоване мале коло з гірською сосною в стилі 

Нівакі. Чотири сектори символізують сторони 

світу. На них висаджено самшит кулястої фор-

ми, з гравію зроблено малюнки у вигляді кіл. 

Для відчуття просто ру в цих секторах розташо-

вані шпалери з бамбукових стовбурів, на яких 

влітку цвітуть ліани. В інших 4 секторах виса-

джено традиційні япон ські рослини для милу-

вання: навесні — це сакура та іри си, восени — 

хризантеми і клен. Про гу лю ва ти ся можна в 

різні пори року, потрапляючи із сектора в сек-

тор по колу і це рух нескінченний.

Цей проект реалізовано в Одеському бота-

нічному саду.

На конкурсі «Міні-сад» було представлено 

16 проектів: 

— «Цунамі» (Ольга Урядко-Лихвар);

— із серії «Котушки» (Олеся Дворак Галік);

— «Відродження» (Мирослава Запісочна);

— «Уроборос» (Іван Бобков);

— «Зелена симфонія» (Сергій Галенко);

— «Краса звичайного» (Христина Матея);

— «Літній дощ» (Світлана Гібаленко);

— «Єдність протилежностей» (Ніна Коля-

денко, Людмила Смолякова);

— «Дзен сад» (Анна Стеба);

— «Фіорд» (Олена Прима, Олександра Вя-

зовська);

— «Колиска життя» (Олена Матюх);

— «Inside» (Ліза Портнова, Андрій Кирі-

ченко);

— «Дух часу» (Богдан Костецький, Юлія 

Снігир);

— «Сад безмежної порожнечі» (Ірина Мамрук);

— «Цегляні джунглі» (Володимир Корнієнко);

— «Міні-сад» (Станіслав Горб);

Композиція «Пори року» (Юлія Полянська, Єлизаве-

та Чикалова) передає ідею єдності та боротьби проти-

лежностей
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На конкурсі «Діалог з природою» було пред-

ставлено 12 проектів:

— «Фудзі» (Ольга Урядко-Лихвар);

— із серії «Котушки» (Олеся Дворак Галік);

— «Мелодія життя» (Наталія Гончарова);

— «SOS» (Галина Дігас);

— «Гейша» (Майя Давидова);

— «Сучасний Токіо» (Олена Міняйло);

— «Пташки на сході сонця» (Катерина Гончар);

— «Друге життя дерева» (Анастасія Недобіт-

кіна);

— «Spatium» (Ігор Калібердін);

— «Мирного неба» (Тетяна Пранчук);

— «Композиція» (Анатолій Шерстюк);

— «Орігамі — моє послання світу» (Алла Єв-

тушенко).

Фестиваль розпочався музичним вітанням 

від гурту «Божедари», який виступав протягом 

першого дня.

З вітальним словом виступив заступник ди-

ректора з наукової роботи (ландшафтне будів-

ництво) Національного ботанічного саду іме-

ні М.М. Гришка НАН України Микола Шу-

мик. Він подякував конкурсантам за талано-

вите втілення ідей японського саду та побажав 

успіху в їх роботі.

Головний редактор журналу «Ландшафт і ар-

хітектура» Ольга Камолікова, яка представила 

міжнародне журі конкурсу, розповіла про кон-

цепцію фестивалю.

Комерційний директор компанії «Золотий 

мандарин» Василь Мацьковський відзначив 

ландшафтні ідеї японських садів, відтворені 

за допомогою каміння, та виразив готовність 

підтримувати такі заходи.

Організатор конкурсу ленд-арту та арт-об’єк-

тів з природних матеріалів «Діалог з природою» 

та «Міні-сад» флорист Галина Дюговська подя-

кувала спонсорам за підтримку, конкурсан-

там — за цікаві ідеї та майстерне їх втілення. 

Голова Сквирської державної адміністрації 

Василь Галюк передав учасникам фестивалю 

та відвідувачам 1000 журавликів-орігамі, зроб-

лених дітьми, як символ бажань, які збува-

ються, та вручив коровай першому секретарю 

з питань культури та інформації посольства 

Японії в Україні Танджі Хідеюкі, котрий при-

вітав учасників фестивалю.

Голова журі Майкл О’Рейлі відзначив гос-

тинність організаторів фестивалю та запросив 

на огляд конкурсних експозицій. 

Вихованці дитячих будинків зі Сквири ра-

зом з Майклом О’Рейлі, Танджі Хідеюкі та 

Ва силем Галюком висадили три кущі калини 

як символ України та дружніх відносин з Япо-

нією.

На фестивалі звучала японська флейта — 

сякухаті.
Рекомендувала О.Л.Рубцова

 Надійшла 26.06.2017 

Н.В. Заименко, Н.И. Шумик, 

Н.Н. Смилянец, Н.Б. Гапоненко, Д.Б. Рахметов

Национальный ботанический 

сад имени Н.Н. Гришко, Украина, г. Киев

ФЕСТИВАЛЬ «ЛАНДШАФТНАЯ ВЕСНА-2017» 

В НАЦИОНАЛЬНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ 

имени Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

С 28 апреля по 2 мая 2017 г. в Национальном ботани-

ческом саду имени Н.Н. Гришко прошел фестиваль 

«Ландшафтная весна-2017», в рамках которого были 

проведены конкурс садов «Японские мотивы в Бот-

саду», конкурсы «Диалог с природой» и «Мини-сад», 

детский конкурс «Сказочное чучело» и конкурс дет-

ских рисунков. Было воплощено 12 проектов япон-

ских садов, 16 проектов мини-садов и 12 проектов 

арт-объектов из природных материалов.

Ключевые слова: Национальный ботанический сад, 

«Ландшафтная весна», японский сад.

N.V. Zaimenko, M.I. Shumik, N.M. Smilyanets, 

M.B. Gaponenko, D.B. Rakhmetov

M.M. Gryshko National Botanical Garden, 

National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Kyiv 

“LANDSCAPE SPRING-2017” FESTIVAL 

IN M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL 

GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE

“Landscape Spring-2017” festival took place from April 

28 to May 2, 2017 in M.M. Gryshko National Botanical 

Garden. The festival events included the gardening con-

test “Japanese motifs in the Botanical Garden”, “Dia-

logue with nature” and “Mini garden” contests, as well as 

the children contest “Fairy-tale” and the children draw-

ing contest. 12 projects of Japanese gardens, 16 projects of 

mini-gardens and 12 projects of art objects from natural 

materials were implemented.

Key words: National Botanical Garden, “Landscape Spring”, 

Japanese garden.
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2 Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

 Україна, 09100 Київська обл., м. Біла Церква-13

АНГЛІЙСЬКІ ТРОЯНДИ В КОЛЕКЦІЯХ НАЦІОНАЛЬНОГО 
БОТАНІЧНОГО САДУ імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ 
ТА ДЕРЖАВНОГО ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» 
НАН УКРАЇНИ

Мета — висвітлити історію селекції англійських троянд; проаналізувати колекційні фонди троянд Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України та Державного дендрологічного парку «Олександрія» НАН Украї-
ни; дослідити біологічні особливості англійських троянд.

Матеріал та методи. Вивчали морфологічні та біологічні особливості англійських троянд у досліджуваних колек-
ціях. Оцінювали рівень їх декоративності та господарсько-цінні ознаки. Первинне сортовивчення англійських троянд 
проводили за методикою В.М. Клименко і З.К. Клименко та за методичними вказівками, наведеними в Атласі мор-
фологічних ознак сортів троянди.

 Результати. Встановлено, що в Національному ботанічному саду імені М.М. Гришка нараховується 29 сортів 
англійських троянд, а в дендрологічному парку «Олександрія» — 13. Згідно з результатами оцінки сортів за декора-
тивними властивостями та господарсько-цінними ознаками 21 сорт англійських троянд (Abraham Darby, Alain 
Titchmarsh, Charles Darwin, Crown Princess Margareta, Eglantine, Falstaff, Golden Celebration, Graham Thomas, Heritage, 
Jude the Obscure, Munsted Wood, Othello, Tea Clipper, Teasing Georgia, The Alnwick Rose, The Dark Lady, The Pilgrim, The 
Prince, William and Catherine, William Morris, William Shakespeare) рекомендовано для використання в ландшафтному 
будівництві. 

Висновок. Колекції англійських троянд є цінним матеріалом для проведення селекційно-генетичних досліджень і 
теоретичних обґрунтувань щодо еволюції світового сортименту троянд.

Ключові слова: англійські троянди, історія селекції, інтродукція, рівень декоративності.
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Троянди є однією з основних культур декора-

тивного садівництва та промислового квітни-

карства. Сучасний сортимент троянд нарахо-

вує близько 30 тис. сортів, які репрезентують 

40 садових груп, виділених за різними критері-

ями, зокрема за походженням (Alba, Centifo lia, 

Damask), біологічними особливостями (Flo-

ribunda, Miniature) та країною, де було виведе-

но сорти певної групи (канадські, англійські).

Наші дослідження проведено із сортами гру-

пи англійських троянд.

Мета досліджень — дослідити історію се-

лекції англійських троянд і проаналізувати 

колекцію троянд Національного ботанічного 

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

та Державного дендрологічного парку «Олек-

сандрія» НАН України; визначити морфоло-

гічні та біологічні особливості сортів англій-

ських троянд у колекціях, провести оцінку рів-

ня їх декоративності.

Предмет досліджень — колекції англійських 

троянд НБС та дендропарку «Олександрія».

Матеріал та методи
Вивчали морфологічні та біологічні особли-

вості англійських троянд у досліджуваних 

колекціях. Оцінювали рівень їх декоратив-

ності та господарсько-цінні ознаки. Первин-

не сортовивчення англійських троянд прове-

ли за методикою В.М. Клименко і З.К. Кли-

менко [2] та за методичними вказівками, на-

веденими в Атласі морфологічних ознак сор тів 

троянди [1].
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Результати та обговорення

Англійські сорти були виведені селекціоне-

ром Девідом Остіном в Англії. Цю роботу 

він розпочав у 1950-ті роки. Нині сорти-

мент англійських троянд нараховує близько 

200 сортів. 

У селекції англійських троянд було вико-

ристано як старовинні троянди з груп Gallica, 

Damasks, Albas, так і сорти сучасних садових 

груп чайно-гібридних та флорибунда. Широ-

кий спектр забарвлення відповідає різнома-

ніттю сортів сучасних троянд. Завдяки цьому 

англійські троянди здобули всесвітню попу-

лярність.

Оригінатор англійських троянд поділив їх 

на шість підгруп: 1 — гібриди старовинних 

троянд (сорти цієї групи найбільш схожі на 

старовинні троянди), 2 — група сортів «Леан-

дер», назва групи пов’язана із сортом Leander, 

першим у групі (сорти за зовнішнім вигля-

дом ближчі до сучасних чайно-гібридних і 

троянд флорибунда, ніж решта англійських 

троянд), 3 — англійські мускусні троянди 

(в селекції цієї групи використано мускусні 

троянди), 4 — гібриди троянд Alba, 5 — виткі 

англійські троянди, 6 — англійські троянди 

для зрізування [13].

Інтродукція англійських троянд у НБС роз-

почалася у 2004 р. [3, 4, 6, 8—12], у дендропар-

ку «Олександрія» — у 2007 р. [5]. Аналіз скла-

ду колекцій троянд виявив, що в НБС нара-

ховується 29 сортів англійських троянд, а в 

дендропарку «Олександ рія» — 13. 

Розподіл досліджуваних сортів за підгрупа-

ми був таким:

1. Гібриди старовинних троянд: Eglan-

tine, Falstaff, Gertrude Jekyll, Jude the Ob-

scure, Mary Magdalene, Mary Rose, The Dark 

La dy, William Shakespeare, Glamis Castle, 

The Prince.

2. Група сортів «Леандер»: Abraham Darby, 

Alain Titchmarsh, Crown Princess Margareta, 

Golden Celebration, Pat Austin, Teasing Georgia, 

The Alnwick Rose, Charles Darwin, William 

Morris, Munstead Wood, Othello, Tea Clipper, 

William and Catherine.

Таблиця 1. Співвідношення кількості сортів (%) 
англійських троянд з різним забарвленням квітки 

Table 1. Correlation of amount of varieties (%) 
of English roses with different colouring of flower
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Девіда Остіна 14 51 15 5 12 3

Досліджувані 20 30 16 7 27 0

Рис. 1. Розеткоподібна квітка (сорт Teasing Georgia)

Fig. 1. Rosette-shaped flower (cultivar Teasing Georgia)

Рис. 2. Чашоподібна квітка (сорт Golden Celebration)

Fig. 2. Cup-shaped flower (cultivar Golden Celebration)
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3. Англійські мускусні троянди: Crocus Ro-

se, Graham Thomas, Heritage, Queen of Swe-

den.

4. Виткі англійські троянди: The Generous 

Gardener, The Pilgrim.

Гібридів троянд Alba та англійських троянд 

для зрізування в колекціях НБС та дендропар-

ку «Олександрія» немає, але планується по-

пов нення колекцій сортами цих груп.

Сучасні англійські троянди мають різнома-

нітне забарвлення, але переважають сорти з 

рожевим забарвленням (табл.1). Взагалі в анг-

лійських троянд немає сортів з яскравим за-

барвленням. 

Квітки англійських троянд за формою на-

гадують такі старовинних троянд — розетко-

подібні (рис. 1) та чашоподібні (рис. 2) 

 Зазвичай англійські троянди мають махро-

ві квітки, але є невелика кількість немахро-

вих сортів (Morning Mist, Rose of Picardy, Ann, 

The Alexandra Rose) та напівмахрових сортів 

(Com tes de Champagne, Windrush, Buttercup, 

Ma ri net te). В досліджуваних колекціях сортів 

з немахровими та напівмахровими квітками 

немає.

Сорт The Pilgrim має нехарактерну для троянд 

форму суцвіття китиця (рис. 3). У більшості 

видів та сортів троянд квітки зібрані у суцвіття 

типу щиток [7]. 

Характерна риса англійських троянд — це 

аромат. Досліджувані сорти мають аромат 

старовинних троянд (Gertrude Jekyll, Eglan-

tine), чайних троянд (Graham Thomas, The 

Pilgrim, Crown Princess Margareta), мускусний 

(The Ge nerous Gardener), фруктовий (Abra-

ham Dar by, Golden Celebration, Jude the Ob-

scure), гвоздики (Heritage) тощо.

Результати оцінки рівня декоративності 

та господарсько-цінних ознак англійських 

троянд наведено в табл. 2.

Сумарна кількість балів оцінки декоратив-

ності та господарсько-цінних особливостей 

становила від 85 до 100.

За результатами аналізу оцінки деко-

ративності та господарсько-цінних оз нак 

для впровадження в ландшафтне будівни-

цтво Правобережного Лісостепу рекомен-

Рис. 3. Форми суцвіть троянд

Fig. 3. Rose inflorescence forms

 Щиток ‘Arthur Bell’

 Corymb

 Циліндрична китиця ‘Piligrim’

 Cylinder brush

довано 21 сорт англійських троянд: Abra-

ham Darby, Alain Titchmarsh, Charles Darwin, 

Crown Princess Margareta, Eglantine, Falstaff, 

Golden Celebration, Graham Thomas, Herit-

age, Jude the Obscure, Munsted Wood, Othello, 

Tea Clipper, Teasing Georgia, The Alnwick Rose, 

The Dark Lady, The Pilgrim, The Prince, Wil-

liam and Catherine, William Morris, William 

Shakespeare.

Висновок

 Колекції англійських троянд є цінним мате-

ріалом для проведення сучасних селекційно-

генетичних досліджень і теоретичних обґрун-

тувань щодо еволюції світового сортименту 

троянд.
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Таблиця 2. Оцінка декоративності та господарсько-цінних властивостей англійських троянд з колекцій 
Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України та Державного дендрологічного 
парку «Олександрія» НАН України 

Table 2. Evaluation of decorative and agronomic properties of English roses from the collection 
of M.M. Gryshko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine and State dendrological park Oleksandria 
of the NAS of Ukraine

Назва сорту

Оцінка за ознаками декоративності та господарсько-цінними властивостями, бали
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Abraham Darby 20 5 10 5 10 8 10 25 5 98

Alain Titchmarsh 20 5 10 5 10 8 8 25 5 96

Charles Darwin 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Crocus Rose 16 4 8 5 10 10 8 20 5 86

Crown Princess 

Margareta

20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Eglantine 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Falstaff 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Generous 

Gardener

16 4 10 4 10 10 8 20 5 87

Gertrude Jekyll 16 5 10 5 10 10 8 20 5 89

Glamis Castle 16 4 10 5 10 10 8 20 4 87

Golden 

Celebration

20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Graham Thomas 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Heritage 20 5 10 5 10 10 8 20 5 93

Jude the Obscure 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Mary Magdalene 16 4 8 5 10 10 8 20 5 86

Mary Rose 16 4 10 5 10 10 8 20 4 87

Munsted Wood 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

Othello 16 5 10 5 10 10 10 25 5 96

Pat Austin 16 4 8 5 10 10 10 20 4 87

Queen of Sweden 16 4 8 5 10 10 8 20 5 86

Strawberry Hill 16 4 8 4 10 10 8 20 5 85

Summer Song 20 4 8 4 10 8 10 20 5 89

Tea Clipper 16 5 8 5 10 10 8 25 5 92

Teasing Georgia 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

The Alnwick Rose 16 5 10 5 10 10 10 25 5 96

The Dark Lady 16 5 10 5 10 10 10 25 5 96

The Pilgrim 20 5 10 5 10 10 10 25 5 100

The Prince 20 5 10 5 10 8 10 20 5 93

William 

and Catherine

16 4 10 5 10 10 8 25 5 93

William Morris 16 5 10 5 10 10 10 25 5 96

William 

Shakespeare

20 5 10 5 10 10 10 25 5 100
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1 Национальный ботанический сад 

имени Н.Н. Гришко НАН Украины,

Украина, г. Киев
2 Государственный дендрологический 

парк «Александрия» НАН Украины,

Украина, г. Белая Церковь

АНГЛИЙСКИЕ РОЗЫ В КОЛЛЕКЦИЯХ 

НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

имени Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОГО 

ПАРКА «АЛЕКСАНДРИЯ» НАН УКРАИНЫ

Цель — осветить историю селекции английских роз; 

проанализировать коллекционные фонды роз На-

ционального ботанического сада имени Н.Н. Гришко 

НАН Украины и Государственного дендрологическо-

го парка «Александрия» НАН Украины; ис следовать 

биологические особенности английских роз.

Материал и методы. Изучали морфологические и 

биологические особенности английских роз в иссле-

дуемых коллекциях. Оценивали уровень их декора-

тивности и хозяйственно-ценные признаки. Первич-

ное сортоиспытание английских роз проводили по 

методике В.Н. Клименко и З.К. Клименко и по мето-

дическим указаниям, изложенным в Атласе мор фо-

логических признаков сортов розы.

Результаты. Установлено, что в Национальном бо-

таническом саду имени Н.Н. Гришко НАН Украины 

насчитывается 29 сортов английских роз, а в дендро-

логическом парке «Александрия» НАН Украины — 13. 

В соответствии с результатами оценки сортов по де-

коративным свойствам и хозяйственно-ценным при-

знакам 21 сорт английских роз (Abraham Darby, Alain 

Titchmarsh, Charles Darwin, Crown Princess Margareta, 

Eglantine, Falstaff, Golden Celebration, Graham Thomas, 

Heritage, Jude the Obscure, Munsted Wood, Othello, Tea 

Clipper, Teasing Georgia, The Alnwick Rose, The Dark 

Lady, The Pilgrim, The Prince, William and Catherine, 

William Morris, William Shakespeare) рекомендован для 

использования в ландшафтном строительстве.

Вывод. Коллекции английских роз являются цен-

ным материалом для проведения се лек цион но-ге не-

ти ческих исследований и теоретических обобще ний 

относительно эволюции мирового сортимента роз.

Ключевые слова: английские розы, история селекции, 

интродукция, уровень декоративности.

O.L. Rubtsova 1, D.S. Hordiyenko 2, V.I. Chyzhankova 1

1 M.M. Gryshko National Botanical Garden,

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Kyiv
2 State Dendrological Park Oleksandria,

National Academy of Sciences of Ukraine,

Ukraine, Bila Tserkva

ENGLISH ROSES IN COLLECTIONS 

OF M.M. GRYSHKO NATIONAL BOTANICAL 

GARDEN OF THE NAS OF UKRAINE AND 

THE STATE DENDROLOGICAL PARK OLEKSANDRIA 
OF THE NAS OF UKRAINE

Objective — to present the history of selection of English 

roses; to analyze collection funds of roses of M.M. Grysh-

ko National Botanical Garden of the NAS of Ukraine and 

the State Dendrological park Olexandria of the NAS of 

Ukraine; to trace the biological features of English roses.

Material and methods. Morphological and biological 

features of English roses in the studied collections were 

studied. An estimation of the level of decorativeness and 

economically valuable characteristics of English roses was 

carried out. The primary variety testing of English roses 

was carried out according to the method of V.M. Klimenko 

and Z.K. Klimenko and according to the methodical in-

structions set out in the Atlas of the morphological fea-

tures of varieties of roses.

Results. It was revealed that in the M.M. Gryshko Na-

tional Botanical Garden there are 29 varieties of English 

roses, and in the dendrological park Olexandria — 13.In 

accordance with results of the assessment of varieties on 

decorative properties and economically valuable charac-

teristics 21 varieties of English roses (Abraham Darby, 

Alain Titchmarsh, Charles Darwin, Crown Princess Mar-

gareta, Eglantine, Falstaff, Golden Celebration, Graham 

Thomas, Heritage, Jude the Obscure, Munsted Wood, 

Othello, Tea Clipper, Teasing Georgia, The Alnwick Rose, 

The Dark Lady, The Pilgrim, The Prince, William and 

Catherine, William Morris, William Shakespeare) are re-

commended for use in landscape construction.

Conclusion. Collections of English roses are a valuable 

material for conducting modern selection genetic studies 

and theoretical generalizations concerning the evolution 

of the world assortment of roses.

Key words: English roses, history of selection, introduc-

tion, level of ornamentality. 
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Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України
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ВПЛИВ ШКІДЛИВИХ ОРГАНІЗМІВ НА ДЕКОРАТИВНІСТЬ 
РОСЛИН САДУ БУЗКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО БОТАНІЧНОГО САДУ 
імені М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ

Мета — вивчити вплив шкідливих організмів на декоративність рослин Саду бузків Національного ботанічного саду  

імені М.М. Гришка НАН України.

Матеріал та методи. Для дослідження було залучено рослини Syringa vulgaris L. та її сортів. Використано морфо-

логічний, польовий та аналітичний методи.

Результати. Встановлено негативний вплив шкідливих організмів на декоративність рослин S. vulgaris, які зрос-

тають у сирингарії Національного ботанічного саду  імені М.М. Гришка НАН України. До таких віднесено: Zeuzera 

purina L., Vespa crabro L., Lapidosaphes ulmi L., Eriphyes loewi Nal., Loxia curvirostra L. та Tolpa europea L. Z. purina 

шкодить, прокладаючи ходи в стовбурі, що погіршує фізіологічний стан рослин або призводить до їхнього відмирання. 

V. crabro об’їдає кору навколо або вздовж осі 2—4(5)-річних гілок. Близько половини гілок засихають наступної весни 

і тому підлягають видаленню. L. ulmi та E. loewi висмоктують соки з молодих пагонів або бруньок, що спричиняє 

втрату декоративності рослин, іноді — їх відмирання. L. curvirostra завдає шкоди в окремі роки, вищипуючи до 75—95 % 

генеративних бруньок від загальної кількості на кущі. T. europea погіршує декоративність рослин, прокладаючи ходи 

в зоні кореневої системи та біля неї. Акцентовано увагу на методах боротьби із зазначеними шкідниками.

Висновки. Згадані організми шкодять рослинам S. vulgaris переважно спорадично, погіршуючи їхній естетичний 

вигляд, а іноді спричиняючи їх відмирання. Щоб запобігти цьому слід застосовувати превентивні методи боротьби.

Ключові слова: Syringa vulgaris, шкідники, декоративність.

© В.К. ГОРБ, 2017

Рослини Syringa vulgaris L., які зростають у 

культурі, виконують різні функції: декоративні, 

ба р’єрні, ґрунто- та пилозахисні, газопоглиналь-

ні тощо. В ботанічних садах, дендрозаповідни-

ках і місцях активного відпочинку людей цей вид 

та його сорти виконують насамперед декоратив-

ну функцію, тобто вони мають щорічно рясно 

цвісти та мати ошатну пропорційно розвинену 

крону. Досягти цього можна завдяки проведен-

ню науково обґрунтованого сис те ма тич ного до-

гляду за рослинами, а також ліквідації негатив-

ного впливу на них шкідливих організмів, які 

можуть звести нанівець усі інші агротехнічні за-

ходи, спрямовані на утримання рослин у най-

кращому фізіологічному і декоративному стані. 

 Мета роботи — дослідити негативний вплив 

шкідників на декоративний стан рослин сор-

тів S. vulgaris і акцентувати увагу на методах 

боротьби з ними. 

Матеріал та методи

Роботу виконано в 2010—2015 рр. у Саду буз-

ків (сирингарії) Національного ботанічного 

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

Об’єктом досліджень були рослини S. vulgaris 

та її сортів. Використано морфологічний, по-

льовий та аналітичний методи.

Результати та обговорення

Площа сирингарію НБС становить 2,35 га. В 

ньому зростають близько 1500 рослин сортів 

і гібридів S. vulgaris. Ця колекційно-екс по зи-

ційна ділянка виконує наукову, пропагандист-

ську, виховну та рекреаційну функції. Та ка ба-

гатоплановість потребує особливого підходу до 

захисту рослин від негативного впливу шкід-

ливих організмів. 

 У НБС найбільшої шкоди рослинам S. vul-

garis та її сортам завдають: Zeuzera purina L., 

Vespa crabro L., Lapidosaphes ulmi L., Eriphyes lo-

ewi Nal., Loxia curvirostra L. і Tolpa europea L. 
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Zeuzera purina (червиця в’їдлива) 15—20 ро-

ків тому рідко траплялася на рослинах S. vul-

garis. Нині, ймовірно, через обмежене засто-

сування інсектицидів у межах м. Києва, а от же, 

і НБС, червиця щорічно збільшує свою чи-

сельність. 

Самиці Z. purina відкладають яйця на вер-

хівці молодих пагонів, у пазуху листків та 

бруньки Quercus borealis Michx., Q. robur L., Be-

tula pendula Roth., Juglans regia L., Sorbus aucu-

paria L., Tilia americana L. тощо [3]. Як свідчать 

наші спостереження, цей шкідник часто від-

кладає яйця в сплячі бруньки стовбура моло-

дих рослин S. vulgaris, що дає змогу крихітній 

гусениці значно швидше та легше проникнути 

всередину 3—5-річної, а не 15—35-річ ної гілки 

чи стовбура. При пошкодженні одного з голов-

них стебел кущової рослини, остання не заги-

не, бо має не менше трьох стебл. При уш ко-

дженні єдиного стовбура 3—5-річної штамбо-

вої рослини вона приречена на відмирання, 

бо в місці свого поселення гусениця Z. purina 

вигризає майже всю ксилему (рис. 1). Якщо 

стовбур має 5—10-сантиметровий діаметр, то 

личинка, досягнувши значних розмірів, часто 

вигризає поперечну камеру, що дає змогу ля-

лечці легше зробити отвір у корі для вильоту 

метелика. Від такого пошкодження стовбур 

не може відразу втратити життєздатність, але 

кора, яка контактує з ходом шкідника, відімре 

впродовж 2—3 років, утворивши видовжену 

відкриту рану (рис. 2). У S. vulgaris вона ніколи 

не заживе, а патогенна мікрофлора, потрап-

ляючи туди, спричинить подальше руйнуван-

ня деревини стовбура чи його гілки. Ця дере-

вина через 11—15 років перетвориться на по-

рохню. Досить часто кору, яка контактує з хо-

дом шкідника, роздовбують дятли, полюючи 

найчастіше на дорослу 2-річну його гусеницю. 

З одного боку, таким чином вони знищують 

гусінь, але з іншого надто ранять кору стов-

бурця, деревина якого відразу починає трух-

лявіти. Саме з цієї причини повністю чи част-

ково порушується в молодій рослині функціо-

нальний коренево-листковий зв’язок [2], що 

призводить до різкого погіршення її декора-

тивності, а іноді — до відмирання. 

 Боротись із Z. purina хімічними методами 

досить складно, бо достеменно не відомо, ко-

ли саме розпочнеться літ її метеликів, та й чи-

сельність їхня порівняно з такою інших шкід-

ників незначна. Проте логічним шляхом ми 

дійшли висновку, а досліди це підтвердили, 

що в розсаднику та на колекційно-екс по зи-

ційній ділянці в перший рік після посадки 

рослин, особливо цінних сортів S. vulgaris, не-

обхідно їхній стовбур та основу гілок першого 

Рис. 1. Пошкоджений Zeuzera purina стовбур Syringa 

vulgaris 

Fig. 1. The Syringa vulgaris trunk is damaged by Zeuzera 

purina

Рис. 2. Червоточина, пробуравлена Zeuzera purina в 

гіл ці Syringa vulgaris

Fig. 2. Wormholes bored by Zeuzera purina in Syringa vul-

garis branch
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порядку ретельно покрити густою бордось-

кою рідиною або білою олійною чи водо-

емульсійною фарбою. До останньої слід додати 

30—40 г мідного або залізного купоросу на 1 л 

розчину. В результаті на корі і зокрема на спля-

чій бруньці стовбура утворюється міцний по-

крив, крізь який відроджена гусениця не змо-

же проникнути в деревину. За рік чи два, якщо 

під час потовщення стовбура покрив по тріс-

кається, то його слід нанести повторно. Най-

доцільніше проводити це на початку черв ня, 

коли ріст стовбура в товщину закінчиться, а від-

кладання яєць самицями шкідника тільки роз-

почнеться. Наші 4-річні спостереження свід-

чать, що жоден стовбур із захисним покривом 

не був пошкоджений цим шкідником. Будь-які 

відкриті ходи Z. purina, які щойно появилися, 

необхідно звільнити від усіляких реш ток, об-

робити 3-4 % розчином мідного ку по росу, а 

після підсихання ретельно покрити са довим 

варом.

Vespa crabro (шершень) об’їдає кору навко-

ло або вздовж осі 2—4(5)-річних гілок. Найчас-

тіше смужка пошкодження 1—3 см зав ширш-

ки, 3—8 см завдовжки і 2—3 мм завглибшки, 

тобто досягає деревини (рис. 3). Її контур до-

сить нерівний: може стрімко здійматися вго-

ру або спрямовуватись у будь-який бік. Най-

відчутнішої шкоди ці комахи завдають у дру-

гій половині літа, коли їхня чисельність різко 

зростає. Останнє, як відомо, зумовлене тим, 

що до весни доживають лише запліднені сам-

ки (матки). В травні вони виходять зі схова-

нок і розпочинають швидко створювати сім’ю. 

В результаті до кінця літа шершні-робітники 

будують гніздо, яке може містити до 400 чару-

нок і більше, а його висота може сягати 60 см. 

Саме для спорудження чарунок вони вико-

ристовують кору деяких деревних рослин, 

наприклад, Cerasus vulgaris Mill., C. avium (L.) 

Moench, Fraxinus excelsior L. і, як свідчать на ші 

спостереження, S. vulgaris. Ми виявили, що швид-

кість обгризання кори прямо пропорційно за-

лежить від міри насичення її вологою, тобто 

що вона вологіша, то продуктивніше «пра-

цюють» шершні. Повністю об’їдена по кільцю 

гілка приречена на всихання, яке виявляється 

наступної весни. В окремі роки ці комахи по-

шкоджують в одному кущі близько 10—15 мо-

лодих, фізіологічно найпотужніших гілок з 

добре анатомічно розвиненою флоемою. Такі 

гілки підлягають видаленню, як тільки їхня 

нежиттєздатність стає очевидною. На жаль, 

після цього крона стає «дірчатою», що значно 

погіршує її естетичний вигляд. Залежно від 

розміру та кількості травмованих гілок відно-

вити декоративність рослин вдається лише 

впродовж 1—3 наступних років. З огляду на 

те, що на колекційно-експозиційній ділянці 

бузків НБС зростає близько 1500 кущів 4— 

6-метрової висоти, робота з відновлення їх-

ньої декоративності є трудомісткою. Це зму-

сило шукати метод захисту бузків від Vespa crab-

ro. Завдання ускладнювалося тим, що ці кома-

хи є корисними. Незважаючи на те, що їхні 

дорослі особини харчуються соками деревних 

рослин, нектаром квіток та м’якоттю стиглих 

фруктів, личинки вони вигодовують переваж-

но мухами, а точніше «фаршем», який вони 

готують з черевця та грудей своїх жертв. Якщо 

сім’я V. crabro в середньому нараховує 2000 осо-

бин, а кожна з них за добу знищує близько 5 мух, 

то користь від них є очевидною [4]. Отже, бо-

ротися з цими комахами хімічними препара-

тами не слід. Це неефективно, адже вони ні-

коли не скупчуються на одному кущі чи окремій 

Рис. 3. Пошкоджена Vespa crabro кора гілки Syringa vul-

garis

Fig. 3. Injured Vespa crabro bark of Syringa vulgaris branche
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гілці, навіть у місцях обгризання кори вони 

розташовуються поодинці, а на кущі одночас-

но може перебувати не більше ніж 2—8 осо-

бин. Спостерігаючи за поведінкою і «працею» 

V. crabro, ми помітили, що найбільш пошко-

дженими були кущі, які зростали поблизу ста-

рих дуплистих дерев. Оглянувши їх, ми вия-

вили сім’ї V. crabro. Дерева, які перебували на 

межі відмирання, видалили, але їхню дуплис-

ту частину розмістили так, щоб комахи за 

можливості могли залишити її та перелетіти в 

інше місце. З дуплистих, але життєздатних де-

рев V. crabro примусили виселитися методом 

хімічного впливу: біля льотка кріпили ємкості 

з «їдкими» репелентами. Після цього льоток 

розширювали і все дупло ретельно пломбува-

ли цементним розчином. Такий підхід виявив-

ся правильним, бо пошкоджень поменшало в 

5—8 разів. Отже, цим заходом вдалося звести 

майже нанівець потенційно можливу шкоду, 

яку могли спричинити V. crabro естетичному 

виглядові рослин S. vulgaris.

Lapidosaphes ulmi (яблунева комоподібна 

щи тівка) вражає також рослини S. vulgaris, 

проте спостерігається це в умовах НБС не-

часто. Поселяється вона переважно на 4— 

5-річних де що ослаблених рослинах. Дорослі 

особини цього шкід ника та його личинки ви-

смоктують сік з молодих пагонів, що надто 

погіршує фізіологічний стан рослини та її де-

коративність: пагони стають короткими і тон-

кими, а генеративні бруньки на них зазвичай 

не формуються. Навесні ці рослини піджив-

люємо, крону ретельно обрізаємо та тричі в 

травні обробляємо інсектицидом. Через три 

роки за декоративністю вони майже не посту-

паються сусіднім. При масовому пошкоджен-

ні щитівкою, якщо не боротися з нею, росли-

на може загинути.

Eriphyes loewi (бузковий бруньковий кліщ) 

потребує особливої уваги, бо заселені ним 

рослини різко втрачають естетичність: пагони 

стають короткими, їхня вісь і листки — дефор-

мованими, луски бруньок — відстобурченими, 

напівомертвілими та гострими, крона — кош-

латою. Такі рослини не цвітуть або цвітуть не 

рясно. Зимують кліщі у торішніх бруньках, в 

які навесні самки відкладають яйця. Після 

появи молодих особин, ці бруньки розроста-

ються, бубнявіють, а потім більшість з них за-

сихає. Молоді кліщі розповзаються по моло-

дих пагонах і заселяють їхні бруньки. Наступ-

ного року цей процес повториться [1].

У колекції бузків НБС цього шкідника за 

останні 15 років було виявлено лише декілька 

разів, та й то на рослинах, вирощених за ме-

жами НБС. Ознаки заселення виявлялися 

лише через рік після посадки на постійне міс-

це. Боротися з цим кліщем виявилося досить 

складно, довго й витратно. Саме тому ці рос-

лини замінили на ентомологічно здорові.

Значної шкоди декоративності рослинам 

S. vulgaris, але лише в окремі роки, завдають 

Loxia curvirostra (шишкарі-ялинники). Меш-

кають вони в лісах північних регіонів Європи, 

харчуються насінням шпилькових рослин. За 

поганого врожаю шишок чи невиповненості 

їхнього насіння ці птахи змушені в пошуках 

їжі прямувати на південь. На початку літа во ни 

зграями налітають на сади та парки й миттєво 

поїдають все, що може бути для них їстівним. 

За нашими спостереженнями, кущ Cera sus to-

mentosa (Тhumb.) Wall., повністю покритий спі-

лими ягодами, вони спустошують за декілька 

хвилин. Бузкам шкодять у період з ІІІ декади 

лютого до ІІ декади березня. Шкода виявляєть ся 

у вищипуванні верхівкових генеративних бру-

ньок пагонів. Найчастіше страж дають від цього 

старі кущі, в яких ці бруньки порівняно з та-

кими молодих рослин менші за розміром та 

кругліші. Втрати таких бруньок іноді сягають 

75—95 % від їхньої загальної кількості на кущі. 

Навесні ці кущі майже не цвітуть, тому мало-

декоративні. Однак для ослаблених рослин це 

корисно, адже вони не витрачатимуть про-

дукти фото- та ризосинтезу на ріст суцвіть і 

формування плодів. Ці речовини будуть спря-

мовані на поліпшення фізіологічного стану 

рослинного організму в цілому.

Захистити рослини S. vulgaris від L. curviro-

stra в колекції НБС практично неможливо, 

бо, по-перше, її площа становить 2,35 га, по-

друге, точно невідомо, коли саме налетять ці 

птахи, по-третє, вони з’являються і зникають 
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раптово. Проте іноді вдається вчасно виявити 

їх та примусити ретируватися.

Tolpa europea (кріт). Користь від цих тварин 

перебільшена, бо рослинам колекції бузків 

НБС ці істоти щорічно завдають значної шко-

ди, яка виявляється у тому, що активно про-

кладаючи численні ходи в зоні кореневої сис-

теми рослин S. vulgaris, кроти пошкоджують 

її, а головне — порушують капілярний підйом 

вологи з нижніх до верхніх шарів ґрунту. За 

таких умов різко уповільнюється фото- та ри-

зосинтез, що призводить до втрати декора-

тивності, а іноді — до всихання рослин. Отже, 

за порушеної цілісності шару прикореневого 

ґрунту слід не лише вчасно, а й правильно на-

ситити його вологою. Особливо ретельно цю 

роботу слід виконувати тоді, коли ділянка, як 

в НБС, розташована на схилі. Форсувати по-

лив у такому разі неможна, бо вода швидко 

накопичуватиметься у ходах кротів і стрімко 

стікатиме вниз, легко вимиваючи із зони ко-

реневої системи ґрунт. У результаті цього рос-

лини бузку, маючи поверхневу кореневу сис-

тему, ніби повисають у повітрі. Якщо їхня 

крона однобока, а погода вітряна, то штамбо-

ві, тобто одностовбурні, впа дуть на ґрунт. Та-

кий прикрий випадок стався одного літа у 

НБС, коли інтенсивна злива швидко перепов-

нила водою всю систему ходів кротів, утво-

ривши ґрунтову пульпу, на якій 55-річні, пе-

реважно одностовбурні рослини, не змогли 

встояти і під натиском вітру повалилися. Їх 

підняли та закріпили, але їхню потенційну 

декоративність так і не вдалося повністю від-

новити впродовж 3—5 наступних років навіть 

за найліпшого агротехнічного до гляду за ни-

ми. Тому природне чи штучне надто приско-

рене зволоження ґрунту в даному випадку є 

шкідливим. Досвід свідчить, що во но може 

лише на декілька днів поліпшити фізіологіч-

ний стан рослин. Однак після цього, особли-

во в спеку, рослини більше постраждають, 

аніж за відсутності поливу. Отже, поливати 

слід крізь розпилювачі, що забезпечує посту-

пове насичення вологою ґрунту та його рів-

номірне просідання завдяки сплющенню хо-

дів. У разі щільного ґрунту їх необхідно під 

час поливу руйнувати садовими вилами або 

палицями, не завдаючи при цьому значного 

трав мування кореневій системі. Така операція 

по суті є превентивним заходом, завдяки яко-

му вдається запобігти поляганню штамбових 

рослин, а отже, погіршенню декоративності 

Саду бузків.

Висновки

Зазначені шкідливі організми пошкоджують 

рослини Syringa vulgaris переважно спорадич-

но, а тому не загрожують усій колекції. В ок-

ремі роки ці організми можуть значно погір-

шити її декоративність і призвести навіть до 

відмирання деяких цінних рослин. Це спону-

кає до ентомо-, зоо- та орнітологічного моні-

торингу для вчасного вжиття запобіжних за-

ходів із захисту рослин S. vulgaris та її сортів. 

Лише за такої умови вони будуть придатними 

не лише для наукових досліджень, а й для за-

доволення різних, насамперед естетичних по-

треб відвідувачів Саду бузків.
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ВЛИЯНИЕ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ 

НА ДЕКОРАТИВНОСТЬ РАСТЕНИЙ САДА 

СИРЕНИ НАЦИОНАЛЬНОГО БОТАНИЧЕСКОГО 

САДА имени Н.Н. ГРИШКО НАН УКРАИНЫ

Цель — изучить влияние вредных организмов на де-

коративность растений Сада сирени. 

Материал и методы. Для исследований были взяты 

растения Syringa vulgaris L. и ее сортов. Использовали 

морфологический, полевой и аналитический методы. 

Результаты. Установлено негативное влияние вре-

доносных организмов на декоративность растений 

S. vulgaris, которые произрастают в монокультурном 

саду сирени Национального ботанического сада име-

ни Н.Н. Гришко НАН Украины. К таким организмам 

отнесены: Zeuzera purina L., Vespa crabro L., Lapidosa-

phes ulmi L., Eriphyes loewi Nal., Loxia curvirostra L. и 

Tolpa europea L. Z. purina вредит, прокладывая ходы в 

стволе, что ухудшает физиологическое состояние рас-

тений или вызывает их отмирание. V. crabro обгрызает 

кору вокруг или вдоль оси 2—4(5)-летних веток. Око-

ло половины веток засыхают следующей весной и по-

этому подлежат удалению. L. ulmi и E. loewi высасы-

вают сок и из молодых побегов или почек, что вызы-

вает потерю декоративности растений, иногда — их 

гибель. L. curvirostra вредит в отдельные годы, выщи-

пывая до 75—95 % генеративных почек от общего ко-

личества на кусте. T. europea ухудшает декоративность 

растений, прокладывая ходы в зоне корневой систе-

мы и возле нее. Акцентировано внимание на методах 

борьбы с упомянутыми вредителями. 

Выводы. Упомянутые организмы вредят растениям 

S. vulgaris преимущественно спорадически, ухудшая 

их эстетический вид, а иногда приводя к отмиранию. 

Чтобы предупредить это необходимо использовать 

превентивные методы борьбы.

Ключевые слова: Syringa vulgaris, вредители, декоратив-

ность.

V.K. Gorb 

M.M. Gryshko National Botanical Garden 

of National Academy of Sciences of Ukraine, 

Ukraine, Kyiv

INFLUENCE OF HARMFUL ORGANISMS 

ON ORNAMENTAL FEATURES OF PLANTS FROM 

THE LILAC GARDEN OF M.M. GRYSHKO NATIONAL 

BOTANICAL GARDEN OF  THE NAS OF UKRAINE

Objective — to learn the influence of harmful organisms 

on decorative plants of lilac garden.

 Material and methods. Syringa vulgaris L. plants and its 

cultivars were examined. Morphological, field and analyti-

cal methods were used. 

Results. The negative influence of harmful organisms on 

the ornamental features of S. vulgaris plants growing in mo-

nocultural lilac garden of M.M. Gryshko National Botani-

cal Garden of  the NAS of Ukraine was established. Such 

organisms include: Zeuzera purina L., Vespa crabro L., La-

pidosaphes ulmi L., Eriphyes loewi Nal., Loxia curvirostra L. 

and Tolpa europea L. Z. purina harms by the making of gal-

leries in the plants stem, which worsens their physiological 

state, or else causes their withering away. V. crabro dama-

ges S. vulgaris by gnawing of bark around or along the axis 

of 2—4(5)-year-old branches. About half of the last wither 

in the next spring, therefore, must be removed. L. ulmi and 

E. loewi negatively affect by sucking of sap from young 

shoots or buds, which leads to loss ornamental features of 

plants, and sometimes — to their death. In some years, L. cur-

virostra harms by plucking up to 75—95 % generative buds 

from the total number in the bush. T. europea worsens the 

ornamental features of plants by making of galleries in the 

zone of the root system and near it. Attention is focused on 

control methods of harmful organisms for S. vulgaris. 
Conclusions. The mentioned organisms damage inves-

tigated plant species sporadically by worsening their aes-

thetic appearance, and sometimes leading to withering 

away. It is necessary to use control methods to prevent the 

phenomenon.

Key words: Syringa vulgaris, harmful organisms, ornamen-

tal features.
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ДО 80-річчя ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
СВІТЛАНИ ВАЛЕНТИНІВНИ КЛИМЕНКО

12 жовтня святкує 

свій ювілей Світлана 

Ва лен тинівна Кли-

мен ко — відомий се-

лекціонер, док тор біо -

ло гічних наук, про-

фесор, головний на-

уковий співробітник 

На ціонально го бо-

таніч ного саду імені 

М.М. Гришка НАН 

Ук раї ни. 

Багато це чи мало? Якщо судити по спра-

вах, то багато, навіть дуже багато. Досягнення 

Світлани Валентинівни такі, що іншій людині 

на них не вистачило б і декількох життів. За 

півстоліття вона створила багато сортів кизи-

лу, аналогів яким немає.

Рослини, зокрема плодові, захоплювали Світ-

лану з раннього дитинства, може через те, що 

будучи в евакуації у Воронезькій області, диву-

валася чудовим абрикосам. Гілки дерева уги-

налися від урожаю. Садиба, де вона це побачи-

ла, належала заможнім людям (за тогочасними 

уявленнями, бо то були місцеві, а вони — еваку-

йовані), які займалися садівництвом. А ще вра-

зив її аґрус — ягоди були великі, червоно-жовті, 

на сонці у плодах просвічувалося насіння. Іно-

ді вони, дітлахи, потай перелізали через паркан 

аби нарвати саме аґрусу, може через те, що до 

абрикосів на гілках не могли дотягнутися. Як 

потім вона довідалася, суворі кліматичні умови 

не дають змоги масово вирощувати абрикоси і 

то, ймовірно, був приклад селекції місцевих 

форм, які адаптувалися до тих умов. То ж вона 

точно знала, буде садівником.

С.В. Клименко працює у Національному 

бо танічному саду з 1960 р. після закінчення 

університету, обравши об’єктом досліджень 

плодові рослини, мало відомі у культурі. За-

кінчивши аспірантуру та захистивши дисер-

тацію з масштабних досліджень айви довгас-

тої, Світлана Валентинівна розширює пе релік 

видів, рідкісних і практично незнаних у куль-

турі, але економічно важливих та со ціально 

значущих. Захищає докторську дисертацію, 

створює генофонди видів рослин, які згодом 

стають відомими і користуються великим по-

питом у промисловому та любительському 

садівництві. Проводить багаторічну інт ро дук-

ційно-селекційну роботу з широким викорис-

танням матеріалів різного ботаніко-гео гра-

фіч ного походження для створення і впрова-

дження перспективних сортів нових та нетра-

диційних плодово-ягідних рослин. Досліджує 

їх біоекологічні особливості, а також адапта-

ційні можливості у нових умовах. Для прове-

дення досліджень було використано класичні 

методи — аналітичну і синтетичну селекцію 

та сучасний метод — клонову селекцію — про-

гресивну галузь селекційно-генетичної на-

уки. Виявлено райони формової різноманіт-

ності та інтродукційні популяції кизилу в 

культурі, створено унікальну колекцію кизи-

лу, яка є цінним вихідним матеріалом для 

селекційної роботи. Обґрунтовано концеп-

туальні положення щодо культури кизилу та 

розширення культурного ареалу айви в Украї-

ні. Опрацьована програма промислового ви-

рощування кизилу в Україні та айви — у північ-

них регіонах країни. Промислові насадження 

кизилу здатні функціонувати впродовж бага-

тьох десятків років. Розроблено комплекс за-

ходів зі створення промислових плантацій.

Існує дуже мало сортів кизилу. Лише недавно 

селекцію розпочато в Австрії, Болгарії, Азер-

байджані, Польщі. Завдяки роботам С.В. Кли-

менко відроджено культуру кизилу в Ук раїні 

та світі. Сформовано генофонди нових інтро-

дукованих і аборигенних видів рослин — Asi-
mina triloba (L.) Dunal, Sambucus spp., Mespilus 
germanica L., Amelanchier spp., Castanea sativa 

Mill., Diospyros spp., нових видів родини Cor-
naceae Bercht. et J. Presl. — Cornus of fi cinalis L., 

Cynoxylon japonicа (Siebold & Zucc.) Nakai, Cor-
nus sessilis Torr. ex Durand. 
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Поєднання фундаментальних та приклад-

них досліджень дало змогу всебічно вивчити 

зазначені види, встановити низку важливих 

закономірностей їх розвитку та поведінки в 

умовах культури. Розроблено концепцію адап-

тивної інтродукції, значення якої полягає у 

виявленні та мобілізації потенційних можли-

востей елементів генофонду.

Завдяки роботам Світлани Валентинівни в 

Україні набула поширення культура кизилу, 

закладено фермерські сади в Київській, За-

кар патській, Черкаській, Івано-Фран ків ській, 

За порізькій, Тернопільській, Вінницькій, Хмель-

 ницькій, Полтавській, Житомирській, Мико-

лаївській та інших областях, АР Крим, Мол дові. 

Теоретичні аспекти, результати і методи ін-

тродукційних та селекційних досліджень ви-

кладено у статтях, матеріалах міжнародних на-

укових конференцій. С.В. Клименко є авто-

ром та співавтором понад 400 статей, 10 моно-

графій, 5 довідників. Результати досліджень 

висвітлено у доповідях і обговорено на кон-

ференціях, симпозіумах, з’їздах в Україні, Ро-

сії, США, Польщі, Австрії, Болгарії, Вірменії, 

Сербії, Словаччині.

Світлана Валентинівна створила понад 40 сор-

тів плодових рослин, 23 з них занесено до Дер-

жавного реєстру сортів рослин України: 14 — 

кизилу, 5 — айви і 4 — хеномелесу. 

За сорти айви та кизилу С.В.Клименко от-

римала 2 срібні та бронзову медалі ВДНГ 

СРСР, ВДНГ у Києві та диплом V Міжнарод-

ної виставки садівництва у Штутгарті (Німеч-

чина). Вона проводить міжнародну наукову 

роботу, зокрема є керівником спільних проек-

тів із науковими установами Австрії, Словач-

чини, Польщі, Білорусі.

Світлана Валентинівна широко відома ро-

ботою із садівниками-аматорами (навчання, 

поради, рекомендації, забезпечення живцями 

для щеплення тощо). Вона особисто знайома 

з багатьма садівниками-любителями в Україні 

та інших країнах, з деякими з них вона під-

тримує постійні контакти. 

Під керівництвом професора С.В. Климен-

ко захищено 11 кандидатських та 2 докторські 

дисертації, 4 здобувачі виконують кандидат-

ські та 1 — докторську роботи.

С.В. Клименко — голова Спеціалізованої 

ради Національного ботанічного саду НАН 

Ук раїни із захисту дисертацій за спеціальніс-

тю «ботаніка», член Спеціалізованої ради 

Українського інституту садівництва зі спеці-

альності «плодівництво», голова сектору пло-

дівництва у Бюро Ради ботанічних садів Ук-

раїни, член редакційної колегії міжнародного 

журналу «Інтродукція рослин».

Ювіляра нагороджено медаллю «За доб лест-

ный труд» (1970), медаллю «20 років Незалеж-

ності України» (2012), 2 медалями Словацько-

го аграрного університету «За активне співро-

бітництво у розвитку наукових досліджень та 

освіти» (2013, 2015), почесним знаком Міжна-

родної Академії рейтингових технологій і со-

ціології «Золота Фортуна», відзнакою НАН 

України «За підготовку наукової зміни» (2012), 

премією АН України ім. Л.П. Симиренка (1987), 

Премією АН України ім. В.Я. Юр’єва (1993), 

премією НАН України (2008).

Потенціал С.В. Клименко далеко не вичер-

паний, незважаючи на поважний вік. Світла-

на Валентинівна користується великою пова-

гою і авторитетом серед колег та садівників-

аматорів як в Україні, так і за кордоном.

Завжди бігом — по коридору лабораторно-

го корпусу, по вулицях міста, поспішаючи на 

заняття до студентів, по міжряддях улюблених 

кизилового і айвового садів, до телефону, щоб 

дати пораду дипломникові, підказати аспі-

ранту. В цій жінці енергії на три життя!

Світлану Валентинівну відрізняє доброта, 

порядність, уважність до колег по роботі, по-

стійна готовність прийти на допомогу. 

Учні, колеги та соратники від щирого серця 

бажають ювіляру міцного здоров’я, успіхів у 

будь- яких починаннях, щоденних справах, 

здій с нення сміливих планів і сподівань. Не-

хай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у 

службових справах — підтримка однодумців, 

у серці — добре та сонячно від людської вдяч-

ності! Нехай Ваш життєвий і професійний шлях 

буде на повнений новими злетами та досягнен-

нями, а зроблене Вами добро вертається сто-

рицею! 

Колектив Національного ботанічного саду
імені М.М. Гришка НАН України
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20 жовтня випов ни-

лося 80 років від дня 

народження Оле га Бо-

рисовича Блюма — 

широко відомого в 

Україні та за її межа-

ми вченого у галузі 

таксономії, флорис-

тики, фізіологічної 

екології, хемо- та ге-

но таксономії лишай-

ників, моніторингу 

забруднення дов кіл-

ля тро по сферним озоном і важкими метала-

ми, кандидата біологічних наук, лауреата дер-

жавної пре мії України в галузі науки і техніки, 

завідувача лабораторії біоіндикації та хемо-

систематики Національного ботанічного саду 

імені М.М. Гришка НАН України.

Олег Борисович народився на Житомирщині 

в мальовничому селі Заріччя (Ружинський ра-

йон) у родині вчителів. Після закінчення серед-

ньої школи у 1954 р. вступив на біологічний фа-

культет Київського державного університету іме-

ні Т.Г. Шевченка, який закінчив з відзнакою у 

1959 році. Ще під час навчання в університеті 

розпочав науковий шлях в Інституті ботаніки 

імені М.Г. Холодного на посаді старшого лабо-

ранта. В 1961 р. його було зараховано до аспіран-

тури Інституту ботаніки. В 1965 р. успішно за-

хистив кандидатську дисертацію на тему «Вод ный 

режим мезо- и ксеротических групп ли шайников 

как индикатор их экологических особенно-

стей». У 1968 р. О.Б. Блюма було призначено за-

ступником директора з наукової роботи Інститу-

ту ботаніки імені М.Г. Холодного. У 1970 р. йому 

було присуджено звання старшого наукового 

співробітника. У 1973—1985 рр. Олег Борисович 

за відував відділом альгології і ліхенології, який з 

1985 р. було реорганізовано у лабораторію ліхе-

нології та бріології. З квітня 1988 р. жит тєвий 

шлях О.Б. Блюма нерозривно по в’я за ний з На-

ціональним ботанічним садом імені М.М. Гриш-

ка, де він працює на посаді за ві дувача лаборато-

рії біоіндикації та хемосис те матики, створеної 

за ініціативи академіка А.М. Гродзинського. 

Основні напрями наукових досліджень ла-

бораторії — біоіндикація та фітогеохімічний 

мо ніторинг забруднення атмосферного повіт ря 

важкими металами, моніторинг тропо сфер-

ного озону і вивчення його потенціальної фі-

тотоксичності, хемосистематичні та популя-

ційні дослідження за допомогою мо ле ку ляр-

но-генетичних маркерів.

О.Б. Блюм вперше в світовій науці застосу-

вав методи молекулярних досліджень для ви-

вчення лишайників та вперше в Україні запо-

чаткував їх еколого-фізіологічне і хемотаксо-

номічне вивчення. Він запропонував оригі-

нальну фітогеохімічну методику кількісного 

визначення атмосферного забруднення урба-

нізованих територій важкими металами, яка 

ґрунтується на визначенні кореляційних за-

лежностей між середніми багаторічними кон-

центраціями цих металів у рослинах-моніто-

рах (лишайники, кора дерев) та їх вмістом у 

повіт рі. Розроблено та застосовано оригіналь-

ний метод фітогеохімічного моніторингу за-

бруднення довкілля на ландшафтній основі. 

Обґрунтовано ідею необхідності розміщення 

пунк тів відбору проб у типових міських ланд-

шафтах та на ландшафтно-екотонних ділянках, 

розроблено методику їх виділення.

Високий професійний рівень і науковий ав-

торитет дає змогу О.Б. Блюму та колективу ла-

бораторії брати участь у виконанні міжнарод-

них наукових проектів. Відповідно до Кон венції 

ООН з далекого транскордонного переносу по-

вітряних забруднень (LRTAP Con ven tion) у 

рамках Міжнародної кооперативної програми 

по рослинності (ICP Vegetation), в якій беруть 

участь 28 європейських країн, ним проведені 

багаторічні моніторингові дослідження випа-

дання токсичних важких металів з атмосфер-

ного повітря на заліснених територіях Україн-

ського Полісся, Українських Карпат та Лісо-

степу, створено карту забруднення. На ос нові 

аналізу даних біогеохімічної індикації за допо-

могою факторного аналізу, методу «біплот» і 

гео статистичної інтерполяції вдалося досте-

менно довести наявність західного переносу 

забруднених повітряних мас з Цент ральної 
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Європи на територію Ук раїни через Карпати. 

Показано геохімічну трансформацію по вітряних 

мас під час їх переміщення через Карпатські 

гори. Шляхом міжвидової інтер калібрації ін-

дикаторних видів мохів удосконалено методику 

біо гео хі міч ної індикації забруднення атмос-

ферного по віт ря важкими ме талами. Обрахо-

вані кое фі цієнти лі нійної ре гресії для кожного 

із зазначених видів щодо базового листкосте-

блового моху (Pleurozium schre beri) дають змогу 

одночасно їх використовувати для кількісної 

оцінки випадання важких металів при проведенні 

біо мо ні то рин гових обстежень великих територій.

Під керівництвом О.Б. Блюма виконано на-

уково-дослідну роботу з комплексної біоінди-

каційної оцінки стану забруднення природної 

системи — дендропарку «Олександрія» НАН 

Ук раїни, яка передбачала виявлення причин 

забруднення важкими металами атмосферно-

го по вітря, ґрунту і підземних вод. Удалося до-

стеменно розділити та оцінити вплив різних 

джерел забруднення заповідної території ви-

датної пам’ятки природи і культури України. 

Розроблено оригінальну методику викорис-

тання кори Populus nigra як альтернативного біо-

індикатора забруднення атмосферного повітря 

40 макро- та мікроелементами, зокрема токсич-

ними важкими металами. Отримані ре зультати, 

які ґрунтуються на використанні мохів як фітогео-

хімічних індикаторів, опубліковано в окремих 

випусках «Атласу випадання важких металів з ат-

мосферного повітря в Європі» (1998, 2003, 2008).

Під керівництвом Олега Борисовича на те-

риторії Національного ботанічного саду імені 

М.М. Гришка створено першу в Україні стан-

цію інструментального безперервного моніто-

рингу приземного озону за допомогою автома-

тичного УФ-аналізатора TEI 49i. Отрима ні дані 

дали змогу вивчити кількісну добову і сезонну 

динаміку приземного озону (особ ливо небез-

печні озонові епізоди в літній період) та про-

вести оцінку потенційного токсич ного впливу 

озону на природну рослинність і здо ров’я лю-

дини. Методами активного та пасивного моні-

торингу було досліджено рівень кон центрацій 

приземного озону на помірно ант ропогенно за-

брудненій території м. Києва. Визначено рівень 

озону, вивчено його сезонну та добову динаміку. 

Уперше в Україні проведено кількісну оцінку 

потенційно можливої токсичної дії приземного 

озону на тра в’я нисту і деревну рослинність, а 

також здоров’я людини. 

Із застосуванням методів фітодетекції для ви-

явлення потенційно шкідливої дії приземного 

озону визначено чутливі види природної рос-

линності та впроваджено модифіковані мето-

дики біоіндикації токсичного рівня приземного 

озону в атмосферному повітрі за допомогою 

спеціальних тестових культиварів (генотипів) 

рослин-біоіндикаторів (тютюн звичайний, коню-

шина підземна та квасоля звичайна). О.Б. Блюм 

показав, що підвищення стійкості рослин до 

шкідливого впливу приземного озону можна до-

сягти за допомогою фітопрепаратів (водні екс-

тракти рослин (чорнобривці, базилік та шавлія)). 

Це зумовило появу принципово нового напряму 

робіт з розробки методів захисту озончутливих 

сільськогосподарських рослин від ушкоджен-

ня великими концентраціями приземного озо-

ну під час озонових епізодів. 

Добре відомі експериментальні роботи Оле га 

Борисовича з молекулярного критико-сис те-

матичного та популяційно-генетичного вив-

чення (RAPD та ISSR ПЛР аналіз і секвенуван-

ня) низки рідкісних трав’янистих та деревних 

видів рослин, занесених до Червоної книги 

України, поширених на території України та 

інтродукованих у Національний ботанічний сад 

імені М.М. Гришка, а саме з родів Galanthus, 
Anacamptis, Cypripedium та Pinus. Уточнено так-

сономічний статус цих видів і проведено мо-

ле кулярно-генетичну оцінку їх внутрішньопо-

пуляційної та міжпопуляційної мінливості.

Нині О.Б. Блюм продовжує плідно працювати, 

передаючи багатий життєвий та науковий досвід 

своїм учням. Він сповнений життєвої енергії, но-

вих творчих планів і задумів. Олег Борисович — 

непересічна, інтелігентна, чуйна та доб ро зич-

лива людина, з високим інтелектом, щедрістю і 

щирістю серця. Йому притаманна вимогли вість 

до себе та оточуючих, наполегливість у досяг-

ненні мети і задумів, ерудованість, залюбленість 

у свою справу. Зичимо ювіляру здоров’я, щастя, 

активного довголіття, творчої енергії.

Колектив Національного ботанічного саду 
імені М.М. Гришка  НАН України
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Івченко І.С., Івченко А.С. Письменник, вчений, педагог
(К.: Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2015. — 262 с.)

Книга висвітлює життєвий та творчий шлях 

відомого науковця, викладача, письменника, 

доктора біологічних наук професора Сергія 

Івановича Івченка (1925—1984). С.І. Івченко у 

період з 1956 до 1968 рр. плідно працював у від-

ділі дендрології Центрального республікан-

сько го ботанічного саду АН УРСР (нині — На-

ціональний ботанічний сад імені М.М. Гришка 

НАН України), у 1968—1971 рр. — у Ботаніч-

ному саду імені акад. О.В. Фоміна, а з 1971 р. 

викладав у Педагогічному університеті імені 

М.П. Драгоманова. Був членом Спілки пись-

менників України.

Матеріал у книзі розподілено на 11 розділів 

(новел). У першому («Рідний край») наведено 

відомості про місцевість (с. Буди на Харків-

щині), де пройшло дитинство С.І. Івченка. На-

вчався Сергій Івченко у сільськогосподар-

ському інституті (нині — Харківський націо-

нальний університет імені В.В. Докучаєва), а 

згодом — в аспірантурі при Українському на-

уково-дослідному інституті лісового госпо-

дарства, яку він успішно закінчив. У 1953 р. 

йому було присвоєно вчений ступінь канди-

дата сільськогосподарських наук.

У розділі «Історія і сучасність» автори ви-

світлили континентальну та материкову мо-

делі, запропоновані С.І. Івченком для дослі-

дження початкових етапів культивування рос-

лин. Сергій Іванович наголошував на не об-

хідності дослідження античного періоду в істо-

рії дендрології, зокрема вивченні стародавніх 

міфів. Деякі з них увійшли до збірки С.І. Ів-

ченка «Рассказы о деревьях» (1977). Автор вра-

ховував екологічні особливості рослин, ви ді-

ляючи, зокрема, рослини, які по-різному реа-

гують на забруднення повітря шкідливими 

речовинами. Проблеми газо стій кості рослин 

досліджував Г.М. Ількун, який працював у 

ЦРБС з 1957 до 1984 рр. і з яким С.І. Івченко 

підтримував дружні стосунки. Багато уваги 

автори приділили творчості письменників, яки-

ми захоплювався С.І. Ів ченко: М.М. Коцю бин-

ського,  С.В. Васильченка, В.С. Короткевича, 

С. Цвейга, Е.Л. Войнич. Стосунки С.І. Ів ченка 

з багатьма письменниками описано в інших 

розділах книги.

Розділ під назвою «Природознавча нове-

листика» стосується ботанічної тематики — 

морфологічних та карпологічних досліджень 

С.І. Івченка. Проаналізовано низку рослин у 

контексті історії їх використання.

«Реалізовані і не здійснені задуми» — таку 

назву має четвертий розділ книги. Описано 

експедиційні дослідження з метою вивчення 

плодових рослин. Автори підкреслюють, що 

перед черговою поїздкою Сергій Іванович ви-

вчав необхідні літературні джерела: регіональні 

флори, дендрологічні зведення і твори манд-

рівників та природознавців (І.А. Гильден штед та, 

С.Г. Гмеліна, К.Г. Коха тощо).

У розділі «Від карпології до географії» ви-

світлено карпологічні дослідження С.І. Івчен-

ка. Особливу увагу він приділяв вивченню 

плодів лісових деревних рослин, зокрема го-

робини, осики, тополі, а також рослин серед-

земноморської флори Гірського Криму та уз-

бережжя Кавказу.

Численних колег Сергія Івановича (ботані-

ків, географів тощо) згадано у розділі «Колеги 

в науці, освіті, літературі».

У розділі «Методологія природознавчих спо-

стережень» різні напрями методології по в’язано 

з історичними дослідженнями. Підсумком ме-

тодологічних розробок став посібник «Ботаніка. 

Лабораторні заняття з елементами програму-

вання» (1979), який Сергій Іванович підготував 

у співавторстві з Ю.Я. Єліним, доцентом Укра-

їнської сільськогосподарської академії (нині — 

Національний університет біоресурсів і приро-

докористування України) і колегою по кафедрі 

ботаніки Л.Г. Оляніцькою.
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О.Л. Рубцова, Н.В. Чувікіна

Восьмий розділ має назву «Пам’ятні події». 

Багато уваги приділено улюбленим рослинам 

С.І. Івченка, описаним у його науково-по пу-

ляр них книгах. Сергій Іванович пов’язував рос-

лини з пам’ятними подіями, зустрічами з людь-

ми, з якими він спілкувався у 1950—1980 рр. 

Згадано художників, які зробили чудові ілюст-

рації до його книг, — О.В. Коллі, Г. Савицького, 

Г.М. Бойка, І.Н. Шаліто, В.В. Бастрикіна. 

У розділі «Інтродукція та натуралізація» ви-

світлено погляди С.І. Івченка на прабатьків-

щину деревних покритонасінних, питання біо-

логічної редукції (спрощення будови або зник-

нення органів у зв’язку з втратою їх функцій у 

процесі еволюції), проблему біогеографічного 

районування Землі, особливості інтродукції в 

умовах відкритого та захищеного ґрунту, ви-

явлення регіонів-донорів рослин. Значну ува-

гу приділено науковим установам, які займа-

ються інтродукцією рослин.

Десятий розділ має назву «Сад, інститут, уні-

верситет». У ньому проаналізовано взаємовід-

носини С.І. Івченка з видатними письменни-

ками О.Т. Гончаром і М.Т. Рильським. Описа-

но роботу Сергія Івановича над першим вели-

ким путівником по ЦРБС «Сад над Днепром» 

(1968), який вирізняється високохудожнім 

стилем викладання матеріалу. Автори відзна-

чають, що Сергій Іванович цікавився історією 

території, яку нині займає Національний бо-

танічний сад імені М.М. Гришка НАН Украї-

ни, готував окрему публікацію на цю тему, 

яку, на жаль, не було надруковано. Значну 

увагу приділено роботі з виявлення та дослі-

дження вікових дерев, які мають біологічну, 

культурну або естетичну цінність. Результа-

том цієї роботи стало видання «Дерева-па-

м’ятники» (1967). Описано експедиційні до-

слідження С.І. Івченка під час його роботи в 

Ботанічному саду.

Останній розділ «Інституціоналізація і май-

бутнє» присвячений плідній співпраці С.І. Ів-

ченка з ботаніками О.Л. Липою, М.О. Авро-

риним, П.О. Тимофеєвим та українськими 

митцями, зокрема зі скульптором І.П. Кава-

лерідзе. Автори звертають увагу, що Сергій 

Іванович завжди докладно знайомився з істо-

рією установ, в яких навчався і працював, ці-

кавився історією науки, досліджував життя та 

діяльність В.І. Вернадського. Результати бота-

нічних і гео графічних досліджень С.І. Івченка 

широко ви користовували викладачі Пе да го-

гіч но го університету ім. М.П. Драгоманова, в 

якому він плідно працював деканом при род-

ничо- гео графічного факультету.

Книга «Письменник, вчений, педагог» є ці-

кавою для тих, хто цікавиться історією, денд-

рологією, карпологією, географією рослин, ме-

тодологією інтродукції, комплексним підхо-

дом у природодослідництві. На жаль, відсутній 

список усіх публікацій  С.І. Івченка, як науко-

вих, так і науково-популярних, та основ ні дати 

його життя і творчості.

О.Л. РУБЦОВА, Н.В. ЧУВІКІНА,
Національний ботанічний сад 

імені М.М. Гришка  НАН України



97ISSN 1605-6574. Інтродукція рослин, 2017, № 4

ПАМ’ЯТІ В.В. КУЧЕРЕВСЬКОГО

23 червня передчасно 

пішов із життя Василь 

Володимирович Куче-

ревський — директор 

Донецького бо та ніч-

но го саду НАН Украї-

ни, кандидат біологіч-

них наук, старший на-

уковий співробітник.

Василь Володими-

рович народився 8 січ-

ня 1953 р. у селищі 

Кірове (нині — Пів-

нічне) м. Дзержинська (нині — Торецьк) Доне-

цької обл. Від 1979 р. його трудова діяльність 

пов’язана з Донецьким (1979—1982) та Криво-

різьким (1982—2015) ботанічними садами. 

У 1979—1982 рр. він навчався в аспірантурі 

та працював на посаді агронома відділу при-

родної флори Донецького ботанічного саду 

АН УРСР. Під керівництвом своїх вчителів 

Є.М. Кондратюка та Р.І. Бурди досліджував 

діброви південного сходу України. 

Із 1982 р. наукове життя Василя Володимиро-

вича тісно пов’язане з Криворіжжям. Спочатку 

він працював молодшим науковим співробітни-

ком, а з 1986 р. – науковим співробітни ком Кри-

ворізького відділення Донецького ботанічного 

саду АН УРСР. У 1989 р. захистив кандидатську 

дисертацію на тему «Внутрішньо видова мінли-

вість і формове різноманіття дуба звичайного 

в умовах південного сходу України». У 1993 р. 

отримав учене звання старшого наукового спів-

робітника. Із 1992 р., після організації на базі 

відділення Донецького ботанічного саду Кри-

ворізького ботанічного саду АН України, і до 

2015 р. В.В. Кучеревський працював заступни-

ком директора з наукової роботи та завідувачем 

відділу природної флори цієї установи. З червня 

2017 р. призначений на посаду директора До-

нецького ботанічного саду НАН України.

Багато зусиль Василь Володимирович від-

дав створенню експозицій Криворізького бота-

нічного саду, формуванню основних напрямів 

наукової діяльності, структури саду. Його орга-

нізаторські здібності виявилися при створенні 

експозицій деревних, квітниково-декоративних, 

ґрунтопокривних, фітомеліоративних, лікар-

ських, рідкісних та зникаючих рослин. За його 

участю було розроблено експозиції «Скельний 

сад», «Розарій», «Сад ранньоквітучих рослин» 

тощо. Велику увагу він приділяв дослідженню 

флори Правобережного степового При дніп ро в’я, 

що дало змогу створити гербарій регіональної 

флори, який нараховує понад 20 тис. гербар-

них аркушів. Зібрана велика колекція рідкісних 

та зникаючих рослин, а останнім часом — кра-

ща в Україні колекція видів ковили. Багато часу 

Василь Володимирович приділяв дослідженню 

флори і рослинності порушених гірничодобув-

ною промисловістю земель Криворіжжя та роз-

роб ці біологічних способів рекультивації різ-

них типів порушених земель. 

В.В. Кучеревський проводив наукові дослі-

дження в галузі систематики, флористики, 

фітосозології, фіторекультивації, інтродукції 

рослин, ландшафтної архітектури. Він є авто-

ром та співавтором понад 160 наукових пуб-

лікацій, зокрема 2 одноосібних монографій 

«Ат лас рідкісних і зникаючих рослин Дніпро-

петровщини» (2001) і «Конспект флори Пра-

вобережного степового Придніпров’я» (2004) 

та 5 – у спів авторстві, 4 патентів і авторських 

свідоцтв. 

За дослідження флори та рослинності в 

степовій зоні України і створення ботанічно-

го саду в промисловому Криворіжжі Василя 

Володимировича нагороджено медаллю «Честь. 

Слава. Труд», нагрудним знаком «За заслуги 

перед містом», почесною грамотою Президії 

НАН Ук раїни, подякою Дніпропетровської 

об ласної адміністрації та багатьма почесними 

грамотами інших державних установ. За ваго-

мі досягнення в галузі інтродукції рослин 

його нагороджено премією імені академіка 

М.М. Гришка. 
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В.В. Кучеревський успішно поєднував плід-

ну наукову та науково-організаційну діяль-

ність з освітньою роботою, читав лекції та 

проводив навчальні практики студентам та 

учням, керував науковими роботами слухачів 

МАН, за що неодноразово отримував нагоро-

ди. Багато років очолював Криворізьке відді-

лення Українського ботанічного товариства.

Василь Володимирович був знаним поці-

новувачем книг. Завдяки його зусиллям що-

річно поповнювала свої фонди наукова біб-

ліотека. З усіх відряджень він привозив літе-

ратуру і передавав до бібліотеки. Знані вчені 

за домовленістю з ним дарували Ботанічному 

саду свої книги.

В.В. Кучеревському були притаманні скру-

пульозність, чесність, принциповість, велика 

відповідальність і працездатність. Він був лег-

ким на підйом, заповзято їздив в експедиції 

та залюбки ділився своїми знаннями.

Світла пам’ять про Василя Володимиро-

вича Кучеревського — науковця, наставника, 

вче ного, щирого та закоханого у Флору — 

назав жди залишиться в наших серцях.

Колективи Криворізького 
та Донецького ботанічних садів НАН України
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У 2017 р. виповнило-

ся б 80 років від дня 

народження доктора 

сіль ськогосподарських 

наук Лариси Де м’я нів-

ни Юрчак. Упродовж 

45 років вона працю-

вала у Національному 

ботанічному саду іме-

ні М.М. Гришка НАН 

України та доклала зу-

силь до ствердження 

наукових уявлень про 

алелопатію.

Л.Д. Юрчак народилася 23 серпня 1937 р. у 

м. Канськ Красноярського краю (Російська 

Федерація). У 1960 р. закінчила біологічний 

факультет Київського державного університе-

ту імені Т.Г. Шевченка. За розподілом потра-

пила в Інститут ботаніки імені М.Г. Холодно-

го АН УРСР. Працювала старшим лаборантом 

у відділі фізіології рослин, де формувалася 

група з вивчення алелопатії під керівництвом 

с.н.с. Андрія Михайловича Гродзинського. 

Накопичену велику кількість результатів спо-

стереження за рослинами у природних біоце-

нозах необхідно було систематизувати і класи-

фікувати. У 1962 р. було вперше опубліковано 

результати нових експериментальних дослі-

джень, одержаних із застосуванням розробле-

ного методу визначення активності фітоток-

сичних речовин за допомогою пророслого на-

сіння. Експериментальну мікробіологічну час-

тину цієї роботи виконала молодий спеціаліст 

Л.Д. Юрчак. Поступово, з огляду на новітні 

дослідження групи А.М. Гро дзин ського, але-

лопатію почали визнавати у наукових колах.

У травні 1965 р. у зв’язку з призначенням 

А.М. Гродзинського директором Центрально-

го республіканського ботанічного саду АН 

В.А. ВЕРГУНОВ, Е.В. ЮРЧАК
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН

Україна, 03127 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10

ПАМ’ЯТІ ЛАРИСИ ДЕМ’ЯНІВНИ ЮРЧАК

УРСР, групу алелопатії було переведено до 

цієї установи у відділ екології та фізіології рос-

лин (від 1983 р. — відділ алелопатії). Незаба-

ром Андрій Михайлович спрямовує наукові 

інтереси Л.Д. Юрчак на дослідження ролі мік-

роорганізмів у міжвидових взаємовідносинах 

у фітоценозах. Об’єктом перших досліджень 

був сидеральний люпин, особливу увагу при-

ділено супутній мікрофлорі ґрунту.

У 1971 р. в Інституті ботаніки імені М.Г. Хо-

лодного АН УРСР Лариса Дем’янівна успішно 

захистила кандидатську дисертацію на те му 

«Физиологически активные вещества сиде-

рального люпина и сопутствующей мик ро-

флоры» і продовжила мікробіологічні дослі-

дження сидеральних властивостей люпину: 

ви вчала питання алелопатично активних спо-

лук водних екстрактів і летких речовин, які 

утворюються при розкладанні люпину, вплив 

активних метаболітів мікроорганізмів на його 

перегнивання тощо.

У 1976 р. Л.Д. Юрчак почала вивчати хіміч-

ну взаємодію рослин у різних типах фітоцено-

зу, роль мікроорганізмів у процесі ґрунтовто-

ми під посівами польових і кормових культур, 

а також систему обробітку ґрунту та раціо-

нального використання добрив, з’ясовуючи 

алелопатичну роль рослинних виділень у по-

силенні або послабленні токсичності ґрунту.

Від 1980 р. Лариса Дем’янівна очолювала 

групу науковців, з якою виконала великий об-

сяг дослідницьких робіт із вивчення алелопа-

тичної активності квіткових, плодових та особ-

ливо інтродукованих ароматичних рослин, які 

культивували в Україні. Провела наукову ро-

боту з дослідження алелопатичних властивос-

тей ароматичних рослин поліфункціонального 

значення та супутньої ґрунтової мік рофло-

ри, зокрема з’ясувала причини ґрунтовтоми 

під промисловими насадженнями аро ма тич них 
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культур, вивчила їх фітонцидну активність, а 

також біологічну активність ефір них олій та 

окремих компонентів.

У 2002 р. в Інституті агроекології та біотех-

нології УААН Л.Д. Юрчак захистила доктор-

ську дисертаційну роботу на тему «Екологіч-

ні основи алелопатичної взаємодії та післядії 

аро матичних рослин в агрофітоценозах». На 

підставі результатів багаторічних експери-

ментальних досліджень вона розробила нові 

сіво зміни шавлії мускатної зерново-кормово-

ефі ро олій но го напряму, особливістю яких бу-

ла наявність не одного, а двох-трьох видів 

ароматичних рослин, що має економічне зна-

чення для підвищення рентабельності ефіро-

олійного виробництва. Значну увагу було при-

ділено алелопатичним аспектам, які раніше 

не враховували. 

Лариса Дем’янівна акцентувала увагу на ін-

тродукції рослин як важливого чинника для 

збереження рослинних ресурсів планети, під-

креслювала, що це цінний резерв для підви-

щення продуктивності сільськогосподарсько-

го виробництва та інших галузей народного 

господарства.

Творча спадщина вченої відображує основ-

ні напрями її досліджень і досі є актуальною. 

Л.Д. Юрчак є автором та співавтором трьох 

монографій (однієї одноосібно), рекоменда-

цій виробництву, двох патентів на винаходи. 

Спільно із співробітниками Золотонісько-

го лікеро-горілчаного заводу вона розробила 

но ві рецептури алкогольних напоїв (бальзам 

«Цілющий», лікер «Шавлія»), які було впро-

ваджено у виробництво і забезпечило державі 

лише у 2001 р. 1,5 млн грн.

Під науковим керівництвом Лариси Де м’я-

нівни захищено три дисертації (одну вже піс-

ля її смерті). Вона брала активну участь у роботі 

багатьох вітчизняних та міжнародних симпо-

зіумів, конференцій, семінарів. Неод норазово 

очолювала експедиції у радгоспи-заводи з ви-

рощування ефіроолійних культур для вивчен-

ня побічної дії алелопатії.

Померла 29 серпня 2010 р. після тяжкої 

хво роби. Світла їй пам’ять.


