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АНОТАЦІЯ 

Покотилова К. Г. Штучні заповідні парки Рівненської області 

(дендрофлора, територіальна організація, естетична оцінка). – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 206 

«Садово-паркове господарство». Національний університет біоресурсів і 

природокористування України. Київ, 2021. 

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 
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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-, 
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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. 
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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 
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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. 
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Естетично найцінніші паркові ландшафти характерні для Млинівського та 

Великомежиріцького 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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ANNOTATION 

Pokotylova K. Artificial protected parks of Rivne region (dendroflora, 

territorial organization, aesthetic assessment). – Qualifying scientific work on 

the rights of the manuscript. 

The dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 206 

"Garden and park economy". National University of Life and Environmental 

Sciences of Ukraine. Kyiv, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of dendroflora of artificial protected 

parks of Rivne region in different aspects: analysis of taxonomic, 

biomorphological, geographical, ecological, phytocenotypic, autphytososological 

structure, as well as fractions of species of dendroflora woody plants and 

evaluation of their indicators. The dissertation is also characterized by the 

development of functional zoning of the territories of model objects of artificial 

protected parks, as well as the implementation of aesthetic assessment for a 

number of elements of the park environment. 

The legislative, normative-legal and methodical base concerning the 

functioning of artificial protected parks of Ukraine in general and Rivne region in 

particular is analyzed. As a result of the literature review, scientific information on 

the current state of complex structural studies of protected areas in different 

regions of Ukraine is systematized. 

According to the results of elaboration of many bibliographic sources, stages 

of formation of the network of artificial protected parks of Rivne region have been 

singled out, the first of which begins in 1972. The modern network is formed by 24 

objects, four categories of nature reserve fund, namely: 1) park monument of 

landscape art (13 objects), 2) dendrological park (one), 3) zoological park (one), 

4) natural monument (nine). They are located within 12 districts of Rivne region. 

The area of artificial protected parks of Rivne region is 215,2 hectares, a 

significant share (74,5 %) of which belongs to the parks-monuments of landscape 

art. The vast majority (19) of the studied protected areas of local importance, their 

area is 59,5 % of the total area of parks. 
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According to the results of inventory studies, the species composition of the 

dendroflora of the studied areas was established. It is represented by 446 species 

belonging to 123 genera, 46 families and two divisions. The leading family of 

dendroflora is Rosaceae (24 genera). Plant species represent three types of life 

forms, of which the type of trees predominates (56,3 %). According to another 

classification of life forms, only phanerophytes (nano-, micro-, meso- and 

megafanerophytes) dominate. 

The dendroflora of the artificial protected parks is formed mainly by exotics 

(354 species), which represent the Holarctic kingdom. Within one floristic area 227 

species are naturally spread. They represent the Circumboreal (54), Iranian-

Turanian (54), Atlantic-North American (52), East Asian (50), Rocky Mountains 

(eight), Madrean (eight) and Mediterranean (one) floristic regions. The natural 

habitats of some dendroflora species cover two floristic areas, which is 32,5 % of 

the total number of dendroexotics. There are 11 species in common within the 

three floristic areas. One species of unknown origin. 

The autochthonous fraction of dendroflora consists of plant species, which 

cover 12 types of habitats and 28 geoelements. The vast majority of 

dendroautochthons represent European (48 species) and Eurasian (16 species) 

habitat types. Also, most species belong to the European (18 species), Eurasian 

(16) and immoral (nine) geoelements. 

To determine the ecological structure of the dendroflora, the species were 

divided into certain ecogroups according to their needs according to the main 

ecological factors: light, moisture, temperature, soil trophism. In general, in 

relation to the illumination of the dendroflora ecogroups, they are distributed as 

follows: heliophytes (55,4 %), hemiskiophytes (25,4 %), schiophytes (19,3 %). In 

relation to humidity, the species of woody plants are divided into seven ecogroups 

and subgroups: xero-, xeromeso-, mesoxero-, meso-, mesohygro-, hygromeso- and 

hygrophytes. The ecogroup of mesophytes is the most numerous. It includes 

33,6 % of the total number of species. The ecogroup of xerophytes is slightly less 

represented (29,1 %). 
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Due to the temperature requirements in the territories of the studied objects, 

very frost-resistant, frost-resistant, relatively frost-resistant, non-frost-resistant and 

heat-loving species of woody plants have been identified. The most numerous were 

ecogroups of frost-resistant (64,1 %) and relatively frost-resistant (24,9 %) species. 

Depending on the characteristics of plant needs for soil trophism, their species are 

divided into oligotrophs, mesotrophs and eutrophs. In general, the predominant 

share of species belongs to the ecogroup of mesotrophs (47,3 %), slightly lower 

share of oligotrophic species (28,3 %). Plant species demanding to soil trophism 

are 24,4 %. 

The results of the analysis of the phytocenotypic structure of the dendroflora 

showed that the studied species are divided into mono- and polyphytocenotypic. 

Monophytocenotypic group with a share of 86,3 % is represented by species-

assectators, dominants, co-dominants and edificators. From the group of 

polyphytocenotypic types of double and triple phytocenotypic affiliation are 

distinguished. The first group includes 62, the second – four species of 

woody plants. 

The rare fraction of dendroflora consists of 223 species of plants, mainly 

from the Magnoliophyta division (75.3%). The studied arboretums belong to the 

following emergencies: International Union for Conservation of Nature, European 

Red List, Bern convention, Red Book of Ukraine. Almost all rare plant species 

belong to the International Union for Conservation of Nature (98.2%). Of these, 

LC species (175 species) predominate in terms of endangered species. There are 11 

species of plants in the European Red Listand nine in the Red Book of Ukraine. 

Only one species of plants is noted in the list of Bern convention. Usually most 

dendroritic plant species belong to one Red list (208). Significantly fewer species 

(14), which simultaneously belong to the three Red list. One plant species (Syringa 

josikaea J. Jacq. Ex Rchb. F.) Is classified as four Red list. Calculating 

autphytosociological indices, it was found that among the rarest are two species: 

Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng. (AFI = 24) and Picea maximowiczii 

Regel ex Mast. (AFI = 24.3). 
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The economic structure of the dendroflora is dominated by a group of 

valuable species of woody plants in the forest and chemical industries (56.3%). 

The fraction of age-old dendroflora woody plants is represented by 20 

species, predominantly autochthonous (14). Age trees with insignificant (five 

species), medium (seven species) and long-term (two species) longevity grow on 

the territories of the studied objects. Among the species of aged trees Fraxinus 

excelsior L. is the most common. 

According to the results of the analysis of taxonomic representativeness, it 

was established that Aesculus hippocastanum L. and Robinia pseudoacacia L. have 

the highest incidence, which were found in 23 objects. The highest degree of 

categorical representativeness is characteristic for dendrological parks. 

Bereznivsky dendrological park is the most represented by species composition. 

93,5 % of the total number of plant species are concentrated on its territory. Most 

species of woody plants are concentrated in Bereznivskyi district (94,8 %), within 

which there are two artificial protected parks. According to the results of the 

analysis of zonal representativeness, a significant quantitative predominance of 

species in the objects of the Polissya part of Rivne region (441 species) was 

established, the rest of plant species (127) grow within the zone of deciduous 

forests covering the southern part of this region. A comparative assessment of local 

dendroflora of parks-monuments of landscape art showed the closest correlations 

between the dendroflora of Alexandria and Goschansky parks (Ksc = 0,72; Kj = 

0,55). Establishing the similarity between the dendroflora of parks-monuments of 

landscape art within the three regions (Vinnytsia, Zaporizhia and Rivne regions), 

the greatest similarity between the dendroflora of Vinnytsia and Zaporizhia regions 

was revealed. In the second place in the degree of similarity is a couple of regions: 

Rivne and Zaporozhye. The slightest similarity was found between the dendroflora 

of parks-monuments of landscape art of Rivne and Vinnytsia regions. 

The following types of plantings were found in the territories of the studied 

parks: massifs, groves, groups, alleys, ordinary plantings, tapeworms, hedges, 
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curbs and pergolas. Group landings and tapeworms predominate. They occur in 

95,8 % and 91,7 % of the total number in studied parks, respectively. 

Schemes of territorial organization of the park environment for model 

objects of the categories of dendrological, zoological parks and park monument of 

landscape art have been developed. In accordance with the legislation, four 

functional zones have been allocated for the territory of Bereznivsky DP: 

exposition, scientific, protected and administrative-economic. A significant part of 

the area is occupied by the exhibition area (84,0 % of the total area of the park). 

Within the territory of Rivne Zoo there are six functional zones: exposition, 

scientific, protected, security, recreational and administrative-economic. 49,0 % of 

the area of the zoological park is allocated for the exposition zone. In Mlynivsky 

park similar functional zones are allocated for dendrological park. Its exposure 

area is 68,0 %. 

As a result of the assessment of the aesthetic condition of the model park 

elements, it was established that the plantings of 11 artificial protected parks of 

Rivne region received an average value corresponding to the II class of aesthetics. 

Klevansky (4 points), Mlynivsky, Tuchynsky, Ostrozhetsky (3,5 points each) 

PPSPM have the highest indicators of aesthetic compositional accents of 

plantations. The highest indicators of aesthetics of park spaces are inherent in 

Rivne Zoo, complex PM «Volodymyretsky Park», as well as Oleksandriia, Mlyniv 

and Velykomyzhyrytsia parks monuments of landscape art. Aesthetically, the most 

valuable park landscapes are typical for Mlynivsky and Velykomyzhyrytsky parks 

monuments of landscape art (16 points each). Aesthetically high-value landscapes 

are described in 13 studied parks, in nine parks the aesthetic condition of 

landscapes is of average value. In general, the evaluation of artificial protected 

parks in Rivne region revealed that a significant part of the parks has an average 

degree of aesthetics. 

Key words: nature reserve fund, species of woody plants, analysis of 

dendroflora structure, dendrorarities, tree plantations, functional zones, park 

landscapes, aesthetic index. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АФІ – аутфітосозологічний індекс; 

АФКл – аутфітосозологічний клас; 

АФКт – аутфітосозологічна категорія; 

БК – Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних 

середовищ існування в Європі, Бернська конвенція; 

ДП – дендрологічний парк; 

Д1 – дерево першої висоти; 

Д2 – дерево другої висоти; 

Д3 – дерево третьої висоти; 

Д4 – дерево четвертої висоти; 

ЄЧС – Європейський Червоний список тварин і рослин, що знаходяться 

під загрозою зникнення у світовому масштабі; 

ЗП – зоологічний парк; 

ЗШЛ – зона широколистяних лісів; 

Л – ліана; 

МСОП – Міжнародний союз охорони природи і природних ресурсів; 

ПЗФ – природно-заповідний фонд; 

ПП – пам’ятка природи; 

ППСПМ – парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва; 

РО – Рівненська область; 

УП – Українське Полісся; 

Чв – чагарник високий; 

ЧКУ – Червона книга України; 

Чн – чагарник низький; 

Чс – чагарник середньої висоти; 

ЧС – червоний список; 

ШЗП – штучні заповідні парки; 

CR – Critically Endangered (у критичному стані); 



20 

 

DD – Data Deficient (недостатньо даних); 

EN – Endangered (у небезпечному стані); 

EW – Еxtinct in the Wild (зниклий у природі); 

EX – Еxtinct (зниклий); 

LC – Least Concern (викликає найменше занепокоєння); 

NE – Not Evaluated (недосліджений, неоцінений); 

NT – Near Threatened (близький до загрозливого стану); 

VU – Vulnerable (вразливий).  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Пріоритетним завданням людства нині є 

поліпшення стану біосфери через механізми збереження, збалансованого 

використання, збагачення та оптимізації рослинного покриву. На його 

вирішення спрямовано низку правових документів світового та регіонального 

рівнів, насамперед Порядок денний на ХХІ століття.  

На Європейському континенті вагомий вклад у вирішення цієї 

проблеми вносить European Environment Agency, одним із основних напрямів 

роботи якого є запобігання зменшення біорізноманіття та використання й 

управління природними ресурсами [223].  

Тому вивчення дендрофлори штучних заповідних парків є одним з 

основних етапів покращання стану навколишнього середовища, адже 

проаналізувавши присутній видовий склад деревних рослин, а також 

провівши оцінку їх певних якостей, можна запропонувати заходи щодо її 

збереження [24; 52; 53; 140; 210].  

Досі видове різноманіття більшості ШЗП залишається маловивченим. 

Дендрофлору деяких об’єктів ПЗФ України досліджували А. С. Чонгова 

(Запорізька область), Ф.Ф. Марков (Житомирщина) А. М. Савоськіна (УП), 

О. Л. Коцун (Волинь) та інші [61-64; 76; 77; 167-170; 195; 196]. Натомість 

комплексні дослідження ШЗП РО, як об’єктів ПЗФ, до цього часу не 

проводилися. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційні дослідження проведено відповідно до наукової 

тематики кафедри декоративного садівництва та фітодизайну Національного 

університету біоресурсів і природокористування України: «Інвентаризація та 

флористичний аналіз заповідних дендросозофітів Українського Полісся» 

(номер державної реєстрації 15160115U003354; 2015-2016 рр.), до виконання 

якої здобувач залучалася як виконавець окремих підрозділів, а також згідно з 

планом аспірантської підготовки. 
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Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 

проведення комплексного структурного аналізу дендрофлори, з’ясування 

територіальної організації та здійснення естетичної оцінки ШЗП задля 

оптимального упорядкування обраних об’єктів, яке необхідне для їхнього 

збереження, відтворення та соціального використання природних ресурсів. 

Відповідно до поставленої мети передбачалося виконання таких задач: 

– з’ясувати основні віхи історії формування мережі ШЗП РО; 

– скласти конспект видів рослин дендрофлори; 

– здійснити таксономічний, біоморфологічний, географічний, 

екологічний, фітоценотипний, аутфітосозологічний і господарський аналізи 

дендрофлори, а також визначити структуру видового складу вікових 

деревних рослин; 

– виявити кореляційні зв’язки локальних заповідних 

дендроекзосозофлор у межах і поза межами досліджуваного регіону; 

– проаналізувати стан репрезентативності дендрофлори; 

– розробити схему функціонального зонування територій модельних 

об’єктів; 

– здійснити естетичну оцінку територіальних елементів парків. 

Об’єкт дослідження – структура мережі ШЗП РО. 

Предмет дослідження – проведення комплексного структурного 

аналізу дендрофлори ШЗП РО, визначення особливостей їх територіальної 

організації та здійснення оцінки естетичності модельних об’єктів. 

Методи дослідження. Загальнонаукові (спостереження, аналіз, синтез, 

системний підхід, математико-статистичні, польові) та спеціальні 

(флористичний аналіз, аутфітосозологічна оцінка, аналіз репрезентативності, 

поліфункціональне зонування, оцінка естетичності). 

Наукова новизна одержаних результатів. Уперше встановлено 

кількісний та якісний склад видів дендрофлори ШЗП РО, у тому числі 

виявлено вікові деревні рослини та дендрораритети, які знаходяться під 

охороною міжнародних ЧС; проведено комплексний структурний аналіз 
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дендрофлори та аналіз типів насаджень і паркових просторів; розроблено 

модельні схеми територіальної організації парків; здійснено естетичну оцінку 

окремих елементів паркового середовища. 

Подальший розвиток знайшли знання про історію заповідання парків, 

сучасний стан їхньої репрезентативності, а також про внутрішньорегіональні 

та міжрегіональні зв’язки заповідних дендрофлор. 

Практичне значення одержаних результатів. Основні результати 

наукового дослідження за темою дисертації мають прикладне значення для 

заповідного паркобудівництва, декоративного садівництва та рекреаційного 

лісівництва. Вони можуть бути використані природоохоронними установами 

та підприємствами садово-паркового господарства для оптимізації стану 

озеленення, розроблення кадастру рослинного світу й підготовки звітів про 

стан дендрорізноманіття у ШЗП РО. 

Матеріали інвентаризаційних досліджень на видовому рівні 

використано для підготовки монографічних видань «Дендросозологічний 

каталог природно-заповідного фонду Українського Полісся» (2017) і 

«Дендросозологічний каталог природно-заповідного фонду зони 

широколистяних лісів України» (2020). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно підготовленою 

працею здобувачки, яка є її науковим доробком. У ній висвітлено результати 

її досліджень, зокрема індивідуально проведено творчий пошук необхідної 

інформації, методично вірно здійснено польові дослідження, опрацьовано 

отриманий фактичний матеріал. Формулювання висновків та обґрунтування 

практичних рекомендацій виконано здобувачкою також особисто. Публікації 

і текст дисертації написано нею самостійно. У спільних наукових працях 

права співавторів не порушено. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи та результати дослідження презентовано на таких форумах: 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасний ландшафт: 

проектування, формування, збереження» (м. Київ, 2016 р.); Міжнародній 
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науково-практичній конференції «Здоров’я лісів, екосистемні послуги та 

лісові продукти для суспільства» (м. Київ, 2017 р.); Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти вивчення, 

збереження та збагачення фіторізноманіття у науково-дослідних установах та 

навчальних закладах України» (м. Хорол, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Флористичне і ценотичне різноманіття у 

відновленні, охороні та збереженні рослинного світу» (м. Київ, 2018 р.); 

III Міжнародній науково-практичній конференції «Биотехнология: 

достижения и перспективы развития» (г. Пинск, 2018 г.); ІV Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих учених «Актуальні проблеми наук 

про життя та природокористування» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: 

виклики для університетів наук про життя» (м. Київ, 2018 р.); Міжнародній 

науково-практичній конференції «Перспективи розвитку екосистемного 

менеджменту у лісовому комплексі та садово-парковому господарстві» 

(м. Київ, 2019 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення 

до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)» (с. Крути, 

Чернігівська обл., 2019 р.); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Дослідження лісових та урбанізованих екосистем для забезпечення сталого 

розвитку» (м. Київ, 2020 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 

20 наукових праць, із них 2 монографії у співавторстві, 2 статі у наукових 

фахових виданнях України, 2 статті у періодичному науковому виданні 

іншої держави, яка входить до Європейського Союзу та включені до 

міжнародної наукометричної бази Web of Science, 4 статті в інших виданнях, 

10 тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із анотації 

українською й англійською мовами, вступу, шести розділів, висновків, 

практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. 
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Загальний обсяг дисертації становить 180 сторінок. Робота містить 22 

рисунки та 13 таблиць. Список використаних джерел сформовано з 229 

найменувань, з яких 20 надруковано латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

МЕРЕЖА ТА НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ШТУЧНИХ 

ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

1.1. Мережа штучних заповідних парків 

 

Головною особливістю досліджуваного регіону є його географічне 

положення. Північна частина РО розташована у межах УП, а південна 

частина входить до ЗШЛ. Такий розподіл території позначився на характері 

формування мережі ШЗП. 

Історія паркобудівництва на Рівненщині починається з XIX століття. 

Найстарішим парком вважається «Володимирецький парк». До категорії 

стародавніх парків (більше 100 років) також відносяться Городоцький, 

Млинівський, Острожецький, а також Тучинський ППСПМ (табл. 1.1.). 

 

Таблиця 1.1 

Сучасна мережа ШЗП РО 

Назва  

ШЗП 

Час  

заснування 

Роки 

заповідання 

Адмінрайон 

розташування 

Комплексні ПП 

 «Більський дендропарк» Час заснування 

не визначено 

1983 Дубровицький 

«Висоцький дендропарк» Час заснування 

не визначено 

1972 Дубровицький 

«Володимирецький 

парк» 

1827 рік 1972 Володимирецький  

«Дендропарк  

Острозького 

держлісгоспу» 

Час заснування 

не визначено 

1979 Острозький 
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«Зарічненський парк» Час заснування 

не визначено 

1995 Радивилівський  

«Сарненський 

дендропарк» 

Час заснування 

не визначено 

1972 Сарненський  

«Радивилівський 

дендропарк» 

Час заснування 

не визначено 

1995 Радивилівський  

«Рокитнівський 

дендропарк» 

1965рік 1995 Рокитнівський 

«Трипутнянський парк» Час заснування 

не визначено 

1972 Дубровицький 

ДП 

Березнівський  Час заснування 

не визначено 

1989 Березнівський  

ППСПМ 

Великомежиріцький Час заснування 

не визначено 

2005 Корецький 

Городоцький Початок 

ХІХ століття 

1993 Рівненський  

Гощанський Середина 

ХІХ століття 

1979 Гощанський  

Зірненський Початок 

ХХ століття 

1972 Березнівський  

Клеванський Час заснування 

не визначено 

1972 Рівненський  

Мізоцький Кінець 

ХІХ століття 

1972 Здолбунівський 

Млинівський Перша половина 

ХІХ століття 

1993 Млинівський  

«Новоставський Час заснування 1972 Рівненський  
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дендропарк» не визначено 

Олександрійський Час заснування 

не визначено 

1972 Рівненський  

Острожецький Перша половина 

ХІХ століття 

1972 Млинівський  

«Парк Антонівка» Час заснування 

не визначено 

1995 Володимирецький  

«Рівненський парк імені 

Т. Г. Шевченка» 

Час заснування 

не визначено 

1979 Рівненський  

Тучинський 1850 рік 1972 Гощанський  

ЗП 

Рівненський Час заснування 

не визначено 

1998 Рівненський  

 

Як видно з таблиці 1.1, заповідання парків у РО починається 

з 1972 року. У 1979 році двом об’єктам надано статус ППСПМ 

загальнодержавного значення (Гощанський та «Рівненський парк імені 

Т. Г. Шевченка»), а також комплексній ПП місцевого значення «Дендропарк 

Острозького держлісгоспу». У 1983 році статус заповідної території надано 

комплексній ПП «Більський дендропарк». У 1989 році статус заповідної 

території загальнодержавного значення отримав Березнівський ДП. У 

1993 році два об’єкти оголосили ППСПМ місцевого значення (Городоцький 

та Млинівський). У 1995 році паркам «Радивилівський дендропарк», 

«Зарічненський парк» та «Рокитнівський дендропарк» надано статус 

штучних комплексних ПП місцевого значення, а також «Парк Антонівка»  

ППСПМ місцевого значення. У 1998 році до ПЗФ України увійшов 

Рівненський ЗП загальнодержавного значення. Останнім ШЗП у 2005 році 

оголошено Великомежиріцький ППСПМ місцевого значення. Також 

зазначимо, що рішенням Рівненської облради від 02 червня 2017 року було 
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скасовано статус Острозького ППСПМ місцевого значення. Таке рішення 

прийнято у зв’язку з тим, що на його території знаходиться старе 

єврейське кладовище, яке в перспективі має бути відновлено. Водночас 

зазначимо, що дендрофлора цього парку складається з 34 видів рослин, 

із яких 27 раритетних. Тому треба клопотати про відновлення йому 

заповідного статусу. 

Отже, нині у РО знаходяться 13 ППСПМ, дев’ять комплексних ПП, по 

одному ДП і ЗП. На жаль, Рівненщина досі не має ботанічного саду. У цілому 

сучасна мережа ШЗП РО включає 24 об’єкти чотирьох категорій ПЗФ 

України (рис. 1.1.).  

 

Рис. 1.1. Схема кількісного розташування ШЗП в межах 

адміністративних районів РО 
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Особливої уваги потребує той факт, що 14 об’єктів (58,3 % від 

загальної кількості) знаходяться на поліській території РО, а 10 об’єктів 

(41,7 % від загальної кількості) – у південній частині, яка відноситься до 

ЗШЛ. Натомість більша площа територій ШЗП характерна для південної 

частини і становить 122,1 га (56,7 % від загальної площі).  

На території РО ШЗП розташовані нерівномірно (у 12 районах із 16). 

Найбільша їх кількість зосереджена у Рівненському районі (шість об’єктів, 

25,0 % від загальної кількості), Дубровицькому районі – три об’єкти, 

Радивилівському, Володимирецькому, Гощанському, Березнівському, 

Млинівському – по два, Острозькому, Рокитнівському, Сарненському, 

Здолбунівському та Корецькому – по одному [73; 94-99; 117-134; 158; 184]. 

Загальна площа ШЗП РО складає 215,2 га, з них 11,6 га (5,4 %) займає 

один ЗП. Один ДП має площу 29,50 га (13,7 %), 13 ППСПМ – 160,4 га 

(74,5%), дев’ять об’єктів штучних ПП – 13,70 га (6,4%) [4; 27; 45; 46; 117-

134]. Найбільшими за площею є ППСПМ «Рівненський парк імені 

Т. Г. Шевченка» (14,9 % від загальної площі досліджених ШЗП), 

Березнівський ДП (13,7 %) та Млинівський ППСПМ (11,6 %).  

На території РО є ШЗП місцевого (19 об’єктів) та загальнодержавного 

значення (п’ять об’єктів). Площа об’єктів місцевого значення складає 59,5 % 

від загальної площі усіх ШЗП області, а об’єктів загальнодержавного 

значення – 40,5 %. Три парки загальнодержавного значення (Рівненський ЗП, 

ППСПМ Клеванський і «Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка») 

розташовані у Рівненському районі. По одному ШЗП загальнодержавного 

значення відмічено в Гощанському та Березнівському районах (Гощанський 

ППСПМ та Березнівський ДП).  

Таким чином, у 1972 році заповідано 12 парків, 1979 році – три, 

1983 році – один, 1989 році – один, 1993 році – два, 1995 році – чотири, 1998 

та 2005 роках – по одному ШЗП (рис. 1.2.).  
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Рис. 1.2. Роки заповідання ШЗП у РО 

Також відмітимо, що 25,0 % ШЗП РО знаходяться у Рівненському 

районі, 74,5 % від загальної площі ШЗП Рівненщини складають ППСПМ. 

Кількісно значно переважають ШЗП місцевого значення (79,2 % від загальної 

їх кількості) над такими ж об’єктам загальнодержавного значення.  

 

1.2. Напрями досліджень штучних заповідних парків 

 

Як показав огляд численних літературних джерел, в Україні за останні 

20 років значно зріс інтерес до ШЗП, зокрема їх дендрофлор. І безперечно 

цей аспект досліджень став головним у науці про біотичне середовище 

різних за статусом і структурою парків. 

Дендрофлористичний напрям. Про пріоритетність цього напряму 

досліджень у світі свідчать численні публікації [86; 144; 149; 152-154; 199: 

205; 209; 211-213]. Зазвичай дослідження дендрофлор парків різних регіонів 

та порівняння їхніх видових складів рослин нині актуальні та важливі не 

лише для науки, але й для практики паркобудівництва. Особливо подібні 

дослідження притаманні для учених Європи. Зокрема, із європейських 
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науковців дендрофлору різних парків досліджували, наприклад у 

Хорватії Д.Тафра, М. Пандза та М. Мілович, Польщі – М. Дудкевич, 

М. Дабскі та В. Дурлак, Болгарії – А. Ташев та Є. Тсавков [208; 220; 221] та 

багато інших. 

Дослідження дендрофлори чи її окремих груп, у тому числі 

й раритетної компоненти, різних адміністративних і природних 

регіонів України проводили багато учених. Теми дисертацій охоплювали не 

лише незначні за площею (Центральнопридніпровська височина: 

Н. О. Олексійченко та Н. В. Гатальська [17-18; 88]), але й значні регіони. 

Наприклад, загальнорегіональні дендрофлористичні та дендросозологічні 

дисертаційні дослідження для лісостепової зони України здійснила 

Н. П. Варченко [11], Степу України – А. С. Власенко [14; 15], ЗШЛ України – 

Л. В. Міськевич [84; 85], УП – А. М. Савоськіна, М. Ю. Шерстюк (Скляр) 

[167-170, 176; 198]. За останні 10-15 років аналогічні дисертаційні 

дослідження парків окремих адміністративних областей виконали 

Н. В. Гатальська для Черкаської [17; 18], Н. О. Сиплива – Вінницької [174; 

175], Ф. Ф. Марков – Житомирської [76], А. С. Чонгова – Запорізької 

областей [194-196]. Дослідження дендрораритетів ботанічних садів Степу 

України здійснювала Є. І. Берегута [7]. 

Значно ширший спектр тематики дендрофлористичних досліджень 

парків спостерігаємо у монографічних виданнях, наукових статтях і тезах 

доповідей. Ці дослідження проведено у межах адміністративних областей, 

окремих міст чи паркових територій. Зокрема, у різній мірі дендрофлору 

парків на територіях таких областей досліджували: Тернопільської – 

В. М. Черняк [192], Одеської – О. М. Попова, В. О. Кузнецов, Л. П. Осадча 

[138-139], A. A. Немерцалов, В. В. Петрушенко, Т. В. Васильєва та 

О. В. Богуславенко [87], Вінницької – Н. О. Сиплива, а також С. Ю. Попович, 

Н. О. Сиплива та О. М. Корінько [150; 174; 175], Чернівецької – 

Н. В. Михайлович [82-83; 82], Волинської – Л. О. Коцун [61-64], 

І. І. Кузьмішина, Л. О. Коцун та В. П. Войтюк [67], А. А. Дзиба та 
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К. Г. Покотилова [32], Чернігівської – С. О. Потоцька [156-157], Івано-

Франківської – М. О. Лисенко, В. Я. Заячук та Р. М. Яцик [204], 

Житомирської – Ф. Ф. Марков [77], О. О. Орлов і В. Г. Харчишин [92], 

Дніпропетровської – О. А. Пономарьова, В. П. Бессонова та О. Є. Іванченко 

[136], Черкаської – О. Спрягайло [178], Полтавської – Н. П. Варченко [11], 

О. В. Семено [172], Київської – А. І. Кушнір, О. А. Суханова та Ю. Ю. Снігир 

[72], Рівненської – Н. О. Олексійченко, М. О. Подольхова та О. М. Курдюк 

[91], а також Н. О. Олексійченко, А. А. Дзиба. та М. О. Подольхова [89]. 

Рідкісні рослини Українського Полісся досліджували В. Т. Харчишин, 

В. Г. Собко, В. І. Мельник, С. П. Сіренький, Г. А. Лисак, Р. В. Журавський та 

О. В. Деркач [188]. 

Лише фрагментарно досліджувалася дендрофлора ШЗП РО. 

Насамперед, треба відзначити праці Н. Б. Грицай для ППСПМ «Рівненський 

парк імені Т. Г. Шевченка» [23], Н. О. Олексійченко, М. О. Подольхової та 

О. М. Курдюка для Березнівського ДП [91], А. А. Дзиби, В. А. Островської та 

М. П. Гаврилюк для Березнівського ДП [31], а також А. А. Дзиби для 

ПП «Більський дендропарк», «Висоцький дендропарк», «Сарненський 

дендропарк», «Трипутнянський парк», «Рокитнівський дендропарк» та 

Клеванського ППСПМ [29; 30]. 

Дендротериторіальний напрям. Задля оптимізації використання 

природних ресурсів необхідна розробка територіальної організації парків, що 

забезпечить найефективніший розподіл рекреантів по парковому 

середовищу. Це надасть можливість диференціювати режими збереження 

паркових екосистем. Також розробка територіальної організації може 

слугувати для більш повного відпочинку відвідувачів.  

Нині чимало праць присвячено особливостям функціонального 

зонування земель природно-заповідних територій. Із них можна навести 

кілька прикладів: С. Ю. Попович розробив функціональне зонування для 

території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника 

[141], В. П. Брусак і М. А. Майданський – для національних природних 
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парків Карпатського регіону [9], В. М. Сай та Ю. С. Хавар – загалом для 

природно-заповідних територій [171]. Окрім цього, теоретико-методологічні 

підходи до визначення ступеня рекреаційних навантажень на певних 

ділянках територій та об’єктів ПЗФ розробляли Л. М. Черчик та 

О. В. Міщенко [193]. 

Також достатньо розробок функціонального зонування територій 

парків. Зокрема, М. В. Чернявський та Г. С. Савка [191], Н. Стойко, Л. Ткачук 

і В. Паршова [179] розробили функціональне зонування для ландшафтного 

парку «Равське Розточчя», Ф. Ф. Марков – для ППСПМ Житомирської 

області [76], А. А. Дзиба та О. В. Щебуняєва – для ППСПМ «Копилівський» 

[33], А. А. Дзиба та К. Г. Покотилова – для ППСПМ «Байрак» [116], 

А. А. Дзиба та С. Н. Курінський – для ППСПМ «Кочубеївський» [34]. 

Дендроестетичний напрям. У цьому аспекті особливу увагу 

дослідники надавали показникам естетичності парків загалом, а також 

декоративності насаджень зокрема. Зрозуміло, що естетичність парку та стан 

його деревних рослин взаємопов’язані і взаємозалежні. Тобто, провівши 

оцінку та проаналізувавши показники естетичності, також можна 

запропонувати певні заходи щодо покращання стану видів деревних рослин 

та збереження дендрорізноманітності, що дасть змогу забезпечити розвиток 

штучних об’єктів ПЗФ.  

Огляд бібліографічних джерел показав, що естетичну оцінку парків 

проводили А. С. Чонгова у Запорізькій [194-196], Н. О. Олексійченко та 

Н. В. Гатальська [88], В.П. Шлапак та О.Ю. Марно-Куца – Черкаській [200], 

Т. В. Дерев’янко та Л. М. Гомля – Полтавській [28] областях, 

В. М. Прокопчук, І. С. Нейко та В. В. Монарх – місті Вінниці [159]. 

Підсумувавши описане вище, можна узагальнити, що ШЗП РО 

досліджено вкрай недостатньо, є лише фрагментарні відомості. Відповідно 

повний структурний аналіз їх дендрофлори, розроблення функціонального 

зонування територій та їхньої естетичної оцінки досі ніхто не здійснював.  
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Висновки до розділу 1 

1. Дослідження штучних об’єктів ПЗФ України проводили чимало 

учених, однак комплексний аналіз дендрофлори ШЗП РО, а також 

розроблення функціонального зонування територій та їхньої естетичної 

оцінки досі не було проведено. 

2. Сучасну мережу ШЗП РО складають 24 об’єкти. Їхня загальна площа 

становить 215,2 га, значну частку з якої мають об’єкти категорії ППСПМ 

(74,5 % від загальної площі). 

3. Із складу досліджених парків РО до категорії стародавніх належать 

п’ять. Найбільша кількість (12) парків отримала статус штучних об’єктів 

ПЗФ протягом 1972 року.  

За матеріалами цього розділу дисертації опубліковано одну 

працю [106]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Польові та камеральні дослідження було проведено протягом 2016-

2020 років. Матеріалами для написання дисертаційної роботи слугували 

польові описи паркового середовища у 24 об’єктах. Під час маршрутного 

обстеження здійснювали візуальні спостереження та облікові 

інвентаризаційні дослідження видів деревних рослин, за результатами яких у 

камеральних умовах формували флористичні списки та конспекти. Ці 

таксономічні матеріали доповнювалися та уточнювалися опублікованою 

інформацією про дендрофлористичний склад деяких із досліджуваних парків 

[68; 91]. Про наявність певної частини видів деревних рослин ШЗП РО 

наводить й Вікіпедія, однак ці дані доводилося перевіряти. 

На маршрутах робили фотозйомку рослин, їх угруповань та краєвидів 

ШЗП. Репрезентативні напрями маршрутів обирали з використанням 

топографічної картооснови місцевості. Як основу для схематичного 

зображення функціонального зонування територій ШЗП використовували 

картооснову Google Maps [226]. 

Окрім власноручно зібраних матеріалів польових досліджень, 

використали нормативно-правові акти та відповідні матеріали 

(обґрунтування створення, кадастри, паспорти, охоронні зобов’язання, 

положення про об’єкти ПЗФ тощо) службового використання Департаменту 

екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації.  

Латинські назви видів рослин наведено курсивом, а за першого їх 

згадування вказуються автори таксонів. Для точності та правильності 

наведення номенклатури таксонів користувалися інформаційними 

джерелами: The Plant List (Список рослин об’єднаної таксономічної 

організації Королівських ботанічних садів у Кью (Royal Botanic Garden, 

Kew)), а також RedList, IUCN та іншими літературними джерелами [145; 

228; 229]. Задля визначення статусу раритетності видів деревних 
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рослин користувалися ЧС МСОП, БК, ЄЧС та ЧКУ [2; 13; 40; 55; 56; 78; 79; 

190; 228]. 

Таксономічний аналіз проведено на основі методики, яка 

традиційно використовується у подібних дендрофлористичних дослідженнях 

[54; 58-60]. Аналіз біоморфологічної структури дендрофлори здійснено на 

основі підходів Х. Раункієра, І. Г. Серебрякова та О. А. Калініченка [51; 173; 

218]. Географічний аналіз проводили в два етапи: першим етапом став 

розподіл видів на автохтонні та екзотичні. Задля оцінювання географічної 

структури перших визначали належність рослин до флористичних областей 

Землі за працею А. Л. Тахтаджяна [182], других – за схемою ботаніко-

географічного районування Земної кулі, розробленої Г. Мойзелем зі 

співавторами [214; 215]. Екологічний аналіз дендрофлори досліджуваної 

території здійснено на основі традиційного підходу, який полягає у поділі 

видів рослин на екогрупи стосовно обраного екофактора. Для оцінки 

екологічної структури дендрофлори оцінювали відношення видів рослин до 

освітлення (за шкалою С. С. П’ятницького), вологи (за шкалою 

П. С. Погребняка), температури (за шкалою Я. П. Дідуха) та трофності ґрунту 

(за шкалою О. Л. Бельгарда, оптимізованою М. М. Матвєєвим) [19; 35; 41-44; 

207]. Для оцінки фітоценотипної структури дендрофлори використовували 

склад фітоценотипів, запропонований В. М. Сукачовим [180], а саме: 

едифікатори, домінанти, співдомінанти й асектатори. В окрему групу 

виділено поліфітоценотипні види, які залежно від конкретних умов можуть 

представляти два або три фітоценотипи [1; 21; 80-81; 147; 161; 186]. 

Аутфітосозологічну оцінку проводили відповідно до наявності видів у ЧС 

МСОП, БК, ЄЧС та ЧКУ. Ступінь раритетності для кожного 

дендрораритетного виду визначали за обчисленням АФІ та віднесенням його 

до певного АФКл. Ці розрахунки здійснювали за методикою інтегральної 

оцінки [142; 177]. Для визначення господарського значення видів рослин 

використовували літературні джерела [25; 51; 70]. 
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Визначення наявності вікових рослин полягало у вимірюванні  

довжини кола стовбура дерев на висоті 1,3 м (під час проведення 

інвентаризації). Помноживши цей показник на певний для конкретного виду 

коефіцієнт, отримували приблизний вік дерева. Віковими вважаються деревні 

рослини, вік яких перевищує 100 років [8; 16]. Для визначення довговічності 

деревних рослин опирались на праці Л. І. Рубцова [162-163]. 

Аналіз репрезентативності здійснювали за добре апробованою 

методичною схемою, визначаючи видову, категоріальну, локалітетну та 

регіональну репрезентативності деревних рослин [37; 143; 151; 155]. Видову 

репрезентативність встановлювали за ступенем частоти трапляння видів 

рослин у ШЗП області. Категоріальну репрезентативність визначали за 

приналежністю досліджених видів рослин до категорій ПЗФ, локалітетну 

репрезентативність – за приуроченістю їх до окремих територій та об’єктів 

(локацій) ПЗФ, а регіональну репрезентативність – за ступенем наявності 

таксонів в окремих адміністративних районах РО. Також визначено ступінь 

репрезентативності дослідженої дендрофлори у розрізі двох фізико-

географічних зон мішаних і широколистяних лісів, які пролягають через 

територію РО. Для видового складу вікових деревних рослин визначали 

локалітетну та регіональну репрезентативності. 

Проводили порівняння міжрегіональних дендрофлор, а саме 

видовий склад ППСПМ РО, Вінницької та Запорізької областей [110; 174; 

194]. Статистична обробка отриманих результатів була проведена з 

використанням методів параметричної та непараметричної статистики. 

Перевірка на нормальність варіаційного ряду проводилася з використанням 

критерія Стьюдента. Взаємозв’язок між видовою складовою дендрофлор 

різних областей визначено за допомогою кореляційного аналізу. Задля 

достовірності отриманих результатів проведення розрахунків кореляційний 

аналіз проводили у три етапи.  

Перший етап полягав у розрахунку коефіцієнта подібності Серенсена-

Чекановського Ksc: 
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                               𝐾𝑠𝑐 =  
2𝑐

𝑎+𝑏
    (2.1) 

де а – число видів у одному об’єкті, 

b – число видів у іншому об’єкті, 

с – число видів спільних для двох об’єктів. 

Другий етап полягав у розрахунку коефіцієнта подібності Жаккара: 

     𝐾𝑗 =  
𝑐

𝑎+𝑏+𝑐
   (2.2) 

Умовні позначення формули такі ж як і в попередньому методі. 

Значення коефіцієнтів подібності Серенсена-Чекановського та Жаккара 

коливаються від 0 до 1. За отримання результатів розрахунку коефіцієнтів 1 – 

подібність вважається максимальною. Відповідно, чим нижчий коефіцієнт, 

тим менша подібність [201]. 

Третім етапом кореляційного аналізу стало порівняння отриманих 

результатів [65] за приналежністю до родин, біоморфічними ознаками, 

відношенням до екоумов, а також за природним ареалом походження видів. 

Під час розроблення функціонального зонування керувалися Законом 

України «Про природно-заповідний фонд України» (1992) та науковими 

підходами, які опубліковано у низці видань [140; 148; 222; 223; 227; 148]. 

Прокладання меж функціональних зон наносилося на картооснову 

територій ШЗП.  

Оцінку естетичності насаджень проводили за методикою 

В. П. Кучерявого [69; 71], яка заключається у визначенні таксаційно-

фітоценотичної та емоційної привабливостей територій. При чому, для 

визначення першої оцінювали такі ознаки: бонітет, вологість ґрунту, 

характер рельєфу, ярусність головної синузії, підріст, підлісок, трав’яний 

покрив та його густота, вік деревостану та його повнота, захаращеність, 

ознаки ґрунтової ерозії, ущільнення ґрунту та ентомо-, фіто- й інших 

захворювань. Естетичну оцінку садово-паркових ландшафтів здійснювали за 

методикою Л. Н. Вдовюк та А. А. Мотошиної [12]. Для цього 

використовували такі критерії: контрастність краєвидів, кольорова гама, 
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глибина перспективи, наявність водойм, залісненість, ступінь антропізації 

природних ландшафтів та наявність символічних об’єктів. Відповідно до 

даної методики розраховано значення пейзажно-естетичної цінності 

паркових ландшафтів, які розподілено на чотири групи. До першої 

групи віднесено найцінніші ландшафти (15-20 балів), до другої – високоцінні 

(10-14), до третьої – середньої цінності (5-9), до четвертої – малоцінні (1-4).  

Під час визначення рівня естетичності композиційних акцентів 

насаджень опирались на праці В. М. Прокопчука, І. С. Нейко та 

В. В. Монарха [159], В .П. Шлапака та О. Ю. Марної-Куцої [200]. Для цього 

визначали найбільш виразні акценти, які створені здебільшого за рахунок 

окремих деревних рослин. 

Схема оцінювання естетичності закритих та відкритих просторів 

окремих об’єктів була розроблена К. Г. Покотиловою. Вона полягає в оцінці 

восьми критеріїв паркових територій, а саме стан рослин, захаращеність 

території, гармонія природних і антропічних об’єктів, відтворення 

мальовничих пейзажів, підпорядкованість загальній ідеї парку, ступінь 

розсіченості рельєфу, унікальні витвори природи, наявність водних об’єктів. 

Кожен із них оцінювався від 1 до 5 балів, де чим вищий показник, тим 

вища їх естетичність. Додавши отримані бали,ми знайшли середнє 

арифметичне. Отриманим балам відповідали оцінки: від 4 до 5 балів – 

«відмінно», 3,5-4 бали – «дуже добре», 3-3,5 бали – «добре», 2-3 бали – 

«задовільно», 1-2 бали відповідали оцінці «погано». 

 

Висновки до розділу 2 

1. В основу написання дисертаційної роботи покладено власні 

матеріали польових досліджень, відомості з бібліографічних джерел, 

картооснови територій парків, нормативно-правові документи України, 

матеріали службового використання, фотообстеження тощо.  
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2. Застосування обраних автором добре апробованих методик 

відповідає поставленим завданням дослідження. Вони дозволили отримати 

об’єктивні фактичні дані досліджень. 

3. Статистична обробка отриманих результатів здійснена з 

використанням параметричних та непараметричних методів. Для попарного 

порівняння дендрофлор різних регіонів та об’єктів використовували 

кореляційний аналіз, який дозволив з’ясувати ступінь спорідненості 

дослідженої дендрофлори з іншими подібними регіональними 

дендрофлорами. 

4. На основі власних результатів досліджень та даних літератури із 

застосуванням інтегровано-аналітичного підходу нами запропоновано схему 

оцінювання естетичності паркових просторів. 

За матеріалами розділу 2 опубліковано три праці [103; 109; 110]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРИРОДНІ УМОВИ ШТУЧНИХ ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Рівненська область розташована у північно-західній частині України і 

межує з Волинською, Житомирською та Львівською областями. На півночі з 

нею межує Білорусь. У фізико-географічному просторі РО охоплює частини 

Волинської височини, Волинського Полісся, Малого Полісся та 

Житомирського Полісся. Північна частина області відноситься до Поліської 

провінції зони мішаних лісів, а південна її частина належить ЗШЛ [38; 57]. 

Обидві частини РО вирізняються між собою за певним спектром екофакторів 

[75, 137]. 

 

3.1. Абіотичні умови 

 

Кожен вид деревних рослин для оптимального росту та розвитку 

потребує особливих абіотичних мікроекоумов: збалансованого складу 

мінеральних речовин у ґрунті, нормованих режимів вологості, кислотності, 

освітлення, температури тощо [166; 206]. Однак, на характер 

розповсюдження деревних рослин на певній території суттєво впливають 

абіотичні макроекофактори: геологічне середовище, рельєф, ґрунти, клімат, 

гідрографічна мережа [50], які далі стисло розглянемо.  

Одним із важливих факторів, які впливають на поширеність видів 

деревних рослин, є геологічне середовище, адже від того, які родовища 

розташовані в даній місцевості залежить мінеральний склад ґрунту, який у 

свою чергу впливає на структуру деревних насаджень [57]. Територія РО 

розташована в межах двох платформенних структур, а саме Волино-

Подільської плити (основна за площею тектонічна структура, характерною 

ознакою якої є досить чіткий багатоярусний характер будови) та 
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Українського щита (займає близько 12,0 % від загальної площі області). 

Також незначна частина її лежить у межах Прип’ятського прогину [5; 47; 57]. 

Загалом на поширення рослин суттєво впливає рельєф території. 

Безумовно він є визначальним фактором вітрового режиму. За характером 

рельєфу північна частина області знаходиться в межах Поліської низовини, а 

підвищена південна займає північну окраїну Волинсько-Подільської 

височини [224]. Також вагома його роль у формуванні гідрографічної мережі, 

що в свою чергу впливає на вологість ґрунту та повітря. У цілому, рельєф 

території РО рівнинний, а за ступенем висоти над рівнем моря, порівняно з 

іншими областями України, територія Рівненщини вважається найнижчою в 

мезорельєфі (варіює від 372 м до 134 м). 

Відповідно у поліській частині області найпоширеніші дерново-

підзолисті неоглеєні та оглеєні ґрунти; дернові, лучні, лучно-болотні, болотні 

та торфово-болотні ґрунти і торфовища. У південній частині поширеніші 

опідзолені, ясно-сірі, сірі лісові ґрунти, чорноземи опідзолені [225]. 

Головним середовищем для росту й розвитку деревних рослин парків 

виступають едафічні умови. Звідси основними типами ґрунтів РО є: дерново-

підзолисті, опідзолені, чорноземи типові, чорноземи і дерново-карбонатні 

ґрунти, дернові оглеєні, лучні та чорноземно-лучні, болотні, розмиті ґрунти 

та виходи корінних порід [26; 48; 57; 183]. 

Досить важливим фактором у життєдіяльності деревних рослин усіх 

життєвих форм існування є сукупність кліматичних умов, оскільки кожен вид 

рослин потребує індивідуальної температури, вологості середовища, 

особливого вітрового режиму тощо [197]. Загалом клімат РО помірно 

континентальний. Середньомісячна температура повітря влітку становить 

+17,6° С, а у зимовий період - 4,4°С. Абсолютна вологість поступово зростає 

від зими до літа, досягаючи максимуму у липні (16 мм). Відносна вологість у 

зимовий період становить близько 80,0 %, влітку – переважно близько 60,0-

70,0 %. Узимку переважають південно-східні, південні, південно-західні та 

західні вітри, влітку – західні та північно-західні вітри. Середня швидкість 
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вітру становить 2,4-3,8 м/с. Середня річна кількість опадів досягає 600-

700 мм, зазвичай щорічно спостерігається 170-180 днів з опадами. Сніговий 

покрив нестійкий, так як переривається частими відлигами [6; 57;]. 

З плином часу за глобального потепління в ШЗП РО, як частини ЗШЛ, 

виникнуть умови для акліматизації видів субтропічних деревних рослин, 

насамперед хвойних, які краще адаптуються до прохолодного клімату. Тому 

можна зважитися спробувати у ближній перспективі (30 років) інтродукувати 

їх у ШЗП міста Рівного. Для прикладу і підтвердження висловленої думки 

наведемо деякі показники погоди міста Рівного за останні 20 років. Зокрема, 

середньорічна температура у ньому підвищилася на 1,0 °С, також значно 

підвищилася й мінімальна температура узимку з -35 °С до -20 °С (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1. Показники збільшення середньорічної температури повітря у 

північних містах України за останні 10 років 

Натомість на 100 мм зменшилася середньорічна кількість опадів 

[39; 57]. На нашу думку, висаджувати рослини необхідно у добре захищених 

від морозів та північних вітрів місцях на території ППСПМ «Рівненський 
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парк культури і відпочинку імені Т. Г. Шевченка». У першу чергу в цьому 

парку доцільно розпочати інтродукувати ті рослини, які мають широку 

екоамплітуду, високе акліматизаційне число і як результат цього успішно 

акліматизувалися у Кременці, Львові та передгір’ї Карпат. Їх бажано 

висаджувати дендрогрупами у сухих зниженнях рельєфу і захищати від 

морозів топіарними стінними огорожами з Thuja occidentalis, яка дуже добре 

акліматизувалася по всій Україні і навіть у холодніших регіонах – гірських 

долинах Українських Карпат та Українському Поліссі. 

Немалу роль для росту й розвитку деревних рослин відіграє 

гідрорежим, який залежить не тільки від кліматичних умов, алей від 

гідрографічної мережі регіону. Безперечно північна та південна частини РО 

вирізняються водним режимом. У північній частині спостерігається вищий 

рівень ґрунтових вод. Мережа поверхневих вод представлена річками, 

каналами, водоймами та болотами. Загалом в області налічується 170 річок 

(загальна довжина 4,45 тис. км), серед них найбільшими є Прип’ять, Стир, 

Іква, Горинь та Случ [74]. Швидкість течії річок значно зменшується з півдня 

області на північ, що пояснюється особливостями рельєфу. Річна амплітуда 

рівня води в головних річках протягом року може коливатись від 1,1 м до 

3,2 м. У поліській частині області зосереджена значна кількість штучних та 

природних озер площею більше 1 га (52 озера загальною площею 266,25 км2). 

Найбільшими з них є Нобель, Біле та Острівське. Окрім того, тут налічується  

близько 750 заплавних озер [57]. 

 

3.2. Біотичні фактори 

 

У кожному біоценозі важливу роль відіграють усі організми флори, 

фауни та мікобіоти, оскільки співіснування різних видів біорізноманіття має 

свої особливості [36; 202; 203]. Спільна життєдіяльність популяцій багатьох 

видів біорізноманіття у біоценозі може бути корисною для одних і 

шкідливою для інших, тобто, пригнічуючи ріст та розвиток один одного. 
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Отже, до біотичних факторів належить комплекс впливів одних живих 

організмів на інші та середовище їхнього існування [10]. 

На території РО значну частину (38,6 %) займають ліси. Загалом 

найбільше поширення мають звичайнососнові ліси (бори). У поліській 

частині області домінують звичайнососнові ліси зеленомохові, сфагнові та 

лишайникові, а у південній (ЗШЛ) – мішані та широколистяні ліси 

чагарникові, часто порушені злакові. Луки посідають друге місце (8,2 %) 

серед природних рослинних угруповань області. В основному у поліській 

частині зосереджені низинні та суходільні луки, у південній частині лучна 

рослинність має незначну частку, яка представлена здебільшого заплавними 

фітоценозами. Болотна рослинність є також характерною рисою 

досліджуваної території. Болота займають 7,8 % від загальної площі області. 

Основна кількість боліт знаходиться у північній частині області, хоча вони 

трапляються і на півдні [39; 57; 39]. 

Невід’ємною частиною екосистеми є представники тваринного світу. 

Вони співіснують та взаємодіють з рослинними угрупуваннями та можуть як 

позитивно впливати на рослини, так і завдавати їм шкоди. Негативний уплив 

дії тварин на рослини проявляється у пошкодженні тваринами (особливо 

гризунами та комахами) їхнього коріння, стовбурів, кірки, бруньок, листків, 

насіння тощо. Також певної шкоди можуть завдати тварини, витоптуючи та 

випасаючи трав’яний покрив. Позитивний уплив проявляється у запиленні 

рослин комахами та птахами (ентомофілія й орнітофілія), а також поширенні 

насіння (зоохорія). Особливу роль відіграють тварини, які розпушують ґрунт 

і цим самим покращують доступність поживних речовин для деревних 

рослин. Також варто відмітити, що певні види тварин можуть упливати на 

регулювання кількості шкідників, живлячись останніми [57]. 

До спектру дії мікогенного фактору відносять діяльність грибів та 

прояви їхньої функції на життєвому стані інших організмів. Вони, як і будь 

які інші організми екосистеми, можуть приносити користь для сусідніх 

організмів і водночас деяким завдавати значної шкоди, інколи навіть 
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призводити до загибелі окремих особин або цілих популяцій. Деякі види 

грибів можуть згубно діяти на інші організми, поселяючись на їх тіла та 

поглинаючи з них поживні речовини і водночас отруюючи своєрідними 

виділеннями (токсини, гормони). Однак відомо, що багато видів грибів 

позитивно прямо чи опосередковано впливають на інші організми. Унаслідок 

їх дії можуть гинути паразитні комахи, котрі пошкоджують деревні 

рослини [57]. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Комплекс абіотичних і біотичних екофакторів РО є сприятливим 

для росту й розвитку деревних рослин різних екогруп та географічного 

походження. Задля створення життєздатного деревного насадження у парках 

необхідною умовою є врахування особливостей природних умов регіону. 

2. Щоб передбачити у РО розвиток тих чи інших видів деревних 

рослин, особливо дендроекзотів, необхідним є проведення комплексного 

аналізу біотичних та абіотичних факторів впливу, оскільки зміна чинників 

неживої природи призводить до зміни у парках деревних біоценозів загалом. 

Так як усі організми впливають один на одного і неможливо виокремити та 

ізолювати певну їх частину, тому в організації паркового середовища 

необхідно враховувати дії усіх факторів комплексно та намагатися за 

рахунок внесення змін до певної ланки екосистеми не порушити її цілісність. 

 

За матеріалами розділу 3 опубліковано дві праці [115; 217]. 
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РОЗДІЛ 4 

ДЕНДРОФЛОРА ШТУЧНИХ ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

4.1. Аналіз структури дендрофлори 

 

Дендрофлора ППСПМ РО складена 133 видами рослин, з яких у межах 

ЗШЛ виявлено 118 видів, а в поліській частині – 96 видів деревних рослин 

(спільних 81 вид).У комплексних ПП РО виявлено 115 видів деревних 

рослин. Відповідно у ЗШЛ, як частини області, ми нарахували лише три 

об’єкти цієї категорії ПЗФ (разом 52 види). Поліська частина області 

вирізняється вдвічі більшою кількістю ПП, тому закономірно її дендрофлору 

складають 111 видів деревних рослин. Рівненський ЗП розташований у 

межах ЗШЛ. Його дендрофлора утворена 65 видами деревних рослин. За 

даними Н. О. Олексійченко та співавторів у Березнівському ДП поліської 

частини області налічується 417 видів деревних рослин [91]. Звідси, цілком 

можна вважати, що заповідна дендрофлора РО у повній мірі представлена у 

цьому ДП.  

 

4.1.1. Систематична структура 

 

Загалом дендрофлора досліджених парків ЗШЛ РО нараховує 446 видів 

рослин, які належать до 123 родів, 46 родин та двох відділів (табл. 4.1.). 

У складі Pinophyta виявлено лише чотири родини (Ginkgoaceae, 

Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae). Кількість родів у Pinaceae та Cupressaceae 

однакова (по шість). Ginkgoaceae і Taxaceae мають по одному роду. За 

кількістю видів рослин перше місце займає Pinaceae (37 видів, що складає 

67,3 % від загальної кількості голонасінних). 

Установлено, що у спектрі родин Magnoliophyta перші позиції за 

кількістю родів займають Rosaceae (24 роди) та Fabaceae (12 родів). До 
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Caprifoliaceae належать п’ять родів. Дві родини (Betulaceae та Oleaceae) 

мають по чотири роди, сім родин (Anacardiaceae, Hydrangeaceae, 

Juglandaceae, Fagaceae, Rutaceae, Sapindaceae, Vitaceae) – по три роди, 

дев’ять родин – по два роди, 21 родина представлена лише по одному роду. 

Провідними родинами за кількістю видів виступають Rosaceae (104 види), 

Betulaceae (37 видів), Oleaceae (24 види), Fabaceae (24 види), Salicaceae (18 

видів), Berberidaceae (16 видів), Fagaceae (14 видів), Caprifoliaceae (13 

видів), Hydrangeaceae (15 видів), Sapindaceae (15 видів). 

 

Таблиця 4.1 

Кількісний таксономічний склад відділів дендрофлори ШЗП РО 

Відділи 

Родини Роди Види 

шт. % шт. % шт. % 

Pinophyta 4 8,7 14 11,4 55 12,3 

Magnoliophyta  42 91,3 109 88,6 391 87,7 

Разом 46 100 123 100 446 100 

 

Далі відмітимо регіональні особливості систематичної структури 

дендрофлори ШЗП РО. Зокрема, у поліській частині нараховується 441 вид 

деревних рослин, які належать до двох відділів, 46 родин та 121 роду. 

Переважну частину складають покритонасінні – 88,4 %, голонасінні 

відповідно мають лише 11,6 %. Відділ Pinophyta включає чотири родини 

(Pinaceae, Cupressaceae, Taxaceae, Ginkgoaceae). До першої з них належать 

шість родів та 36 видів; до другої – також шість родів, проте значно менша 

кількість видів – лише 15. Taxaceae представлена одним родом та двома 

видами. Ginkgoaceae має лише один рід та один вид рослин.  

До Magnoliophyta належить 390 видів рослин. Установлено, що 

Rosaceae найчисельніша за кількістю родів та видів (відповідно 23 та 103). 

Наступними за чисельністю є Fabaceae (12 родів, 23 види), Caprifoliaceae 
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(п’ять родів, 13 видів), Betulaceae (чотири роди, 37 видів) та Oleaceae (чотири 

роди, 24 види). Anacardiaceae, Hydrangeaceae, Juglandaceae, Fagaceae, 

Rutaceae, Sapindaceae та Vitaceae мають по три роди. По два роди виявлено у 

дев’ятьох родин, по одному роду – у 21 родини. 

Дендрофлора ШЗПЗШЛ РО представлена 127 видами, 74 родами та 33 

родинами. Лише 18 видів рослин віднесено до Pinophyta (14,2 %). Ці види 

належать до трьох родин та восьми родів. Найбільш репрезентована 

Pinaceae, яка має п’ять родів (Pinus L., Pseudotsuga Carriere, Larix Mill., Picea 

A. Dietr., Abies Mill.) та 12 видів. До Cupressaceae віднесено два роди 

(Thuja L., Juniperus L.) та чотири види. Одним родом (Taxus L.) та двома 

видами репрезентована Taxaceae.  

Відділ Magnoliophyta охоплює 30 родин, 66 родів та 109 видів. Серед 

родин найбільшою кількістю родів та видів вирізняються також Rosaceae 

(14 родів, 23 види) та Fabaceae (шість родів, вісім видів). Одна родина 

(Betulaceae) включає чотири роди та сім видів, три родини (Oleaceae, 

Fagaceae та Hydrangeaceae) мають по три роди та відповідно сім, чотири й 

три види. Дев’ять родин мають по два роди. По одному роду виявлено у 15 

родин. 

Отримані результати дослідження свідчать про значну відмінність 

дендрофлор ШЗП обох частин області. Вона полягає у різній кількості видів 

деревних рослин – у поліських об’єктах виявлено 441 вид, коли дендрофлора 

об’єктів у межах ЗШЛ складається із 127 видів. Проаналізувавши отримані 

результати досліджень, варто звернути увагу на те, що природні умови 

поліської частини РО, порівняно із частиною ЗШЛ, менш сприятливі для 

оптимального росту та розвитку більшої кількості виявлених нами видів 

деревних рослин. Однак, у поліській частині області завдяки Березнівському 

ДП значно ширший видовий склад деревних рослин, який включає майже всі 

види, які виявлено у ШЗП ЗШЛ у межах області.  
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Загалом дендрофлора ШЗП РО складається з 446 видів, 123 родів, 46 

родин та двох відділів. Кількісно значно переважають види Magnoliophyta, де 

найбільш представлена Rosaceae.  

 

4.1.2. Біоморфологічна структура 

 

На територіях ШЗП РО всі деревні рослини представлено видами трьох 

типів життєвих форм: дерева – 251 видом (53,4 %), чагарники – 183 видами 

(44,5 %), деревні ліани – 12 видами (2,1 %) (рис. 4.1.). 

Тип дерев утворений чотирма класами висоти. Перший клас висоти 

характерний для 98 видів (Ginkgo biloba L., Picea omorica (Pancic) Purk., 

Castanea sativa Mill. та інші), другий – 18 видів (Pinus banksiana Lamb., Acer 

negundo L., Populus tremula та інші), третій – 35 видів (Abies balsamea (L.) 

Mill., Platycladus orientalis (L.) Franco, Alnus glutinosa (L.) P. Gaerth та інші) і 

четвертий – 100 видів (Catalpa bignonioides Walt., Rhamnus cathartica L., 

Sorbus aucuparia L. та інші).  

 

Рис. 4.1. Кількісний спектр біоморфотипів дендрофлори ШЗП РО 

Серед типу чагарників виявлено також три класи висоти: високі – 81 

вид (Juniperus communis L., Lonicera tatarica L., Viburnum opulus L. та інші), 

Дерева, 251

Чагарники, 183

Деревні ліани, 

12
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середні – 70 видів (Juniperus sabina L., Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot, 

Ribes aureum Pursh та інші) та низькі – 60 видів (Juniperus horizontalis 

Moench., Cotoneaster horizontalis Decaisne, Genista tinctorica L. та інші). У 

цьому контексті дуже подібні результати отримано для дендрофлори ШЗП 

поліської частини РО. 

Спектр біоморфотипів дендрофлори ШЗП поліської частини виглядає 

так: до класу дерев першої висоти віднесено 95 видів, другої – 18 видів, 

третьої – 34 види та четвертої – 100 видів рослин. Виявлені тут чагарники 

належать до трьох класів висоти: високих (80 видів), середніх (70 видів) та 

низьких (32 види). 

Натомість у дендрофлорі ШЗП ЗШЛ РО до біоморфотипу «дерева» 

віднесено 87 видів: класу першої висоти – 43 види, другої – шість видів, 

третьої – дев’ять видів і четвертої – 29 видів рослин. Серед чагарників 

переважають високі (19 видів). У класі середніх чагарників виявлено 

12 видів. Лише три види рослин належать до класу низьких чагарників.  

Загалом в усіх об’єктах досліджень кількісно на першому місці 

виявилися покритонасінні види рослин біоморфотипу «дерева» 

Magnoliophyta (Acer saccharinum L., Catalpa bignonioides, Quercus 

pubescens Willd. та інші). Наступну ланку зайняли види біоморфотипу 

«чагарники» Magnoliophyta (Aronia melanocarpa, Cotoneaster lucidus Schltdl., 

Ribes aureum та інші), далі тип «дерева» Pinophyta (Larix kaempferi (Lamb.) 

Carriere, Pinus peuce Griseb., Taxus baccata L. та інші). Тип «деревні ліани» 

Magnoliophyta посідає передостаннє місце (Celastrus orbiculatus Thunb., 

Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Vitis amurensis Rupr. та інші). 

Найменшу частку складають голонасінні типу «чагарники» (Juniperus 

communis, Juniperus horizontalis, Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D. Don та 

інші). Такі ж дані виявлено у дендрофлорі північних об’єктів дослідження. 

У південних ШЗП області також переважну частину складають 

покритонасінні види дерев, майже удвічі меншу кількість виявлено 

чагарників цього ж відділу. Наступні ланки займають відповідно 
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біоморфотипи «дерева» Pinophyta та «деревні ліани» Magnoliophyta. 

Найменш представлені голонасінні чагарники. 

За класифікацією Х. Раункієра [218] усі досліджувані види рослин 

належать до однієї групи життєвих форм, тобто фанерофітів (нано-, мікро-, 

мезо- та мегафанерофітів). Нанофанерофіти складають 13,4 % від загальної 

кількості, із них 95,0 % покритонасінних рослин (Juniperus horizontalis, 

Berberis aquifolium Pursh, Cotoneaster horizontalis та інші). Серед 

мікрофанерофітів виявлено лише види Magnoliophyta (23,8 %, Deutzia 

scabra Thunb., Spiraea salicifolia L., Ribes aureum та інші). Група 

мезофанерофітів найбільш репрезентована (50,7 %, Platycladus orientalis, 

Thuja occidentalis L., Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K. Koch та інші), у ній 

89,8 % покритонасінних рослин. До мегафанерофітів належить найменша 

частка видів деревних рослин (12,1%, Abies concolor Lindl. et Gord., Pinus 

sylvestris L., Platanus orientalis L.), переважно голонасінні (51,9 %) (рис. 4.2.). 

 

Рис. 4.2. Кількісний спектр видів фанерофітів дендрофлори ШЗП РО 

Значне переважання мезофанерофітів також є характерним для обох 

частин області. У ШЗП ЗШЛ група мезофанерофітів складає 59,1 %, з них 

59,6 % Magnoliophyta (Acer campestre L., Carpinus betulus L., Morus alba L. та 

інші), решта Pinophyta (Larix polonica Racib., Pinus pallasiana D. Don., Taxus 

cuspidata Siebold & Zucc. та інші). У поліських об’єктах області 
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мезофанерофіти становлять 50,8 %, із них 89,7 % покритонасінних видів 

рослин (Alnus glutinosa, Quercus robur L., Tilia tomentosa Moench. та інші), 

решта голонасінні (Abies balsamea, Juniperus virginiana L., Taxus 

cuspidata та інші). 

Отже, на досліджуваних територіях відмічено вагоме домінування 

видів дерев Pinophyta над чагарниками того ж відділу (відповідно 96,2 % та 

7,4 % від загальної кількості видів відділу). Відділ Magnoliophyta 

представляють види дерев (51,2 %), чагарників (45,7 %) та деревних ліан 

(3,1 %). Також треба відмітити, що на територіях усіх ШЗП області значно 

переважають види мезофанерофітів. 

Отже, виявлені види деревних рослин належать до трьох типів 

життєвих форм: «дерева» (56,3 %), «чагарники» (41,0 %) та «деревні ліани» 

(2,7 %). За класами висоти переважають дерева четвертої та першої висоти, 

серед чагарників – клас високих. Установлено, що більшу частину видів 

дендрофлори ШЗП РО формують покритонасінні види типу життєвої форми 

«дерева». Дендрофлора ШЗП репрезентована видами нано-, мікро-, мезо- та 

мегафанерофітів. Із них найбільш поширена група мезофанерофітів. 

 

4.1.3. Географічна структура 

 

Для оцінки географічної структури дендрофлори ШЗП РО необхідно 

було встановити ареал природного поширення кожного виду рослин. 

У результаті пошуку виявлено, що загалом на території дослідження росте 92 

(20,6 %) автохтонні та 354 (79,4 %) екзотичні види деревних рослин. 

Дендрофлора ШЗП поліської частини області представлена 91 (20,6 %) 

автохтонним та 350 (79,4 %) екзотичними видами, інша південна частина – 

55 (43,3 %) автохтонами та 72 (56,7 %) екзотами.  

У результаті аналізу географічної структури дендрофлори ШЗП 

установлено, що дендроекзофлору усіх об’єктів області представляють види, 

які природно виростають у Голарктичному царстві, а саме у семи 
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флористичних областях: Циркумбореальній, Східноазійській, Ірано-

Туранській, Атлантико-Північноамериканській, Мадреанській, області 

Скелястих гір та Середземноморській. Один вид має невідоме походження.  

З усієї групи екзотів лише 64,1 % природно ростуть у межах однієї 

флористичної області. Найбільша кількість таких видів представляє Ірано-

Туранську та Циркумбореальну області – по 54 види (15,2 % від загальної 

кількості екзотів). Першу область характеризують Picea schrenkiana Fish. & 

C. A. Mey., Cotoneaster horizontalis, Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. та інші. 

Із Циркумбореальної флористичної області походять Picea omorica, Pinus 

nigra J. F. Arnold, Malus domestica Borkh. та інші. В Атлантико-

Північноамериканській флористичній області природно ростуть 52 види 

(14,7 %): Abies balsamea, Ribes aureum, Robinia viscosa Vent. та інші. 

Східноазійська область представлена 50 видами (14,1 %): Abies 

holophylla Maxim., Pinus koraiensis Siebold & Zucc., Cercis chinensis Bunge. та 

інші. З флористичної області Скелястих гір походять вісім виявлених видів 

(2,3 %): Picea pungens Engelm., Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Berberis 

aquifolium та інші. Мадреанська флористична область – це батьківщина ще 

восьми досліджуваних видів (2,3 %): Chamaecyparis lawsoniana Parl., 

Amorpha glabra Desf. ex Poir., Catalpa bignonioides тощо. Середземноморську 

флористичну область представляє лише один вид (0,3 %) – Abies 

pinsapo Boiss. 

Значно менша кількість (115 видів, 32,5 %) дендроекзотів, які природно 

поширені у двох флористичних областях. Серед таких більша кількість 

представляє комбінацію Східноазійської та Ірано-Туранської областей (41 

вид, 11,6 %). Наприклад, це Juniperus squamata, Platycladus orientalis, 

Styphnolobiu mjaponicum (L.) Schott та інші. За кількістю видів деревних 

рослин комбінація Циркумбореальної та Атлантико-Північноамериканської 

областей посідає друге місце – 23 види (6,5 %). До цієї групи належать 

Juniperus virginiana, Tsuga canadensis (L.) Carriere, Spiraea salicifolia та інші. 

Одночасно Циркумбореальну та Ірано-Туранську області репрезентують 20 
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видів (5,6 %): Abies sibirica Ledeb., Rosa rugosa Thunb., Prunus padus L та 

інші. Дещо менша кількість видів характерна водночас для Східноазійської 

та Циркумбореальної областей (18 видів, 5,1 % від загальної кількості 

екзотів). Це Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen., Cornus alba L., Phellodendron 

sachalinensis (F. Schmidt) Sarg.та інші. По три види репрезентують одночасно 

Індійську та Ірано-Туранську області, а також Мадреанську та область 

Скелястих гір. Разом із Середземноморської та Циркумбореальної областей 

походять два види деревних рослин. Лише по одному виду виявлено у таких 

комбінаціях флористичних областей: Атлантико-Північноамериканській та 

області Скелястих гір; Східноазійській та Індійській; Мадреанській та 

Атлантико-Північноамериканській; Сахаро-Аравійській та Ірано-Туранській. 

Досить незначна кількість дендроекзотів (11 видів, 3,1 %) у різних 

комбінаціях охоплює території трьох флористичних областей. У межах 

Циркумбореальної, Ірано-Туранської та Східноазійської флористичних 

областей природно виростають лише чотири із числа виявлених видів 

(1,1 %). Комбінацію Циркумбореальної, Атлантико- Північноамериканської і 

Мадреанської областей представляють два види (0,6 %). Також ареали двох 

дендроекзотів водночас охоплюють область Скелястих гір, Циркумбореальну 

та Атлантико-Північноамериканську флористичні області. Дві комбінації 

(Східноазійська, Ірано-Туранська та Середземноморська; Циркумбореальна, 

Ірано-Туранська та Сахаро-Аравійська флористичні області) делегували в 

ШЗП РО по одному виду (по 0,3 %). Один вид деревної ліани 

(Vitis vinifera L.) має невизначену область природного походження.  

Дендрофлора ШЗП поліської частини регіону дослідження 

представлена видами, які природно походять із таких шістьох флористичних 

областей: Циркумбореальної, Східноазійської, Ірано-Туранської, Атлантико-

Північноамериканської, Мадреанської та області Скелястих гір. Найбільша 

кількість досліджуваних видів походить із Циркумбореальної флористичної 

області – 58 видів (16,6 % від усієї кількості дендроекзотів).  
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У північних об’єктах дослідження також виявлено види деревних 

рослин, у яких ареали природного поширення охоплюють дві флористичні 

області, що є характерною рисою для РО загалом. Переважна кількість таких 

видів походить із Східноазійської та Ірано-Туранської областей (41 вид). Як в 

усіх ШЗП області, так зокрема поліських об’єктах дендрофлора включає 

види рослин, які поширені у трьох флористичних областях. Більша частина з 

них також характерна для Циркумбореальної, Ірано-Туранської та 

Східноазійської флористичних областей. 

На територіях ШЗП ЗШЛ РО виявлено види, поширення яких 

обмежується однією флористичною областю: Циркумбореальною, 

Східноазійською, Ірано-Туранською, Атлантико-Північноамериканською, 

Мадреанською, областю Скелястих гір та Середземноморською. Види (14) 

Циркумбореальної флористичної області найкраще представлені у південних 

об’єктах дослідження. Дві флористичні області охоплюють природне 

поширення 26 досліджених видів деревних рослин. Їхні ареали комбінуються 

так: Циркумбореальна й Антлантико-Північноамериканська, 

Циркумбореальна й Ірано-Туранська, Східноазійська й Ірано-Туранська, 

Східноазійська та Циркумбореальна, Середземноморська та Сахаро-

Аравійська, Середземноморська та Циркумбореальна флористичні області. 

Поширення трьох видів рослин об’єднує в одну комбінацію три флористичні 

області: Циркумбореальну, Атлантико-Північноамериканську та 

Мадреанську (характерні два види деревних рослин), Східноазійську, Ірано-

Туранську, Середземноморську (один вид). 

Під час аналізу географічної структури автохтонної групи дендрофлори 

ШЗП РО було виявлено належність видів до певних типів ареалів. 

Зокрема, автохтонні види деревних рослин репрезентують 12 типів 

ареалів. Зазвичай переважна частина цих видів представляє європейський 

(48 видів) та євразійський (16 видів) типи ареалів. Сім видів рослин 

репрезентують європейсько-центральноазійський тип ареалу, п’ять – 

субсередземноморський, чотири види – європейсько-західносибірський, по 
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три види – циркумбореальний та середземноморський типи ареалів, два 

види – євразійський диз′юктивний. По одному виду рослин охоплено 

східноєвропейсько-азійський, східноєвропейсько-західносибірський, 

європейсько-південносибірський та номадійський типи ареалів (табл. 4.2.). 

Автохтонні види деревних рослин поліських об’єктів дослідження 

репрезентують 12 типів ареалів. Натомість автохтони південної частини 

області представляють вісім типів ареалів. Установлено, що переважання 

автохтонів дендрофлори європейського типу ареалу характерне для ШЗП 

обох частин області. 

Загалом дендрофлора ШЗП РО складається з автохтонних видів, які 

представляють 28 геоелементів. Найбільша кількість видів належить до 

європейського геоелементу (18 видів), 16 видів віднесено до євразійського 

геоелементу, дев’ять видів – до неморального, вісім видів – до бореального, 

шість видів – до західноєвропейського неморального, п’ять видів – до 

східноєвропейського неморального, чотири види – до європейського 

неморального, три види – до субсередземноморського гірського, по два 

види – до степового, монтанного та диз′юктивного неморального. Решту 17 

геоелементів представлено по одному виду. 

 

Таблиця 4.2 

Кількісний спектр видів автохтонної дендрофлори ШЗП РО 

 

 

Типи ареалів 

 

Кількість 

видів 

частини 

ЗШЛ 

Кількість 

видів 

поліської 

частини 

Кількість 

видів по 

області у 

цілому 

шт % шт % шт % 

Східноєвропейсько-азійський 1 1,8 1 1,1 1 1,1 

Європейсько-західносибірський 3 5,5 4 4,4 4 4,3 

Європейський 35 63,6 8 52,7 48 52,1 
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Продовження таблиці 4.2 

Євразійський 9 16,4 15 16,5 16 17,4 

Європейсько-центральноазійський 1 

 

1,8 7 

 

7,7 7 7,6 

Євразійський диз’юктивний - - 2 2,2 2 2,2 

Циркумбореальний 3 5,5 3 3,3 3 3,3 

Східноєвропейсько-

західносибірський 

- 

 

- 

 

1 

 

1,1 1 1,1 

Середземноморський - - 3 3,3 3 3,3 

Субсередземноморський 2 3,6 5 5,5 5 5,4 

Європейсько-південносибірський 1 1,8 1 1,1 1 1,1 

Номадійський - - 1 1,1 1 1,1 

Усього 55 100 91 100 92 100 

 

Дендрофлора ШЗП поліської частини області володіє видами, які 

належать до таких же геоелементів, як і в загальнообласному спектрі 

приналежності автохтонних видів деревних рослин до геоелементів. Однак, 

від цих показників значно вирізняється характер розподілу автохтонів 

дендрофлори ШЗП частини ЗШЛ, у якій виявлені види репрезентують лише 

18 геоелементів. Однакову кількість (по вісім видів) автохтонів віднесено до 

європейського та неморального геоелементів. По шість видів представляють 

західноєвропейський неморальний, бореальний та євразійський геоелементи, 

п’ять видів – східноєвропейський степовий, три види – степовий, по два 

види – європейський неморальний та монтанний геоелементи. По одному 

виду має решта дев’ять геоелементів. 

Таким чином, із дослідженого флористичного складу 20,6 % віднесено 

до групи автохтонних та 79,4 % – до екзотичних видів деревних рослин. 

Досліджені дендроекзоти представляють сім флористичних областей 

Голарктичного царства. Найбільша кількість видів природно ростуть в Ірано-
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Туранській та Циркумбореальній (по 15,2 %) флористичних областях. Отже, 

виявлені дендроавтохтони репрезентують 12 типів ареалів та 

28 геоелементів. 

 

4.1.4. Екологічна структура 

 

У мережі природоохоронних територій штучного походження, у першу 

чергу, необхідно звертати увагу на екоособливості кожного виду деревних 

рослин, а також на його природний та культигенний ареали [50].  

Для аналізу екологічної структури дендрофлори ШЗП РО необхідно 

було провести розподіл видів деревних рослин на певні екогрупи відносно 

їхніх потреб до основних екофакторів: світла, вологи, температури, 

трофності ґрунту.  

За відношенням до ступеня освітленості види рослин поділено на три 

екогрупи: геліофіти, геміскіофіти та скіофіти. Виявлено, що переважна 

частина видів (55,4 %) відноситься до екогрупи геліофітів (Juniperus 

horizontalis, Platycladus orientalis, Prunus spinosa L. та інші). Наступною за 

кількістю видів є екогрупа геміскіофітів, яка складає 25,5 % (Abies concolor, 

Acer ginnala Maxim., Viburnum opulus та інші). Екогрупа скіофітів (Acer 

tataricum L., Taxus cuspidata, Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. та інші) 

найменш (19,1 %) представлена у дендрофлорі.  

За відношенням до цього ж екофактора відсоткове співвідношення 

видів дендрофлори ШЗП у поліській частині області майже не відрізняється 

від загального спектру по області: геліофітні види становлять 55,3 % (від 

кількості видів у даній частині області), геміскіофіти – 25,4 % та скіофіти – 

19,3 %. Інша картина спостерігається у ЗШЛ області: на перше місце за 

кількістю видів також вийшли геліофіти (54,3 %), однак друге місце 

займають скіофіти (25,9 %), найменша кількість геміскіофітів (19,8 %). 

Тобто, скрізь по області переважають світлолюбні види дендрофлори. 
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Однак, у поліській частині найменшу частку складають скіофіти, а у 

південній – геміскіофіти. 

За відношенням до вологості усі виявлені види деревних рослин 

розподіляються на сім екогруп та підгруп: ксеро-, ксеромезо-, мезоксеро-, 

мезо-, мезогігро-, гігромезо- та гігрофіти. У дендрофлорі ШЗП РО виявлено 

найбільшу кількість (33,6 %) мезофітних видів деревних рослин. Наступною 

за кількістю видів є екогрупа ксерофітів (29,1 %). Натомість ксеромезофіти 

складають 13,0 %, мезогігрофіти – 10,1 %, гігрофіти – 7,4 %, мезоксерофіти 

та гігромезофіти мають найменші частки, тобто по 3,4 %.  

Майже ідентичні дані отримано за розподілом видів дендрофлори 

залежно від їх відношення до водного режиму в північній частині області. 

Тут мезофіти складають – 33,8 % від кількості видів на цих об’єктах, 

ксерофіти – 29 %, ксеромезофіти – 13,2 %, мезогігрофіти – 9,9 %, гігрофіти – 

7,5 %, гігромезофіти – 3,4 % та мезоксерофіти – 3,2 %. Розподіл видів 

дендрофлори ШЗП, розташованих у південній частині області, відносно 

даного екофактора також незначною мірою вирізняється від загальних 

показників. Тут виявлено 34,7 % мезофітних видів від їх кількості на цих 

об’єктах, ксерофітних – 30,7 %, ксеромезофітних – 11,8 %, мезогігрофітних – 

10,2 %, гігрофітних – 6,3 %, мезоксерофітних – 3,9 % та гігромезофітних – 

2,4 %. Отже, загалом як в усіх об’єктах області, так окремо в її обох частинах, 

найкраще представлена екогрупа мезофітів, а найменша кількість 

проглядається в екогрупах гігромезофітних та мезоксерофітних видів.  

За відношенням видів деревних рослин до температурного режиму їх 

розподілили на такі екогрупи: дуже морозостійкі, морозостійкі, відносно 

морозостійкі, неморозостійкі та теплолюбні. Найбільш репрезентованими 

виявились екогрупи морозостійких (64,1 %) та відносно морозостійких видів 

(24,9 %). Незначні частки видів віднесено до екогруп: дуже морозостійких – 

4,7 %, теплолюбних – 3,8 %, неморозостійких – 2,5 %. Такий же характер 

розподілу спостерігався за результатами окремих аналізів регіональних 

дендрофлор південних та північних ШЗП.  
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За відношенням рослин до трофності ґрунту всі виявлені види поділено 

на екогрупи оліготрофів, мезотрофів та евтрофів. Зазвичай переважна частка 

видів (47,3 %) належить до екогрупи мезотрофів, оліготрофні види складають 

28,3 %, евтрофні – 24,4 %. Подібна ситуація спостерігається в поліських 

об’єктах: мезотрофи складають 46,9 %, оліготрофи – 28,6 %, евтрофи – 

24,5 %. Дещо інша картина виявилась за результатами розподілу 

досліджуваних видів ШЗП частини ЗШЛ РО щодо вимогливості до 

родючості ґрунтових умов. Переважаючою за кількістю видів (36,2 %) є 

екогрупа евтрофів, мезотрофи мають 33,1 %, найменша частка в екогрупі 

оліготрофів (30,7 %). Тобто, переважна частка видів ШЗП області загалом, а 

також північних об’єктів зокрема, середньо вибагливі до родючості ґрунту. 

Найменша ж кількість видів вимагає багатих ґрунтових умов. Дендрофлора 

досліджуваних парків, розташованих у межах ЗШЛ РО, представлена в 

більшій мірі евтрофами, найменша кількість видів деревних рослин є 

оліготрофами. Це закономірне явище, оскільки родючіші ґрунти у південній 

частині РО. 

Отже вважаємо, що загалом види рослин дендрофлори ШЗП РО 

переважно геліофітні, мезофітні, морозостійкі та мезотрофні. Така ж ситуація 

у дендрофлорі досліджуваних парків, розташованих у межах УП. Проте, у 

видовому складі дендрофлори ШЗП ЗШЛ відмічено деякі відмінності. 

Зокрема,за рівнем трофності ґрунту переважають евтрофні види рослин. 

Загалом, дендрофлору ШЗП РО здебільшого складають світлолюбні (55,4 %), 

мезофітні (33,6 %), морозостійкі (64,1 %) та мезотрофні (47,3 %) 

види рослин.  

 

4.1.5. Фітоценотипна структура 

 

Фітоценотипна структура дендрофлори ШЗП РО представлена видами, 

які належать до фітоценотипних груп асектаторів, домінантів, співдомінантів 
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та едифікаторів. Частина видів може бути віднесена до двох або трьох груп 

одночасно, тобто є поліфітоценотипними. 

Загалом, на територіях досліджуваних об’єктів значна частка (86,3 %) 

монофітоценотипних видів. Зазвичай із чотирьох найбільш репрезентована 

група асектаторів (72,3 % від кількості монофітоценотипних видів). До цієї 

групи увійшли: Liriodendron tulipifera L. (асектатор мішаних лісів), Malus 

niedzwetzkyana Diek ex Koehne (асектатор широколистяних лісів), Sorbus 

aucuparia (асектатор другого ярусу мішаних лісів) та інші. Едифікаторних 

видів значно менша кількість (16,1 %). До них відносяться: Pinus sylvestris 

(едифікатор хвойних лісів), Carpinus betulus (едифікатор широколистяних 

лісів), Fagus sylvatica L. (едифікатор широколистяних лісів), Salix acutifolia 

Willd. (едифікатор чагарникових заростей на надрічкових пісках) та інші. 

Домінантні види складають 7,7 %. Зокрема, це: Cornus mas L. (домінант 

чагарникового ярусу широколистяних лісів), Hedera helix L. (домінант 

листяних лісів), Ulmus pumila L. (домінант ксерофітного рідколісся) та інші. 

Категорія поліфітоценотипних видів переважно складається із тих, які 

можуть репрезентувати дві групи. Таких 62 види деревних рослин: 

Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. (домінант та співдомінант 

хвойних лісів), Larix kaempferi (едифікатор чи співдомінант мішаних лісів), 

Rhododendron luteum Sweet. (асектатор чи домінант підліска хвойних та 

мішаних лісів) та інші види.  

Лише чотири види рослин належать до потрійної фітоценотипної 

групи. Відмітимо такі: Betula raddeana Trautv. (співдомінант соснових та 

мішаних лісів, асектататор чи домінант криволісся), Juglans regia L. 

(едифікатор, домінант, рідше співдомінант широколистяних лісів), Taxus 

cuspidata (домінант, співдомінант, рідше асектатор хвойних лісів) та Picea 

obovata Ldp. (едифікатор темнохвойних лісів, співдомінант асектатор 

модринових лісів). 

Схожі дані отримано при аналізі фітоценотипної структури 

дендрофлори ШЗП, розташованих у поліській частині РО. На території цих 
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парків виявлено 474 види деревних рослин. Серед них також є 

монофітоценотипні (86,1 %) та поліфітоценотипні (13,9 %) види рослин. 

Види рослин, які представляють один фітоценотип, виступають 

переважно асектаторами (73,1 % від загальної кількості 

монофітоценотипних). Наприклад,поодиноко виростають: Cercis chinensis 

(асектатор листяних і мішаних лісів), Ribes alpinum L. (асектатор хвойних, 

мішаних лісових, чагарникових і лучних фітоценозів), Rhamnus tinctorius 

Waldst. et Kit. (асектатор фітоценозів дубових лісів та чагарникових заростей) 

та інші. На другому місці за кількістю видів група едифікаторів, яка складає 

15,9 %. Це такі види: Pseudotsuga menziesii (асектатор хвойних гірських 

фітоценозів), Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun (едифікатор чагарникових 

заростей), Alnus japonica (Thunb.) (едифікатор японськовільхових лісів) та 

інші. Домінанти складають 7,1 %: Juniperus communis – домінант 

підліскахвойних та зрідка мішаних лісів, у Карпатах утворює післялісові 

зарості; Amorpha fruticosa L. – домінант степових фітоценозів, Betula 

occidentalis Hook. – домінант прибережних лісів та інші. Найменшу кількість 

(3,9 %) із досліджуваних видів репрезентує група співдомінантів, а саме: 

Pinus wallichiana A. B. Jacks. (співдомінант хвойних гірських лісів), Thuja 

standishii (Gordon) Carriere (співдомінант мішаних гірських лісів), Pterocarya 

pterocarpa Kunth. ex I. Iljinsk. (співдомінант широколистяних лісів) та інші. 

У нашому трактуванні виявлені поліфітоценотипні види – це ті, які 

належать водночас до двох або трьох фітоценотипів (відповідно 93,9 % та 

6,1 %). Це такі види: Chamaecyparis lawsoniana (домінант або співдомінант 

хвойних лісів), Quercus dentata Thunb. (едифікатор чи співдомінант гірських 

широколистяних лісів), Tilia cordata Mill. (домінант або співдомінант 

широколистяних лісів), Juglans regia (едифікатор, домінант, рідше 

співдомінант широколистяних лісів) та інші. 

Дендрофлора ШЗП частини ЗШЛ у межах РО представлена 127 видами 

рослин, які репрезентують майже такі ж фітоценотипні групи як види 

поліських об’єктів дослідження. Дещо вирізняється лише співвідношення 
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кількісних показників фітоценотипних груп дендрофлори ШЗП, 

розташованих у межі ЗШЛ РО. Однак, загальна тенденція розподілу близька 

для обох частин РО (рис. 4.3.). 

Переважна частка видів (80,3 %) репрезентує один фітоценотип. 

У цьому спектрі асектатори мають 61,8 % від кількості монофітоценотипних 

видів, 22,5 % – це едифікатори, 9,8 % – домінанти та 5,9 % – співдомінанти. 

Прикладами монофітоценотипної групи є такі види: Pinus nigra (едифікатор 

хвойних гірських лісів), Armeniaca vulgaris Mill (домінант рідколісся), 

Berberis vulgaris L. (асектатор світлих лісів та трав’яно-чагарникових 

петрофітних фітоценозів), Crataegus monogyna Jacq. (асектатор чагарникових 

фітоценозів та підліска), Quercus rubra L. (співдомінант мішаних мезофітних 

сосново-дубових лісів) та інші. 

 

Рис. 4.3.Кількісний спектр розподілу видів дендрофлори ШЗП РО за 

основними фітоценотипами 

П’ята частина видового складу ШЗП частини ЗШЛ у межах РО може 

репрезентувати кілька фітоценотипів, а саме 92,0 % видів рослин подвійної 

та 8,0 % потрійної фітоценотипної приналежності до відповідних ценогруп. 

До таких видів належать Larix deсidua Mill. (едифікатор, співдомінант 
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мішаних лісів), Pinus strobus L. (едифікатор або співдомінант хвойних, 

мішаних тайгових та широколистяних лісів), Ribes nigrum L. (едифікатор 

заплавних чагарникових заростей і асектатор підліска заплавних лісів), Taxus 

cuspidata (домінант, співдомінант, рідше асектатор хвойних лісів) та інші. 

 

4.1.6. Аутфітосозологічна структура і оцінка 

 

Задля встановлення ступеня раритетності видів рослин визначали їх 

належність до ЧС МСОП, ЄЧС, переліку видів рослин БК та ЧКУ. 

У результаті з’ясовано, що досить значна частка (46,4 %) від загальної 

кількості видів дендрофлори ШЗП РО – це дендрораритети. Варто зауважити, 

що порівняно з 2019 роком частка таких видів рослин у регіоні дослідження 

збільшилась на 5,4 %. 

Отже, на території ШЗП Рівненщини виявлено 223 раритетні види 

деревних рослин. Значна частка з них відноситься до Magnoliophyta – 75,3 %, 

відповідно до Pinophyta належить 24,7 %. Варто зауважити, що у ШЗП 

поліської частини РО виявлено 98,2 % від усіх раритетних видів. Значно 

меншою часткою дендрораритетів (36,3 %) представлено дендрофлору ШЗП, 

розташованих у межах ЗШЛ області. Така відмінність пояснюється суттєвою 

різницею загальної кількості видів дендрофлори об’єктів обох частин 

області. Зокрема, найбільша кількість дендрораритетних видів має місце в 

окремих поодиноких парках – 130 видів, 20 раритетних видів виявлено у 

двох парках одночасно, 14 видів – у трьох парках, 10 видів представляють 

шість парків, вісім видів – п’ять парків, п’ять видів репрезентують чотири 

парки, ще чотири види – по сім та по 17 парків, по три види – вісім, дев᾿ять, 

15, 22 парки, по два види репрезентують 10, 12, 13, 19, 20 парків, по одному 

(різні види) є в 11, 14, 16 та 21 ШЗП РО. 

Отримані дані значно різняться між собою, проте слід звернути увагу 

на кількісний видовий склад дендрофлори об’єктів, розташованих у межах 

УП. Він на 73,2 % більший від кількості видів дендрофлори ШЗП ЗШЛ. 
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Варто також відмітити нерівномірний розподіл дендрораритетів по всіх 

об’єктах дослідження. 

Майже всі (98,2 %) досліджені раритетні види деревних рослин 

знаходяться у ЧС МСОП, у якому кожний із них віднесено до певної 

категорії (підкатегорії), яка вказує наскільки значна загроза зникнення цього 

виду рослин у світі. Виявлені у ШЗП РО види деревних рослин розподілено 

до таких категорій: LC – 175 видів, 13 видів – до EN, 11 видів – до DD, 10 

видів – до NT, вісім видів – до VU, два види – до CR.  

До ЄЧС відносяться 11 досліджених видів категорій «рідкісні» (R) та 

«вразливі» (V). Лише один вид рослин відмічено у списках БК (Syringa 

josikaea J. Jacq. ex Rchb. f.).  

До ЧКУ належать дев’ять досліджених видів рослин. У складеному 

нами списку видів дендрораритетів присутні такі, які одночасно віднесено до 

кількох ЧС. Із 223 видів рослин один віднесено до чотирьох списків (МСОП, 

ЄЧС, БК, ЧКУ), 14 видів – до двох списків (дев’ять: МСОП і ЄЧС; п’ять: 

МСОП і ЧКУ) та 208 видів – до одного ЧС. 

Для встановлення ступеня раритетності видів кожному з них обчислено 

АФІ та визначено АФКл. Тобто,чим вищий АФІ, тим вищий ступінь 

раритетності. За результатами розрахунків установлено, що до І АФКл не 

належить жоден із досліджених видів рослин. АФКл ІІ представлено двома 

голонасінними (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng.: АФІ = 24; Picea 

maximowiczii Regel ex Mast.: АФІ = 24,3). До ІІІ АФКл належать шість 

голонасінних та чотири покритонасінних види (Picea omorica (АФІ = 20,2), 

Pinus resinosa Aiton (АФІ = 19,1), Betula raddeana (АФІ = 20), Zelkova 

carpinifolia (Pall.) K. Koch (АФІ = 19,8) та інші). Наступний ІV АФКл 

репрезентує 21 вид Pinophyta та 38 видів Magnoliophyta. Це такі види: Abies 

sachaliensis Mast. (АФІ = 16,1), Juniperus sabina (АФІ = 13,1), Taxus cuspidata 

(АФІ = 12,3), Magnolia kobus DC. (АФІ = 12,3), Forsythia europaea Degen et 

Bald. (АФІ = 15,0) та інші. До V АФКл відносяться 152 види, які складають 

68,2 % від загальної кількості дендрораритетів. Більша кількість видів цього 
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АФКл покритонасінні (125 видів), решта 27 видів голонасінні. Сюди увійшли 

Picea engelmanii Parry ex Engelm. (АФІ = 11,1), Thuja occidentalis (АФІ = 9,2), 

Quercus rubra (АФІ = 10,6), Prunus serotina Ehrh. (АФІ = 9,0) та інші. 

Тобто, результати аналізу раритетної групи дендрофлори ШЗП РО 

показують, що чим вищий АФКл, тим більше видів до нього відноситься. Під 

час розгляду раритетних видів ШЗП, розташованих у поліській частині 

області та у межах її ЗШЛ, поокремо простежується така ж закономірність як 

для усієї РО загалом (табл. 4.3.; рис. 4.4.). 

У досліджуваних об’єктах, розташованих у північній частині 

області, АФКЛ II представляють два види Pinophyta, АФКЛ III – дев’ять 

видів (п’ять Pinophyta, чотири Magnoliophyta), АФКл IV – 58 видів (21 

Pinophyta, 37 Magnoliophyta) та АФКл V  – 150 видів (25 Pinophyta, 

125 Magnoliophyta).  

 

Таблиця 4.3 

Кількісні аутфітосозологічні показники дендрораритетів ШЗП РО 

 

АФКл 

Кількість видів деревних рослин ШЗП РО 

Pinophyta Magnoliophyta 

Кількість, шт. Кількість, % Кількість, шт. Кількість, % 

I - - - - 

II 2 3,6 - - 

III 6 10,7 4 2,4 

IV 21 37,5 38 22,8 

V 27 48,2 125 74,8 

∑ 56 100 167 100 

 

На решті ШЗП виявлено раритетні види деревних рослин, які 

репрезентують лише три АФКл. АФКЛ III мають три види – Abies pinsapo 
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(АФІ = 18,0), Sambucus racemosa L. (АФІ = 19,9) та Zelkova carpinifolia 

(АФІ = 19,8).  

 

Рис. 4.4. Кількісний розподіл дендрораритетних видів за 

розташуванням 

До АФКл IV належать 11 видів (три голонасінних та вісім 

покритонасінних), а саме: Abies sibirica (АФІ = 14,1), Aesculus 

hippocastanum L. (АФІ = 13,0), Corylus colurna L. (АФІ = 14,4) та інші. АФКл 

V представлено 67 видами, із них 11 голонасінних та 56 покритонасінних: 

Juniperus virginiana (АФІ = 9,0), Acer pseudoplatanus L. (АФІ = 8,7), Salix 

caprea L. (АФІ = 9,8) та інші. 

 

4.1.7. Господарське значення деревних рослин 

 

Рослинні організми зокрема та фітоценози загалом мають різні функції 

і займають окремі ланки в екосистемі. Вони разом виконують глобальну і 

незамінну роль у довкіллі. Деревні рослини безумовно є декоративними 

елементами у фітоценодизайні та ландшафтних композиціях [160]. Водночас 

часто вони виступають значущими або навіть незамінними компонентами 

галузей харчового чи промислового виробництва. Також виконують 

фітомеліоративну функцію, передусім укріплюють схили. На час квітування 
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стають медоносами. Значна частка деревних рослин може бути сировиною 

для корму тваринам. Також варто відмітити й соціальну роль деревних 

рослин, які можуть бути символами чи емблемами міст, країн, народів, 

відігравати символічне значення для релігій та вірувань.  

Із загального списку видів дендрофлори ШЗП РО 56,3 % мають 

значення для лісової, лісозаготівельної, деревообробної (меблевої), 

целюлозно-паперової, лісохімічної промисловості, для хімії тонкого 

органічного синтезу (лако-фарбової), побутово-хімічної, виробництва 

фармацевтичних продуктів та препаратів, а також відіграють певну роль у 

парфумерній та косметичній галузях.  

Для використання у лісовій промисловості придатні рослини 

Acer platanoides L. (деревообробна, лісохімічна, целюлозно-паперова), 

Metasequoia glyptostroboides (лісозаготівельна, деревообробна), 

Coryluscolurna (деревообробна), Elaegnus angustifolia L. (деревообробна, 

лісохімічна), Platanus occidentalis L. (лісозаготівельна, деревообробна) 

та інші [51]. 

У хімічній промисловості використовують Taxus cuspidata 

(фармацевтичні препарати, лако-фарбові вироби), Tsuga canadensis 

(парфумерія, фармацевтичні препарати), Cornus mas (фармацевтичні 

препарати), Lonicera caprifolium L. (косметичні засоби, фармацевтичні 

препарати), Prunus jacquemontii Hook. f. (парфумерія, фармацевтичні 

препарати) тощо [51; 187]. 

Серед досліджених значно менша частка (25,6 %) видів рослин, які в 

певний вегетаційний період можуть слугувати медоносами (Larix sibirica 

Ledeb., Prunus spinosa, Rosa rugosa, Ribes nigrum, Styphnolobium japonicum) 

[25; 51]. 

Харчового значення набули види рослин із їстівними плодами 

та насінням. З багатьох рослин видобувають олію, ароматизатори, 

харчові барвники тощо. За кількісними показниками ця група видів зайняла 

третє місце (22,9 %). Наприклад, до цієї групи належать Betula pendula Roth, 
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Sorbus torminalis (L.) Crantz, Juglans nigra L., Cerasus vulgaris Mill., Sambucus 

nigra L., Armeniaca vulgaris [25]. 

З числа досліджених близько 6,0 % видів рослин можна 

використовувати як сировину для корму тваринам. До групи кормових 

рослин можна віднести Quercus pubescens(плоди), Castanea sativa (плоди), 

Hedera helix (листки), Robinia viscosa (плоди), Populus alba L. (листки) [25]. 

Рослини-символи складають 5,4 % від загальної кількості видів. Це такі 

види: Picea pungens – дерево-символ штатів Юта і Колорадо (США), Thuja 

occidentalis – сакральне дерево народу Одживба (Канада), Styphnolobium 

japonicum – символ Пекіну (Китай), Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don – 

національне дерево Японії, квітка Hibiscus syriacus L. – національний символ 

Південної Кореї, Pinus strobus – сакральне дерево штату Мічіган (США) [70]. 

 

Таблиця 4.4 

Відсоткове співвідношення господарської цінності видів деревних 

рослин ШЗП РО 

ШЗП РО ЛП, ХМП, 

% 

М, 

% 

ХП, 

% 

УС, 

% 

КР, 

% 

РС, 

% 

ФМ, 

% 

Загалом 56,3 25,6 22,9 8,1 6,0 5,4 2,2 

УП 55,8 25,8 23,1 7,9 6,1 5,2 2,3 

ЗШЛ 77,2 37,0 32,3 15,0 14,2 7,9 3,9 

Примітка. ЛП – лісова промисловість, ХМП – хімічна промисловість, М – медонос, 

ХП – харчова промисловість, УС – укріплення схилів, КР – кормова рослина, РС – 

рослина-символ, ФМ – фітомеліоративна функція. 

 

Для ландшафтів зі складним рельєфом надзвичайно важливим є 

виконання рослинами фітомеліоративної функції. Частка таких видів 

деревних рослин становить лише 2,2 % (Maclura pomifera (Raf.) C.K. Schneid., 

Fagus sylvatica, Alnus glutinosa, Сaragana arborescens Lam., Viburnum opulus). 

Дещо більша кількість (8,1 %) досліджених видів може виконувати функцію 
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укріплення схилів (Berberis thunbergii DC., Alnus incana (L.) Mocnch, Gleditsia 

triacanthos L, Salix babylonica L., Robinia pseudoacacia, Prunus spinosa, 

Lonicera xylosteum L. та інші). 

Відсоткове співвідношення груп видів рослин за господарським 

значенням поліських ШЗП майже не відрізняється від загальнообласних 

даних. У межах решти досліджуваних парків загальна тенденція розподілу 

видів рослин за групами господарського значення така ж, але відсоткове 

співвідношення дещо інше (табл. 4.4.).  

Отже, більшість виявлених видів деревних рослин мають широке 

господарське значення та можуть використовуватися в кількох галузях 

одночасно. Результати порівняння господарської цінності видів рослин ШЗП 

північної та південної частин РО показали, що у відсотковому відношенні у 

південній частині сформувалася більша частка видів деревних рослин, які 

відіграють не лише декоративну роль, але й мають вагоме значення для 

ширшого спектру галузей виробництва.  

 

4.1.8. Вікові деревні рослини 

 

Вікові деревні рослини потребують особливої охорони, адже вони 

мають не лише наукове, але й вагоме соціальне значення [8; 22]. Насамперед 

треба відмітити їхню достовірну історичну та культурну цінність. Разом із 

тим, старовікові деревні рослини виконують виховну роль, допомагаючи 

молодим людям краще зрозуміти важливість збереження природного 

середовища [90; 135]. 

На територіях ШЗП РО у межах ЗШЛ виявлено вікові деревні рослини 

14 автохтонних і п’ятьох екзотичних видів (рис. 4.5.). Зазвичай автохтони 

представлено в усіх ППСПМ, а дендроекзоти лише у трьох парках цієї 

категорії; шість автохтонних і два екзотичних види виявлено у комплексних 

ПП; один автохтонний вид (Quercus robur) – у ЗП.  
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Найбільша кількість (10) видів вікових деревних рослин характерна для 

Гощанського ППСПМ. Таксономічний склад вікових дендроавтохтонів 

представлено 14 видами, 11 родами, дев’ятьма родинами та двома відділами 

(Pinophyta та Magnoliophyta) [90; 110]. У Pinophyta виявлено лише два види, 

які належать до Pinaceae. Решту видів віднесено до Magnoliophyta 

(Fagaceae, Salicaceae, Sapindaceae, Ulmaceae, Betulaceae, Cornaceae, 

Malvaceae та Oleaceae). 

Група вікових дендроекзотів представлена п’ятьма видами 

(Aesculus hippocastanum, Phellodendron amurense Rupr., Robinia 

pseudoacacia L., Tilia americana та Tilia tomentosa), які входять до чотирьох 

родів (Aesculus L., Phellodendron Rupr., Robinia L., Tilia L.) та чотирьох родин 

(Sapindaceae, Rutaceae, Fabaceae, Malvaceae) та двома відділами (Pinophyta 

та Magnoliophyta). 

 

Рис. 4. 5. Кількісне порівняння видів вікових деревних рослин ШЗП РО 

Для зручності проведення оцінок певних якостей видів деревних 

рослин їх умовно поділено на такі категорії віковості: види незначної 

довговічності (вікові), середньої довговічності та тривалої довговічності [70].  

У складі видів дерев із незначною довговічністю на територіях 

досліджених парків ростуть Aesculus hippocastanum, Ulmus glabra Huds., 
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Carpinus betulus, Populus alba, Populus tremula, Populus nigra L. та Robinia 

pseudoacacia. Вікові рослини Aesculus hippocastanum мають місце у межах 

територій п’ятьох ШЗП: ППСПМ: «Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка» 

(приблизний вік дерев 160 років), Великомежиріцькому (180 років), 

Мізоцькому (150 років), Гощанському (100 років), а також комплексній ПП 

«Дендропарк Острозького держлісгоспу» (150 років). Дерева Ulmus glabra 

виростають у чотирьох парках, де їхній вік коливається від 100 до 200 років. 

Також у чотирьох парках трапляються дерева Carpinus betulus, яким від 120 

до 200 років. На територіях двох ППСПМ (Острожецький, Млинівський) 

виявлено сторічні рослини Populus alba, а також особини Populus tremula і 

Populus nigra віком 100-150 років. Дерево Robinia pseudoacacia висотою 30 м 

та приблизним віком 100 років виявлено на території комплексної ПП 

«Радивилівський дендропарк». 

З групи видів рослин із середньою довговічністю виявлено такі: 

Phellodendron amurense, Fagus sylvatica, Cornus mas, Acer platanoides, 

Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, Tilia americana, 

Tilia tomentosa та Pinus sylvestris. Дерево Phellodendron amurense віком 

приблизно 300 років виростає на території ППСПМ «Рівненський парк 

імені Т. Г. Шевченка». Одне дерево Fagus sylvatica віком приблизно 200 

років знайдено в Острожецькому ППСПМ. Одну вікову рослину Cornus mas 

виявлено у Великомежиріцькому ППСПМ (200 років). Вікові дерева Acer 

platanoides є у сімох парках, де їхній вік коливається від 100 до 150 років. У 

чотирьох парках вік дерев Acer pseudoplatanus варіює від 100 до 200 років. 

Вікові дерева Fraxinus excelsior трапляються майже на усіх об’єктах 

дослідження, їхній вік коливається від 100 до 250 років. У сімох ШЗП 

ростуть дерева Tilia cordata віком 100-400 років. Найстаріші дерева цього 

виду мають місце у Рівненському, Великомежиріцькому та Млинівському 

ППСПМ. Дерево Tilia americana віком близько 300 років виявлено на 

території Мізоцького ППСПМ. Вікова рослина Tilia tomentosa знаходиться у 

межах ППСПМ «Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка», де вона досягла 
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близько 250 років. Сторічні дерева Pinus sylvestris є лише у ППСПМ 

«Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка».  

Зі складу видів деревних рослин, які досягли сторічного віку і вище, 

репрезентовано Quercus robur. Дерева цього виду з приблизним віком 400 

років мають діаметр стовбура близько 1,5 метра.  

У поліських ШЗП виявлено значно менше вікових рослин (рис. 4.5.), а 

саме: чотири автохтони та два дендроекзоти, які входять до шістьох родів 

(Acer L., Aesculus, Carpinus L., Fraxinus L., Quercus L. та Tilia) та п’ятьох 

родин (Betulaceae, Fagaceae, Malvaceae, Oleaceae та Sapindaceaе). 

При розподілі видів за ознакою довговічності виявлено, що 

переважають недовговічні деревні рослини. Зокрема, сторічні рослини Acer 

platanoides виявлено в Олександрійському ППСПМ, 250 річні дерева 

Carpinus betulus та 150 річні Aesculus hippocastanum – у ППСПМ 

«Новоставський дендропарк». 

Категорію середньо довговічних деревних рослин представляють Tilia 

cordata та Fraxinus excelsior. Старовікові рослини першого виду виявлено на 

територіях двох ШЗП – Олександрійського ППСПМ (вік рослини близько 

400 років) та комплексній ПП «Володимерецький парк». Їхній вік близько 

300 років. Вікові дерева другого виду виявлено у ППСПМ – 

Олександрійському (150 років) та Володимерецькому. 

Категорію довговічних деревних рослин репрезентовано двома видами. 

Приблизно двохсотрічні дерева Quercus robur живуть на території 

ППСПМ «Новоставський дендропарк», майже трьохсотрічні – у 

Володимерецькому ППСПМ. Також у межах першого парку виявлено 150 

річне дерево Quercus rubra. 

Таким чином, група вікових рослин дендрофлори ШЗП РО 

представлена 20 видами (14 дендроавтохтонами та шістьма дендроекзотами). 

Переважають рослини Magnoliophyta. Найбільшу кількість видів вікових 

деревних рослин виявлено у Гощанському ППСПМ. У досліджуваних ШЗП 

ростуть вікові деревні рослини, які належать до групи видів із незначною 
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довговічністю (п’ять видів), середньою (сім видів) та тривалою 

довговічністю (два види). Fraxinus excelsior найпоширеніший серед вікових 

дендроавтохтонів. 

 

4.2. Аналіз репрезентативності дендрофлори 

 

Репрезентативність дендрофлор парків визначається для чіткого 

розуміння рівня поширеності тих чи інших видів рослин на досліджуваних 

територіях. Це особливо важливо для об’єктів ПЗФ, оскільки у їх межах 

знаходяться дендрораритети та вікові дерева, тобто рослини, які 

потребують особливого збереження. Порівняння дендрофлор окремих 

об’єктів також базується на розумінні ступеня представленості на їх 

територіях видового різноманіття. У зв’язку з цим, нами проаналізовано 

такі види репрезентативності: таксономічну, категоріальну, об’єктну, 

внутрішньорегіональну, зональну, а також репрезентативність вікових 

деревних рослин. 

 

4.2.1. Таксономічна репрезентативність 

 

Як зазначалось вище, на території РО нині функціонують 24 ШЗП: 13 

ППСПМ, дев’ять штучних комплексних ПП, один ДП та один ЗП. Розподіл 

кількості таксонів у мережі ШЗП РО показано на рисунку 4.6. 

Аналіз видової репрезентативності показав, що першу групу з 

найвищим ступенем частоти трапляння (20 і більше заповідних локалітетів) 

складають вісім видів рослин. Зокрема, першість мають Aesculus 

hippocastanum та Robinia pseudoacacia (23 ШЗП). У 22 об’єктах виявлено 

Acer platanoides, Carpinus betulus, Tilia cordata та Picea abies (L.) H. Karst., а 

Betula pendula та Quercus robur ростуть у межах 21 ШЗП. Тобто, ці деревні 

рослини трапляються у 88,0 % досліджених парків.  
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Рис. 4.6. Кількісне співвідношення видів дендрофлори і ШЗП РО 

Зі складу категорій ПЗФ Aesculus hippocastanum представлено в усіх 

чотирьох (ПП, ППСПМ, ДП, ЗП). Серед заповідних об’єктів його не 

виявлено лише у комплексній ПП «Зарічненський парк». Robinia 

pseudoacacia знайдено також майже в усіх досліджуваних парках та 

всіх категоріях ПЗФ. Виняток складає лише Млинівський ППСПМ. 

Acer platanoides репрезентує усі категорії штучно створених об’єктів ПЗФ, не 

виявлено його лише у двох комплексних ПП («Зарічненський парк», 

«Володимирецький парк»). З усіх досліджуваних ШЗП Carpinus betulus не 

виявлено лише у Городоцькому та Острожецькому ППСПМ. Зокрема, 

особини цього виду ростуть переважно у ППСПМ (Млинівський, 

Тучинський та інші), комплексних ПП («Більський дендропарк», «Висоцький 

дендропарк» та інші), Березнівському ДП та Рівненському ЗП. Нашими 

пошуками не виявлено Tilia cordata лише у Городоцькому ППСПМ та 

Рівненському ЗП. Цей вид репрезентує три категорії ПЗФ: ППСПМ 

(Зірненський, «Новоставський дендропарк»), комплексні ПП 

(«Рокитнівський дендропарк», «Володимирецький парк») та Березнівський 

ДП. Picea abies знайдено майже в усіх досліджуваних парках, винятком є 

Клеванський ППСПМ та комплексна ПП «Володимирецький парк». Рослини 

цього виду обліковано у межах територій усіх чотирьох категорій ПЗФ: 
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ППСПМ («Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка», Млинівський), 

комплексних ПП («Сарненський дендропарк», «Рокитнівський дендропарк»), 

Березнівський ДП та Рівненський ЗП. Betula pendula не виявлено у 

Тучинському ППСПМ, комплексній ПП «Трипутнянський парк» та 

Березнівському ДП, тобто цей вид репрезентує три категорії ПЗФ: ППСПМ, 

ПП та ЗП. Із загальної кількості ШЗП рослини Quercus robur не виявлено 

лише у трьох: комплексній ПП «Зарічненський парк», Мізоцькому та 

Острожецькому ППСПМ. Зате вони представляють чотири категорії ПЗФ: 

ППСПМ (Олександрійський, Гощанський), комплексні ПП («Більський 

дендропарк», «Висоцький дендропарк»), Березнівський ДП та 

Рівненський ЗП. 

Другу групу помірно поширених деревних рослин (від 10 до 19 парків) 

представляють 27 видів. Зокрема, у 19 парках виявлено лише один вид 

(Acer negundo). Він репрезентує три категорії ПЗФ (12 ППСПМ, шість 

комплексних ПП та один ДП). Sorbus aucuparia та Prunus cocomilia виявлено 

у 18 заповідних локалітетах чотирьох та трьох категорій ПЗФ відповідно. 

Перший вид репрезентує 10 ППСПМ, шість комплексних ПП, один ДП, один 

ЗП, а другий вид – 12 ППСПМ, чотири комплексні ПП та один ЗП. П’ять 

видів деревних рослин локалізуються у 17 об’єктах дослідження. Зокрема, 

Acer pseudoplatanus представляє дев’ять ППСПМ, шість комплексних ПП та 

по одному ДП і ЗП. Поширення Juglans regia охоплює вісім ППСПМ, сім 

комплексних ПП, один ДП та один ЗП. Tilia americana виявлено у парках 

трьох категорій ПЗФ: ППСПМ (11 об’єктів), комплексних ПП (п’ять), ДП 

(один). Corylus avellana L. та Syringa vulgaris L. відмічені у парках усіх 

чотирьох категорій ПЗФ: ППСПМ (по 10 об’єктів), комплексних ПП (по 

п’ять), ДП та ЗП. Thuja occidentalis знайдено у 16 об’єктах дослідження 

також чотирьох категорій ПЗФ: ППСПМ (10 та дев’ять відповідно), 

комплексних ПП (чотири та п’ять), ДП і ЗП. У межах 14 ШЗП виявлено 

вікові рослини Rosa canina L. (сім ППСПМ, шість комплексних ПП та ДП), 

Ulmus glabra (дев’ять ППСПМ, чотири комплексні ПП, ДП та ЗП), 
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Buxus sempervirens L. (вісім ППСПМ, чотири ПП, ДП та ЗП), Fraxinus 

pennsylvanica Marshall. (сім ППСПМ, шість ПП та один ДП) та Fraxinus 

excelsior (11 ППСПМ, дві комплексні ПП та ЗП). П’ять видів деревних 

рослин (Viburnum opulus, Pinus sylvestris, Prunus avium (L.) L., 

Sambucus nigra, Fraxinus excelsior) репрезентують 13 об’єктів дослідження. З 

них перший вид трапляється у дев’ятьох ППСПМ, трьох комплексних ПП та 

ЗП. Другий вид знайдено у вісьмох ППСПМ, чотирьох комплексних ПП і 

ДП, третій – дев’ятьох ППСПМ, двох комплексних ПП, ДП та ЗП, 

четвертий – 10 ППСПМ, а також по одному об’єкту з числа комплексних ПП, 

ДП та ЗП. Pyrus communis L. також виявлено у 12 об’єктах – трьох ППСПМ, 

сімох комплексних ПП, ДП та ЗП. Physocarpus opulifolius, Salix alba L. та 

Vitis vinifera виявлено у межах територій 11 ШЗП. Зокрема, перший вид має 

місце у чотирьох ППСПМ, п’ятьох комплексних ПП, ЗП та ДП, другий – у 

шістьох ППСПМ, трьох комплексних ПП, ДП та ЗП, третій – сімох ППСПМ, 

трьох комплексних ПП та ДП. П’ять видів (Cornus sanguinea L., 

Juniperus communis, Parthenocissus quinquefolia, Prunus padus та 

Juniperus sabina) знайдено водночас у 10 ШЗП. Три перших представлено у 

чотирьох категоріях ПЗФ, а саме: ППСПМ (відповідно шість, три, п’ять 

об’єктів), комплексних ПП (відповідно два, п’ять, три), ДП та ЗП. Prunus 

padus репрезентує чотири ППСПМ, п’ять комплексних ПП та один ДП. 

Juniperus sabina виявлено у шістьох ППСПМ та чотирьох комплексних ПП.  

Третю групу рослин, котрі рідко трапляються (5-9 ШЗП), формує 51 

вид. Із них шість видів знайдено у межах територій дев’ятьох ШЗП, вісім – 

вісьмох, дев’ять – сімох, 14 – шістьох та 17 – п’ятьох.  

Четверту групу деревних рослин із частотою трапляння (1-4 об’єкти) 

склали 360 видів. Тобто, у дослідженому регіоні найбільша кількість видів 

рослин має низьку частоту трапляння. Їхня частка становить 80,7 % від 

загальної кількості видів дендрофлори. У той же час у чотирьох ШЗП 

знайдено по шість видів деревних рослин (1,3 %), трьох – 19 (4,3 %), двох – 

33 (7,4 %), одному – 302 види (67,7 %). 
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4.2.2. Категоріальна репрезентативність 

 

Аналіз цього виду репрезентативності дав змогу оцінити відмінність 

кількісного та якісного видового складу деревних рослин об’єктів різних 

категорій ПЗФ (рис. 4.7.). У результаті аналізу виявлено, що найвищий 

ступінь репрезентативності має категорія ДП (417 видів), передусім в особі 

єдиного у РО Березнівського ДП. 

Значно меншою представленістю видів характеризуються ППСПМ. На 

їх територіях виявлено 119 видів деревних рослин. Високий рівень 

константності у ППСПМ притаманний Aesculus hippocastanum та Acer 

platanoides (13 ШЗП), Picea excelsa, Robinia pseudoacacia, Tilia cordata, 

Acer negundo та Betula pendula (по 12), Carpinus betulus, Quercus robur, 

Prunus cocomilia (по 11). 

 

Риc. 4.7. Показники категоріальної репрезентативності дендрофлори 

ШЗП РО 

Ще нижчі показники репрезентативності притаманні комплексним ПП, 

на територіях яких знайдено 112 видів деревних рослин. Із них 12 видів 

трапляються більше ніж у сімох комплексних ПП (Carpinus betulus, Tilia 

cordata, Robinia pseudoacacia та інші). У межах восьми комплексних ПП 
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ростуть Betula pendula, Quercus robur, Picea abies. Ще шість видів (Aesculus 

hippocastanum, Corylus avellana, Fraxinus pennsylvanica, Pyrus communis) 

репрезентують сім комплексних ПП водночас. Acer pseudoplatanus та 

Acer platanoides виявлено у межах шістьох комплексних ПП. 

Із числа всіх чотирьох категорій ПЗФ найменше (62 види, 13,9 %) 

зосереджено в межах території єдиного у РО ЗП. 

 

4.2.3. Об’єктна репрезентативність 

 

Проаналізувавши цей вид репрезентативності, встановлено, що 

найчисельніше зосередження видового дендрорізноманіття має 

Березнівський ДП (Larix kaempferi, Metasequoia glyptostroboides, Berberis 

aquifolium, Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach та інші). Тобто,в 

ньому сконцентровано 93,5 % від загальної кількості видів дендрофлори 

всього дослідженого регіону. На другому місці за кількістю видів деревних 

рослин (по 15,2 %) знаходяться ППСПМ «Рівненський парк 

імені Т. Г. Шевченка» та комплексна ПП «Більський дендропарк». На їхніх 

територіях виявлено Picea abies, Armeniaca vulgaris, Chaenomeles japonica, 

Vitis vinifera та інші. На третьому місці за величиною видового багатства 

знаходиться Рівненський ЗП (13,9 %, Larix decidua, Thuja occidentalis, 

Berberis vulgaris, Euonymus europaea L., Spiraea media F. Schmidt та інші). 

Наступне провідне місце посідає дендрофлора комплексної ПП 

«Сарненський дендропарк» (59 видів, Abies concolor, Pinus monticola Douglas 

ex D. Don, Physocarpus opulifolius, Phellodendron amurense та інші). 

У межах шістьох ШЗП (комплексних ПП: «Рокитнівський 

дендропарк», «Висоцький дендропарк», «Трипутнянський парк»; ППСПМ: 

«Новоставський дендропарк», Гощанський, Млинівський) кількість 

видів рослин варіює від 60 до 40. На територіях сімох парків 

репрезентовано від 31 до 39 видів (ППСПМ: Олександрійський, 

Городоцький, Великомежиріцький, Острожецький, Мізоцький, Зірненський; 
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комплексної ПП: «Дендропарк Острозького держлісгоспу»). П’ять ШЗП 

мають від 20 до 28 видів деревних рослин (ППСПМ: «Парк Антонівка», 

Тучинський; комплексні ПП: «Володимирецький парк», «Зарічненський 

парк», «Радивилівський дендропарк»). 

 

4.2.4. Внутрішньорегіональна репрезентативність 

 

У РО ШЗП представлено у 12 адміністративних районах. З них 

найбільша кількість видів деревних рослин відмічена для Березнівського 

району, у межах якого розташовано два заповідні об’єкти (ППСПМ та ДП). 

Наступне місце за кількістю видів деревних рослин займає Рівненський 

район завдяки тому, що тут найбільша кількість ШЗП (п’ять ППСПМ та один 

ЗП). Дубровицький район представлений трьома комплексними ПП, 

дендрофлора яких складається з 104 видів рослин. З відомих об’єктів 

Сарненського району треба згадати комплексну ПП «Сарненський 

дендропарк». Заповідні регіональні культивовані дендрофлори Млинівського 

та Рокитнівського районів мають однакову кількість видів деревних рослин.  

У першому районі розташовано два ППСПМ, а другому – лише 

комплексна ПП «Рокитнівський дендропарк». У Володимирецькому районі 

на територіях однієї комплексної ПП та одного ППСПМ виявлено 39 видів 

деревних рослин. У Корецькому районі в межах одного ППСПМ виявлено 36 

видів деревних рослин. На територіях ШЗП Острозького району (один 

ППСПМ) виявлено 35 видів деревних рослин, Радивилівського (дві 

комплексні ПП) – 33 види. У Здолбунівському районі є лише один ППСПМ, 

його дендрофлора налічує 32 види деревних рослин (табл. 4.5.). 

Проаналізувавши сучасний стан регіональної репрезентативності 

дендрофлори ШЗП РО, встановлено, що з 446 видів лише сім представлені у 

ШЗП усіх 12 районів області. Це такі види: Picea abies, Acer platanoides, 

Aesculus hippocastanum, Betula pendula, Carpinus betulus, Robinia pseudoacacia 

та Tilia cordata. На територіях досліджуваних об’єктів у межах 11 районів 
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виявлено п’ять видів покритонасінних: Acer negundo, Acer pseudoplatanus, 

Corylus avellana, Quercus robur та Sorbus aucuparia. Ще вісім видів 

репрезентують ШЗП одночасно 10 районів (Pinus sylvestris, Fraxinus excelsior, 

Juglans regia, Syringa vulgaris, Prunus cocomilia,Tilia americana, Ulmus glabra 

та Viburnum opulus). У досліджуваних парках дев’яти районів виявлено 

Thuja occidentalis, Fraxinus pennsylvanica, Rosa canina та Sambucus nigra. Сім 

видів деревних рослин знайдено у ШЗП вісьмох районів, шість – сімох, 11 – 

шістьох районів області. Більша частка видів рослин припадає на парки, які 

розташовано у менше ніж п’ятьох районах, зокрема 21 вид – у межах п’яти 

районів, 19 – чотирьох, 23 – трьох, 36 – двох районів. Досить значну частку 

видів (66,5 %) виявлено у ШЗП, які знаходяться у межах лише одного з 

районів РО. 

 

Таблиця 4.5 

Показники регіональної репрезентативності дендрофлори ШЗП РО 

Назва 

адмінрайону 

Кількість ШЗП, 

шт. 

Кількість видів 

шт. % 

Березнівський 2 423 94,8 

Володимирецький 2 39 8,7 

Гощанський 2 44 9,9 

Дубровицький 3 104 23,3 

Здолбунівський 1 32 7,2 

Корецький 1 36 8,1 

Млинівський 2 57 12,8 

Острозький 1 35 7,8 

Радивилівський 2 33 7,4 

Рівненський 6 126 28,3 

Рокитнівський 1 57 12,8 

Сарненський 1 59 13,2 
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4.2.5. Зональна репрезентативність 

 

Нами також з’ясовано частки досліджених видів деревних рослин 

ШЗП, які знаходяться у межах двох фізико-географічних зон, частини котрих  

пролягають по території РО (рис. 4.8.). 

 

Рис. 4.8. Показники зональної репрезентативності дендрофлори 

ШЗП РО 

У ШЗП поліської частини (зона мішаних лісів) області виявлено 441 

вид деревних рослин. Найбільше їх (417) у Березнівському ДП. Решта 

досліджених парків має значно меншу кількість видів рослин (від 68 до 20). 

Мережу досліджених об’єктів, розташованих у ЗШЛ частини РО, 

представляють 127 видів деревних рослин. Найчисельніший видовий 

склад дендрофлор характерний для ППСПМ «Рівненський парк 

імені Т. Г. Шевченка» та Рівненського ЗП. 

 

4.2.6. Репрезентативність вікових деревних рослин 

 

Особливою цінністю вирізняються вікові рослини, тобто ті, яким понад 

100 років [8; 135]. На територіях ШЗП РО виявлено старовікові деревні 
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рослини 20 видів, із яких 14 автохтонних та шість екзотичних.  

Аналізуючи сучасний стан регіональної репрезентативності цих видів, 

нами встановлено, що вікові дерева ростуть у ШЗП 11 районів області. 

Зокрема, найбільшою кількістю видів вирізняється Рівненський район 

(14 автохтонних, сім екзотичних). Дещо нижчі показники мають Гощанський 

(12 автохтонних, чотири екзотичні), Млинівський (дев’ять автохтонних), 

Корецький (сім автохтонних, один екзотичний), Радивилівський (відповідно 

п’ять і два), Здолбунівський (чотири і два), Острозький (три й один), 

Володимирецький (три автохтонні), Дубровицький (два й один), 

Рокитнівський (один і один), Березнівський (три автохтонні). Найбільша 

кількість видів вікових деревних рослин зосереджена у Гощанському 

ППСПМ (10 видів, із яких один екзот) та ППСПМ «Рівненський парк імені 

Т. Г. Шевченка» (вісім, із яких три екзотичні). Такі показники підтверджують 

історичну цінність зазначених парків.  

У розрізі локалітетної репрезентативності з’ясовано, що найчастіше 

трапляються старовікові деревні рослини Acer platanoides,Fraxinus excelsior і 

Tilia cordata, які виявлено у дев’ятьох ШЗП Рівненщини.  

У вісьмох, шістьох і п’ятьох парках мають місце такі вікові дерева 

відповідно: Quercus robur, Aesculus hippocastanum та Acer pseudoplatanus. 

Решту видів вікових деревних рослин знайдено у менше ніж п’ятьох ШЗП 

одночасно: два види – у чотирьох парках, три – трьох, два – двох і 13 – в 

одному парку. 

 

4.3. Кореляційний аналіз локальних дендрофлор 

 

Аналіз подібності дендрофлор певних досліджуваних об’єктів 

проводився між кількістю видів деревних рослин у різних об’єктах та 

наявності спільних. Результати дослідження стали показовими для 

визначення найбільш оптимального регіону зростання. 
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4.3.1. Внутрішньорегіональні зв’язки 

 

Для визначення подібностей дендрофлор ШЗП РО порівнювали 

видовий кількісний склад деревних рослин, котрі виявлено на територіях 

об’єктів чотирьох природно-заповідних категорій (ППСПМ, ПП, ЗП та ДП).  

Статистичну обробку результатів дослідження проводили двома 

методами, що дало змогу переконатись в точності отриманих результатів. 

Перший базувався на визначенні коефіцієнта подібності Серенсена-

Чекановського, другий – на розрахунку коефіцієнта подібності Жаккара для 

дендрофлор ШЗП.  

 

Таблиця 4.6 

Матриця коефіцієнтів подібності локальних дендрофлор ШЗП РО 

Показник та назва 

природно-заповідної 

категорії 

Kj 

ППСПМ ПП ЗП ДП 

K
sc

 

ППСПМ 1 0,58 0,40 0,24 

ПП 0,74 1 0,42 0,26 

ЗП 0,57 0,59 1 0,15 

ДП 0,39 0,40 0,25 1 

 

У результаті досліджень, встановлено що значення індекса подібності 

Серенсена-Чекановського знаходиться в межах 0,25 ≤ Кsc ≤ 0,74, середнє 

значення ΔКsc = 0,49. Найвищий показник розрахованого коефіцієнту 

характерний для видового складу об’єктів ППСПМ та комплексних ПП 

(Ksc = 0,74), що свідчить про найтісніші кореляційні зв’язки між 

дендрофлорами парків цих природо-заповідних категорій. Провівши 

розрахунки коефіцієнта подібності Жаккара для досліджуваних об’єктів, 

виявлено його варіювання у межах 0,15 ≤ Kj ≤ 0,58.  
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Хоча загальні показники за другим методом виявилися нижчі, ніж 

результати за попереднім методом розрахунку, однак загальна тенденція 

кореляційних зв’язків однакова (табл. 4.6.). 

 

Таблиця 4.7 

Матриця коефіцієнтів подібності локальних дендрофлор ППСПМ РО 

Показник 

та назва 

парку 

Kj 

A B C D E F G H I J K L M 

K
sc

  
 

A 1 0,32 0,34 0,28 0,37 0,32 0,27 0,23 0,38 0,38 0,23 0,24 0,27 

B 0,49 1 0,47 0,23 0,35 0,41 0,28 0,27 0,44 0,36 0,29 0,31 0,29 

C 0,51 0,61 1 0,39 0,40 0,45 0,32 0,30 0,55 0,42 0,36 0,36 0,34 

D 0,44 0,38 0,56 1 0,28 0,35 0,36 0,26 0,55 0,35 0,30 0,25 0,37 

E 0,54 0,52 0,57 0,44 1 0,36 0,31 0,23 0,34 0,25 0,37 0,28 0,34 

F 0,49 0,57 0,62 0,51 0,52 1 0,44 0,27 0,44 0,37 0,29 0,27 0,38 

G 0,43 0,44 0,48 0,53 0,48 0,65 1 0,22 0,33 0,35 0,24 0,29 0,28 

H 0,34 0,43 0,46 0,42 0,37 0,43 0,36 1 0,28 0,26 0,15 0,35 0,22 

I 0,55 0,61 0,72 0,71 0,51 0,62 0,50 0,44 1 0,38 0,38 0,30 0,39 

J 0,55 0,53 0,60 0,52 0,4 0,54 0,52 0,41 0,55 1 0,32 0,20 0,30 

K 0,46 0,29 0,53 0,46 0,54 0,44 0,38 0,26 0,55 0,48 1 0,22 0,37 

L 0,38 0,31 0,53 0,40 0,25 0,43 0,44 0,52 0,46 0,34 0,37 1 0,21 

M 0,42 0,29 0,51 0,54 0,51 0,55 0,44 0,36 0,56 0,46 0,53 0,34 1 

Примітка. A – Великомежиріцький, B – Городоцький, C – Гощанський, D – 

Зірненський, E – Клеванський, F – Мізоцький, G – Млинівський, H – «Новоставський 

дендропарк», I – Олександрійський, J – Острожецький, K – «Парк Антонівка», L – 

«Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка», M – Тучинський. 

 

Також було визначено внутрішньорегіональні кореляційні зв’язки для 

локальних дендрофлор ППСПМ РО. У результаті дослідження встановлено, 

що значення коефіцієнта подібності Серенсена-Чекановського для локальних 

паркових дендрофлор ППСПМ РО знаходиться в межах 0,37 ≤ Кsc ≤ 0,71, 

середнє значення ΔКsc = 0,48. Найтісніші кореляційні зв’язки склалися між 
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дендрофлорами ППСПМ Олександрійського та Гощанського (Ksc = 0,72), а 

також Олександрійського та Зірненського ППСПМ (Ksc = 0,71). 

За результатами розрахунків попарного порівняння дендрофлор з 

використанням коефіцієнту подібності Жаккара, можна зробити 

ідентичний висновок: найвищі показники притаманні дендрофлорам 

Олександрійського та Гощанського, а також Олександрійського та 

Зірненського ППСПМ (Kj = 0,55) (табл. 4.7.). 

Загалом за попарного порівняння досліджуваних об’єктів  встановлено, 

що найвищий індекс подібності спостерігається між дендрофлорами 

ППСПМ та комплексними ПП. Натомість порівнюючи локальні дендрофлори 

всіх об’єктів категорії ППСПМ, виявлено найтісніші кореляційні зв’язки 

між дендрофлорами Олександрійського та Гощанського, а також 

Олександрійського та Зірненського парків. 

 

4.3.2. Міжрегіональні зв’язки 

 

Для проведення кореляційного аналізу послужили опубліковані списки 

видів дендрофлор ППСПМ кількох адміністративних областей України. Під 

час маршрутно-польових досліджень для ППСПМ РО нами складено окремо 

для кожного з них та загальний регіональний список видів рослин 

дендрофлори. На його основі за методикою А. І. Толмачова [185] здійснено 

флористичний аналіз. Для порівняння використали аналогічні результати 

досліджень дендрофлор ППСПМ Вінницької [174-175] та Запорізької [194] 

областей (рис. 4.9.). 

Як зазначено вище, на території РО на площі 160,4 га знаходяться 

ППСПМ, у межах яких виявлено 127 видів деревних рослин. З їх загальної 

кількості переважну частину складають види Magnoliophyta – 81,1 % 

(табл. 4.8.). 
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Рис. 4.9. Схема розташування ППСПМ Рівненщини, Вінницької та 

Запорізької областей 

Кількість видів дендрофлори ППСПМ Запорізької області [194] значно 

більша – 348 видів. Вони представляють 155 родів, 62 родини, два відділи. 

У Запорізькій області також переважать види Magnoliophyta (81,3 %).  

 

Таблиця 4.8 

Таксономічна структура дендрофлори ППСПМ РО 

 

Відділи 

Кількість 

родин 

Кількість 

родів 

Кількість 

видів 

шт. % шт. % шт. % 

Pinophyta 3 10,3 8 11,8 24 18,9 

Magnoliophyta 26 89,7 60 88,2 103 81,1 

Разом 29 100 68 100 127 100 
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Досліджувані ППСПМ Вінницької області представлено найбільшою 

кількістю – 487 видами деревних рослин [174] і так же основна доля 

належить Magnoliophyta (87,3 %). 

У результаті проведеного кореляційного аналізу встановлено, що 

значення коефіцієнта подібності Серенсена-Чекановського для локальних 

паркових дендрофлор трьох областей України знаходиться в межах 0,36 ≤ 

Кsc ≤ 0,47, середнє значення ΔКsc = 0,42. Найтісніші кореляційні зв’язки 

склалися між дендрофлорами парків Вінницької та Запорізької областей 

(Ksc = 0,47), що є закономірним явищем, оскільки багатство ґрунтів та 

подібність кліматичних умов Лісостепу і Степу України визначають й 

багатство дендрорізноманіття. Окрім подібності природних умов цих 

областей, у їхніх парках, порівняно з північною частиною РО, 

спостерігається й значно вищий рівень репрезентативності дендрофлор 

(табл. 4.9.). 

 

Таблиця 4.9 

Матриця коефіцієнтів подібності регіональних дендрофлор  

модельно-вибіркових адміністративних областей України 

Показник та назва області 

розташування парків 

Kj 

Рівненська Вінницька Запорізька 

  
  
  
 K

sc
  
 

Рівненська 1 0,22 0,28 

Вінницька 0,36 1 0,30 

Запорізька 0,44 0,47 1 

 

Для переконання в достовірності отримання правильних результатів, а 

також попарного порівняння ступеней подібності регіональних паркових 

дендрофлор розрахували коефіцієнт подібності Жаккара. Його варіювання 

виявилося у межах 0,22 ≤ Kj ≤ 0,30. 
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Хоча у результаті отримано значно нижчі показники, ніж за 

використання коефіцієнта подібності Серенсена-Чекановського (ΔKj = 0,27), 

однак загалом простежується така ж закономірність: найбільша схожість 

дендрофлор ППСПМ Вінницької та Запорізької, далі РО та Запорізької, РО та 

Вінницької областей. Причини деяких розбіжностей в обох випадках 

застосування коефіцієнтів полягають у значній різниці кількості 

репрезентованих видів деревних рослин регіональних дендрофлор, які 

порівнювалися. Величини коефіцієнтів подібності показують не тільки на 

відношення співпадання до неспівпадання видів деревних рослин, але й на 

пряму пропорційну залежність їх від різниці між кількісними числовими 

значеннями видових складів порівнюваних дендрофлор. Однак, за 

використання коефіцієнта Серенсена-Чекановського, на відміну від 

коефіцієнт Жаккара, значно зменшується вплив такої різниці. У той же час 

коефіцієнт Жаккара потребує оперування з багатовидовими флорами. 

Власне ця особливість переконала нас у доцільності використання обох 

коефіцієнтів разом.  

Оскільки дендрофлори ППСПМ Запорізької та Вінницької областей 

мають найбільшу подібність, тому в таксономічному, біоморфологічному, 

екологічному та географічному зрізі варто розглянути спільний видовий 

склад парків цих двох областей, а також поокремо з аналогічним списком 

видів рослин РО.  

Отже, у результаті порівняння видових складів деревних рослин між 

ППСПМ Вінницької та Запорізької областей виявлено 195 спільних видів. 

Вони належать до 99 родів, 38 родин та двох відділів (Pinophyta 15,9 % 

та Magnoliophyta 84,1 %). Серед родин найбільш представленою є 

Rosaceae, до якої належить 40 видів (20,5 % від загальної кількості). 

Розподіливши види деревних рослин за біоморфотипами, ми встановили 

значне переважання мезофанерофітів (48,8 %). Спільні види рослин 

репрезентують такі типи життєвих форм: «дерева» (121 вид), «чагарники» 

(71) та «деревні ліани» (три). За класами висоти переважають дерева першої 
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величини (53 види), а серед чагарників більша кількість високих (32). 

У результаті аналізу екологічних особливостей спільних видів деревних 

рослин встановлено переважання геліофітних (54,4 %), мезофітних (41 %), 

морозостійких (64,6 %) та оліготрофних (34,4 %) видів. Значна 

частка (68,7 %) з цих видів рослин екзотичні для території України. 

Вони представляють Циркумбореальну (28 видів), Атлантико-

Північноамериканську (24), Східноазійську (14), Ірано-Туранську (дев’ять), 

Мадреанську (три), область Скелястих гір (три) та Середземноморську (один) 

флористичні області. Ареал природного поширення ще 46 видів охоплює 

одночасно дві флористичні області, шість видів природно виростають 

у межах трьох флористичних областей. Щодо дендроавтохтонів, то 

більша кількість із них європейського типу ареалу та європейського 

неморального геоелементу. 

Порівняльна оцінка дендрофлор ППСПМ Рівненщини та Запорізької 

областей показала, що у їх межах виявлено 105 спільних видів 

деревних рослин, які належать до 62 родів, 29 родин та двох відділів 

(Pinophyta 17,1 % та Magnoliophyta 82,9 %). Із зазначеної кількості 

родин найбільш репрезентованими є Rosaceae, Pinaceae та Salicaceae 

(відповідно 17, 11 та сім видів). По шість видів представляють три 

родини, п’ять видів – лише Cupressaceae, по чотири види – три родини, 

по три види – чотири родини, по два види – вісім родин та по одному виду – 

сім родин. За біоморфотипами із 105 спільних видів 54,3 % відносяться 

до підтипу мезофанерофітів. Цей видовий склад деревних рослин 

представлено такими типами життєвих форм: «дерева» – 73 видами (69,5 %), 

«чагарники» – 29 видами (27,6 %), «деревні ліани» – трьома видами (2,9 %). 

За класами висоти більша кількість видів рослин належить до класу дерев 

першої величини – 52,1% (Abies alba Mill., Aesculus hippocastanum, 

Castaneasativa та інші) та високих чагарників – 58,6 % (Juniperus communis, 

Сaragana arborescens, Cornus alba та інші). За екоособливостями 

переважають геліофітні (54,3 %), мезофітні (40 %), морозостійкі (64,8 %) 
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та оліготрофні (37,1 %) види рослин. Із загального числа спільних 

видів рослин 41,9 % є автохтонами на території України, а 58,1 % – 

дендроекзотами. Автохтонні види рослин переважно європейського 

типу ареалу та неморального і східноєвропейського неморального 

геоелементів. З усієї групи дендроекзотів 54,1 % природно поширені в межах 

однієї флористичної області. Найбільша їх кількість представляє 

Циркумбореальну флористичну область – 15 видів рослин. Натомість 23 види 

рослин репрезентують одночасно дві флористичні області, а чотири види – 

три флористичні області Землі.  

За результатами порівняння дендрофлор ППСПМ Рівненщини та 

Вінницької області виявлено 111 спільних видів рослин (табл. 4.10.).  

 

Таблиця 4.10 

Таксономічна структура спільних видів паркових дендрофлор 

Рівненської та Вінницької областей України 

 

Відділи 

Кількість 

родин, 

Кількість 

родів, 

Кількість 

видів, 

шт. % шт. % шт. % 

Pinophyta 3 10,3 8 2,9 21 18,9 

Magnoliophyta 26 89,7 4 7,1 90 81,1 

Разом 29 100 2 100 11 100 

 

Найбільшою кількістю видів рослин представлені Rosaceae, Pinaceae та 

Salicaceae (відповідно 17, 15, вісім). Betulaceae має сім видів рослин, 

Oleaceae – шість видів, Cupressaceae та Sapindaceae – по п’ять видів, 

Fabaceae, Fagaceae та Adoxaceae – по чотири види. П’ять родин охоплюють 

по три види, сім родин – по два види, інші сім родин – по одному виду 

рослин. Так же, як у попередньому варіанті, за належністю до біоморфотипу 

переважають мезофанерофітні види (54,1 %). Визначаючи типи життєвих 
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форм за класифікацією І. Г. Серебрякова [173], виявили три типи: «дерева» 

(79 видів), «чагарники» (30 видів) та «деревні ліани» (два види). За класами 

висоти також у парах обох областей домінують види дерев першої величини 

та  високі чагарники. У результаті екологічної оцінки складу спільних видів 

установлено переважання світлолюбних рослин (54,9 %), а за відношенням 

до вологи – мезофітних (38,7 %), температури – морозостійких (67,6 %), 

трофності ґрунту – частка оліготрофних та евтрофних видів рослин майже 

однакова (35,1 % та 34,2 % відповідно). Щодо географічного аналізу, то 

серед спільних видів рослин також є дендроавтохтони та дендроекзоти (для 

території України). Зазвичай частка автохтонних видів рослин на 13,5 % 

менша. Найбільш представлений дендроавтохтонами європейський тип 

ареалу та європейський неморальний геоелемент. З усіх дендроекзотів 52,4 % 

видів рослин репрезентують по одній флористичній області: 

Циркумбореальну – 16 видів, Атлантико-Північноамериканську – вісім видів, 

Ірано-Туранську – чотири види, Східноазійську та область Скелястих гір – по 

два види, Мадреанську – один вид рослин. Природний ареал 25 видів 

рослин охоплює відразу дві флористичні області: Циркумбореальну і 

Антлантико-Північноамериканську – дев’ять видів, Циркумбореальну й 

Ірано-Туранську – шість видів, Східноазійську й Ірано-Туранську – п’ять 

видів, по два види попарно представляють Східноазійську та 

Циркумбореальну, а також Середземноморську та Циркумбореальну 

флористичні області. Чотири види репрезентують по три флористичні 

області, з них Циркумбореальну, Атлантико-Північноамериканську і 

Мадреанську – два види, Східноазійську, Ірано-Туранську і 

Середземноморську – один вид, область Скелястих гір, Циркумбореальну та 

Атлантико-Північноамериканську – також один вид рослин. 

Під час порівняння дендрофлор ППСПМ Рівненщини, Вінницької та 

Запорізької областей виявлено 89 спільних видів, які належать до 56 родів, 26 

родин та двох відділів. Значну частку складають покритонасінні види 

(80,9 %). Однак, за кількістю видів переважають дві родини, які 
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представляють обидва відділи (Rosaceae та Pinaceae – по 11 видів). Майже 

половина (48,3 %) цих видів відноситься до біоморфопідтипу 

мезофанерофітів. Із трьох типів життєвих форм переважає тип «дерева» (62), 

дещо менша кількість видів у типі «чагарники» (26), а тип «деревні ліани» 

представлено лише одним видом (Parthenocissus quinquefolia). За класами 

висоти переважна кількість дерев першої величини, також домінують високі 

чагарники. В екологічній структурі спільних видів рослин більшість 

сформована геліофітами (53,9 %), мезофітами (43,8 %), морозостійкими 

(61,8 %) та оліготрофами (35,9 %). Зазвичай серед спільних видів присутні як 

дендроекзоти (55,1 %), так і дендроавтохтони (44,9 %). Частина зі складу 

екзотичних видів природно ростуть у межах однієї флористичної 

області: Циркумбореальної (12 видів), Атлантико-Північноамериканської 

(вісім), Ірано-Туранської (три), Східноазійської (два), області Скелястих гір 

(два) та Мадреанській (один). Ще ареали 17 видів рослин охоплюють 

одночасно дві флористичні області. Решта видів природно ростуть у 

межах трьох флористичних областей. Автохтонні види деревних 

рослин переважно європейського типу ареалу та європейського 

неморального геоелементу. 

 

Висновки до розділу 4 

1. Загалом дендрофлора ШЗП РО складається з 446 видів, 123 родів, 

46 родин та двох відділів. Кількісно значно переважають види Magnoliophyta, 

де найбільш представлена Rosaceae. У регіональному розрізі багатший склад 

дендрофлори ШЗП у поліській частині РО, де виявлено 441 вид деревних 

рослин, які належать до двох відділів, 46 родин та 121 роду. Частка 

покритонасінних складає 88,4 %. Дендрофлора ШЗП РО у межах ЗШЛ 

нараховує 127 видів, 74 роди, 33 родини та два відділи. Виявлено значну 

частку видів Magnoliophyta. 

2. Досліджена дендрофлора представлена видами трьох типів 

життєвих форм: видами дерев (53,4 %), чагарників (44,5 %) та деревних ліан 
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(2,1 %). Види дерев віднесено до чотирьох класів висоти рослин, де найбільш 

репрезентовано четвертий клас (56,3 % від кількості їх видів). Види 

чагарників увійшли до трьох класів висоти рослин, але переважають високі 

(44,3 %). Схожі результати отримано за виокремлення типів життєвих форм 

та визначення класів висоти у межах дендрофлори поліських ШЗП: із трьох 

біоморфотипів переважає тип «дерева», висота рослин яких відповідає 

четвертому класу. Дендрофлору ШЗП, розташованих у межах ЗШЛ, 

складають види таких же типів життєвих форм, однак, вона вирізняється 

переважанням дерев першого класу висоти (49,4 %). Серед видів 

чагарників також домінують високі (55, 6%). Переважання частки 

мезофанерофітних видів є водночас характерною рисою загалом для 

дендрофлори всіх ШЗП РО та окремо для об’єктів обох природно-

географічних зон області зокрема. 

3. У дендрофлорі досліджуваних ШЗП виявлено домінування 

екзотів (79,4 % від загальної кількості видів). Більшість із них мають 

природний ареал поширення в межах Ірано-Туранської та Циркумбореальної 

областей. Окремо в межах УП та ЗШЛ РО встановлено переважання видів із 

Циркумбореальної флористичної області. 

4. Автохтонна група ШЗП РО представлена видами, які належать до 

12 типів ареалів (загалом по РО і окремо по парках обох фізико-географічних 

зон) та 28 геоелементів. Значна кількість виявлених автохтонів євразійського 

й європейського типів ареалів та європейського геоелементу. У ШЗП, 

розташованих у межах ЗШЛ області, однаково широко представлені два 

геоелементи – європейський та неморальний. 

5. Загалом види дендрофлори ШЗП РО (також її поліська частина) 

здебільшого геліофітні, мезофітні, морозостійкі та мезотрофні. Види 

дендрофлори досліджуваних об’єктів, розташованих у межах ЗШЛ, 

геліофітні, мезофітні, морозостійкі та евтрофні. Зональна відмінність 

зумовлена особливостями природних умов обох регіонів. 
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6. За фітоценотипною структурою основне ядро всіх досліджуваних 

видів рослин становлять асектатори (72,3 %). На другому місці за кількістю 

видів едифікатори (16,1 %), третьому – домінанти (7,7 %), найменше – 

співдомінантів (3,9 %). Такий же розподіл видів фітоценотипів дендрофлори 

ШЗП у межах обох частин фізико-географічних зон РО, однак дещо інше 

відсоткове співвідношення.  

7. Загалом дендрофлору складає досить значна частка раритетних 

видів (223 види). У більшій мірі це представники Magnoliophyta (75,3 %). 

Досліджувані дендрораритети віднесено до одного (208 видів), двох (14) або 

чотирьох (один) ЧС. Найбільша кількість цих видів належить до ЧС МСОП 

(98,2 % від кількості дендрораритетів). До групи найраритетніших видів 

віднесено два види, які мають ІІ АФКл. Переважна частина раритетних видів 

(48,2 %) належить до V АФКл. У північних об’єктах дослідження виявлено 

98,2 % від загальної кількості раритетних видів. Натомість дендросозофлора 

ШЗП південної частини РО характеризується значно меншою кількістю 

(36,3 %). 

8. За господарською цінністю 56,3 % видів дендрофлори мають 

важливе значення у лісовій та хімічній галузях промисловості. 

9. Склад вікових деревних рослин репрезентовано 20 видами, 

більшість із яких представлено у парках, розташованих у межах ЗШЛ. Це 

переважно види рослин із групи середньої довговічності. 

10. На територіях ШЗП найчастіше трапляються Aesculus 

hippocastanum та Robinia pseudoacacia, які відмічено у 23 об’єктах 

дослідження. Також високий ступінь частоти трапляння мають Acer 

platanoides, Carpinus betulus, Tilia cordata та Picea abies (22 об’єкти). 

Найвищий ступінь репрезентативності має категорія ДП (Березнівський ДП), 

де зосереджено 93,5 % від загальної кількості досліджених видів. Тому 

найбільша кількість видів деревних рослин зосереджена у Березнівському 

районі (94,8 %), де розташовано один ДП та один ППСПМ. За результатами 

зональної репрезентативності більшу кількість видів виявлено в об’єктах 
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поліської частини РО (441 вид), коли дендрофлора решти ШЗП РО 

складається з 127 видів. Значну кількість видів старовікових деревних рослин 

виявлено у межах ШЗП Рівненського району. 

11. Найтісніші внутрішньорегіональні дендрофлористичні зв’язки 

простежуються між Олександрійським та Гощанським, а також 

Олександрійським та Зірненським ППСПМ  

12. За результатами кореляційного аналізу міжрегіональних зв’язків 

дендрофлор ППСПМ РО, Запорізької та Вінницької областей встановлено, 

що найтісніші дендрофлористичні зв’язки простежуються між ППСПМ 

Вінницької та Запорізької, РО та Запорізької областей. Найменша подібність 

між дендрофлорами ППСПМ Рівненщини та Вінницької області. 

 

За матеріалами розділу 4 опубліковано 16 праць [101-105; 107-114; 154; 

216; 217]. 
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РОЗДІЛ 5 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ШТУЧНИХ ЗАПОВІДНИХ 

ПАРКІВ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

5.1. Стан та ландшафтна організація насаджень 

 

Під час комплексного дослідження паркової території також важливо 

здійснити оцінювання якісного стану рослин, адже естетичний вигляд парку 

є запорукою його рекреаційного потенціалу. Якісний стан габітусу 

рослинного покриву впливає на довговічність конкретної рослини зокрема та 

окремих насаджень у цілому [66; 93; 146; 189]. 

Для оцінки зовнішнього вигляду парків не менш важливим чинником є 

ландшафтна організація насаджень, особливо деревних, оскільки саме вона 

створює у відвідувачів певний психоемоційний стан і відчуття комфортності 

у парковому середовищі [164; 165]. Також завдяки правильному підбору 

ландшафтної композиції задається певне ідейне навантаження. Задля 

створення відчуття гармонії в рекреантів, а також максимального 

забезпечення їх індивідуальних потреб і комфортного відпочинку на 

території парку створюють відкриті, напіввідкриті та закриті простори 

(рис. 5.1.). 

Зрозуміло, що в більшості парків значну частину території повинні 

займати закриті простори, тобто місцевість,насадження якої досить щільні 

(повнота близько 1,0). Напіввідкриті простори за площею, зазвичай, 

займають друге місце. Повнота таких просторів дорівнює від 0,3 до 0,6. 

Відкриті простори частіше займають найменшу частку площі з повнотою 

менше 0,2. Також значну роль у ландшафтно-просторовій організації парку 

відіграють типи насаджень.  

На прикладі Рівненського ЗП проілюструємо особливості 

напіввідкритого простору. Такий тип простору пояснюється специфікою 

завдань, які виконує ЗП. Одними з таких є створення експозицій різних видів 
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тварин та забезпечення комфортного перебування у них особин, перевезених 

із різних континентів, враховуючи їх різноманітні потреби, у тому числі 

необхідність достатнього освітлення нових місць проживання. Також 

необхідно керуватися принципом доступності для огляду їх відвідувачами. 

 

 

а – Олександрійський ППСПМ 

 

б – ПП «Більський дендропарк» 

 

в – ПП «Радивилівський дендропарк» 

Рис. 5.1. Приклади відкритого (а), напіввідкритого (б) та закритого (в) 

паркових просторів 
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На території Рівненського ЗП виявлено такі типи насаджень: гаї, 

дендрогрупи, рядові посадки, солітери, живоплоти.  

Гаї сформовано виключно з видів листяних деревних рослин (Robinia 

viscosa, Prunus avium, Betula pendula та інші). 

Дендрогрупи є одними з основних елементів паркового ландшафту. На 

території Рівненського ЗП групові посадки формують голонасінні та 

покритонасінні види. Прикладом групової посадками є композиція в 

експозиційній частині парку з Larix decidua, Thuja occidentalis та Juniperus 

virginiana. Стан рослин у цій дендрогрупі добрий. 

Рядові посадки, наприклад із Spiraea salicifolia, доречно розташовані у 

експозиційній частині неподалік головного входу. Вони висаджені вздовж 

огорожі і мали б підкреслювати композиційну цілісність, однак через 

задовільний стан рослин ідейний задум важко прослідковується . 

Солітери дещо рідше трапляються на території парку. Наприклад, 

поодиноко ростуть деревні рослини Cotinus coggygria Scop., Syringa vulgaris, 

Thuja occidentalis, Quercus robur. Здебільшого їх стан майже добрий. 

Живоплоти з рослин Sorbaria sorbifolia і Thuja occidentalis влучно 

обрамлюють клітини з тваринами в експозиційній частині парку. Вони також 

додатково слугують для створення ефекту відмежування місця проживання 

тварин від дорожньо-стежкової мережі. Таким чином забезпечується 

комфортніше перебування видів фауни в нехарактерних для них умовах. 

Стан деревних рослин добрий.  

Як уже зазначалось, у межах РО розташовано дев’ять комплексних ПП. 

На їх територіях виявлено здебільшого масиви, гаї та групові посадки. 

Нетипова ландшафтна просторова організація території спостерігається 

у комплексній ПП «Висоцький дендропарк», де площі відкритого та 

закритого просторів приблизно однакові. Насадження ШЗП формуються 

такими типами посадок: гаї (наприклад, із Acer platanoides, Acer saccharinum 

та інших), групові посадки (Juniperus sabina та Pinus monticola), алеї 

(Juniperus virginiana), рядові посадки (Thuja occidentalis), солітери (Syringa 
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vulgaris), живоплоти (Buxus sempervirens). Загалом насадження мають добрий 

стан, однак стан рослин Thuja occidentalis задовільний.  

На території комплексної ПП «Володимирецький парк» переважають 

закриті простори, на другому місці за площею – напіввідкриті садово-паркові 

ландшафти. Тут виявлено масиви (Carpinus betulus, Tilia cordata тощо), гаї 

утворені рослинами Pinus sylvestris та рядові посадки з Quercus robur. 

Насадження мають добрий стан. 

Територія комплексної ПП «Дендропарк Острозького держлісгоспу» 

характеризується переважанням закритого та напіввідкритого просторів. 

Площа відкритого простору менше 10,0 % від загальної площі ШЗП. 

Насадження вирізняються наявністю алей (Taxus baccata), групових посадок 

(Betula pendula та Acer platanoides тощо), а також солітерів (Philadelphus 

coronarius L. та інші). Стан деревних рослин добрий та деінде задовільний. 

У межах території комплексної ПП «Зарічненський парк» також 

переважають закриті та напіввідкриті простори. Деревні рослини 

здебільшого ростуть у групах (Carpinus betulus та Juglans regia тощо), але 

трапляються й рядові посадки з Fraxinus pennsylvanica та солітери (Prunus 

avium тощо). Стан деревних насаджень добрий та місцями задовільний. 

Територія комплексної ПП «Радивилівський дендропарк» 

характеризується переважанням закритих просторів. Тут наявні такі типи 

насаджень: рядові посадки (Betula pendula, Picea abies), дендрогрупи (Acer 

platanoides та Fraxinus excelsior; Acer platanoides та Robinia pseudoacacia та 

інші), солітери (Cornus mas). Насадження у доброму стані. 

На території комплексної ПП «Рокитнівський дендропарк» 

переважають закриті простори. Відкриті простори є лише на місці, де раніше 

знаходилась водойма (став). Насадження ШЗП репрезентують: дендрогрупи з 

Betula pendula; Picea abies та Juniperus sabina; Quercus robur, Quercus 

rubra та Robinia pseudoacacia тощо, рядові посадки з Carpinus betulus, 

солітери утворені Quercus robur і Salix alba та інших видів. Загалом їх стан 

добрий та подекуди задовільний. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2562738
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На території комплексної ПП «Сарненський дендропарк» закриті 

простори займають більшу частину площі, дещо меншу – напіввідкриті. 

Відкриті простори складають лише близько 12,0 % території ШЗП. У його 

межах виявлено такі типи посадок: гай, утворений Picea abies; дендрогрупи, 

наприклад, із Philadelphus coronarius, Acer pseudoplatanus та Robinia 

pseudoacacia та інших; рядова посадка з Thuja occidentalis та 

Juniperus sabina;солітери утворені Chaenomeles japonica і Catalpa speciosa 

(Warder ex Barney) Warder ex Engelm. та інші, живопліт сформований Syringa 

vulgaris. Деревні рослини у доброму та деінде задовільному стані. 

Закриті простори займають значну площу (близько 70,0 %) і в 

комплексній ПП «Трипутнянський парк». Насадження цієї території 

представлено такими типами посадок: гай із Carpinus betulus; дендрогрупи 

(Acer platanoides, Tilia americana та Fraxinus pennsylvanica тощо); солітери 

(Acer platanoides, Crataegus coccinea L.) та інші. Загалом стан деревних 

насаджень переважно задовільний, рідше – добрий. 

За рахунок невисоких та негустих деревних насаджень на території 

комплексної ПП «Більський дендропарк» площа напіввідкритих та закритих 

просторів приблизно рівна, однак відкритих просторів тут менше (5,0 %). У 

межах ШЗП виявлено такі типи насаджень: дендрогрупи (Corylus avellana, 

Quercus robur, Ptelea trifoliata L. і Carpinus betulus) та інші; солітери з Larix 

decidua, рядові посадки утворено Prunus serotina, Acer platanoides та іншими 

видами. Стан деревних насаджень добрий, інколи задовільний. 

Як уже відмічалося, в межах РО розташовано 13 об’єктів ПЗФ категорії 

ППСПМ. У цих парках виявлено такі типи деревних насаджень: гаї, рядові 

посадки, алеї, солітери, живоплоти, бордюри, перголи. 

Значна площа Великомежиріцького ППСПМ має відкритий та 

напіввідкритий простори. Його насадження поділяються на: групові посадки 

(наприклад, чисті з Picea abies або Aesculus hippocastanum; мішані з Salix alba 

та Acer platanoides тощо), алеї (Thuja occidentalis), рядові посадки (Betula 
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pendula, Fraxinus pennsylvanica та інші), солітери (Juniperus sabina та інші). 

Стан деревних рослин добрий. 

Територія Городоцького ППСПМ сформована переважно закритими та 

напіввідкритими просторами. Парк представлено такими типами деревних 

насаджень: дендрогрупами (Aesculus hippocastanum та Robinia pseudoacacia 

тощо), рядовими посадками (Aesculus hippocastanum, Salix alba), солітерами 

(Syringa vulgaris та інші), живоплотами (Buxus sempervirens). Насадження 

мають добрий стан. 

На території Гощанського ППСПМ переважають закриті та 

напіввідкриті простори. Тут відмічено групові посадки з Aesculus 

hippocastanum, Fraxinus pennsylvanica та Betula pendula, рядові посадки з 

Aesculus hippocastanum та інших видів, алеї з Tilia cordata, солітери утворено 

Syringa vulgaris. Насадження у доброму стані. 

У межах Зірненського ППСПМ більша площа його території має 

закритий простір. Тут відмічено лише масиви, дендрогрупи з Robinia 

pseudoacacia і Acer platanoides та солітери (Sambucus nigra, Philadelphus 

coronarius). Стан деревних насаджень добрий, рідше задовільний. 

Клеванський ППСПМ характеризується переважанням закритого та 

напіввідкритого просторів. Його насадження репрезентовано: чистими 

(наприклад із Acer platanoides) та мішаними групами (Robinia pseudoacacia та 

Acer platanoides), рядовими посадками (Quercus robur, Acer platanoides), 

солітерами (Betula pendula та інші види). Насадження у доброму стані. 

На території Мізоцького ППСПМ переважають закриті простори. 

У межах парку виявлено групові посадки (наприклад,із Fraxinus excelsior, 

Acer platanoides і Sambucus nigra та інші), рядові посадки Picea abies,солітери 

(Aesculus hippocastanum, Betula pendula тощо). Насадження в доброму, рідше 

задовільному стані. 

У Млинівському ППСПМ в основному за рахунок великої водойми 

переважають відкриті простори, які складають близько 40,0 % від всієї площі 

парку. Насадження деревних рослин поділяються на такі типи: гаї, 
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дендрогрупи чисті з Picea abies, мішані – з Aesculus hippocastanum та Betula 

pendula, рядові посадки (Thuja occidentalis), алеї (Tilia americana, Thuja 

occidentalis), солітери (Ulmus glabra, Prunus avium та інші), перголи 

(Parthenocissus quinquefolia). Стан деревних насаджень добрий. 

Територія ППСПМ «Новоставський дендропарк» в основному 

закритого простору. Насадження парку представлено гаями (наприклад, із 

Betula pendula), дендрогрупами, алеями (Carpinus betulus), рядовими 

посадками (Thuja occidentalis), солітерами (Betula pendula), живоплотами 

(Picea abies), бордюрами (Buxus sempervirens). Деревні рослини у 

доброму стані. 

У межах Олександрійського ППСПМ переважають напівзакриті 

простори. Насадження характеризують лише дендрогрупи (Fraxinus excelsior, 

Fraxinus pennsylvanica) та солітери (Acer platanoides, Cornus alba). Стан 

деревних насаджень добрий. 

Закритий простір переважає також на території Острожецького 

ППСПМ. ня включають такі типи: масиви, дендрогрупи (наприклад, із 

Crataegus monogyna, Acer platanoides, Tilia americana), рядову посадку (Thuja 

occidentalis, Tilia cordata), солітери (Juniperus sabina та інші). Стан деревних 

насаджень добрий, рідше задовільний. 

У межах території ППСПМ «Парк Антонівка» більшу частину його 

площі займають закриті простори. Тут виявлено такі типи насаджень: 

масиви, гаї (Quercus robur), дендрогрупи (Acer platanoides та Robinia 

pseudoacacia тощо), рядову посадку (Quercus robur), солітери 

(Pyrus communis, Prunus serotina та інші). Стан деревних рослин добрий. 

На території ППСПМ «Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка» 

переважають напівзакриті та закриті простори. Насадження деревних рослин 

представляють гаї (Acer platanoides), дендрогрупи (наприклад, чиста з Thuja 

occidentalis, мішана з Picea abies та Acer platanoides), рядові посадки 

(Aesculus hippocastanum, Carpinus betulus, Betula pendula), алеї (Catalpa 



106 

 

bignonioides, Salix alba), солітери (Juniperus sabina та інші) та перголи 

(Aristolochia macrophylla Lam.). Стан деревних рослин добрий. 

У межах території Тучинського ППСПМ переважають закриті 

простори. Тут виявлено такі типи насаджень: гаї (Carpinus betulus), алея з 

Picea abies, рядові посадки з Fraxinus pennsylvanica та Tilia americana, 

солітери, наприклад, із Tilia cordata та інші. Стан деревних рослин добрий. 

Як уже відмічалося, в РО природно-заповідну категорію ДП 

представляє лише Березнівський ДП. Його територію характеризують закриті 

та напівзакриті простори. У них виявлено такі типи насаджень: гаї 

(наприклад, із видів роду Betula), дендрогрупи (наприклад, мішані з Platanus 

orientalis та Picea abies; чисті сформовані Prunus maackii Rupr. або Ribes 

aureum та інші), рядові посадки, солітери (Catalpa speciosa, Crataegus 

coccinea та інші), живоплоти. Стан деревних насаджень добрий, задовільний, 

рідше незадовільний. 

 

Рис. 5.2. Кількісні співвідношення типів деревних насаджень у 
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У цілому на територіях ШЗП РО значно переважають групові посадки 

та солітери (рис. 5.2.). Такі типи насаджень виявлено відповідно у 95,8 % та 

91,7 % від загальної кількості досліджуваних парків. 

 

Рис. 5.3. Кількісне співвідношення типів деревних насаджень в об’єктах 

категорій ШЗП РО 

Узагальнюючи описане вище, треба наголосити, що з чотирьох 

категорій ШЗП РО найбільшою різноманітністю типів насаджень 

вирізняється категорія ППСПМ (рис. 5.3.).  

 

5.2. Функціональне зонування  

 

Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» (1992 рік) для належного функціонування природоохоронних 

об’єктів обов’язковою умовою є розроблення схем організації території. 

Основою таких схем, передусім, є виділення функціональних зон відповідно 

для поліфункціональних територій та об’єктів ПЗФ. Виділення 

функціональних зон необхідне для реалізації низки функцій, у першу чергу, 

задля забезпечення збереження, відтворення та подальшого рекреаційного 

використання природних ресурсів. Також важливою є диференційована 
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можливість оптимального доступу відвідувачів до паркового середовища з 

найбільшою пізнавальною та оздоровчою метою і водночас без завдання 

ними шкоди для біорізноманіття, оскільки ШЗП виконують 

природоохоронну, освітню, просвітницьку, наукову та інші функції. 

Для різних поліфункціональних територій та об’єктів ПЗФ залежно від 

їх категорії існують певні особливості розроблення схем функціонального 

зонування, що зумовлено їхніми завданнями. Відповідно до законодавства 

про ПЗФ на територіях досліджуваних об’єктів, які належать до категорій ДП 

і ППСПМ виділено чотири функціональні зони: заповідну, наукову, 

експозиційну й адміністративно-господарську. Варто зазначити, що майже 

такі ж три зони виділяють на територіях ЗП, у яких замість заповідної 

виокремлюють рекреаційну зону. 

 

5.2.1. Дендрологічний парк  

 

Парки цієї категорії ПЗФ створюються з метою збереження та вивчення 

дендрофлори в цілому, а також композицій та окремих деревних рослин. 

Важливе місце в межах парку відіграє проведення наукових досліджень, 

культурного й рекреаційного використання тощо. Нами розроблено схему 

функціонального зонування для єдиного у РО ДП. 

Загальна площа Березнівського ДП складає 29,5 га. Його територія 

межує із землями Березнівського лісотехнічного коледжу Національного 

університету водного господарства та природокористування. Тому 

надзвичайно важливим є створення відповідних умов для можливості 

навчання студенів безпосередньо у середовищі деревних насаджень, 

безумовно без створення загрози для рослин. Отже, під час розроблення 

схеми функціонального зонування територій ДП необхідно враховувати 

створення умов для відвідувачів з метою навчання, проведення наукових 

досліджень та відпочинку. Враховуючи це та особливості функціонального 

зонування ДП, а також стан паркового середовища (абіотичний та 
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біотичний), деревних насаджень, колекцій раритетних видів деревних 

рослин, особливості рельєфу та інших природних умов, для території 

Березнівського ДП нами виділено чотири функціональні зони, які описано 

нижче (рис. 5.4.). 

Експозиційна зона займає 84,0 % від загальної площі парку. Сюди 

віднесено ділянку головного входу, модульний сад, містки, кам’янистий сад, 

а також частини ДП, де створено колекційні ділянки на ботаніко-

географічних засадах. В експозиційній зоні відвідувачі мають можливість 

побувати у різних за видовим багатством деревних насадженнях, 

різноманітних типах посадок та інших паркових просторах. Це дозволяє 

відвідувачам познайомитись із особливостями флори різних куточків світу та 

регіонів України, відчути велич і багатство краси рослинного різноманіття та 

ландшафтів. Ця зона слугує для відпочинку відвідувачів різних вікових 

категорій, а також для організації навчального процесу учнів шкіл міста та 

студентів коледжу. 

 

 

Рис. 5.4. Схема функціонального зонування території 

Березнівського ДП 
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Під заповідну зону відведено територію у північній частині ДП. Вона 

складає 6,5 % від загальної площі. Тут зосереджена значна кількість рослин 

раритетних видів, які потребують особливого режиму збереження. Саме цим 

пояснюється необхідність виокремлення заповідної зони. Варто також 

підкреслити доречність її розташування далеко від центральної частини 

парку, що сприятиме полегшенню регулювання режиму відвідування. 

Наукову зону виділено на місці існуючого розсадника у південно-

західній частині парку. Площа її складає 8,0 % від загальної площі ДП. 

Враховуючи особливість наукового призначення зони, доцільність такого її 

розташування додатково пояснюється віддаленістю від центральної 

частини парку. 

Адміністративно-господарська зона займає найменшу частину ДП 

(1,5 %). На цій ділянці парку розташовано адміністративні будівлі, а також 

проводиться господарська діяльність. 

 

5.2.2. Зоологічний парк  

 

Парки цієї категорії відіграють важливу роль у ПЗФ, оскільки за 

правильної організації території виконується демонстраційна, 

природоохоронна, екологічна наукова, пізнавальна, просвітницька, 

виховна,рекреаційна та інші функції. Відповідно до законодавства України 

про ПЗФ, у ЗП необхідно виділяти експозиційну, наукову, рекреаційну та 

адміністративно-господарську зони. Згідно з цим, нами розроблено схему 

функціонального зонування для єдиного у РО ЗП. 

Площа території Рівненського ЗП складає 11,6 га, де значну частку 

займає експозиція раритетних, екзотичних та місцевих видів тварин. Також у 

межах парку розташовано адміністративно-господарські будівлі, штучні 

водойми, дитячі майданчики та різноманітні малі архітектурні 

форми (альтанки, кіоски, лави тощо) для створення комфортного 

відпочинку рекреантів.  
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Експозиційна зона займає близько 49,0 % від площі ЗП. У межах цієї 

зони розташовано експозиції тварин і площадки для їх огляду, деревні 

композиції, клумби, водойми, альтанки. Також сюди віднесено ділянку 

головного входу на територію парку. Ця зона є основною для відвідування і 

характеризується зручністю для пересування та вирізняється найвищим 

рівнем естетичності (рис. 5.5.). 

 

Рис. 5.5. Схема функціонального зонування території Рівненського ЗП 

Наукова зона займає близько 4,0 % від площі ЗП. Вона запроєктована у 

північній частині парку. Це найбільш віддалена від людних місць 

частина території парку, де можливе створення науково-дослідних 

експериментальних ділянок. Унікальністю зони є можливість перебування 

тварин під відкритим небом у природному середовищі з метою наукового 

спостереження за ними. 

Господарську зону виділено на двох ділянках парку загальною площею 

близько 5,0 %. Перша частина знаходиться неподалік від головного входу, де 
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розташована будівля дирекції Рівненського ЗП. Інша частина зони 

знаходиться в північній частині парку неподалік штучної водойми, де 

розміщено господарські будівлі та двір. 

Основною відмінністю функціонального зонування ЗП від інших 

категорій ШЗП є наявність на його території рекреаційної зони. 

Запроєктована площа її становить близько 7,0 % від загальної площі парку. 

Вона слугує для організації відпочинку відвідувачів. Розташована 

рекреаційна зона неподалік від головного входу і включає дитячий 

майданчик, кіоски, альтанки тощо. 

Особливістю Рівненського ЗП є те, що в межах його території  

розташоване заповідне урочище «Сосонки». Тому з’являється необхідність 

виділення, окрім вищенаведених, ще й заповідної та охоронної зон. Заповідне 

урочище «Сосонки» складатиме основу заповідної зони, яка розташована у 

південній частині парку. Її площа складатиме 19,0 % від загальної площі ЗП. 

Задля обмеження зовнішнього антропічного впливу, зокрема доступу 

відвідувачів до заповідного урочища, додатково виділено охоронну зону,  яка 

його оточуватиме. Ширина охоронної зони становить 10 м, а її загальна 

площа складатиме 16,0 % від від загальної площі ЗП. Південна її частина 

виконуватиме роль буферної зони, яка захищатиме заповідне урочище від 

негативного впливу господарської діяльності в житловому масиві, 

розташованому поряд із парком. 

 

5.2.3. Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва  

 

Розроблення схеми типового функціонального зонування територій 

парків означеної категорії ПЗФ представимо на прикладі Млинівського 

ППСПМ як найбільш репрезентативного в РО. Територія цього парку займає 

площу 25 га та характеризується цінними деревними насадженнями, а також 

наявністю водойм, фонтанів, пасіки, краєзнавчого музею та Млинівського 

державного технолого-економічного коледжу. Як зазначалось вище, на 
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території ППСПМ законодавчо мають бути виділені чотири функціональні 

зони (рис. 5.6.).  

 

 

Рис. 5.6. Схема функціонального зонування території 

Млинівського ППСПМ 

Експозиційна зона займає найбільшу площу (17,0 га) і слугує для 

досягнення парком оздоровчої, виховної, пізнавальної мети. Насадження у 

цій зоні вирізняються особливою різноманітністю видового складу і типів 

посадок. Виділена зона включає вхідну територію. Визначне місце у ній 

займають водойми, які не тільки створюють мальовниче середовище для 

огляду місцевості, але й придатні для прогулянок на окремих видах водного 

транспорту, що сприяє релаксації та покращанню стану здоров’я 

відвідувачів. Ще однією особливістю цієї зони є доріжка вздовж берегової 

лінії річки Ікви, з якої відкривається надзвичайно захоплюючий краєвид. 

Оскільки на території парку розташовано навчальний заклад, тому з’явиться 

можливість відпочинку студентів у цій зоні. Водночас важливим має бути 

створення атмосфери, яка спрямовується на ентузіазм та натхнення, а також 

відновлює та врівноважує психоемоційний стан рекреантів. Для виконання 
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такого завдання одним із елементів є фонтан із бароковими скульптурами в 

поєднанні з насадженнями з Catalpa bignonioides, Picea abies, Thuja 

occidentalis, а також низки декоративних форм деяких видів деревних 

рослин. Вони притягують погляд та сприяють покращанню психоемоційного 

стану людей.  

Загалом експозиційна зона придатна для відпочинку відвідувачів 

різних вікових категорій та задоволення їх пізнавальних до природного 

середовища інтересів. Вона також спрямована задовольнити потреби 

у спогляданні елементів садово-паркового мистецтва. 

Наукова зона запланована на ділянці площею 4,3 га у північній частині 

парку поряд із експозиційною зоною. Її основне завдання – це проведення 

наукових досліджень. Тому вхід тут суворо обмежений та можливий тільки 

для наукових працівників і студентів, які проводять польові дослідження. 

Розташування зони обґрунтовується наявністю місця для створення 

експериментальної ділянки, колекцій рослин тощо. Також немалу роль 

відіграє віддаленість цієї зони від людних місць, оскільки це допомагає 

обмежити доступ до неї відпочиваючих.  

Заповідна зона займає 2,5 га. Вона виконує завдання збереження в 

заповідному режимі найцінніших куточків флори, деревних насаджень та 

природних комплексів, де протікають процеси відновлення корінного 

рослинного покриву [148]. Цю функціональну зону виділено в північно-

західній частині парку, де зосереджено природні та штучні популяції 

автохтонних видів деревних рослин (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, 

Carpinus betulus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata та інші). Доцільність 

виділення заповідної зони у цій частині парку пояснюється ще й наявністю 

тут вікових деревних рослин Fraxinus excelsior та Tilia cordata (рис. 5.7.). 

Віддаленість її від центральної частини парку сприятиме зменшенню 

кількості відвідувачів та відповідно кращому збереженню видів 

заповідних рослин. 
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Рис. 5.7. Вікові Fraxinus excelsior і Tilia cordata на території 

Млинівського ППСПМ 

Для зручності проведення господарської діяльності адміністративно-

господарську зону запроєктовано неподалік від другорядного входу. Її площа 

становить 1,3 га. До цієї зони увійшли ділянки господарського призначення: 

пасіка, госпдвір і будівлі коледжу, музею з територією навколо них тощо. 

 

Висновки до розділу 5 

1. На територіях ШЗП РО виявлено дев’ять типів насаджень, із них 

переважають групові посадки та солітери. Найбільша різноманітність типів 

насаджень в об’єктах категорії ППСПМ. 

2. Розроблено модельні схеми функціонального зонування 

територій для категорій ПЗФ на прикладі Березнівського ДП, Рівненського 

ЗП, Млинівського ППСПМ. 

3. У Березнівському ДП виділено чотири функціональні зони: 

експозиційна (84,0 % від площі парку), наукова (8,0 %), заповідна (6,5 %), 

адміністративно-господарська (1,5 %). 

4. Для території Рівненського ЗП запропоновано варіант 

ускладненого поліфункціонального зонування. Тому запроєктовано шість 
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функціональних зон: експозиційну (49,0 % від площі парку), наукову (8,0 %), 

заповідну (19,0 %), охоронну (16,0 %), рекреаційну (7,0 %), адміністративно-

господарську (5,0 %). 

5. У Млинівському ППСПМ виділено чотири функціональні зони: 

експозиційну (68,0 % від площі парку), наукову (17,0 %), заповідну (10,0 %), 

адміністративно-господарську (5,0 %). 

 

За матеріалами цього розділу опубліковано одну працю [115]. 
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РОЗДІЛ 6 

ЕСТЕТИЧНА ОЦІНКА ШТУЧНИХ ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ 

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

6.1. Оцінка естетичності деревних насаджень та їх композиційних 

акцентів 

 

Значну частину територій більшості природних парків складають 

насадження деревних рослин, тому їх привабливість відіграє визначальну 

роль для визначення ступеня естетичності паркового середовища [3; 49; 181]. 

Естетичність насаджень деревних рослин визначали, оцінюючи 

таксаційно-фітоценотичну та емоційні ознаки. У межах РО жодному об’єкту 

ШЗП не присвоєно високий показник естетичності. 

Більшість парків має ІІ естетичний клас, що відповідає середньому 

естетичному показнику насаджень загалом. Таку оцінку отримали 

Рівненський ЗП (2 бали), Березнівський ДП (2), усі об’єкти комплексних ПП: 

«Висоцький дендропарк» (2,2), «Зарічненський парк» (2,2), «Дендропарк 

Острозького держлісгоспу» (2,1), «Більський дендропарк» (2,1), 

«Володимирецький парк» (2,1), «Радивилівський дендропарк» (2,1), 

«Рокитнівський дендропарк» (2,1), «Сарненський дендропарк» (2,1) і 

«Трипутнянський парк» (2). Також середній показник естетичності 

насаджень отрималитакі ППСПМ: Млинівський (2,4), 

Великомежиріцький (2,2), Олександрійський (2,2), «Рівненський парк 

імені Т.Г. Шевченка» (2,2), Городоцький (2,1), Гощанський (2,1), 

Клеванський (2,1),Острожецький (2) і Тучинський (2). 

Низьку оцінку (ІІІ клас) насаджень визначено для чотирьох ППСПМ: 

Зірненський (1,9), Мізоцький (1,9), «Новоставський дендропарк» (1,9) та 

«Парк Антонівка» (1,9). Такі низькі оцінки присвоєно насадженням цих 

парків в основному через захаращеність територій, одноманітний склад 

трав’яного покриву та нещільній його густоті (рис. 6.1.). 
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Рис. 6.1 Кількісний розподіл ШЗП РО за класами естетичності 

насаджень 

Як зазначалось вище, насадження відіграють першочергову роль у 

формуванні паркового ландшафту. Зокрема, за допомогою правильного 

використання прийомів паркобудівництва, підбору видового складу рослин, 

поєднання видів рослин і типів деревних насаджень можна відтворити певні 

емоційні хвилювання у підсвідомості відвідувачів, які впливатимуть на їх 

настрій, енергійність і самопочуття загалом. Також за вірного використання 

цих прийомів краса деревних насаджень може спричинити народження у 

відвідувачів нових творчих ідей [3; 20].  

Серед паркових елементів особливу увагу привертають, так звані, 

композиційні акценти, які часто підтримують основну концептуальну ідею. 

Такими елементами можуть виступати різні типи деревних насаджень. Рівень 

їх естетичності залежить не тільки від якісного стану рослин, але й від 

правильно обраного типу насадження, вдалого підбору видів рослин для його 

створення, доречно вибраного положення розташування та підтримання 

загальної композиційної ідеї. Безперечно ці чинники позитивно впливають на 

сприйняття композицій відвідувачами.  

Дослідивши ШЗП РО нами визначено, що на їх територіях 

композиційними акцентами у деревних насадженнях виступають певні 
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дендрогрупи, солітери та перголи. Найвиразніші акценти дендрокомпозицій 

спостерігалися у таких об’єктах: ППСПМ: Клеванському, Млинівському, 

Тучинському, Олександрійському, Острожецькому, «Рівненський парк імені 

Т. Г. Шевченка», а також Рівненському ЗП. Серед них найвищий показник 

(4 бали) естетичної оцінки композиційних акцентів має Клеванський 

ППСПМ, де біля храму православної церкви виявлено солітер Betula pendula. 

Рослина надзвичайно гармонійно вписується до архітектури будівлі, 

підкреслюючи її висоту. Гармонійне поєднання кольорів стовбура дерева та 

стін будівлі сприяє цілісності сприйняття ландшафтної композиції, від якої 

загалом виникають приємні суб’єктивні відчуття. 

 

  

Рис. 6.2. Приклади композиційних акцентів Sorbus aucuparia (зліва) та 

Ulmus glabra (справа) у насадженнях Млинівського ППСПМ 

На території старовинного Млинівського ППСПМ знаходиться 

величний віковий Ulmus glabra – основний акцент насадження. Солітерне 
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дерево росте поблизу палацу (нині музею) і вказує на історичну важливість 

цього місця.  

Перголи із Parthenocissus quinquefolia також виступають акцентами, які 

формують відчуття затишку та комфорту біля заднього фасаду навчального 

корпусу коледжу. У період плодоношення акцентом також виступає Sorbus 

aucuparia, яка виростає поблизу головного входу до парку. Червоні плоди 

прикрашають дерево і тому воно виглядає особливо святково (рис. 6.2.). Усі 

ці композиційні акценти отримали високу оцінку (3,5 бали) за рахунок 

відмінного стану рослин і влучного висвітлення ідейних задумів окремих 

зон парку. 

Також до найефектніших акцентів насаджень віднесено солітери 

Fraxinus pennsylvanica та Robinia pseudoacacia на території Тучинського 

ППСПМ (оцінка 3,5 бали). Перше дерево приваблює потужним стовбуром, а 

друге привертає увагу завдяки ажурній кроні та місцем розташування, 

гармонійно вписуючись у складний рельєф місцевості (рис. 6.3.). 

  

Рис. 6.3. Композиційні акценти Тучинського ППСПМ 

(зліва – Robinia pseudoacacia, справа – Fraxinus pennsylvanica) 

Домінуючими акцентами Острожецького ППСПМ виступають дерева 

Thuja occidentalis, які ростуть поряд із будівлею туберкульозної лікарні та 
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своєю формою підкреслюють її архітектурні особливості (рис. 6.4.). Окрему 

увагу привертає вікове дерево Fagus sylvatica. Загалом композиційні акценти 

насаджень парку оцінено в 3,5 бали. 

  

Рис. 6.4. Композиційні акценти насаджень Острожецького ППСПМ 

(зліва – Thuja occidentalis, справа – Fagus sylvatica) 

На території ППСПМ «Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка» посадка 

Salix alba гармонійно вписується до каскаду водойм, спонукаючи 

відвідувачів пригадати творчість великого Кобзаря. Цим підтримується 

загальна ідея парку, присвяченому видатному українському поету. В іншій 

частині парку акцентами виступають пергола з Aristolochia macrophylla, 

формована рослина Viburnum lantana L. та інші. У цілому композиційним 

акцентам насаджень парку надано оцінку 3,4 бали. 

У Рівненському ЗП основним акцентом виступає солітер Quercus robur. 

Це дерево приваблює своєю могутністю, кремезним і кришлатим стовбуром 

та цікавою архітектонікою крони. Також особливо восени привертає увагу 

Cotinus coggygria, краса якої гармоніює з штучною водоймою, розташованою 

поряд. Загалом ця композиція сприяє релаксації фізичних і духовних сил 

відвідувачів. Оцінка композиційних акцентів насаджень становить 3,3 бали. 
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В Олександрійському ППСПМ значними розмірами вирізняється 

дендрогрупа з Fraxinus pennsylvanica та Acer platanoides. Дендрокомпозиція 

створює ефект могутності та потужності, чим також приваблює увагу 

відвідувачів. Загалом композиційні акценти насаджень парку отримали 

оцінку 3,3 бали. 

 

6.2. Оцінка естетичності відкритих і закритих просторів, садово-

паркових ландшафтів 

 

Як відомо, на психоемоційний стан людей відчутний вплив 

мають насадження. У цьому аспекті також має значення чергування та 

співвідношення різних типів просторів, а саме закритого, напіввідкритого та 

відкритого. Залежно від концептуальної ідеї парку чи його частини певний 

тип ландшафтного простору спроможний викликати у людей гнітючий, 

збуджений, піднесений, заспокійливий, хвилюючий, радісний чи інший 

психоемоційні стан. 

В основному на досліджуваних територіях паркові простори 

відповідають більшості з восьми оцінюваних критеріїв. Найвищий 

естетичний показник, який відповідає оцінці «відмінно», мають Рівненський 

ЗП, комплексна ПП «Володимирецький парк», а також Олександрійський, 

Млинівський та Великомежиріцький ППСПМ.  

Дещо нижчий клас естетичної оцінки паркових просторів, який 

відповідає оцінці «дуже добре», характерний для Березнівського ДП; 

ППСПМ: Гощанського, Острожецького, «Рівненський парк імені 

Т. Г. Шевченка»; комплексних ПП: «Висоцький дендропарк», «Сарненський 

дендропарк» і «Радивилівський дендропарк». У десятьох парках естетичність 

просторів відповідає оцінці «добре» (ППСПМ: «Новоставський дендропарк», 

Городоцький,Зірненський, Мізоцький, «Парк Антонівка», Клеванський, 

Тучинський; комплексні ПП: «Рокитнівський дендропарк», «Зарічненський 

парк», «Більський дендропарк»). Закриті та відкриті простори комплексних 
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ПП «Трипутнянський парк» та «Дендропарк Острозького держлісгоспу» 

отримали оцінку «задовільно» (табл. 6.1.). 

 

Таблиця 6. 1 

Якісні показники оцінки естетичності паркових просторівШЗП РО 

Категорія 

ПЗФ 

Відмінно Дуже 

добре 

Добре Задовільно Погано 

ЗП 1 - - - - 

ДП - 1 - - - 

ППСПМ 3 3 7 - - 

ПП 1 3 3 2 - 

 

Оцінку паркових ландшафтів проводили для кожного ШЗП окремо 

(табл. 6.2.). За результатами досліджень виявлено, що естетично найцінніші 

садово-паркові ландшафти властиві територіям Млинівського та 

Великомежиріцького ППСПМ (по 16 балів). До естетично високоцінних 

об’єктів належать Березнівський ДП, Рівненський ЗП, п’ять ППСПМ та 

шість ПП. До категорії з малоцінними пейзажно-естетичними елементами 

садово-паркових ландшафтів віднесено дев’ять ШЗП, із них шість ППСПМ і 

три комплексні ПП. 

 

Таблиця 6.2 

Кількісні показники оцінки естетичності садово-паркових 

ландшафтів ШЗП РО 

Категорія 

ПЗФ 

Назви 

ШЗП 

Показники оцінки 

1 2 3 4 5 6 7 разом 

Комп 

лексні 

ПП 

«Більський 

дендропарк» 

1 2 2 1 2 3 0 11 
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Продовження таблиці 6.2 

 «Висоцький 

дендропарк» 

2 3 3 0 3 2 0 13 

«Володимирецький 

парк» 

2 1 2 0 3 3 0 11 

«Дендропарк 

Острозького 

держлісгоспу» 

1 1 2 0 3 2 0 9 

«Зарічненський парк» 1 1 2 0 3 3 0 10 

«Радивилівський 

дендропарк» 

1 2 2 0 3 3 0 11 

«Рокитнівський 

дендропарк» 

2 1 1 0 3 3 0 10 

«Сарненський 

дендропарк» 

2 1 1 0 3 3 0 10 

«Трипутнянський парк» 1 0 1 0 2 3 0 7 

ДП Березнівський 3 3 2 0 2 2 0 12 

ЗП Рівненський 3 2 2 0 2 3 0 12 

ППСПМ Великомежиріцький 2 3 3 0 3 3 0 16 

Городоцький 3 3 2 0 2 1 0 11 

Гощанський 1 0 1 0 3 3 1 9 

Зірненський 1 1 1 0 2 2 0 7 

Клеванський 2 1 2 0 3 3 0 11 

Мізоцький 1 0 1 1 3 3 0 9 

Млинівський 2 3 2 1 3 3 1 16 

«Новоставський 

дендропарк» 

1 1 1 0 2 3 0 8 

Олександрійський 1 3 2 0 3 3 0 12 

Острожецький 1 1 1 1 2 3 1 10 
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Продовження таблиці 6.2 

 «Парк Антонівка» 1 1 2 0 2 2 0 8 

«Рівненський парк 

імені Т. Г. Шевченка» 

2 2 2 1 3 2 1 12 

Тучинський 1 1 1 0 3 2 1 9 

Примітка до підзаголовку таблиці: 1 – контрастність ландшафтів; 2 – кольорова 

гама; 3 – глибина та різноманітність перспектив; 4 – наявність водних об’єктів, їх 

кількість та стан; 5 – участь деревних насаджень у формуванні краєвиду; 6 – ступінь 

антропічної трансформації природних ландшафтів; 7 – наявність в ландшафтах 

символічних об’єктів. 

 

У результаті комплексної естетичної оцінки ШЗП РО виявлено, що 

значна частина парків середньо приваблива для відвідувачів. Однак є парки, 

які мають найвищу естетичну оцінку. У цьому плані першість має 

Млинівський ППСПМ, на другому місці – Великомежиріцький ППСПМ. 

Завдяки оптимальному поєднанню усіх досліджуваних садово-паркових 

елементів виникає відчуття цілісності композиції. Також варто зазначити, що 

ці об’єкти відносяться до старовинних парків, у яких колись давно 

розбудували панські маєтки, що збереглися донині. Засновування цих парків 

проводилось завдяки клопотанню власників садиб. Хороший стан деревних 

насаджень та закономірність поєднання різних елементів садово-паркового 

ландшафту притаманне Олександрійському ППСПМ. Створене відчуття 

гармонії додає привабливості, саме тому йому за результатами естетичної 

оцінки надано високий бал.  

Дещо нижчі показники естетичної цінності мають Рівненський ЗП та 

комплексна ПП «Висоцький дендропарк». Перший парк особливо 

вирізняється відчуттям єдності антропічних та природних об’єктів, що є 

одним із вагомих критеріїв естетичності ШЗП. Другий парк характеризується 

особливо дбайливим доглядом за рослинами, що позитивно впливає на їх 
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якісний стан. Композиції його деревних насаджень підпорядковуються 

загальній ідеї парку та урізноманітнюють паркове середовище.  

 

Висновки до розділу 6 

1. Насадження значної кількості ШЗП РО (11) отримали середній 

показник (ІІ клас естетичності). Найвиразніші композиційні акценти 

насаджень виявлено у п’яти об’єктів категорії ППСПМ та одного ЗП. 

Найвищий показник (4 бали) естетичності має Клеванський ППСПМ. 

2. Найвищий ступінь естетичності паркових просторів 

спостерігається в Рівненському ЗП, комплексній ПП «Володимирецький 

парк», а також Олександрійському, Млинівському та Великомежиріцькому 

ППСПМ. Найвищий показник естетичності (по 16 балів) отримали 

ландшафти Млинівського та Великомежиріцького ППСПМ. Також саме ці 

парки мають найвищу інтегральну оцінку естетичності. 

3. Загалом території ШЗП РО вирізняються позитивною естетичною 

оцінкою як окремих елементів так і цілісного сприйняття об’єктів. 

 

За матеріалами розділу 6 опубліковано одну працю [115]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційні роботі сформульовано узагальнення та визначено 

результати комплексного дослідження дендрофлори ШЗП РО. 

Проаналізовано репрезентативність видів деревних рослин, виявлено 

кореляційні зв’язки дендрофлори, розроблено схеми територіальної 

організації ШЗП трьох категорій ПЗФ, здійснено оцінки естетичності певних 

паркових елементів. 

 

1. Паркобудівництво на Рівненщині розпочалося з XIX століття. До 

категорії стародавніх належать п’ять досліджених парків. Найстарішим 

парком вважається нинішня комплексна ПП «Володимирецький парк». 

Стародавні парки створювалися здебільшого меценатами та 

землеволодільцями. 

2. Сучасна мережа ШЗП РО представлена 24 об’єктами, які 

належать до чотирьох категорій ПЗФ: комплексні ПП (дев’ять), ДП 

(один), ППСПМ (13), ЗП (один). Загальна площа мережі ШЗП становить 

215,2 га. 

3. Дендрофлора ШЗП РО складена 446 видами, 123 родами, 46 

родинами та двома відділами. Провідною є Rosaceae , яка налічує 24 роди. 

Види дендрофлори належать до групи фанерофітів (нано-, мікро-, мезо-, 

мега-) і репрезентують три типи життєвих форм, із яких найчисельніший 

тип «дерева» (56,3 %). Більшу частину дендрофлори репрезентують види 

рослин Голарктичного царства, Циркумбореальної та Ірано-Туранської 

флористичних областей. Переважають дендроекзоти (79,4 %). 

Дендроавтохтони належать до 12 типів ареалів та 28 геоелементів. За 

відношенням рослин до спектру екочинників види рослин дендрофлори 

здебільшого геліофітні, мезофітні, морозостійкі та мезотрофні. Вони 

монофітоценотипні та поліфітоценотипні. Монофітоценотипну групу 

(86,3 %) репрезентують асектатори, домінанти, співдомінанти й едифікатори. 
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Виділено види подвійної (62) та потрійної (4) фітоценотипної належності. 

Група вікових деревних рослин дендрофлори представлена 20 видами, із 

яких найпоширеніший Fraxinus excelsior. 

4. Майже половина видів рослин дендрофлори (228) є раритетними, 

які здебільшого представляють Magnoliophyta (75,3 %). До ЧС МСОП 

належать 223 види (98,2 %), ЄЧС – 12, додатку І БК – один, ЧКУ – дев’ять. 

Раритетнішими є Picea maximowiczii (АФКл ІІ, АФІ = 24,3), Metasequoia 

glyptostroboides (АФКл ІІ, АФІ = 24,0), Picea omorica (АФКл ІІІ, АФІ = 20,2). 

За господарськими ознаками найбільше видів рослин (56,3 %) лісового та 

хімічного промислового значення.  

5. Найвищу частоту трапляння мають вісім видів деревних 

рослин(1,7 %), 27 видів (6,1 %)– помірну, 51 вид (11,4 %) – рідкісну, 

360 видів (80,7 %) – найнижчу. Найбільшою (417 видів) кількістю видів 

деревних рослин володіє Березнівський ДП і відповідно Березнівський район 

(94,8 %) із 12 районів РО. Старовікові деревні рослини 14 видів ростуть на 

територіях ШЗП у межах 11 адміністративних районів. Найбільшою 

кількістю видів вікових рослин вирізняється Рівненський район (14 видів). 

Найчисельніша кількість видів старовікових деревних рослин у Гощанському 

ППСПМ (10). 

6. На локалітетному рівні вищі значення подібності дендрофлор 

мають Олександрійський та Гощанський ППСПМ (Ksc = 0,72; Kj = 0,55). На 

регіональному рівні в межах трьох областей (РО, Вінницька, Запорізька) 

виявлено найтісніші кореляційні зв’язки між дендрофлорами ППСПМ, які 

знаходяться у більш схожих природних умовах, хоча і різних географічних 

зонах (Лісостеп і Степ).  

7. Більшість спільних видів рослин дендрофлор трьох областей (РО, 

Вінницька, Запорізька) репрезентують Magnoliophyta і Rosaceae. Також усі 

вони відносяться до підгрупи мезофанерофітів. В усіх трьох порівнюваних 

парах дендрофлор переважають дерева першої величини, а серед 

чагарників – високі рослини. За відношенням до спектру екочинників 
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більшість видів порівнювальних трьох дендрофлор є світлолюбними, 

мезофітними та морозостійкими рослинами. За вимогливістю до трофності 

ґрунту більшість спільних видів паркових дендрофлор РО та Запорізької 

області мало вибагливі до ґрунтових умов, а з числа спільних видів рослин 

РО та Вінницької області однаково часто трапляються оліготрофи та 

евтрофи, що зумовлено зональними ґрунтово-кліматичними особливостями. 

Для цієї пари порівнювальних дендрофлор також характерна більша частка 

дендроекзотів, що свідчить про давній та інтенсивний інтродукційний процес 

в регіоні досліджень. 

8. У межах територій ШЗП РО виявлено такі типи насаджень: 

масиви, гаї, дендрогрупи, алеї, рядові посадки, солітери, живоплоти, бордюри 

та перголи. Переважають групові посадки та солітарії (95,8 %, 91,7 %). 

9. Для модельних територій Березнівського ДП, Млинівського 

ППСПМ та Рівненського ЗП розроблено схеми функціонального зонування. 

У Березнівському ДП виділено чотири функціональні зони: експозиційна 

(84,0 % від площі парку), наукова (8,0%), заповідна (6,5 %), адміністративно-

господарська (1,5 %). У Млинівському ППСПМ виділено також чотири 

функціональні зони: експозиційну (68,0 % від площі парку), наукову 

(17,0 %), заповідну (10,0 %), адміністративно-господарську (5,0 %). Для 

Рівненського ЗП запропоновано варіант ускладненого поліфункціонального 

зонування. Тому для його території виділено шість функціональних зон: 

експозиційну (49,0 % від площі парку), наукову (8,0 %), заповідну (19,0 %), 

охоронну (16,0 %), рекреаційну (7,0 %), адміністративно-господарську 

(5,0 %). 

10. За оцінкою естетичності насаджень найбільша кількість(11) 

ШЗП отримала середній показник (ІІ клас естетичності). Найвищі 

показники привабливості композиційних акцентів насаджень надано 

Клеванському ППСПМ (4 бали). Найвищими ступенями естетичності 

паркових просторів вирізняються Рівненський ЗП, комплексна ПП 

«Володимирецький парк», Олександрійський, Млинівський та 
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Великомежиріцький ППСПМ. Найцінніші садово-паркові ландшафти 

виявлено в Млинівському та Великомежиріцькому ППСПМ (по 16 балів). У 

цілому за результатами оцінок естетичності ШЗП РО встановлено, що значна 

частина парків володіє середнім ступенем привабливості. 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Для оптимізації категоріальної структури ШЗП на територіальній 

основі ППСПМ «Рівненський парк імені Т. Г. Шевченка», у якому 

найбільше раритетних видів деревних рослин, доцільно створити 

репрезентативний для РО ботанічний сад. У його межах задля 

підвищення рівня репрезентативності видового складу дендрофлори РО 

необхідно сформувати нові колекції деревних насаджень з переважанням 

видів та форм рослин Pinophyta, оскільки цей відділ у ШЗП мало 

представлений.  

2. Оскільки у ШЗП РО є низка старовікових дерев, тому 

варто запровадити заходи, щодо їхнього особливого догляду та 

збереження. Зокрема, у ШЗП РО, де виявлено вікові рослини треба 

встановити (або покращити стан існуючих) охоронні таблички, які 

вказують на вік та вид старовікової деревної рослини. Також необхідно 

встановити (або відремонтувати існуючі) огорожі навколо цих рослин, 

аби вберегти їх від негативних наслідків певних дій відвідувачів. 

Потрібно зменшити антропічне навантаження на прилеглій території. 

Також необхідно здійснити обрізку відмерлих гілок цих дерев для їх 

оздоровлення. Задля вдалого впровадження охоронних заходів щодо 

збереження та охорони старовікових рослин необхідне надання їм 

заповідного статусу. 

3. Для оптимізації стану паркового середовища у кожному ШЗП РО 

на законодавчих засадах необхідно запровадити науково обґрунтовані схеми 

функціонального зонування, яке чітко відмежує найбільш цінні локації 

деревних насаджень від надмірного рекреаційного навантаження. Також за 

можливості необхідно ширше розгорнути у визначних парках науково-

дослідні роботи, зокрема щодо режимів збереження колекцій видів 

деревних рослин. 
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біологічних наук, професора Т. Л. Андрієнко-Малюк (1938–2016 рр.). 2019. 

Вип. 3. С. 67–70.  

Тези наукових доповідей: 
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18. Покотилова К. Г. Конспект дендросозофлори штучних заповідних 
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рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки): 

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, с. Крути, Чернігівська 

область, 14–15 березня 2019 року: тези доповіді. Крути, 2019. С. 119–133.  

19. Покотилова К. Г. Вікові дендроавтохтони штучних заповідних 

парків Рівненської області у межах зони широколистяних лісів. Перспективи 

розвитку екосистемного менеджменту у лісовому комплексі та садово-

парковому господарстві: Міжнародна науково-практична конференція, 

м. Київ, 18–19 квітня 2019 року: тези доповіді. К., 2019. С. 110–111.  

20. Покотилова К. Г. Репрезентативність дендрофлори штучних 

заповідних парків Рівненської області. Дослідження лісових та урбанізованих 

екосистем для забезпечення сталого розвитку: Міжнародна науково-

практична конференція, м. Київ, 22 вересня 2020 року: тези доповіді. К., 2020, 

С. 104–105. 
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Додаток Б 

Конспект  

видів дендрофлори штучних заповідних парків Рівненської області 

 

Pinophyta 

Abies Mill. – ялиця. Pinaceae – соснові. 

1. Abies alba Mill. – ялиця біла. Д1. 

2. Abies balsamea (L.) Mill. – ялиця бальзамиста. Д3. 

3. Abies concolor Lindl. et Gord. – ялиця однобарвна.Д1. 

4. Abies holophylla Maxim. – ялиця цілолиста. Д1. 

5. Abies nordmaniana Ledeb. (Steven) Spach – ялиця Нордмана. Д1. 

6. Abies pinsapo Boiss. – ялиця пінсапо (іспанська). Д1. 

7. Abies sachaliensis Mast. – ялиця сахалінська. Д1. 

8. Abies sibirica Ledeb. – ялиця сибірська. Д1. 

Chamaecyparis Spach – кипарисовик. Cupressaceae – кипарисові. 

9. Chamaecyparis lawsoniana Parl. – кипарисовик Лавсона. Д1. 

10. Chamaecyparis pisifera (Sieb. et Zucc.) Endl. –  

кипарисовик горохоплодий. Д1. 

Cryptomeria D. Don – криптомерія. Cupressaceae – кипарисові. 

11. Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don. – криптомерія японська. Д1.  

Ginkgo L. – гінкго. Ginkgoaceae – гінкгові. 

12. Ginkgo biloba L. – гінкго дволопатеве. Д1. 

Juniperus L. – яловець. Cupressaceae – кипарисові. 

13. Juniperus chinensis L. – яловець китайський. Д3. 

14. Juniperus communis L. – яловець звичайний. Д4.  

15. Juniperus horizontalis Moench. – яловець горизонтальний. Чн. 

16. Juniperus rigida Sieb et Zucc. – яловець жорсткий. Д4. 

17. Juniperus sabina L. – яловець козацький. Чв.  

18. Juniperus squamata Buch.-Ham. ex D.Don. – яловець лускатий. Чс. 
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19. Juniperus virginiana L. – яловець віргінський. Д1. 

Larix Mill. – модрина. Pinaceae – соснові. 

20. Larix decidua Mill. – модрина хвоєопадаюча. Д1.  

21. Larix gmelinii (Rupr.) Kuzen. – модрина Гмеліна. Д1. 

22. Larix kaempferi (Lamb.) Carriere – модрина Кемпфера. Д1. 

23. Larix laricina (Du Roi) C. Koch –  

модрина модриново-американська. Д2. 

24. Larix polonica Racib. – модрина польська. Д1. 

25. Larix sibirica Ledeb. – модрина сибірська. Д1. 

Metasequoia Hu & W.C.Cheng – метасеквоя. Cupressaceae – кипарисові 

26. Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng. –  

метасеквоя бороздковошишкова. Д1. 

Picea A. Dietr. – ялина. Pinaceae – соснові. 

27. Piceaabies (L.) H.Karst.– ялина ялицева  

(європейська, звичайна). Д1. 

28. Picea engelmanii Parry ex Engelm. – ялина Енгельмана. Д1. 

29. Picea glauca (Moench.) Voss. – ялина сиза.Д1. 

30. Picea jezoensis (Siebold & Zucc.) Carriere – ялина аянська. Д1. 

31. Picea maximowiczii Regel ex Mast. – ялина Максимовича. Д1. 

32. Picea omorica (Pancic) Purk. – ялина оморійська. Д1. 

33. Picea pungens Engelm. – ялина колюча. Д1. 

34. Picea rubens Sarg. – ялина рубінова. Д1. 

35. Picea schrenkiana Fish. & C. A. Mey. – ялина Шренка. Д1. 

Pinus L. – сосна. Pinaceae – соснові. 

36. Pinus banksiana Lamb. – сосна Банкса. Д2. 

37. Pinus cembra L. – сосна європейська (кедрова європейська). Д1. 

38. Pinus densiflora Siebold & Zucc. – сосна рясношишкова. Д1. 

39. Pinus koraiensis Siebold & Zucc. – сосна корейська 

(кедрова корейська). Д1. 

40. Pinus monticola Douglas ex D. Don – сосна гірська. Д4. 

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2562738
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41. Pinus nigra J. F. Arnold – сосна чорна. Д1. 

42. Pinus pallasiana D.Don. – сосна Палласа (кримська). Д1. 

43. Pinus peuce Griseb. – сосна румелійська. Д1. 

44. Pinus rigida Mill. – сосна жорстка. Д1. 

45. Pinus sibirica DuTour – сосна сибірська (кедрова сибірська). Д1. 

46. Pinus strobus L. – сосна шишкувата. Д1. 

47. Pinus sylvestris L. – сосна лісова (звичайна). Д1. 

Platycladus Spach – широкогілочник. Cupressaceae – кипарисові. 

48. Platycladus orientalis (L.) Franco – широкогілочник східний. Д4. 

Pseudotsuga Carriere – дугласія. Pinaceae – соснові. 

49. Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco – Дугласія Мензіса. Д1. 

Taxus L. – тис. Taxaceae – тисові.  

50. Taxus baccata L. – тис ягідний. Д3. 

51. Taxus cuspidata Siebold & Zucc. – тис гострокінцевий. Д4. 

Thuja L. – туя. Cupressaceae – кипарисові. 

52. Thuja occidentalis L. – туя західна. Д1. 

53. Thuja plicata Donn ex D. Don – туя складчаста. Д1. 

54. Thuja standishii (Gordon) Carriere – туя Стендиша. Д2. 

Tsuga (Endl.) Carriere – тсуга. Pinaceae – соснові. 

55. Tsuga canadensis (L.) Carriere – тсуга канадська. Д1. 

 

Magnoliophyta 

Acer L. – клен. Sapindaceae – сапіндові. 

56. Acer campestre L. – клен польовий. Д2. 

57. Acer ginnala Maxim. – клен прирічковий. Д4. 

58. Acer heldreichii Orph. ex Boiss – клен Гельдзейха. Д4. 

59. Acer hyrcanum Fisch. & C.A.Mey. – клен гірканський. Д4. 

60. Acer monspessulanum L. – клен монпелійський. Д4. 

61. Acer negundo L. – клен негундовий. Д2. 

62. Acer platanoides L. – клен гостролистий. Д1. 
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63. Acer pseudoplatanus L. – клен несправжньоплатановий (явір). Д1. 

64. Acer saccharinum L. – клен цукристий. Д1. 

65. Acer Semenovii (Rgl. & Herd.) A. E. Murray – клен Семенова. Д4. 

66. Acer tataricum L. – клен татарський. Д4. 

67. Acer tegmentosum Maxim – клен покрівельний. Д4. 

Aesculus L. – гіркокаштан. Sapindaceae (Hippocastanaceae) –  

сапіндові (гіркокаштанові). 

68. Aesculus hippocastanum L. – гіркокаштан кінськокаштановий. Д1. 

69. Aesculus oktandra Marsh – гіркокаштан восьмитичинковий. Д1. 

Ailanthus Desf. – айлант. Simaroubaceae – симарубові. 

70. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle – айлант найвищий. Д1. 

Akebia Decne. – акебія. Lardizabalaceae – лардизабалієві. 

71. Akebia quinata (Houtt.) Decne. – акебія п’ятірна. Чс. 

Alnus Mill. – вільха. Betulaceae – березові. 

72. Alnus glutinosa (L.) P. Gaerth – вільха клейка. Д3. 

73. Alnus hirsuta (Spach) Rupr. – вільха пухнаста. Д3. 

74. Alnus incana (L.) Mocnch – вільха сіра. Д4. 

75. Alnus japonica (Thunb.) Steud – вільха японська. Д3. 

76. Alnus rubra Bong. – вільха червона. Д4. 

77. Alnus subcordata C. A. Mey. – вільха кавказька. Д2. 

Amelanchier Medik – ірговиця. Rosaceae – розові. 

78. Amelanchier ovalis Medik. – ірговиця круглолиста. Чв. 

79. Amelanchier canadensis (L.) Medik – ірговиця канадська. Д4. 

80. Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch. – ірговиця колосиста. Чс. 

Amorpha L. – безформниця. Fabaceae (Papilionaceae) –  

бобові (метеликові). 

81. Amorpha glabra Desf. ex Poir. – безформниця гола. Чв. 

Ampelopsis Michx. – виноградівник. Vitaceae – виноградові. 

82. Ampelopsis aconitifolia Bunge – виноградівник аконітолистий. Л. 

Aristolochia L. – хвилівник. Aristolochiaceae – хвилівникові. 
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83. Aristolochia macrophylla Lam. – хвилівник великолистий. Л. 

Armeniaca Mill. – Абрикоса.Rosaceae – розові. 

84. Armeniaca vulgaris Mill – абрикоса звичайна. Д4. 

Aronia Medik. – горобинка. Rosaceae – розові. 

85. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot – горобинка чорноплода. Чс. 

86. Aronia prunifolia (Marsh.) Rehd. – горобинка сливолиста. Чв. 

Berberis L. – барбарис. Berberidaceae – барбарисові. 

87. Berberis adrendtii – барбарис Арендта. Чс. 

88. Berberis amurensis Rирr. – барбарис амурський. Чс. 

89. Berberis aquifolium Pursh – барбарис гостролистий.  Чв. 

90. Berberis canadensis Mill. – барбарис канадський. Чс. 

91. Berberis chinensis Poir. – барбарис китайський. Чс. 

92. Berberis coreana Palib. – барбарис корейський. Чс. 

93. Berberis dielsiana Fedde. – барбарис Дільса. Чс. 

94. Berberis edgeworthiana C. K. Schneid. – барбарис Еджеворта. Чв. 

95. Berberis francisci-ferdinandi C.K.Schneid. –  

Барбарис Франциска-Фердинанда. Чв. 

96. Berberis morrisonensis Hayata. – брбарис Моррісона. Чс. 

97. Berberis nummularia Bge. – барбарис монетний. Чв. 

98. Berberis oblonga (Regel.) C.K.Schneid. – барбарис видовжений. Чс. 

99. Berberis poiretii C.K.Schneid. – барбарис Пуаре. Чс. 

100. Berberis sibirica Pall. – барбарис сибірський. Чн. 

101. Berberis thunbergii DC. – барбарис Тунберга. Чн. 

102. Berberis vulgaris L. – барбарис звичайний. Чс.  

Betula L. – береза. Betulaceae – березові. 

103. Betula albosinensis Burkill – береза білокитайська. Д1. 

104. Betula alleghaniensis Britton. – береза аллеганенська. Д3. 

105. Betula costata Trautv. – береза ребриста. Д1. 

106. Betula dahurica Pall. – береза даурська. Д2. 

107. Betula divaricata Ledeb. – береза розлога. Чс. 
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108. Betula ermanii Cham. – береза Ермана. Д3. 

109. Betula kenaica W.H.Evans – береза кенайська. Д4. 

110. Betula kirghisorum Sav.-Ryczg. – береза киргизька. Д4. 

111. Betula korshinskyi Litw. – береза Коржинського. Чв. 

112. Betula lenta L. – береза жорстка. Д2. 

113. Betula litwinowii Doluch. – береза Литвинова. Д4. 

114. Betula Maximowicziana Regel. – береза Максимовича. Д1. 

115. Betula microphylla Bunge – береза дрібнолиста. Чв. 

116. Betula nigra L. – береза чорна. Д1. 

117. Betula obscura Kotula – береза темна. Д4. 

118. Betula occidentalis Hook. – береза західна. Д4. 

119. Betula ovalifolia Rupr. – береза овальнолиста. Чв.  

120. Betula oycoviensis Besser – береза ойківська. Д4. 

121. Betula pamirica Litw. – береза памірська. Чв. 

122. Betula papyrifera Marshall – береза папероносна. Д1. 

123. Betula pendula Roth – береза повисла. Д3. 

124. Betula platyphylla Sukaczev – береза плосколиста. Д1. 

125. Betula populifolia Marsh. – береза тополелиста. Д4. 

126. Betula pubescens Ehrh. – береза пухнаста. Д3. 

127. Betula raddeana Trautv. – береза Радде. Д4. 

128. Betula schmidtii Regel – Береза Шмідта. Д1. 

129. Betula turkestanica Litv. – береза туркестанська. Д4. 

Buddleja L. – будлея. Scrophulariaceae (Buddlejaeae,Loganiaceae) –  

шорстколисті (будлеєві, логанієві). 

130. Buddleja alternifolia Maxim. – будлея черговолиста. Чв. 

131. Buddleja officinalis Maxim. – будлея лікарська. Чв. 

Buxus L. – букшпан. Buxaceae – самшитові. 

132. Buxus sempervirens L. – букшпан вічнозелений. Д4. 

Campsis Lour. – текома. Bignoniaceae – бігнонієві. 

133. Campsis radicans (L.) Seem. ex Bureau – текома укорінлива. Л. 
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Сaragana Fabr. – жовтоакаційка. Fabaceae (Papilionaceae) –  

бобові (метеликові). 

134. Сaragana arborescens Lam. – жовтоакаційка дерев’яниста Чв. 

135. Сaragana aurantiaca Kochne. – жовтоакаційка помаранчева. Чн. 

136. Сaragana boisii C. K. Schneid – жовтоакаційка Буа. Чн. 

137. Caragana erinacea Kom. – жовтоакаційка ерінацеподібна. Чс. 

138. Caragana tragacanthoides (Pall.) Poir. – жовтоакаційка 

трагаканатоподібна. Чв. 

Carpinus L. – граб. Betulaceae – березові. 

139. Carpinus betulus L. – граб березовий (звичайний). Д3. 

Carya Nutt. – карія. Juglandaceae – горіхові. 

140. Carya cordiformis (Wangenh.) K.Koch – карія серцеподібна. Д3. 

Castanea Mill. – каштан. Fagaceae – букові. 

141. Castanea sativa Mill. – каштан посівний. Д1. 

Catalpa Scop. – катальпа. Bignoniaceae – бігнонієві. 

142. Catalpa bignonioides Walt. – катальпа бігнонієподібна. Д4. 

143. Catalpa bungei C. A. Mey. – катальпа Бунге.  Д4. 

144. Catalpa fargesii Bureau – катальпа Фаргеза. Д3. 

145. Catalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm. – 

катальпа гарна. Д1. 

Celastrus L. – деревогубець. Celastraceae – деревогубні. 

146. Celastrus orbiculatus Thunb. – деревогубець округлений. Л. 

Celtis L. – каркас. Cannabaceae – конопляні. 

147. Celtis australis L. – каркас південний. Д2. 

148. Celtis occidentalis L. – каркас західний. Д1. 

Cerasus Mill. – вишня. Rosaceae – розові. 

149. Cerasus besseyi (L.H.Bailey) Smyth – вишня Бессея. Чн. 

150. Cerasus mahaleb (L.) Mill. – вишня магалебська. Д4. 

151. Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall. ex T.T. Yu & C.L. Li –  

вишня повстиста. Чс. 
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152. Cerasus vulgaris Mill. – вишня звичайна. Д4. 

Cercidiphyllum Sieb. et Zucc – багрянник.  

Cercidiphyllaceae –  багрянникові. 

153. Cercidiphyllum japonicum Siebold & Zucc. ex J.J.Hoffm. & 

J.H.Schult.bis – багрянник японський. Д4. 

Cercis L. – юдо-дерево. Fabaceae (Caesalpiniacaea) –  

бобові (цезальпінієві). 

154. Cercis canadensis L. – юдо-дерево канадське. Д3. 

155. Cercis chinensis Bunge – юдо-дерево японське. Д3. 

Chaenomeles Lindl. – айвовик. Rosaceae – розові. 

156. Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach –  

айвовик японський. Чн. 

Cladrastis Raf. – кладрастис. Fabaceae(Leguminosae) – бобові. 

157. Cladrastis kentukeaRudd.– кладрастис кентуккський. Д4. 

Colutea L. – міхурниця. Fabaceae (Papilionaceae) – бобові (метеликові). 

158. Colutea gracilis Freyn & Sint. ex Freyn – міхурниця струнка. Чв. 

159. Colutea orientalis Mill. – міхурниця східна. Чс. 

Cornus L. – дерен. Cornaceae – деренові. 

160. Cornus alba L. – дерен білий. Чв. 

161. Cornus asperifolia Michx. – дерен шорстколистий. Чв. 

162. Cornus australis (C. A. Meyer) Pojark. ex Grossh. –  

дерен південний. Чв. 

163. Cornus bretschneideri L. Henry – дерен Бретшнейдера. Чв. 

164. Cornus foemina Mill. – дерен жіночий. Д4. 

165. Cornus iberica Woronow – дерен грузинський. Чв. 

166. Cornus mas L. – дерен звичайний. Д4. 

167. Cornus oblique Ref. – дерен косий. Чв. 

168. Cornus sanguinea L. – дерен криваво-червоний. Чс. 

169. Cornus sericea L. – дерен шовковистий. Чс. 

Corylus L. – ліщина. Betulaceae – березові. 
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170. Corylus avellana L. – ліщина звичайна. Чв. 

171. Corylus colurna L. – ліщина горіхова. Чс. 

172. Corylus heterophylla Fisch. ex Tautv. – ліщина різнолиста. Чв.  

Cotinus Mill. – рай-дерево. Anacardiaceae – фісташкові. 

173. Cotinus coggygria Scop. – рай-дерево шкірясте. Д4. 

Cotoneaster Medik. – кизильник. Rosaceae – розові. 

174. Cotoneaster horizontalis Decaisne – кизильник горизонтальний. Чн. 

175. Cotoneaster lucidus Schltdl. – кизильник блискучий. Чв. 

Crataegus Tourn. ex L. – глід. Rosaceae – розові. 

176. Crataegus altaica (Lound) Lange – глід алтайський. Д4. 

177. Crataegus Arnoldiana Sarg. – глід Арнольда. Д4. 

178. Crataegus atrofusca (Steven ex K.Koch) Kassumova –  

глід темнобурий. Д4. 

179. Crataegus chlorocarpa Lenne et K. Koch – глід зеленоплодий. Чв. 

180. Crataegus chlorosarca Maxim. – глід зеленовузлий. Д4. 

181. Crataegus coccinea L. – глід яскраво-червоний. Д4. 

182. Crataegus crus-galli L. – глід півнячо-ніжковий. Д4. 

183. Crataegus dahurica Koehne ex C. K. Schneid. – глід даурський. Д4. 

184. Crataegus ellwangeriana Sarg. –глід Ельвагнера. Д4. 

185. Crataegus flabellata (Bosc ex Spach) Rydb. – глід віяловий. Чв. 

186. Crataegus holmesiana Ashe – глід Голмса. Д4. 

187. Crataegus macracantha Lodd. ex loudon. –  

глід великоколючковий.Чс. 

188. Crataegus Maximowiczii C. K. Schneid. – глід Максимовича. Д4. 

189. Crataegus monogyna Jacq. – глід одностовпчиковий. Д4. 

190. Crataegus pinnatifida Bunge – глід пірчастий. Чв. 

191. Crataegus putnamiana Sarg. – глід путнаміна. Д4. 

192. Crataegus rhipidophylla Gand. – глід віялолистий. Д4. 

Cydonia Mill. – айва. Rosaceae – розові. 

193. Cydonia oblonga Mill. – айва видовжена. Д4. 
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Deutzia Thunb. – живолистниця. Hydrangeaceae – гортензієві. 

194. Deutzia crenata Siebold & Zucc. – живолистниця зарубчаста. Чв. 

195. Deutzia purpurascens (Franch. ex L.Henry) Rehder –  

живолистниця пурпурна. Чс. 

196. Deutzia scabra Thunb. – живолистниця шорстка. Чс. 

Diervilla Mill. – дієрвіла. Caprifoliaceae (Diervillaceae) –  

жимолостеві (дієрвілієві). 

197. Diervilla lonicera Mill. – дієрвіла лоніцера.Чн. 

Elaegnus L. – маслинка. Elaegnaceae – маслинкові (лохові). 

198. Elaegnus angustifolia L. – маслинка вузьколиста. Д4. 

199. Elaeagnus multiflora Thunb. – маслинка багатоквіткова. Д4. 

200. Elaeagnus rhamnoides (L.) A.Nelson –  

маслинка крушиноподібна. Д4. 

201. Elaeagnus umbellata Thunb. – маслинка парасолькова. Д4. 

Euonymus L. – бруслина. Celastraceae – деревогубні. 

202. Euonymus americanus L. – бруслина американська. Чс. 

203. Euonymus europaea L. – бруслина європейська. Д4. 

204. Euonymus fortunae (Turcz.) Hend.-Mazz. – бруслина Форчуна. Чв. 

205. Euonymus maackii Rupr. – бруслина Маака. Д4. 

206. Euonymus nana M. Bieb. – бруслина карликова. Чн. 

207. Euonymus verrucosa Scop. – бруслина бородавчаста. Чс. 

Exochorda Lindl.– перлистка. Rosaceae – розові. 

208. Exochorda racemosa (Lindl.) Rehder – перлистка китицева. Чв. 

Fagus L. – бук. Fagaceae – букові. 

209. Fagus orientalis Lipsky – бук східний. Д1. 

210. Fagus sylvatica L. – бук лісовий (звичайний). Д1. 

Flueggea Wild. – флюгея. Phyllanthaceae – філлантові. 

211. Flueggea suffruticosa (Pall.) Baill. – флюгея чагарничкова. Чв. 

Forsythia Vahl – жовтодзвінка. Oleaceae – маслинові. 

212. Forsythia europaea Degen et Bald. – жовтодзвінка європейська. Чс. 
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213. Forsythia giraldiana Lingelsh – жовтодзвінка Жиральда. Чс. 

214. Forsythia ovata Nakai – жовтодзвінка овальна. Чс. 

215. Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl. – жовтодзвінка звисаюча. Чв. 

Frangula Mill. – крушина. Rhamnaceae – жостерові. 

216. Frangula alnus Mill. – крушина вільхоподібна. Д4. 

Fraxinus L. – ясен. Oleaceae – маслинові. 

217. Fraxinus americana L. – ясен американський. Д1. 

218. Fraxinus excelsior L. – ясен звичайний. Д1. 

219. Fraxinus nigra Marshall – ясен чорний. Д4. 

220. Fraxinus quadrangulata Michx. – ясен чотиригранний. Д4. 

221. Fraxinus ornus L. – ясен білий. Д1. 

222. Fraxinus pennsylvanica Marshall – ясен пенсильванський. Д1. 

Genista L. – дрік. Fabaceae (Leguminosae, Papilionaceae) –  

бобові (метеликові). 

223. Genista tinctorica L. – дрік фарбувальний (красильний). Чн. 

Gleditsia L. – терновітниця. Fabaceae (Leguminosae) –  

бобові (метеликові). 

224. Gleditsia aquatica Marsh. – терновітниця водяна. Д4. 

225. Gleditsia ferox Desf. – терновітниця страхітлива. Д4. 

226. Gleditsia sinensis Lam. – терновітниця китайська. Д4. 

227. Gleditsia texana Sarg. –терновітниця техаська. Д2. 

228. Gleditsia triacanthos L. – терновітниця триколючкова. Д1.  

Gymnocladus Lam. – гологілочник. Fabaceae (Caesalpiniaceae) –  

бобові (цезальпінієві). 

229. Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch – гологілочник дводомний. Д1. 

Hamamelis Gronov. ex L. – чарівногоріх. Hamamelidaceae – 

чарівногоріхові. 

230. Hamamelis virginiana L. – чарівногоріх віргінський. Чс. 

Hedera L. – плющ. Araliaceae – аралієві. 

231. Hedera helix L. – плющ звичайний. Л. 
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Hibiscus L. – китай-роза. Malvaceae – мальвові. 

232. Hibiscus syriacus L. – китай-роза сирійська. Чв. 

Hydrangea L. – гортензія. Hydrangeaceae – гортензієві. 

233. Hydrangea arborescens L. – гортензія дерев’яниста. Чв. 

Juglans L. – горіх. Juglandaceae – горіхові. 

234. Juglans ailantifolia Carriere – горіх айлантолистий. Д3. 

235. Juglans cinerea L. – горіх попелястий. Д1. 

236. Juglans major (Torr.) A. Heller – горіх великий. Д3. 

237. Juglans mandshurica Maxim. – горіх маньчжурський. Д1. 

238. Juglans nigra L. – горіх чорний. Д1. 

239. Juglans regia L. – горіх королівський (грецький, волоський). Д1. 

Koelreuteria Laxm. – печериця. Sapindaceae – сапіндові. 

240. Koelreuteria paniculata Laxm. – печериця волотева. Чв. 

Kolkwitzia Graebn. – кольквіція. Caprifoliaceae – жимолостеві. 

241. Kolkwitzia amabilis Graebn. – кольквіція приємна. Чв. 

Laburnum Medic. – бобовик. Fabaceae (Papilionaceae) –  

бобові (метеликові).  

242. Laburnum anagyroides Medic. – бобовик анагіроподібний. Д4. 

Lespedeza Michx. – леспедеца. Fabaceae (Papilionaceae) –  

бобові (метеликові). 

243. Lespedeza bicolor Turcz. – леспедеца двобарвна. Чс. 

Ligustrum L. – бирючина. Oleaceae – маслинові. 

244. Ligustrum ibota Siebold – бирючина Ібота. Чв. 

Liriodendron L. – тюльпанник. Magnoliaceae – магнолієві. 

245. Liriodendron tulipifera L. – тюльпанник тюльпаноносний. Д1. 

Lonicera L. – жимолость. Caprifoliaceae – жимолостеві. 

246. Lonicera caprifolium L. – жимолость капріфоль. Чв. 

247. Lonicera chrysantha Turcz. ex Ledeb. –  

жимолость золотистотичинкова. Чс. 

248. Lonicera ciliosa (Pursh) Poir. ex DC. – жимолость війчаста. Л. 



171 

 

249. Lonicera ferdinandii Franch. – жимолость Фердинанда. Чв. 

250. Lonicera tatarica L. – жимолость татарська. Чв. 

251. Lonicera xylosteum L. – жимолость звичайна. Чс. 

Maackia Rupr. et Maxim – маакія. Fabaceae (Papilionaceae) – бобові 

(метеликові). 

252. Maackia amurensis Rupr. – маакія амурська. Д2. 

MacluraNutt. – адам-яблуко. Moraceae – тутові. 

253. Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid –  

адам-яблуко яблуконосне. Д2. 

Magnolia L.– магнолія. Magnoliaceae – магнолієві.  

254. Magnolia kobus DC. – магнолія Кобус. Д3. 

255. Magnolia stellata (Siebold & Zucc.) Maxim. –  

магнолія зірчаста. Д4. 

Malus P. Mill. – яблуня. Rosaceae – розові.  

256. Malus baccata (L.) Borkh. – яблуня ягідна. Д4. 

257. Malus domestica Borkh. – яблуня домашня. Д4. 

258. Malus fusca (Raf.) C. K. Schneid – яблуня бура. Д4. 

259. Malus pallasiana Juz. – яблуня Паласса. Д4. 

260. Malus sylvestris (L.) Mill. – яблуня лісова. Д4. 

261. Malus zumi (Matsum.) Rehder – яблуня Цумі.  Д4. 

MenispermumL. – місяценасінник. Menispermaceae – меніспермові.  

262. Menispermum dauricum DC. – місяценасінник даурський. Чв. 

Mespilus L. – мушмула. Rosaceae – розові.  

263. Mespilus germanica L. – мушмула німецька (звичайна). Д4. 

Morus L. – шовковиця. Moraceae – тутові.  

264. Morus alba L. – шовковиця біла. Д3. 

265. Morus australis Poir. – шовковиця австралійська. Д4. 

266. Morus nigra L. – шовковиця чорна. Д3. 

Paeonia L. – півонія. Paeoniaceae – півонієві. 

267. Paeonia suffruticosa Andrews – півонія чагарничкова. Чс. 
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Parthenocissus Planch. – діво-виноград. Vitaceae – виноградові. 

268. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. –  

діво-виноград п’ятилистий.  Л. 

Pentaphylloides Duhamel – п’ятилист. Rosaceae – розові.  

269. Pentaphylloides davurica Ikonn. – п’ятилист маньчжурський. Чн. 

Phellodendron Rupr. – оксамитник. Rutaceae – рутові.  

270. Phellodendron amurense Rupr. – оксамитник амурський. Д4. 

271. Phellodendron japonicum Maxim. – оксамитник японський. Д4. 

272. Phellodendron sachalinensis (F. Schmidt) Sarg. –  

оксамитник сахалінський. Д3. 

Philadelphus L. – філадельфус. Hydrangeaceae – гортензієві. 

273. Philadelphus brachybotrys (Koehne) Koehne –  

філадельфус короткокитицевий. Чв. 

274. Philadelphus californicus Benth. – філадельфус каліфорнійський. 

Чв. 

275. Philadelphus coronarius L. – філадельфус вінцевий. Чв. 

276. Philadelphus delavayi L. Henry – філадельфус Делавая. Чв. 

277. Philadelphus grandiflorus Willd. – філадельфус великоквітковий. 

Чв. 

278. Philadelphus pekinensis Rupr. – філадельфус пекінський. Чн. 

279. Philadelphus pubescens Loisel. – філадельфус опушений. Чв. 

280. Philadelphus schrenkii Rupr. – філадельфус Шренка. Чс. 

281. Philadelphus sericanthus Koehne –  

філадельфус шовковитичинковий. Чн. 

282. Philadelphus subcanus Koehne – філадельфус напівсивий. Чв. 

283. Philadelphus tenuifolius Rupr. – філадельфус тонколистий Чс. 

Physocarpus (Cambess.) Raf – пухироплідник. Rosaceae – розові. 

284. Physocarpus amurensis (Maxim.) Maxim. –  

пухироплідник амурський.  Чс. 

285. Physocarpus capitatus (Pursh) Kuntze. –  
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пухироплідник головчастий. Чн. 

286. Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. –  

пухироплідник калинолистий. Чв. 

287. Physocarpus ribesifolius Kom. – пухироплідник смердючий. Чс. 

Platanus L. – платан. Platanaceae – платанові.  

288. Platanus occidentalis L. – платан західний. Д1. 

289. Platanus orientalis L. – платан східний. Д1. 

Populus L. – тополя. Salicaceae – вербові.  

290. Populus alba L. – тополя біла. Д1. 

291. Populus nigra L. – тополя чорна. Д1. 

292. Populus simonii Carriere – тополя Сімона. Д2. 

293. Populus tremula L. – тополя тремтяча. Д2. 

294. Populus trichocarpa Torr. & A. Gray ex Hook. –  

тополя волосистоплода. Д1. 

Prunus Mill. – слива. Rosaceae – розові.  

295. Prunus avium (L.) L. – слива пташина. Д4. 

296. Prunus cerasifera Ehrh. – слива вишньоносна. Д3. 

297. Prunus cocomilia Ten – слива розлога. Д4. 

298. Prunus grayana Maxim. – слива Грея. Д4. 

299. Prunus jacquemontii Hook.f. – слива Жаквемонта. Чс. 

300. Prunus japonica L. – слива японська. Чс. 

301. Prunus maackii Rupr. – слива Маака. Д4. 

302. Prunus mahaleb L. – слива магалебська. Д4. 

303. Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne – слива маньчжурська. Д4. 

304. Prunus padus L. – слива черемхова. Д4. 

305. Prunus pensylvanica L.f. – слива пенсильванська. Д4. 

306. Prunus serotina Ehrh. – слива пізня. Д1. 

307. Prunus spinosa L. – слива колюча. Д4. 

308. Prunus virginiana L. – слива віргінська. Д4. 

Ptelea L. – в’язовиця. Rutaceae – рутові.  
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309. Ptelea serrata Small. – в’язовиця пилчаста. Чв. 

310. Ptelea trifoliata L. – в’язовиця трилиста. Чв. 

Pterocarya Nutt. ex Moq. – лапина. Juglandaceae – горіхові.  

311. Pterocarya pterocarpa Kunth. ex I. Iljinsk. – лапина 

крилатоплода.Д1. 

312. Pterocarya stenoptera C. DC. – лапина вузькокрила. Д1. 

Pyracantha M. Roehm – піроканта. Rosaceae – розові.  

313. Pyracantha coccinea M. Roem – піроканта яскраво-червона. Чн. 

Pyrus L. – груша. Rosaceae – розові.  

314. Pyrus betulifolia Bunge – груша березолиста. Д4. 

315. Pyrus calleryana Decne. – груша Kаллера. Д3. 

316. Pyrus communis L. – груша домашня. Д3. 

317. Pyrus elaeagnifolia Pall. – груша маслинколиста. Д4. 

318. Pyrus ussuriensis Maxim. ex Rupr. – груша усурійська. Д4. 

Quercus L. – дуб. Fabaceae – букові.  

319. Quercus castaneifolia C. A. Mey. – дуб каштанолистий. Д1. 

320. Quercus dentata Thunb. – дуб зубчастий.  Д3. 

321. Quercus hartwissiana Steven – дуб Гартвісса. Д1. 

322. Quercus imbricaria Michx. – дуб черепитчастий.  Д3. 

323. Quercus libani G. Oliver – дуб ліванський.  Д4. 

324. Quercus macranthera Fisch. & C. A. Mey.ex Hohen. –  

дуб великопиляковий. Д2. 

325. Quercus palustris Muench – дуб болотний. Д1. 

326. Quercus petraea Liebl. – дуб скельний.  Д1. 

327. Quercus pubescens Willd. – дуб пухнастий. Д1. 

328. Quercus robur L. – дуб звичайний. Д1. 

329. Quercus rubra L – дуб червоний. Д1. 

Rhamnus L. – жостір. Rhamnaceae – жостерові.  

330. Rhamnus cathartica L. – жостір проносний. Д4. 

331. Rhamnus ussuriensis J. J. Vassil – жостір усурійський. Чс. 
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Rhododendron L. – рододендрон. Ericaceae – вересові.  

332. Rhododendron luteum Sweet. – рододендрон жовтий. Чв. 

333. Rhododendron ponticum L. – рододендрон понтійський. Чв. 

334. Rhododendron schlippenbachii Maxim. –  

рододендрон Шліппенбаха. Чн. 

Rhodotypos Siebold & Zucc. – розовик. Rosaceae – розові. 

335. Rhodotypos scandens (Thunbs.) Makino – розовик виткий.  Чс. 

Rhus L. – сумах. Anacardiaceae – фісташкові.  

336. Rhus trilobata Nutt. – сумах трилопатевий. Чс. 

337. Rhus typhina L. – сумах рогозовий. Д4. 

Ribes L. – смородина. Grossulariaceae – агрусові. 

338. Ribes alpinum L. – смородина альпійська. Чн. 

339. Ribes aureum Pursh – смородина золотава. Чс. 

340. Ribes diacanthum Pall. – смородина двошипова. Чс. 

341. Ribes komarovii Pojark. – смородина Комарова. Чс. 

342. Ribes manshuricum Kom. – смородина маньчжурська. Чс. 

343. Ribes nigrum L. – смородина чорна. Чс. 

344. Ribes rubrum L. – смородина червона. Чс. 

Robinia L. – робінія. Fabaceae (Papilionaceae) – бобові (метеликові).  

345. Robinia neomexicana A. Grey – робінія новомексиканська. Чс. 

346. Robinia pseudoacacia L. – робінія несправжньоакацієва. Д1. 

347. Robinia viscosa Vent. – робінія клейка. Д4. 

Rosa L. – троянда. Rosaceae – розові.  

348. Rosa banksiae R.Br. – троянда Банкса. Чв. 

349. Rosa canina L. – троянда собача. Чв. 

350. Rosa koreana Kom. – троянда корейська. Чн. 

351. Rosa majalis Herrm. – троянда травнева. Чс. 

352. Rosa rugosa Thunb. – троянда зморшкувата. Чс. 

353. Rosa spinosissima L. – троянда найболючіша.  Чн. 
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Rubus L. – ожина. Rosaceae – розові.  

354. Rubus caesius L. – ожина сиза (звичайна). Чн. 

Salix L. – верба. Salicaceae – вербові. 

355. Salix acutifolia Willd. – верба гостролиста. Д4. 

356. Salix alba L. – верба біла. Д1. 

357. Salix aurita L. – верба вухата. Чс. 

358. Salix babylonica L. – верба вавилонська. Д4. 

359. Salix bebbiana Sarg. – верба Бебба. Чв. 

360. Salix caprea L. – верба козяча.  Д4. 

361. Salix fragilis L. – верба ламка. Д3. 

362. Salix pentandra L. – верба п’ятитичинкова. Д4. 

363. Salix purpurea L. – верба пурпурова. Д4. 

364. Salix rosmarinifolia L. – верба розмаринолиста. Чс. 

365. Salix rossica Nas. – верба руська. Чс. 

366. Salix triandra L. – верба тритичинкова. Д4. 

367. Salix viminalis L. – верба прутоподібна. Чв. 

Sambucus L. – бузина. Adoxaceae (Caprifoliaceae, Sambucaceae) – 

адаксові (жимолостеві, бузинові).  

368. Sambucus nigra L. – бузина чорна. Чв. 

369. Sambucus racemosa L. – бузина червона. Чв. 

Sibiraea Maxim. – сибірка. Rosaceae – розові.  

370. Sibiraea laevigata (L.) Maxim. – сибірка гладенька. Чн. 

Sorbaria (Ser.) A. Maxim. – горобинниця. Rosaceae – розові.  

371. Sorbaria kirilowii (Regel & Tiling) Maxim. –  

горобинниця Кирилова. Чв. 

372. Sorbaria sorbifolia (L.) A. Braun – горобинниця горобинолиста. 

Чв. 

Sorbus L. – горобина. Rosaceae – розові.  

373. Sorbus alnifolia (Siebold & Zucc.) K.Koch – горобина вільхолиста. 

Д3. 
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374. Sorbus americana Marshall – горобина американська. Д4. 

375. Sorbus aria (Hedl.) Krylov – горобина арія. Д4. 

376. Sorbus aucuparia L. – горобина звичайна. Д4. 

377. Sorbus graeca (Spach) Lodd. ex Schauer. – горобина грецька. Д4. 

378. Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers. – горобина проміжна. Д4. 

379. Sorbus mougeotii Soy.-Will. & Gord. – горобина Моугеота. Д4. 

380. Sorbus torminalis (L.) Crantz – горобина берека. Д3. 

Spiraea L. – таволга. Rosaceae – розові.  

381. Spiraea alba Du Roi – таволга біла. Чс. 

382. Spiraea betulifolia Pall. – таволга березолиста. Чн. 

383. Spiraea chamaedryfolia L. – таволга дібровнолиста. Чс. 

384. Spiraea crenata L. – таволга зарубчаста.  Чн. 

385. Spiraea douglasii Hook. – таволга Дугласа. Чн. 

386. Spiraea flexuosa Fisch. ex Cambess. – таволга хвиляста. Чн. 

387. Spiraea hyperecifolia L. – таволга звіробоєлиста. Чн. 

388. Spiraea japonica L.f. – таволга японська. Чс. 

389. Spiraea longigemmis Maxim. – таволга довгобрунькова. Чн. 

390. Spiraea media F. Schmidt – таволга середня. Чн. 

391. Spiraea miyabei Koidz. – таволга Міябе.  Чн. 

392. Spiraea mongolica Maxim. – таволга Монгольська. Чс. 

393. Spiraea nipponica Maxim. – таволга ніпонська. Чс. 

394. Spiraea pubescens Turcz. – таволга пухнаста. Чн. 

395. Spiraea salicifolia L. – таволга верболиста.Чс. 

396. Spiraea sargentiana Rehder – таволга Саржента. Чн. 

397. Spiraea tomentosa L. – таволга повстиста. Чс. 

398. Spiraea trilobata L. – таволга трилопатева. Чн. 

399. Spiraea wilsonii Duthie ex J. H. Veitch – таволга Вільсона. Чс. 

Staphylea L. – клокичка. Staphyleaceae – сапіндові.  

400. Staphylea pinnata L. – клокичка пірчаста. Чв. 

401. Staphylea trifolia L. – клокичка трилиста. Д4. 
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Stephanandra Siebold & Zucc. – стефанандра. Rosaceae – розові. 

402. Stephanandra incisa (Thunb.) Zabel – стефанандра надрізанолиста. 

Чс. 

403. Stephanandra tanakae Franch. & Sav. –стефанандра Танаки. Чс. 

Styphnolobium Schott – стинофлобій. Fabaceae (Papilionaceae) – бобові  

(метеликові). 

404. Styphnolobium japonicum (L.) Schott – стифнолобій японський.  

Д2. 

Symphoricarpos Duhamel – зрослоплідник. Caprifoliaceae – 

жимолостеві. 

405. Symphoricarpos albus (L.) S.F. Blake – зрослоплідник білий. Чс. 

406. Symphoricarpos occidentalis Hook. – зрослоплідник західний. Чс. 

Syringa L. – бузок. Oleaceae – маслинові.  

407. Syringa amurensis Rupr. – бузок амурський. Д3. 

408. Syringa emodi Wall. ex Royle – бузок Емода. Чв. 

409. Syringa josikaea J.Jacq. ex Rchb.f. – бузок угорський. Чв. 

410. Syringa komarowii C. K. Schneid. – бузок пониклий Комарова. Чв. 

411. Syringa oblata Lindl. – бузок облатковий. Чв. 

412. Syringa pinetorum W.W.Sm. – бузок хвойнолісовий. Чв. 

413. Syringa pubescens Turcz. – бузок пухнастий. Чс. 

414. Syringa reticulata (Blume) H. Hara – бузок сітчастий. Д3. 

415. Syringa tomentella Bureau & Franch. – бузок повстистуватий. Чв. 

416. Syringa veluntina Kom. – бузок бархатний. Чв. 

417. Syringa villosa C. K. Schneid. – бузок волохатий. Чв. 

418. Syringa vulgaris L. – бузок звичайний Д4. 

419. Syringa wolfii C. K. Schneid. – бузок Вольфа. Чв. 

Tamarix L. – бождерево. Tamaricaceae – тамариксові.  

420. Tamarix laxa Willd. – бождерево пухке. Чв. 

Tilia L. – липа. Malvaceae – мальвові. 

421. Tilia americana L. – липа американська. Д1. 

http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Rosaceae/
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422. Tilia amurensis Rupr. – липа амурська. Д1. 

423. Tilia cordata Mill. – липа серцелиста (дрібнолиста).  Д1. 

424. Tilia mandshurica Rupr. & Maxim. – липа маньчжурська. Д4. 

425. Tilia mongolica Maxim. – липа монгольська. Д4. 

426. Tilia tomentosa Moench. – липа повстиста. Д1. 

Toxicodendron (Tourn.) Mill. – деревотруй. Anacardiaceae – 

анакардієві.  

427. Toxicodendron radicans (L.) Kuntze – деревотруй повзучий. Л. 

Ulmus L. – в’яз. Ulmaceae – в’язові. 

428. Ulmus glabra Huds. – в’яз шорсткий.  Д1. 

429. Ulmus laciniata (Trautv.) Mayr – в’яз мереживний. Д1. 

430. Ulmus laevis Pall. – в’яз гладкий. Д1. 

431. Ulmus minor Mill. – в’яз малий. Д1. 

432. Ulmus parviflora Jacq. – в’яз дрібноквітковий. Д4. 

Viburnum L. – калина. Adoxaceae (Caprifoliaceae, Viburnaceae) – 

адаксові (жимолостеві, калинові).  

433. Viburnum lantana L. – калина гордовина. Чв. 

434. Viburnum lentago L. – калина Лентаго. Чв. 

435. Viburnum opulus L. – калина звичайна. Чв. 

436. Viburnum rhytidophyllum Hemsl. – калина зморщенолиста. Чв. 

437. Viburnum sargentii Koehne – калина Саржента.  Чв. 

438. Viburnum trilobum Marshall – калина трилопатева. Чв. 

Vitis L. – виноград. Vitaceae – виноградові. 

439. Vitis amurensis Rupr. – виноград амурський. Л. 

440. Vitis vinifera L. – виноград виноносний. Л. 

441. Vitis vulpina L. – виноград лисячий. Л. 

Weigela Thunb. – вейгела. Caprifoliaceae (Diervillaceae) – жимолостеві 

(дієрвілієві).  

442. Weigela decora (Nakai) Nakai – вейгела безкора. Чс. 

443. Weigela floribunds (Zuebold. &Zucc.) K. Koch. –  
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вейгела густоквітуча. Чс. 

444. Weigela praecox (Lemoine) Bailey – вейгела рання. Чн. 

Zanthoxylum L. – жовтодревець. Rutaceae – рутові.  

445. Zanthoxylum armatum DC. – жовтодревець тернистий. Чв. 

Zelkova Spach – дзельква. Ulmaceae – в’язові.  

446. Zelkova carpinifolia (Pall.) K. Koch – дзельква граблиста. Д1. 
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