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Дисертацію присвячено дослідженню дендрофлори штучних заповідних парків 

Рівненської області в різних аспектах: аналіз таксономічної, біоморфологічної, географічної, 

екологічної, фітоценотипної, аутфітосозологічної структури, а також групи видів вікових 

деревних рослин дендрофлори та оцінці показників їхньої репрезентативності. Дисертація 

характеризується розробленням функціонального зонування територій модельних об’єктів 

штучних заповідних парків, а також здійсненням естетичної оцінки для низки елементів 

паркового середовища. 

Проаналізовано законодавчу, нормативно-правову та методичну бази стосовно 

функціонування штучних заповідних парків України в цілому та Рівненської області 

зокрема. У результаті літературного огляду систематизовано наукову інформацію щодо 

сучасного стану комплексних структурних досліджень заповідних об’єктів різних регіонів 

України. 

За результатами опрацювання багатьох бібліографічних джерел виокремлено віхи 

формування мережі штучних заповідних парків Рівненщини. Заповідання штучних 

заповідних парків у Рівненській області розпочалося з 1972 року. Сучасну мережу формують 

24 об’єкти чотирьох категорій природно-заповідного фонду, а саме: 1) парк-пам’ятка садово-

паркового мистецтва (13 об’єктів), 2) дендрологічний парк (один), 3) зоологічний парк 

(один), 4) пам’ятка природи (дев’ять об’єктів). Розташовані вони у межах 12 районів 

Рівненської області. 

Площа штучних заповідних парків Рівненщини складає 215,2 га, вагома частка 

(74,5 %) з якої належить паркам-пам’яткам садово-паркового мистецтва. Переважна  

кількість (19) досліджуваних заповідних об’єктів місцевого значення, їх площа складає 

59,5 % від загальної площі усіх парків. 

За результатами інвентаризаційних досліджень встановлено видовий склад 

дендрофлори досліджуваних територій. Вона представлена 446 видами, які належать  

до 123 родів, 46 родин та двох відділів. Провідною родиною дендрофлори є Rosaceae  

(24 роди). Види рослин репрезентують три типи життєвих форм, із яких кількісно переважає 

тип дерев (56,3 %). За іншою класифікацією життєвих форм домінують виключно 

фанерофіти (нано-, мікро-, мезо- та мегафанерофіти). 



Дендрофлору штучних заповідних парків формують переважно екзоти (354 види),  

які репрезентують Голарктичне царство. У межах однієї флористичної області природно 

поширені 227 видів. Вони представляють Циркумбореальну (54 види), Ірано-Туранську (54), 

Атлантико-Північноамериканську (52), Східноазійську (50), область Скелястих гір (вісім), 

Мадреанську (вісім) та Середземноморську (один вид) флористичні області. Природні  

ареали частини видів дендрофлори охоплюють дві флористичні області, що становить  

32,5 % від загальної кількості дендроекзотів. Спільний природний ареал у межах трьох 

флористичних областей мають 11 видів. Один вид рослин невідомого походження. 

Автохтонну групу дендрофлори складають види рослин, які охоплюють 12 типів 

ареалів та 28 геоелементів. Переважна частина досліджених видів представляє європейський 

(48 видів) та євразійський (16 видів) типи ареалів. Також найбільше видів належить  

до європейського (18 видів), євразійського (16) та неморального (дев’ять видів) геоелементів. 

Для з’ясування екологічної структури дендрофлори проведено розподіл видів  

на екогрупи за їх потребами до основних екофакторів: світла, вологи, температури, 

трофності ґрунту. Загалом за відношенням до освітленості екогрупи дендрофлори 

розподілено так: геліофіти (55,4 %), геміскіофіти (25,4 %), скіофіти (19,3 %). За відношенням 

до вологості види деревних рослин поділено на сім екогруп та підгруп: ксеро-, ксеромезо-, 

мезоксеро-, мезо-, мезогігро-, гігромезо- та гігрофіти. Екогрупа мезофітів найчисельніша.  

До неї входить 33,6 % від загальної кількості видів. Дещо менш представлена екогрупа 

ксерофітів (29,1 %). 

За вимогливістю до температурного режиму на територіях досліджуваних парків 

виявлено дуже морозостійкі, морозостійкі, відносно морозостійкі, неморозостійкі  

та теплолюбні види деревних рослин. Найчисельнішими виявились екогрупи морозостійких 

(64,1 %) та відносно морозостійких (24,9 %) видів рослин. Залежно від особливостей потреб 

організмів до трофності ґрунту їхні види поділено на екогрупи оліготрофів, мезотрофів  

та евтрофів. Загалом переважна частка видів рослин відноситься до екогрупи мезотрофів 

(47,3 %), дещо нижча доля оліготрофних видів (28,3 %). Вимогливі до трофності ґрунту  

види рослин складають 24,4 %. 

Результати аналізу фітоценотипної структури дендрофлори показали, що всі 

досліджувані види поділяються на моно- та поліфітоценотипні. Монофітоценотипну групу  

з часткою 86,3 % репрезентують види-асектатори, домінанти, співдомінанти та едифікатори. 

Із групи поліфітоценотипних виділено види подвійної та потрійної фітоценотипної 

приналежності. До першої підгрупи відносяться 62, до другої – чотири види деревних 

рослин. 

Раритетну групу дендрофлори складають 223 види рослин переважно з відділу 

Magnoliophyta (75,3 %). Досліджені дендрораритети належать до таких Червоних списків: 



Міжнародного союзу охорони природних ресурсів, Європейського Червоного списку, 

списків Бернської конвенції, Червоної книги України. Майже усі раритетні види рослин 

належать до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів 

(98,2 %). Із них за ступенем загрози зникнення переважають види категорії LC (175 видів). 

До Європейського Червоного списку відносяться 11, а до Червоної книги України – дев’ять 

видів рослин. Лише один вид рослин відмічено у переліку Бернської конвенції. Зазвичай, 

більшість дендрораритетних видів рослин належить до одного Червоного списку (208 видів). 

Значно менша кількість видів (14), які одночасно належать до трьох Червоних списків.  

Один вид рослин (Syringa josikaea J. Jacq. ex Rchb. f.) віднесено до чотирьох Червоних 

списків. Розрахувавши аутфітосозологічні індекси, виявлено, що до числа найраритетніших 

належать два види: Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng. (АФІ=24) та Picea maximowiczii 

Regel ex Mast. (АФІ=24,3). 

У господарській структурі дендрофлори переважає група цінних у лісовій та хімічній 

промисловостях (56,3 %) видів деревних рослин. 

Групу вікових (більше 100 років) деревних рослин дендрофлори представлено  

20 видами, переважно автохтонами (14 видів). На територіях досліджуваних парків 

виростають вікові дерева з незначною (п’ять видів), середньою (сім видів) та тривалою  

(два види) довговічністю. Серед видів вікових дерев Fraxinus excelsior L. найпоширеніший. 

За результатами аналізу таксономічної репрезентативності встановлено,  

що найвищий ступінь трапляння мають Aesculus hippocastanum L. та Robinia pseudoacacia L., 

котрі виявлено у 23 об’єктах. Найвищий ступінь категоріальної репрезентативності 

характерний для дендрологічних парків. Найбільш представлений видовим складом 

Березнівський дендрологічний парк. На його території зосереджено 93,5 % видів рослин  

від загальної їх кількості. Найбільше видів деревних рослин зосереджено у Березнівському 

районі (94,8 %), у межах якого розташовано два штучні заповідні парки. За результатами 

аналізу зональної репрезентативності встановлено значне кількісне переважання видів  

у об’єктах поліської частини Рівненщини (441 вид), решта видів рослин (127) виростає  

у межах зони широколистяних лісів, яка охоплює південну частину цієї області. Порівняльна 

оцінка локальних дендрофлор парків-пам’яток садово-паркового мистецтва показала, що 

найтісніші кореляційні зв’язки між дендрофлорами Олександрійського та Гощанського 

парків (Ksc=0,72; Kj=0,55). Установлюючи подібність між дендрофлорами парків-пам’яток 

садово-паркового мистецтва у межах трьох регіонів (Рівненська, Запорізька та Вінницька 

області), виявлено найбільшу подібність між дендрофлорами Вінницької та Запорізької 

областях. На другому місці за ступенем подібності знаходиться пара областей: Рівненської  

та Запорізької. Найменшу подібність виявлено між дендрофлорами парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва Рівненської та Вінницької областей. 



На територіях досліджуваних парків виявлено такі типи насаджень: масиви, гаї,  

групи, алеї, рядові посадки, солітери, живоплоти, бордюри та перголи. Переважають групові 

посадки та солітери. Вони трапляються відповідно у 95,8 та 91,7 % від загальної кількості 

досліджуваних парків. 

Розроблено схеми територіальної організації паркового середовища для модельних 

об’єктів категорій дендрологічних парків, зоологічних парків та парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва. Для території Березнівського дендрологічного парку відповідно  

до законодавства виділено чотири функціональні зони: експозиційну, наукову, заповідну  

й адміністративно-господарську. Значну частину його площі займає експозиційна зона (84 % 

від загальної площі парку). У межах території Рівненського зоологічного парку виділено 

шість функціональних зон: експозиційну, наукову, заповідну, охоронну, рекреаційну  

та адміністративно-господарську. Під експозиційну зону виділено 49 % від площі 

зоологічного парку. У Млинівському парку-пам’ятці садово-паркового мистецтва виділено 

аналогічні для дендрологічного парку функціональні зони. Його експозиційна зона складає 

68 %. 

У результаті проведеної оцінки естетичного стану модельних паркових елементів 

встановлено, що насадження 11 штучних заповідних парків Рівненщини отримали середній 

показник, що відповідає ІІ класу естетичності. Найвищі показники естетичності 

композиційних акцентів насаджень мають Клеванський (4 бали), Млинівський, Тучинський, 

Острожецький (по 3,5 бала) парки-пам’ятки садово-паркового мистецтва. Найвищі 

показники естетичності паркових просторів притаманні Рівненському заповідному  

парку, комплексній пам’яті природи «Володимирецький парк», а також Олександрійському, 

Млинівському та Великомежиріцькому парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва. 

Естетично найцінніші паркові ландшафти характерні для Млинівського та Велико-

межиріцького парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва (по 16 балів). Естетично 

високоцінні ландшафти описано у 13 досліджуваних парках, у дев’ятьох парках естетичний 

стан ландшафтів середньої цінності. Загалом, за результатами оцінювання штучних 

заповідних парків Рівненської області виявлено, що значна частина парків володіє середнім 

ступенем естетичності. 

Ключові слова: природно-заповідний фонд, види деревних рослин, аналіз структури 

дендрофлори, дендрораритети, насадження, функціональні зони, паркові ландшафти, 

показник естетичності. 
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