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УДК 712.4:502.7 

ЕЛЕМЕНТИ ФІТОЦЕНОДИЗАЙНУ  

У БОТАНІЧНИХ САДАХ ЕКВАДОРУ 
 

Є.І. Берегута, аспірант
*
 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Суть фітоценодизайну полягає у поєднанні видів декоративних рослин у 

фітокомпозиції як фітоценотичні системи. Застосування тих чи інших прийомів 

і елементів фітоценодизайну залежить від багатьох факторів: розмірів та типів 

об'єктів, часу створення та популярності прийомів і стилів, нераціональні 

традиції та вподобання тощо. 

Мережа ботанічних садів Еквадору охоплює дев'ять установ, дві з яких по 

факту є більше пам‘ятками природи (етноботанічний педагогічний парк 

Омаере, ботанічний сад «Лас Орхідеас»), на території яких зростає тільки 

природна рослинність джунглів. Для всіх інших ботанічних садів Еквадору 

характерна велика кількість стрижених елементів: бордюрів, топіаріїв тощо. За 

часом створення всі ботанічні сади Еквадору можна поділити на дві групи: ті 

що були створені у кінці ХІХ - першій половини ХХ століття (ботанічний сад 

«Аточа-Ла Лірія», ботанічний сад імені Рейнальдо Еспіноса) та ті, які 

формувалися наприкінці ХХ століття (ботанічний сад отця Хуліо Марреро, 

ботанічний сад Гуаякіля, ботанічний сад Кіто, ботанічний сад Портов‘єхо та 

тропічний сад Есмеральдас.  Для першої групи характерні гаї та масиви, що 

були створенні за таксономічним або екологічними принципами. Для другої 

групи характерні солітери та групи, що були створені за таксономічним 

принципом. 

Також нами було помічено, що алейні посадки зустрічаються тільки у 

ботанічних садах, що мають площу більше 10 га (ботанічний сад ―Аточа-Ла 

Лірія‖ та ботанічний сад отця Хуліо Марреро). На відміну від українських 

ботанічних садів, де цей тип насаджень зустрічається у на кожному об‘єкті.  

 

 
                                                 
*
 Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Попович С.Ю. 
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УДК 712.4:630*5:351.777.8:658.512  

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ОБ’ЄКТІВ САДОВО-ПАРКОВОГО 

ГОСПОДАРСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Д.І. Бідолах, кандидат сільськогосподарських наук  

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

 

В умовах прискорення темпів урбанізації з одночасним погіршенням 

екологічної ситуації в населених пунктах України особливої уваги потребують 

зелені насадження. Для збереження їх декоративності, екологічної ефективності 

та стійкості до несприятливих умов все більшого значення набуває своєчасна та 

достовірна оцінка стану об‘єктів садово-паркового господарства (СПГ).  Вона є 

неможливою без здійснення своєчасної інвентаризації зелених насаджень, яка 

проводиться у відповідності до Інструкції з технічної інвентаризації зелених 

насаджень 2001 року (Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень 

у містах і селищах міського типу України, 2001) зі змінами 2007 року (Зміни до 

Інструкції з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах 

міського типу України, 2007). З моменту останніх змін, використання сучасних 

технологій та комп‘ютерних засобів досліджень надали нових можливостей 

щодо методів отримання, збереження, інтерпретації, моделювання та 

представлення інформації про стан зелених насаджень.  

Вивчення типології міжнародних досліджень щодо методів інвентаризації 

міських насаджень свідчить, що останніми роками все більше уваги 

приділяється питанням використання сучасних технологій (Nielsen et al.: 

Review of Urban Tree Inventory Methods Used to Collect Data at Single-Tree Level, 

2014). При цьому науковці погоджуються стосовно перспективи розвитку таких 

методів досліджень для інвентаризації об‘єктів СПГ як: використання 

матеріалів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ); застосування сучасних 

приладів (інструменти для таксації, геодезичні прилади, пристрої глобального 

позиціювання (GPS) та ін.); вдосконалення системи обліку та опрацювання 

отриманої інформації, а також створення реєстрів та баз даних зелених 
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насаджень; використання геоінформаційних систем (ГІС) для просторової 

інтерпретації та візуалізації результатів інвентаризації. 

Виходячи із загального напряму розвитку наукових досліджень за 

вищезгаданою тематикою нами було здійснено перевірку можливостей 

застосування сучасних технологій для вдосконалення існуючої методики 

інвентаризації  на прикладі об‘єктів СПГ в західному регіоні України. При 

цьому, для підвищення якості та інформативності робіт, проводився 

подеревний облік рослин з використанням GPS-технологій для визначення їх 

координат та для закріплення характерних точок місцевості. Встановлено, що 

точність GPS-інвентаризації залежить від технічних характеристик приймача, 

атмосферних явищ, зімкнутості деревної рослинності та методу роботи. Для 

уточнення, коригування та подальшого опрацювання матеріалів інвентаризації 

використовувалась ГІС (ArcGis 9.2), яка дає змогу створювати геобазу 

просторових даних з їх атрибутивною інформацією на матеріалах ДЗЗ. Її 

візуалізація в програмах комп‘ютерного моделювання (RLA 2016) надає нові 

можливості щодо ландшафтно-архітектурного проектування, представлення та 

моделювання об‘єктів садово-паркового господарства. 

Для підвищення точності результатів при GPS-інвентаризації слід 

виконувати роботи професійним обладнанням при ясній погоді в безлистяний 

період із застосуванням методу RTK (кінематика реального часу). ГІС дають 

змогу поєднувати інвентаризаційні дані з картографічною інформацією та 

матеріалами ДЗЗ для їх подальшого опрацювання в програмах комп‘ютерного 

моделювання. Такі методи прискорюють виконання інвентаризаційних робіт, 

підвищують якість, точність та інформативність отриманих даних.  
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УДК 635.914:635.92.581.677.1 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ АДАПТИВНОСТІ  САДЖАНЦІВ 

MAGNOLIA KOBUS DC. ІЗ ЗАКРИТОЮ КОРЕНЕВОЮ СИСТЕМОЮ ДО 

УМОВ ВИСАДЖУВАННЯ  
 

В. О. Бондаренко,студент магістратури
*
 

Національний університет біоресурсів і природокористування  

України 

 

Magnolia kobus DC. за свою надзвичайну декоративність має неабиякий 

попит на зеленому ринку. Її саджанці вирощуються і реалізуються переважно в 

ємностях, в зв‘язку з чим не поодинокими є проблеми з приживлюваністю та 

адаптованістю рослин висаджених у відкритий ґрунт на постійне місце. У 

більшості випадків ці проблеми зумовлені хеміотропизмом рослин, вирощених 

в сприятливих умовах контейнерної культури і висаджених на постійне місце з 

гіршими умовами зростання. В зв'язку з цим дослідження та пошук шляхів 

унеможливлення погіршення стану рослин із закритою кореневою системою 

після висаджування на постійне місце є не тільки актуальним, а і має неабияке 

практичне значення. 

Зазначене вище і зумовлює актуальність проведених досліджень з 

підвищення адаптивності саджанців Magnolia Kobus DC. із закритою 

кореневою системою після висаджування їх на постійне місце. Метою їх була 

апробація заходів унеможливлення погіршення стану і відмирання висаджених 

контейнерних рослин за рахунок науково-обґрунтованого використання в 

субстраті місцевих компонентів і застосування  сучасних добрив пролонгованої 

дії. 

Дослідження стану і росту саджанців Magnolia Kobus DC. із закритою 

кореневою системою, після висаджування на постійне місце були проведені в 

2016 р. на навчально-дослідному розсаднику кафедри відтворення лісів та 

лісових меліорацій. Експеримент передбачав вивчення впливу на 

приживлюваність та адаптивність саджанців частки місцевого компоненту 

(гумусового шару мікоризованого лісового ґрунту) в субстраті та трьох видів 

                                                 
*
 Науковий керівник – кандидат сільсько-господарських наук В.М. Маурер 
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добрив (Plantacot Pluss, Plantacot Triple і Нітроамофоски). Для апробованих 

субстратів використано три компонента: пісок, універсальний субстрат і лісова 

земля у двох співвідношеннях: перша модифікація – 1:1:1 і друга –1:2:1. 

Оцінка придатності апробованих модифікацій складу субстрату та 

ефективності апробованих доз добрива проведена шляхом біотестування. 

Показниками фітоіндикації слугували приживлюваність і стан рослин (рис.) та 

їх ріст у висоту (табл.).  

 

 
Рис. Динаміка зміни індексу стану дослідних рослин залежно від 

складу субстрату  

Дослідження стану саджанців Magnolia kobus DC. після висаджування їх 

на постійне місце свідчать, що кращим станом вирізнялися саджанці вирощені 

на першій модифікації субстрату з підвищеною часткою в його складі 

мікоризованої землі.  

Аналогічні дані щодо більшої придатності першої модифікації складу 

субстрату для вирощування саджанців отримані і за даними вивчення росту 

дослідних рослин у висоту. Річний приріст рослин на цій модифікації як на 

контролі, так і по варіантам з внесеними добривами був більшим, як у 

саджанців вирощених на субстраті з меншим вмістом землі. 
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Таблиця. Динаміка поточного приросту дослідних рослин залежно від 

складу субстрату та використаних добрив  

Варіант 

використаних доз 

добрив 

Дата проведення вимірів Сумарний 

приріст у 

висоту, см 

18.05 13.06 04.07 31.08 13.09 01.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Перша модифікація складу субстрату (1:1:1); 

Контроль 0,7 1,3 2,5 1,5 2 1 9 

Plantacote  Pluss 1,5 2,5 8,0 6,0 1,8 1,2 21 

Plantacot Triple 1,5 2,5 6,0 4,0 1,0 1,0 16 

Нітроамофоски 1 1,6 2,6 2,3 1,0 2,0 10,5 

Друга модифікація складу субстрату(1:2:1); 

Контроль 0,8 1,5 2,6 0,8 1,0 0,7 7 

Plantacote Pluss 1,0 2,1 6,8 2,4 1,5 1,2 15 

Plantacot Triple 1,1 1,4 2 2,5 1,0 1,0 9 

Нітроамофоски 0,9 1,3 2,2 2 1,2 1,5 9,1 

 

Дослідження свідчать, що для підвищення адаптивності саджанців 

Magnolia kobus DC. до умов постійного зростання їх краще вирощувати на 

субстратах з підвищеним вмістом в їх складі місцевих компонентів (гумусового 

шару мікоризованого лісового ґрунту) та додавати під час висаджування 

добриво пролонгованої дії Plantacote Pluss в якості присадивного. 
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УДК 711.01 

ПРОСТІР ДЛЯ ОСОБЛИВИХ ДІТЕЙ 
 

Н.К. Бут, старший викладач 

Національний педагогічний університет  ім.  М.П. Драгоманова 

 

"Дитина з обмеженими можливостями - це в першу чергу дитина. А вже 

потім - всі ці відмінності від інших. І те, що таке життя - не вирок, підтвердив 

смарт-майданчик «Лемурашник», якому пощастило познайомитися з дітьми 

Києва в 2016 році. «Лемурашник» втілює в життя мрії та змінює сприйняття, 

вимоги до сучасного дитячого простору в Україні в цілому. Сучасні 

дослідження лікарів (The University of British Columbia) констатують той факт, 

щоб діти були більш активними та щасливими, їм потрібно зовсім небагато - 

повернути на дитячі майданчики природні елементи та додати місця, де дитина 

могла б побути на самоті. Саме такий простір «Лемурашник». Його основна 

мета - надати всім без виключення дітям змогу грати та розвиватися у 

природному середовищі, що спонукає розвиток дитячої фантазії, формує 

світогляд та власний спосіб мислення. 

―Лемурашник‖ – місце, що сприяє спілкуванню батьків і дітей. Контент 

майданчика стимулює обговорення цікавих та важливих тем, генерує сюжети та 

досвід спільних відкриттів і випробувань. 

―Лемурашник‖ – це: екологічний дитячий майданчик, розташований у 

парку; зроблений із екологічних матеріалів; спроектований так, щоб не 

травмувати дерева; проводить заходи з екологічної освіти; доносить ідею та 

принципи дбайливого та відповідального ставлення до природи. 

―Лемурашник‖ – простір для особливих дітей. Доступний для 

пересування на візках. Програма інклюзивних майстер-класів та ігрових 

програм.  

―Лемурашник‖ – простір, де поважають дитину. Тут немає виховання і 

іграшок, є тільки новий досвід і знання, що спонукають до власних висновків. 

Кожен стенд розробляли професіонали – архітектори, художники, музиканти. 

 



 16 

УДК 712.253:583.091 

ВИДОВИЙ СКЛАД ДЕНДРОСОЗОФІТІВ ВІДДІЛУ ГОЛОНАСІННІ В 

БОТАНІЧНИХ САДАХ МІСТА КИЄВА 
 

Д.Г. Гаврилюк, здобувач
*
, 

Колесніченко О. В., доктор біологічних робіт 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Відновлення – збереження – збагачення, саме такого принципу та формату 

необхідно притримуватись при вирішення проблем поставлених перед 

аутфітосозологією, інтегральною всеохоплюючою наукою, яка розглядає 

біологічний вид як систему, що підлягає збереженню в усіх своїх проявах. 

Біологічна система складається з дискретних одиниць – видів, підвидів, 

популяцій, які формують континуум, що виражається в системі вищого рівня – 

ценотичних, флористичних комплексах, у регіональній і планетарній 

екосистемах (Чопик В. І., Федорчук М. М.). На думку вчених (Попович С. Ю., 

Дідух Я. П., Гапоненко М. В.) відбір і оцінка раритетних видів рослин, які 

надалі будуть використовуватись для формування нових колекційних ділянок у 

ботанічних садах і дендрологічних парках, мають враховувати ще й такі 

фундаментальні критерії: таксономічний, екологічний та хорологічно-

історичний. Декоративність, практична й історична цінність є похідними. 

У період 2015-2016 рр. років за науковими публікаціями, довідковими 

матеріалами нами проведено інвентаризацію видового складу дендросозофітів, 

які зростають на території Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка 

НАН України, ботанічного саду ім. академіка О. В. Фоміна, ботанічного саду 

НУБіП України. Встановлено, що видовий склад дендроморфних созофітів  

відділу Голонасінні раритетної дендросозофлори ex situ колекцій ботанічного 

саду НУБіП України є найменшим (серед проаналізованих установ), нараховує 

67 таксономічних одиниць, і може бути збільшений на 52 представники – до 

119 видів. Заплановано сформувати нову колекційну ділянку дендрораритетів, 

залучивши виокремленні види. 

 

                                                 
*
 Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Колесніченко О.В. 
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УДК 615.89:625.77 

ЕНЕРГО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ НАПРЯМОК 

У ЛАНДШАФТНОМУ ДИЗАЙНІ – ТРАДИЦІЯ ТА ІННОВАЦІЯ 
 

О.М. Горєлов, доктор біологічних наук, 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України 

 

Для сучасного ландшафтного дизайну притаманний пошук нових стилів, 

напрямів, технологій та матеріалів. Метою та головним критерієм такого 

пошуку було і залишається  створення найбільш гармонійних відносин між 

людиною та оточуючим простором. На нашу думку, чи не найповніше такий 

підхід традиційно реалізується у «східному» стилі. В цілому для цього стилю 

характерне відтворення природних ландшафтів, де присутність людини, як 

правило, проявляється окремими недомінуючими штучними елементами. Це 

сприяє прояву більш споглядацького заглибленого сприйняття простору. В 

основу східних світоглядних систем покладено неантрпоцентричний принцип, 

згідно якого людина є лише частиною цілісної реальності. Згідно цих уявлень 

про світобудову, зв‘язки людини з оточуючим простором здійснюються в 

першу чергу не на речовинному, а на енергетичному рівні. Така універсальна 

енергія відома у Китаї як «ці», Японії «кі», Індії «прана».  Кожна місцевість, 

ландшафт характеризуються певними особливостями такої енергії, 

відповідність яких енергетичним параметрам людини і визначає ступінь 

гармонії між нею та простором. 

На такому розумінні взаємовідносин між людиною та оточуючим 

простором ґрунтується поширене у Китаї вчення Фен-Шуй. Одним з головних 

напрямів цього традиційного вчення є школа Форми, яка передбачає, зокрема, 

безпосереднє сприйняття енергетичного «малюнка» кожної місцевості, вміння 

певним чином зменшити його  негативний та посилити позитивний вплив. 

Вочевидь таке сприйняття та використання енергетичних особливостей 

місцевості було притаманне не тільки на Сході, а і нашим предкам. Зокрема, з 

урахуванням цього чинника певним чином обиралися місця для житлової 

забудови та особливо для культового використання (курганів, капищ, 

кладовищ, християнських храмів тощо).  
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На сьогодні для цих потреб може бути застосовано біолокаційний метод, в 

основу якого покладено багато в чому подібну до світоглядницьких систем 

Сходу енерго-інформаційну (еніологічну) концепцію. Хоча цей метод поки що 

не має наукового обґрунтування, він традиційно використовується у пошуку 

грунтових вод, покладів корисних копалин, підземних комунікацій, у східній 

медицині для діагностики та підбору ліків тощо. Цікавим та важливим 

напрямом використання біолокації є вивчення геогенного (земного) 

випромінювання, зокрема знаходження так названих гепатогенних зон. Такі 

зони у Фен-Шуї отримали поетичну назву зубів дракона,  що красномовно 

свідчить про небажаність перебування на цих місцях.  

На нашу думку, застосування біолокаційного методу у ландшафтному 

будівництві може також суттєво допомогти у гармонізації простору. 

Основними напрямами використання цього методу ми бачимо у попередній 

оцінці місцевості для місць житлової забудови та тривалого перебування 

людини, будівництва інженерних та комунікаційних ліній, прокладці доріжок 

та стежин, визначенні посадкових місць для деревних рослин з урахуванням їх 

вимог до геогенного випромінювання, просторового розміщення та форми 

архітектурних та інших елементів ландшафту. Перспективним, але поки що 

майже нерозробленим напрямом може стати комплексна енерго-енергетична 

експертиза як уже існуючих ландшафтів, так і на стадії їх проектування. 

Суттєвим недоліком поки що залишається відсутність даних, які б 

характеризували відношення рослин до геогенного випромінювання (сьогодні 

такі дослідження досить результативно проводить група Пермського наукового 

центру під керівництвом д.с-г.н. М.В. Рогозіна). Цікавим у науковому та 

практичному значенні були б біолокаційні дослідження взаємовідносин як 

поміж рослинами, так і між рослиною та людиною на енерго-інформаційному 

рівні. Вважаємо, що таке поєднання традиційних та сучасних підходів у 

ландшафтному будівництві сприятиме досягненню більш повної гармонізації 

відносин між людиною та оточуючим її простором. 
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УДК 602.7:57.083:635.9 

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛОНАЛЬНОГО 

МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ PINUS CEMBRA L. 
 

Т.С. Грисюк, аспірантка
*
  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

В останні роки однією з найважливіших глобальних проблем, що стоять 

перед людством, стало збереження біологічного різноманіття Землі. Саме тому 

актуальним є вивчення, розмноження та збереження ex situ та in situ Pinus 

cembra L.  

Розмноження рослин Pinus cembra здійснюють такими способами: 

а) генеративний: насінням та б) вегетативний: щепленням та in vitro. У разі 

розмноження насінням цінні властивості не завжди передаються нащадкам. У 

зв‘язку з цим спостерігається тенденція до постійної заміни насіннєвого 

розмноження окремих видів деревних рослин у культурі вегетативним. 

Визначено, що саме метод клонального мікророзмноження є важливим 

біотехнологічним інструментом, який демонструє значні переваги при 

фундаментальних і прикладних дослідженнях деревних рослин, дає змогу 

найповніше реалізувати морфогенетичний потенціал рослинного організму. 

Для отримання вихідного садивного матеріалу рослин Pinus cembra, вільного 

від грибної, бактеріальної та вірусної інфекцій, а також із підвищеною 

стійкістю до несприятливих умов навколишнього середовища, нами 

використано класичні біотехнологічні методи, а саме, клональне 

мікророзмноження Pinus cembra в культурі in vitro. На першому етапі роботи 

підбирали оптимальні умови введення експлантів у культуру і склад живильних 

середовищ для регенерації рослин. 

Як первинні експлантати використовували зародок без сім‘ядолі та з її 

частиною. Аналізували ефективність препаратів для стерилізації вихідного 

матеріалу Pinus cembra, порівнюючи розчини хлориду ртуті (HgCl2) та 

гіпохлориду натрію (NaOCl) у різних концентраціях. Максимально ефективним 

було застосування 50 % водного розчину гіпохлориду натрію. Вихід стерильних 

експлантатів становив для зародків насінин – 62,1 ± 3,0 %. 

 

                                                 
*
 Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Попович С.Ю. 
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УДК 58.006 

СТАРОВІКОВІ ДЕРЕВНІ КОМПОЗИЦІЇ  

У ДЕНДРОПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» ТА ЇХ ЗБЕРЕЖЕННЯ 
 

Н.М. Дойко, кандидат біологічних наук 

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України 
 

Згідно з «Флорентійською Міжнародною хартією» (1981), історичний сад 

чи парк – це архітектурна чи рослинна композиція, яка з точки зору історії або 

мистецтва представляє суспільний інтерес. Вона потребує таких заходів, як 

охорона, утримання, реставрація, іноді відновлення. Утримання історичних 

садів – першочергове і постійне завдання, оскільки основному матеріалу – 

рослинності необхідне циклічне оновлення (вирубка відмерлих та посадка 

молодих дерев). До того ж, під час підбору асортименту видів дерев, кущів та 

квітів для заміни необхідно використовувати максимально первісні види. 

При відновленні ландшафтних ділянок в старовинних парках особливу 

увагу необхідно приділяти віковим деревам Кожне старовікове дерево несе 

свою ландшафтоутворюючу роль і збереження кожного дерева набуває 

особливої цінності для збереження історичного ландшафту і, в кінцевому 

рахунку, самобутності і неповторності парку (Регель, 1896; Лихачов, 1991; 

Галкін, Драган, Дойко, 2013). 

Дендропарк «Олександрія», створений наприкінці VIII ст. цікавий не 

тільки унікальними природними та штучними ландшафтами, а окремими 

деревними композиціями. 

Для пейзажних парків VIII-ХІХ ст. були характерні «букетні посадки». 

Найчастіше «букетні посадки» створювалися з граба та липи, рідше з берези і 

деяких інших рослин. Дерева росли, їх стовбури розходилися у сторони під 

певним кутом, а крони окремих дерев зливалися в один величезний букет. 

Цілком можливо, що дуби на Малій галявині, які ростуть групами по 2–3 для 

створення ефекту «танцюючих дубів», в свій час посаджені були по типу 

«букетних посадок».  

Існував також оригінальний прийом посадки дерев, при якому в одну яму 

висаджувалось кілька дерев, стовбури яких стягувалися до певної висоти, так 
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що на перший погляд вони утворювали одне дерево. Таким чином, за порівняно 

короткий період, виходило велике величне дерево. Була така композиція і в 

«Олександрії» з Quercus rubra L. (1861 рік посадки). Я показала практика, такі 

посадки дуже потерпають від вітровалу. Композиція в парку була зруйнована 

під час бурелому у 2013 році. По цьому принципу була створена композиція 

«Три Грації» з Pinus nigra Arn. (1820). Для її збереження у 2015 р. була 

встановлена система захисту крон «Кобра». Не до кінця вияснено, в який спосіб 

створена 4-стовбурна композиція «Фамільне дерево» з Pinus sуlvestris L. (1787). 

Характерним елементом парків ХVІІІ – початку ХІХ ст були алеї різні за 

протяжністю, будовою і призначенням. Наприклад, потрійні алеї, де ряди дерев 

поділяють алею на три частини: широку у центрі, що призначалася для проїзду 

екіпажів, і дві вузькі, що служили пішохідними доріжками. В «Олександрії» 

збереглися 2 такі алеї: з Aesculus hippocastanum L. (1846) та з Picea abies (L.) 

Karst. (1790). В останні роки тривалі посушливі періоди призвели до 

послаблення дерев. 

За ХХ-те сторіччя парк втратив майже повністю стрижені композиції з 

Carpinus betulus L. (берсо, яке зв‘язувало гостьові павільйони, «зелений 

кабінет» у «Царському саду», живоплоти у «Дружньому саду»). 

Починаючи з 2004 року в Національній академії наук України було 

затверджено спеціальну програму «Відродження «Олександрії». Згідно цієї 

програми в період до 2010 року було виконано цілий ряд відновлювальних та 

реставраційних робіт на значній парковій території. Незважаючи на проведений 

об‘єм робіт по догляду за старовіковими та визначними деревами та 

відновленню історичних ландшафтних композицій зі старовікових дерев, перед 

науковим колективом дендропарку стоїть ще цілий ряд важливих завдань по їх 

збереженню. 
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УДК 63017 

ВІКОВІ LARIX DECIDUA MILL. УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ   
 

А.А. Дзиба, кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування 

 

Довговічність дерев науковцями класифікується по різному. Так, О.О. 

Лаптєв і Л.І, Рубцов виділяють три групи дерев за тривалістю життя: короткої 

довговічності, середньої довговічності та довговічні. О.І. Колесніков, виділяє 

чотири групи довговічності, за основу бере межу можливого віку дерев, В.Я. 

Заячук пропонує п‘ять груп довговічності із врахуванням тривалості життя 

дерев.  

На Українському Поліссі виявлено 22 види екзотичних вікових дерев, що 

зростають як у природних так і штучних об‘єктах ПЗФ у невеликих групах 2-5-

7 екземплярів, як солітери, алейні насадження, рядові посадки, гаї, у заказниках 

– у вигляді масивів від 0,5 га і більше. 

Найбільш поширені рослини родів Pinus та Larix. Серед них: Pinus 

strobus L., Pinus nigra, Pinus sibirica (Rupr.) Mayr., Pinus ponderosa Dougl., Larix 

decidua Mill. 

 Larix decidua Mill. Заячук В. Я., О.О. Лаптєв і Л.І, Рубцов вважать 

довговічною, яка зростає в середньому до 300 років, може дожити і до 600 

років. Larix decidua Mill. виявлено у шести адміністративних регіонах, 

найбільш кількість зосереджена у Житомирській (ЖО) ( два Лісові заказники 

(ЛсЗ), два парки -памʼятки садово -паркового мистецтва (ППСПМ), один 

дендрологічний парк , одна ботанічна пам ҆ятка природи) та Волинській 

(ППСПМ, два заказники, два БПП) областях, дещо менше у Чернігівській (три 

ППСПМ, один заказник), Хмельницькій (ППСПМ), Рівненській (два ППСПМ), 

Київській (БПП) областях віком від 100 років до більше ніж 200 років (ППСПМ 

«Ваганицький»). 185-річні рослини Larix decidua Mill, що зростають у 

Дзержинському лісництві (БПП «Модрина») (ЖО), мають максимальний 

діаметр 107 см, висоту – 50 м. У ППСПМ «Городоцький» 100-річні екземпляри 

досягають максимального діаметру 62 см, максимальної висоти 27 м.  

Таким чином, на Українському Поліссі 100-200 річні Larix decidua Mill. 

зростають у 21 заповідному локалітеті шести адміністративних регіонів. 
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УДК 581.162.:547.42 

ПЛОДОНОШЕННЯ ІНТРОДУКОВАНИХ ВИДІВ РОДУ QUERCUS L.  

В ДЕНДРОЛОГІЧНОМУ ПАРКУ «ОЛЕКСАНДРІЯ» НАН УКРАЇНИ 
 

Н.В. Драган, кандидат біологічних наук, 

І.Г. Оверченко, провідний інженер відділу збагачення дендрофлори 

Ю.В. Пидорич,  головний інженер 

Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України 

 

В ландшафтах дендрологічного парку «Олександрія» зростають дерева 11 

інтродукованих видів дубу 40-60-річного віку, які вступили в генеративну фазу 

(Каталог рослин, 2008). 

Наші восьмирічні дослідження показали, що у більшості видів дубу 

плодоношення незначне, нерегулярне, або повністю відсутнє. В задачу наших 

досліджень входило вивчити плодоношення інтродукованих видів дубу в 

дендропарку: наявність, рясність (за Каппером, 1932), періодичність, визначити 

можливі причини погіршення плодоношення дубу в останні роки, намітити 

заходи по покращенню плодоношення дубів. 

Щорічно рясно плодоносять (5 балів) Quercus rubra L. (дуб червоний) і 

один добре розвинений екземпляр Q. hartwissiana Stev. (д. Гартвіса), інші 6 

екземплярів цього виду, ценотично пригнічені, утворюють поодинокі жолуді 

(1-2 бали). Щорічно плодоносять добре розвинений солітерний екземпляр 

Q. iberica Stev. – д. грузинський і Q. dentata Thunb. (д. зубчатий) та 

Q. macranthera Fisсh. еt Mey. (д. великопиляковий) (по 10 екз.), проте урожай 

жолудів по рокам змінюється від рясного до незначного 1-5 балів). Раз у три 

роки утворює рясний урожай жолудів (4-5 балів) Q. coccinea Muench (д. 

шарлаховий). Протягом останніх 3 років Q. castaneifolia C.A. Mey. (д. 

каштанолистий ) і Q. imbricaria Michx. (д. черепичатий), Q. serrata Thunb. (дуб 

пилчастий) дають невеликий урожай жолудів, які опадають в перший рік життя. 

За 2009-2013 роки дуби даних видів повноцінними жолудями плодоносили 

тричі (1-3 бали). Жодного разу не плодоносили два екземпляри Q. palustris 

Muench. (д. болотного) 40 річного віку, які зростають в умовах незначного 

затінення. 



 24 

Для більшості видів дубу характерна періодичність плодоношення 

(Каппер, 1926, 1932). В колекції інтродукованих дубів дендропарку чітка 

періодичність плодоношення повноцінними жолудями характерна для 

Q. coccinea, Q. iberica, Q. dentate, Q. macranthera. При цьому, у першого виду в 

не урожайні роки жолуді не утворюються зовсім, у інших трьох видів 

утворюється їх невелика кількість. 

Урожайність дубу залежить від цілого ряду факторів зовнішнього 

середовища, (Мініна, 1934; Пятницкий, 1954). 

Суттєве зменшення в останні роки урожаю Q. castaneifolia. Q. serrata і 

Q. imbricaria та втрату його в перший рік утворення жолудів, очевидно, можна 

пояснити засушливістю цих років, недостатньою кількістю опадів. Дані види 

дубів лише вступили в фазу змужніння, яка в солітерних екземплярів дуба 

наступає в 40-60 років (Пятницький, 1954), а плодоношення дубу пов‘язано зі 

значними затратами енергетичного матеріалу (Кирюков, 1969). 

Два екземпляри Q. palustris, очевидно, ще не вступили в фазу змужніння 

(генеративну фазу). 

Низьке плодоношення 6 екземплярів Q. hartwissiana викликане, 

однозначно, їх ценотичним пригніченням, адже сьомий екземпляр цього виду, 

який зростає поряд, але при доброму освітленні, формує дуже великий урожай 

повноцінних жолудів. 

Таким чином, щоб покращити плодоношення дерев окремих видів 

інтродукованих дубів, необхідно провести заходи по їх індивідуальному 

догляду – розчистити від самосіву листяних порід, освітлити. Це стосується не 

лише 6 екземплярів Q. hartwissiana, а й частини дерев Q. dentate, Q. macranthera 

та Q. coccinea, до яких самосів листяних наближається впритул і згодом також 

складатиме їм конкуренцію. Доречно в засушливі періоди проводити полив 

інтродукованих видів дубу. 
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УДК 630*182.3:630*272 

ЕКОЛОГІЧНІ СУКЦЕСІЇ КАМ’ЯНИСТИХ САДІВ 
 

Р.Б. Дудин, кандидат сільськогосподарських наук 

Т.М. Левусь, асистент 

Національний лісотехнічний університет України 

 

Розростання трав‘яних та чагарникових рослин на скельних садах 

проявляється у вигляді екологічних сукцесій, які визначаються як послідовні 

зміни одних угруповань організмів (біоценозів) іншими на певній ділянці 

середовища. 

В процесі розвитку рослинність кам‘янистих садів проходить два етапи 

сукцесій: сингенетичну, при якій рослини заповнюють своїми органами вільний 

простір, та ендоекогенетичну, при якій окремі рослини, що володіють більшою 

енергією росту, витісняють інші рослини. 

Дослідження сукцесій них процесів проводилися на ділянках кам‘янистих 

садів, розташованих в експозиціях Ботанічного саду Хмельницького 

національного університету. Для дослідження бралися ділянки з рівною 

площею (3 х 3 м), на яких упродовж чотирьох років вимірювалися розміри 

рослин та їх проективне покриття. 

Якщо у перші два роки ми маємо справу з дискретним розташуванням 

рослин, то в наступних розпочинається і розвивається континуум – рослини 

змикаються своїми вегетативними органами та створюють неперервний 

рослинний покрив гірки. 

Результати досліджень сукцесійних змін рослинності кам‘янистих садів 

показують послідовність перетворення кам‘янистих композицій із часом (за 

роками) та залежно від антропогенного впливу. Створення композицій на цій 

ділянці відбулося у 2009 р., тому аналіз проводимо з наступного року після 

садіння (2010 р.) і до нині. 

У перший рік після садіння рослини мають достатньо вільного простору, 

тому характер їх заростання на площі є дискретним, тобто рослини зростають 



 26 

відокремлено одна від одної. Тут ще відсутня конкуренція між рослинами, 

фітоценоз ще не сформувався і потреби в господарському вручанні немає. 

З 2011 р. розростання рослин сприяє формуванню фітоценозу – стійкого 

угруповання, яке набуває оптимального для такого типу композиції вигляду. 

У подальші роки починається ендоекогенетична стадія сукцесій них змін. 

Розташування рослин континуальне, тобто без видимих розривів та меж; 

починають проявлятися різні стадії конкуренції. Без додаткового 

господарського втручання композиція поступово руйнується: зникають окремі 

трав‘яні види, світлолюбні чагарники із повільним ростом, а на їх місце 

поширюються рослини, які дають сильний приріст та швидко захоплюють 

вільний простір. Кінцева стадія розвитку композиції – розпад, який можна 

усунути лише реконструктивними заходами: видаленням частини «агресивних» 

рослин, підсадкою нових трав‘яних і кущових рослин, подальшим регулярним 

доглядом тощо. 

Наведені дані дають підстави стверджувати, що рослини кам‘янистих 

садів, як трав‘яні, так і чагарникові, при високій інтенсивності розростання 

переходять від сингенетичної стадії сукцесії до ендоекогенетичної. Це 

спричиняє конкуренцію між рослинами та випадіння окремих з них, що можна 

усунути лише господарським втручанням. 
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УДК 712:582.746.58:631.5 

НАСІННЄВЕ ТА ВЕГЕТАТИВНЕ РОЗМНОЖЕННЯ  

AESCULUS CARNEA HAYNE  
 

Ю.В. Євтушенко, аспірант1 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
Ефективність інтродукції тісно пов‘язана з біологічними особливостями 

рослин. Це обумовлює необхідність вивчення адаптаційних можливостей 

інтродуцента, серед яких – питання успішності розмноження, адже його  

життєздатність націлена, в першу чергу, на збереження його як виду і 

збільшення кількості особин. Водночас швидкі темпи зростання обсягів садово-

паркового будівництва зумовлюють збільшення потреби забезпечення ринку 

якісним садивним матеріалом. Першочерговим етапом є технологія 

розмноження рослин, впровадження нових та вдосконалення вже існуючих 

технологій з метою інтенсифікації виробництва. 

Дослідження посівних якостей насіння A. carnea та його розмноження 

методом щеплення проводили упродовж 2013-2016 рр. на території 

декоративного розсадника відділу ландшафтного будівництва Національного 

ботанічного саду ім. М.М. Гришка. Визначення технічної схожості проводили 

згідно ГОСТ 13056.6. Ґрунтову схожість визначали шляхом осіннього посіву 

насіння без проведення передпосівної обробки. Посів здійснювали у відкритий 

ґрунт в борозни завглибшки 6-10 см з відстанню 30 см.  

Щеплення способом окулірування, простого та поліпшеного 

копулірування було проведено відповідно до загальноприйнятих методик у 

декоративному розсадництві. У якості підщепи були використані трирічні 

сіянці гіркокаштана звичайного. 

Дослідження мікроклонального розмноження були проведені на базі 

Науково-дослідної лабораторії біотехнології рослин ВП НУБіП України 

«Боярська ЛДС» упродовж 2014-2015 рр. Як експлантати були використані 

мікропагони завдовжки 1-3 см, як стерилянти – хімічні реагенти: 

                                                 
1
 Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Ковалевський С.Б. 
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0,1 % дихлорид ртуті (HgCl2), 2,5 % гіпохлорит натрію (NaОCl), 1,0 % нітрат 

срібла (AgNO3) з експозицією 3,5 та 7 хвилин для кожної із стерилізуючих 

речовин. Культивування експлантатів проводили на вищезгаданому 

середовищі, доповненому фітогормонами у різних співвідношеннях та 

концентраціях: кінетин (0,25-0,5 мг·л
-1

); БАП (0,5-1,0 мг·л
-1

); ІМК (0,5 мг·л
-1

); 

ІОК  (0,5-1,0 мг·л
-1

). 

У процесі дослідження насіннєвого способу розмноження A. carnea було 

визначено технічну (92,7±2,52 %) та ґрунтову (77,6±2,08 %) схожість насіння 

гіркокаштана м‘ясо-червоного. Насіння, висіяне у другій декаді жовтня, дає 

сходи у першій декаді квітня, тривалість періоду від посіву до появи перших 

сходів становить 176-182 доби. Оскільки плодоношення виду досить слабке, 

вважаємо недоцільним розмножувати цей вид насіннєвим способом. 

Дослідження вегетативного розмноження методом щеплення 

продемонстрували, що високі показники приживлюваності були отримані у 

результаті проведення простого (75,7±6,03 %) та поліпшеного копулірування 

(87,8±5,93 %) на початку березня. Відмічено недоліки цього методу 

розмноження, оскільки у разі щеплення на гіркокаштан звичайний, у 

гіркокаштана м‘ясо-червоного з часом починають проявлятися ознаки 

домінування підщепи та прояви її ознак у кроні та у вигляді порослі.  

Встановлено, що з метою розмноження A. carnea методом культури 

in vitro у якості експлантатів необхідно використовувати фрагменти штучно 

пробуджених пагонів завдовжки 1-3 см. Найоптимальнішою схемою отримання 

асептичної культури є обробка експлантатів 1,0 % розчином AgNO3 упродовж 

5 хв. Культивування мікропагонів доцільно проводити на середовищі MS 

доповненому БАП та кінетин (0,5 мг·л
-1

), на якому відбувається процес 

проліферації адвентивних бруньок. Індукцію ризогенезу отримуємо на 

середовищі ½ MS з додаванням ІМК (5,0 мг·л
-1

). Розроблена схема 

мікроклонального розмноження в подальшому може бути використана для 

масового отримання оздоровлених рослин-регенерантів та адаптації до умов 

відкритого грунту.  
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УДК: 712.41: 574.1: 711.435 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВИХ РОСЛИН У 

НАСАДЖЕННЯХ МАЛИХ МІСТ 
 

О.В. Зібцева, кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Науково обґрунтований добір деревних видів, стійких до умов 

урбанізованого середовища сприяє забезпеченню високої ефективності і 

довговічності створюваних міських насаджень. Як правило, для підвищення 

стійкості і декоративності насаджень пропонується урізноманітнювати 

асортимент деревних рослин. Натомість у містах домінує відносно невелика 

кількість видів. Дослідниками обгрунтовується доцільність частки участі  виду 

в міському озелененні в межах 5 %. Ряд авторів рекомендує «ліберальне 

використання» деревних видів, за яким їх частка участі не повинна 

перевищувати 10 %. 

Біологічна різноманітність розглядається як один з ключових факторів 

стійкості деревних насаджень населених пунктів. Оцінювання біологічного 

різноманіття має важливе прикладне значення, тому що дозволяє контролювати 

збереження генетичного потенціалу, дає уяву про стан екосистем на певній території, 

слугує основою для розробки системи менеджменту окремих видів. Наразі 

запропоновано понад 40 індексів для оцінки біорізноманіття.  

Як міра видового різноманіття для міських деревних насаджень 

використовується індекс Сімпсона (SDI), який в оптимальному випадку має 

дорівнювати 20. Натомість, за літературними даними, середній SDI для 

багатьох європейських та американських міст коливається в межах від 9,5 до 

13,3 і лише в одиничних випадках перевищує 20. 

На основі даних інвентаризації деревно-чагарникових насаджень за 

індексом Сімпсона нами визначалося видове різноманіття деревних і 

чагарникових рослин у зелених насадженнях різного функціонального 

призначення малих міст Київської області.  

Насадження скверів центральної частини Вишгорода представлені 20 

видами і формами деревних рослин і 6 – чагарникових. Дуже висока частка 
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участі (понад 10 %) притаманна Thuja occidentalis L. і Aesculus hyppocastanum L. 

Високою часткою участі (5-10 %) у насадженнях характеризуються декоративні 

форми Thuja occidentalis, Acer platanoides L., Ulmus scabra Mill., Tilia cordata 

Mill. Дванадцять видів мають середню частку участі (1-5 %) і два види – низьку 

(0,5 %). SDI для насаджень досліджених скверів становить 9,2. 

Видовий склад деревних і чагарникових насаджень прибудинкових 

територій міста більш різноманітний – налічує 42 види, у тому числі 23 види 

дерев, 17 видів чагарників і 2 види ліан. Найбільш поширеними видами є 

Syringa vulgaris L., Cerasus vulgaris Mill., Spiraea japonica L., Rosa canina L., 

Armeniaca vulgaris Lam., Philadelphus coronarius L., Juglans regia L., Prunus 

domestica L., Acer negundo L., A. pseudoplatanus. SDI насаджень цієї категорії 

об‘єктів становить 13,8. 

Деревно-чагарникові насадження на території загальноосвітньої школи 

налічують 28 видів рослин, у тому числі 20 видів дерев і 8 видів чагарників. SDI 

насаджень шкільної території становить 4,6 (а з урахуванням не видаленого 

самосіву – 6,2), що може свідчити про нехтування пізнавальною роллю зелених 

насаджень. 

У вуличних насадженнях м. Вишгорода зустрічаються 33 деревні та 

чагарникові види, найбільш поширеними серед яких є Aesculus hyppocastanum, 

Tilia cordata, Acer platanoides і Populus pyramidalis Borkh., на які  припадає 54,8 

% рослин. SDI вуличних насаджень міста становить 11,2. 

Асортимент деревних насаджень м. Українки представлений 21 

деревним, 5 чагарниковими видами і 1 видом ліан. Переважаючими деревними 

видами є Acer saccharinum L., Pinus sylvestris L., Populus piramidalis, Betula 

pendula Roth., Aesculus hyppocastanum, Tilia platyphillos Scop.та Acer platanoides. 

SDI деревно-чагарниковиїх насаджень міста становить 10,7 (деревних – 8,6). 
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УДК 712.254(477.63) 

ЛАНДШАФТНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДЕНДРОФЛОРА  

СКВЕРУ ім. І.П. КЛЮЄВА м. ДНІПРО 
 

О.Є. Іванченко, кандидат біологічних наук 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

 

Сучасне місто є складною багатофункціональною системою, що поєднує 

у собі розвинуту транспортну та комунальну інфраструктуру, промислові 

підприємства. Їх діяльність останніх супроводжується викидами у атмосферу 

пилу і газоподібних продуктів, а також іншими видами забруднень (теплове, 

електромагнітне, шумове та ін.). Одним із засобів покращання стану довкілля є 

озеленення. Насадження покращують санітарно-гігієнічний стан, створюють 

сприятливі умови для відпочинку, зволожують повітря тощо. Займаючи 

зазвичай площу від 0,1 до 3–4 га, парки розподіляються по всій території міста, 

слугують місцем відпочинку населення прилеглих житлових кварталів. 

Одним із завдань створення зелених насаджень є їх раціональне 

розміщення на відкритих, вільних від забудови територіях у тісному зв‘язку з 

елементами ландшафту, спорудами для підвищення комфортності перебування  

людини в міському середовищі. Метою роботи є аналіз ландшафтної організації та 

видового складу деревних насаджень скверу ім. І.П. Клюєва м. Дніпро.  

Сквер ім. І.П. Клюєва знаходиться у південно-західній частині м. Дніпро 

на території Новокадацького району та обмежений вул. Київською та                

В. Мерзленка. Слід відзначити, що цей район міста знаходиться в сфері дії 

викидів Західного промислового комплексу, який включає металургійний 

комбінат, трубопрокатний, машинобудівний, електровозобудівний заводи та ін. 

Сквер заснований у 1967 р. та має площу 1,6 га. Осьова композиція плану 

скверу, побудованого у регулярному стилі, утворюється загальним напрямком 

однієї дороги з асфальтованим покриттям (яке подекуди зруйноване), на 

планувальної осі якої будується початок, розвиток і завершення композиції. 

Вона розчленовує територію скверу на дві рівні половини та з метою розподілу 

потоку відвідувачів розділена квітником, завширшки 3 м, який озеленено 

шавлією блискучою та очитком видним. Центральною композицією скверу є 
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пам'ятник І.П. Клюєву. На території також розташований дитячий майданчик та 

майданчик для заняття спортом. На ділянці багато стихійних стежок, створених 

транзитними відвідувачами.  

За результатами інвентаризації на території скверу зростає 431 екз. дерев, 

переважно у вигляді рядових посадок, цілісність яких подекуди порушується 

внаслідок загибелі рослин. Є також групові посадки софори японської та 

катальпи бігнонієвидної. Рослинність представлена листопадними деревними 

породами, за винятком лише одного екземпляру біоти східної, який 

знаходиться у незадовільному стані. Насадження представлені 10-ма родинами, 

з яких найчисельнішими за кількістю екземплярів є родини Бобові та Кленові, а 

за видовим складом – Вербові (4 види). Близько 45 % усіх деревних насаджень 

є інтродукованими рослинами, які походять з Північної Америки і Східної Азії. 

Деревами-домінантами у фітоценозі скверу є клен гостролистий і робінія 

звичайна, чисельність яких складає 27,37 і 34,10 % відповідно до кількості усіх 

рослин дослідної ділянки. Під пологом дерев зростає велика кількість самосіву 

клена гостролистого та ясенелистого, шовковиці білої.  

За фітосанітраним станом насадження скверу оцінено як ослаблені. На 

окремих екземплярах дерев відсутня кора, є морозобоїни, близько половини 

рослин має велику кількість сухих гілок у кроні та суховерхість, серед 

найрозповсюдженіших хвороб слід зазначити борошнисту росу у клена 

гостролистого, ентомошкідників – в‘язовий листоїд та мінуюча міль у 

гіркокаштану кінського. З огляду на санітарний стан деревних насаджень 

скверу у перспективі доцільно встановити відповідність асортименту рослин 

екологічним чинникам, що склалися на даній території. До рекомендацій щодо 

покращання загального вигляду скверу відноситься розширення асортименту 

декоративних однорічних рослин центрального квітника, ремонт покриття 

головної алеї, посадка декоративних квітучих чагарників, створення деревних 

груп на звільнених ділянках тощо. 
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УДК 711.433(477.41):582.623 

ВИКОРИСТАННЯ ВИДІВ РОДУ POPULUS L.  

У ЛАНДШАФТАХ МІСТА БІЛА ЦЕРКВА 
 

Л.П. Іщук, кандидат біологічних наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

Види роду Populus L. є важливим компонентом антропогенних 

ландшафтів. Вони фільтрують повітря від шкідливого впливу довкілля, 

збагачують його фітонцидами та озоном, захищають від шумового потоку.  

Мета наших досліджень – проаналізувати використання видів роду 

Populus у різних формах насаджень м. Біла Церква за методикою В.П. 

Кучерявого (2005). Зазвичай, види роду Populus – це могутні дерева, що 

досягають 30 м а іноді й 40-45 м заввишки і понад один метр в діаметрі. 

Стовбур, вкритий тріщинуватою буро-сірою або темно-сірою корою, утворює 

шатроподібну, яйцеподібну або пірамідальну крону, на тлі якої виділяються 

великі гілки з сірою або оливково-сірою гладенькою корою. Виходячи з 

розмірів тополь можна стверджувати, що види роду Populus – це дерева першої 

величини найбільш придатні для паркових і вуличних насаджень. В той же час 

такі могутні дерева не доцільно висаджувати у малих садах, дачних та 

присадибних ділянках. За величиною та особливістю прийомів використання 

рослинного матеріалу розрізняємо масиви, гаї, куртини, групи, живі стіни та 

поодинокі дерева – солітери. Всі вони є складовими садово-паркових 

ландшафтів міста. 

В аборигенній флорі м. Біла Церква біорізноманіття тополь обмежене 

трьома видами – P. alba L., P. tremula L., P. nigra L. і одним дикорослим 

гібридом P. х сanescens (Ait.) Smith. та чотирма інтродукованими видами P. 

bolleana Lauche, P. x charkowiensis Schreder., P. simonii Carr., P. italica (Du Roi) 

Moench. У результаті проведеного аналізу нами встановлено, що види роду 

Populus  представлені у наступних типах насаджень. 

У масивах приміської зон представлена P. tremula. Найпоширенішими є 

змішані осиково-вербово-вільхові  корінні угрупування у заплаві річки Рось.  

На західній окраїні міста у заплаві р. Рось представлені острівні осикові 
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гаї, які займають до 0,25 м
2
 у заплаві річки Рось і являються собою острівки 

лісу, які залишилися як рештки агрокультурних ландшафтів. 

У дендропарку «Олександрія» НАН України тополеві насадження 

зазвичай представлені однорідними куртинами по 3-5-7-12 дерев. У куртинах 

зростають P. x canescens (кв. 27, 29, 30), P. simonii (кв. 27, 29 і P. alba (кв. – 22, 

25, 30-32 та P. tremula (кв.18, 23, 24 і 30.) 

Завдяки колориту, формі і композиційному вирішенню візуальні переваги 

у садово-паркові пейзажі вносять тополеві групи, які найбільш ефектно 

виглядають восени після забарвлення у багряно-золотисті тони. Зазвичай по 

береговій лінії р. Рось дендропарку «Олександрія» НАНУ трапляються групи 

P. tremula, P. x canescens і S.alba L. і P. nigra L. Групові насадження 

P. x canescens представлені на східній окраїні Великої галявини.  

Рядові посадки тополь представлені у міських насадженнях вулиць та 

бульварів: P. hybrida L. на бульварі Олександрійському, P. italica (DuRoi) 

Moench. на бульварах Княгині Ольги і Михайла Грушевського та на вулиці 

Дружби. Так на бульварах Олександрійському і Михайла Грушевського 

P. italica висаджена у напіввідкриту алею. У приміській зоні обабіч доріг 

представлені насадження P. nigra. 

У живих стінах на промисловій зоні міста висаджують P. italicа, з 

вузькопірамідальною кроною, де вони окрім естетичної виконують захисну 

функцію, створюючи напіввідкриті пейзажі.  

Ефектно виглядають тополі і в солітерах, де вони з шатроподібною або 

яйцеподібною формою крони досягають найвищої декоративності. Зокрема, у 

дендропарку «Олександрія» НАНУ є вікові дерева P. nigra, (кв. 29) та P. x 

canescens (кв. 29). P. nigra часто зростає як солітер на прибудинкових 

територіях біля багатоповерхівок на Таращанському і Леваневському масивах.  

Отже, види роду Populus широко представлені як у регулярних так і в 

пейзажних прийомах озеленення садово-паркових об‘єктів м. Біла Церква. 
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УДК 582.688.3:631.526.2/.3:[712.253:58](477-25) 
 

КОЛЕКЦІЯ СОРТІВ ВЕРЕСУ ЗВИЧАЙНОГО (CALLUNA VULGARIS 

(L.) HULL)У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ 

ім. М.М. ГРИШКА НАН УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ 
 

М.С. Кузнецова, аспірантка
*
 

Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України 

 

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка проводиться 

активна робота із вивчення і збереження різних видів рослин, у тому числі – 

вересу звичайного та його сортів. 

Колекційно-експозиційна ділянка "Вересовий сад" була відкрита у 2012 

році в центральній частині Ботанічного саду. Територія її знаходиться в межах 

ділянки "Пори року", і займає площу приблизно 630 м². "Вересовий сад" 

створений за декоративно-екологічним принципом, на ній ростуть рослини 

представників 4 родин (Ericaceae Juss., Magnoliaceae Juss., Pinaceae Spreng. ex 

F. Rudolphi та Fabaceae Lindl.), 12 родів, 10 видів, 2 різновиди та 82 сорти 

різних видів. Основною метою створення ділянки було показати колекцію 

декоративних сортів видів родів Calluna Salisb. та Pinus L. 

Єдиний представник роду Calluna Salisb. – верес звичайний 

(Callunavulgaris (L.) Hull) – відомий своїм надзвичайним сортовим 

різноманіттям. Насьогодні у світі офіційно зареєстрованими є понад його 800 

сортів. На ділянці "Вересовий сад" представлений верес звичайний та 58 його 

сортів.Усі сорти, представлені на ділянці, можна класифікувати за формою 

квітки, за забарвленням листків, за габітусом та за періодом цвітіння. За 

формою квітки наявні сорти зі звичайними квітками (`Allegro`, `Colette`, 

`Kaiser`), брунькові, або нерозкривні (`Amethyst`, `Bonita`, `Marleen`), махрові 

(`Red Star`, `Kinlochruel`, `Annemarie`) та напівмахрові (`Dark Star`). За 

забарвленням листків сорти можна поділити на ті, що змінюють колір протягом 

року (`Orange Queen`, `Winter Red`), і такі, що не змінюють (`Alicia`, `Long 

                                                 
*
 Науковий керівник – кандидит біологічних наук, с.н.с. Смілянець Н.М. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Juss.
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White`), а також на сорти із зеленими листків, із жовтим (`Beoley Gold`, `Golden 

Wonder`), із сріблястим (`Velvet Fascination`). За габітусом є сорти із розлогою 

(`H.E. Beale`,`Mullion`), напіврозлогою (`Marleen`, `Easter-bonfire`), щільною 

формою куща (`Kaiser`,`Darkness`), низькорослі (`Red Favorit`, `J.H. Hamilton`), 

ґрунтовкривні (`Golden Carpet`, `Dirry`). За періодом цвітіння – середнього та 

пізнього (`Alicia`, `Sandy`). 

"Вересовий сад" в НБС ім. М.М. Гришка являє собою перший і поки що 

єдиний приклад створення такого саду в нашій країні.  

Ділянка увесь час удосконалюється. У 2016 році у "Вересовому саду" 

було висаджено такі нові сорти, як `Disco Queen`, `Svenja`, `Siska`, `Selene`. 

У подальшому ми плануємо продовжувати розширювати колекцію 

ділянки, а також покращувати її з точки зору ландшафтного будівництва 

шляхом збільшення площі окремих сортів та оптимального використання у 

різних композиціях. 
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УДК 712.2:37.091.12:005.963.3 (477-25 НУБіП) 

ТЕМАТИЧНІ ЕКСКУРСІЙНІ МАРШРУТИ ПО МІСЦЯМ ЗРОСТАННЯ 

ВІКОВИХ ДЕРЕВ, МЕМОРІАЛЬНИХ І «ПАМ’ЯТНИХ» РОСЛИН  

НА ТЕРИТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ  

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

А.І. Кушнір, кандидат біологічних наук 

О.А. Суханова, кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
 

З метою популяризації вузу серед науковців, майбутніх абітурієнтів, 

громадської спільноти нами запропоновано організувати тематичні екскурсійні 

маршрути по місцям зростання вікових дерев, меморіальних та «пам‘ятних 

рослин» із висвітленням інформації щодо історичних подій, пам‘ятних дат та 

особистостей, які сприяли закладенню цих насаджень.   

Класифікують туристичні маршрути за різноманітними ознаками: метою, 

видом пересування, сезонністю, тривалістю, контингентом та формою. 

Основною метою пізнавального тематичного маршруту територією 

НУБіП України для огляду вікових дерев та пам‘ятних посадок є: наукова, 

навчальна, рекреаційна, пізнавальна, промислова, культурно-розважальна, 

екологічна, етнічна. 

За видом пересування маршрут планується пішохідним. 

За сезонністю: постійнодіючим (цілорічним) чи сезонним (весняно-

літнім; літньо-осіннім; зимовим). 

За тривалістю: короткостроковим, середньостроковим, тривалим. 

За контингентом чи демографічним та соціальним складом учасників: 

студентським (за фаховими спеціальностями; спорідненими спеціальностями), 

шкільним, науковим, любительським. 

За формою чи побудовою траси: лінійним, радіальним, кільцевим, 

комбінованим. 

Вирізняють й ряд інших критеріїв за якими маршрут можливо 

виокремити за: - охопленням території (внутрішній (тривалістю 45'), 

міжтериторіальний (90'), загальний (більше 90')); 
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- ступенем організованості (самодіяльний, плановий (організований), 

позаплановий (на замовлення)); 

- чисельністю відвідувачів (груповий, індивідуальний, індивідуально-

груповий). 

Відповідно до критерію визначення маршруту за охопленням території  

виділяємо: внутрішній (внутрішньокорпусний), міжтериторіальний 

(міжкорпусний) та загальний (загальнотериторіальний) маршрути огляду 

експозицій НУБіП України за включенням вікових, меморіальних рослин та 

«пам‘ятних посадок». 

Внутрішній маршрут тематичної екскурсії буде містити такі станції: 

територія І навчального корпусу НУБіП України; «Раритети Ботанічного саду 

НУБіП України»; сквер «Ювілейний»; «Алея Слави» (території ІІІ, IV та Х 

навчальних корпусів); загальноуніверситетський сквер; територія XII 

навчального корпусу; студентське містечко. 

Міжтериторіальний (міжкорпусний) маршрут включатиме ряд станцій: 

«Алея Слави», загальноуніверситетський сквер, територія XV навчального 

корпусу; Ботанічний сад НУБіП України (арборетум, дендропарк, пасіка, 

декоративний розсадник, плодовий сад); територія І навчального корпусу, 

меморіальний комплекс, сквер «Ювілейний». 

Загальний (загальнотериторіальний) маршрут буде охоплювати такі 

станції: територію Х навчального корпусу, «Алея Слави», сквер «Ювілейний», 

меморіальний комплекс, територія І навчального корпусу, території І, X, XI, XII 

гуртожитків, розміщених по вул. Героїв Оборони, території ІІ, ІІІ, VIII 

гуртожитків по вул. Блакитного, Ботанічний сад НУБіП України, стадіон та 

територію IX навчального корпусу, загальноуніверситетський сквер. 

Схеми руху за маршрутами будуть вказані на план-схемах окремих 

територій базового закладу НУБіП України. 
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УДК 712.4 (477) 

ВИКОРИСТАННЯ ЗЛАКОВИХ РОСЛИН  

ПРИ ОБЛАШТУВАННІ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ БІЛЯ ВОДОЙМ  

У М. БОЯРКА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Е.В. Лозицький, студент магістратури
*
 

А.І. Кушнір, кандидат біологічних наук 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Декоративні злакові трави це новий  підхід для озеленення та покращення 

мікроклімату в сучасному становищі урбаністичного ландшафту. Вони 

привертають увагу в різні пори року, але найбільший пік їх декоративності 

припадає на літній період. В умовах високої рекреації вони можуть спокійно 

витримувати різні навантаження, а також мати високу декоративність на 

урбанізованих територіях. Вони красиво майорять на вітрі, вражають 

оригінальністю та красою. Одні види досягають велетенських розмірів, інші 

невеликі, але їх головне достоїнство – це форма. 

Більшість декоративних злаків досить прості у вирощуванні, 

використанні та догляді, і можуть використовуватись у проблемних місцях, там 

де інші просто не витримують. Багато видів надають перевагу відкритим 

сонячним  місцям, але й не відмовляться рости у напівтіні або навіть повній 

тіні. Так як в наших містах не достатній полив, вони чудово витримують як 

засуху так і проливні дощі, головне, щоб ґрунт був досить дренованим для них. 

Важливо пам‘ятати, що обрізку декоративних злакових трав потрібно 

проводити ранньою весною, до початку їхнього вегетаційного сезону, щоб 

покращити ріст та прибрати, не декоративність сухих листків. 

Існує великий вибір декоративних рослин для водойми, але щоб їх 

правильно використати для озеленення водойми потрібно знати їх 

класифікацію і характеристики. Рослини для водойм зазвичай поділяються на 

такі групи: глибоководні рослини, рослини, що плавають на поверхні води,  

занурені рослини (оксигенератори), прибережні рослини або рослини для 

оформлення берега і вологолюбні рослини.  
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Об‘єкт дослідження знаходиться в м. Боярка Київської  області. Він 

представлений водоймою довкола якої розташовані присадибні ділянки. 

Водойма знаходиться в доброму стані, а особливістю є те, що в любу пору року 

рівень водної поверхні у ній є незмінним. Прибережна територія біля водойми є 

досить захаращеною природною деревною рослинністю. Більшість рослин має 

низький задовільний декоративний вигляд.  

Для декоративного оформлення водойми нами пропонується 

використання групи прибережних рослин для покращення стану прибережної 

зони. Декоративні злакові доцільно використати при створенні ландшафтних 

композицій довкола водойми.  

Комбінування різних видів злакових дозволяє створити дивовижний 

острів зелені, який буде до кінця садового сезону пишно квітнути і дасть 

неповторні враження 

На об‘єкті досліджень ними пропонується використати мікси зі злакових, 

які переносять певне зволоження ґрунту і мають декоративний характер. 

Використання декоративних злаків у поєднанні з іншими вологолюбними 

рослинами на об‘єкті досліджень позитивно вплине на декоративність водойми 

в цілому. 

Розробка та реалізація проектних рішень на об‘єкті досліджень 

вирішується у такій послідовності: 

1. Оцінка реального стану зростаючих на об‘єкті досліджень видів 

рослин, їх збереження  та включення у ландшафтні композиції. 

2. Підбір та обґрунтування асортименту декоративних злакових видів 

і форм для ландшафтних композицій за участю деревних і кущових рослин. 

3. Розробка ландшафтних композицій з використанням декоративних 

злаків. 
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УДК 712.2:159.937.51 

РОЛЬ КОЛІРНИХ АКЦЕНТІВ  

У СПРИЙНЯТТІ ПАРКОВОГО ЛАНДШАФТУ 
 

М.С. Мавко, аспірант

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Загальний вигляд паркових ландшафтів сприймається в єдності форм та 

кольорів їхніх складових, при цьому, як стверджує Д. Георгберідзе (1979), 

спочатку спостерігач розрізняє колір, а потім форми та їх поєднання в просторі. 

Важливу роль у будь-якій композиції відіграють колірні акценти (наприклад, 

підбір солітеру за кольором листя), які створюють домінантну точку в зоровому 

кадрі, таким чином, посилюючи ефект сприйняття того чи іншого об‘єкту 

(Середюк, Курт-Умеров, 1987). 

Метою наших досліджень є з‘ясувати вплив колірних акцентів на 

загальний колорит парку. Для реалізації поставленої мети нами проведена 

оцінка колориту впродовж чотирьох пір року у шести парках м. Києва та 

виокремлено колірні акценти у парковому ландшафті. 

Розглянемо колірні аценти за групами кольороносіїв. Мінливі носії 

кольору: листопадні деревні насадження (впродовж року служать фоном, 

восени — акцентами), квітникове оформлення, небо. Із постійних носіїв 

кольору — мощення виступає переважно фоном, будівлі — частіше акцентами, 

особливо взимку та при яскравому забарвленні. Умовно-змінні колірні носії 

(паркові МАФ та вічнозелені насадження) майже завжди виступають акцетами. 

У більшості парків відчувається нестача вічнозелених насаджень. Також 

відмічено дисгармонійне забарвлення МАФ по відношенню до навколишнього 

паркового ландшафту. Особливо гостро ця проблема постає у меморіальних 

парках воєнної тематики — дитячі майданчики в парку ―Слава‖, атракціони та 

дитячні майданчики в парку ―Перемога‖ через своє забарвлення дисонують з 

трагічними подіями, яким присвячені парки. 

Прикладом широкого використання колірних акцентів є парк ім. Тараса 

Шевченка, частка яких в різні пори року коливається від 4,6 до 10 %, що є 
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досить вагомим показником порівняно з іншими парками, також парк 

―Перемога‖, частка кольорів-акцентів представлена в межах 1,8-5,7 % у 

парковому колориті. 

Оскільки основними носіями кольору в парковому ландшафті є 

насадження, то наявність цільно-колоритних дерев та кущів, які дають 

насичений однотонний колоритний об‘єм, має значний вплив на колорит парку. 

Згідно з класифікацією Д.І. Георгберідзе (1979) розподілемо їх на на постійні та 

сезонні. Із першої групи у парках зустрічаємо вічнозелені насадження, 

пурпуроволисті, золотисті, сріблясті, блакитні декоративні форми (Berberis 

thunbergii 'Atropurpurea', Prunus divaricata 'Atropurpurea', Picea pungens 'Glauca' 

та ін.). Постійні цільно-колоритні види зустрічаємо у парках ―Слава‖, 

―Перемога‖, ―Феофанія‖. Присутність у складі насаджень вічнозелених видів 

має значний вплив на зимовий колорит останніх парків. У парку ―Перемога‖ 

частка сіро-зеленого кольору хвойних (Pinus sylvestris L.) велика у зимовий 

період і сягає до 7 %,  у парку ―Феофанія‖ — 5,8 %, що є вагомими 

показниками в порівнянні з іншими парками (в зимовому колориті 

Голосіївського парку зелений колір насаджень взагалі відсутній). Із сезонних 

цільно-колоритних видів, у досліджених парках навесні присутні:  Magnolia 

soulangeana Soul., Malus niedzwetzkyana Dieck., Forsythia europaea Deg. et Bald., 

F. suspensa (Thunb.) Vahl. та ін., восени: Quercus rubra L., Acer platanoides L., 

Rhus typhina L. Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch. та інші. Роздільно-

колоритні рослини можуть грати роль колірних акцентів в композиціях 

близького огляду, але на загальний колорит парку не мають впливу.  

Отже, роль колірних акцентів є важливою у формуванні паркового 

колориту впродовж року. Часто ними є квітники, а навесні й краcивоквітучі 

види дерев і кущів, восени — листопадні насадження, для зимового колориту 

— вічнозелені насадження, розфарбовані лави, інші МАФ, будівлі. Забарвлення 

кожного з зазначених елементів необхідно композиційно узгоджувати при 

формуванні та реконструкції садово-паркових об‘єктів. 
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УДК 631.626.2:616 

ЗАХИСТ ВІД ПІДТОПЛЕННЯ ТА ЗАТОПЛЕННЯ САДОВО-ПАРКОВИХ 

ОБ’ЄКТІВ В УМОВАХ СКЛАДНОГО РЕЛЬЄФУ  

В.В. Малюга, кандидат технічних наук  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

Захист від підтоплення та затоплення територій садово-паркових об‘єктів 

є основною задачею для зниження еколого-економічних ризиків: зменшення 

ерозії ґрунтів, регулювання водно-повітряного балансу та водно-сольового 

режиму ґрунтів, покращення зростання насаджень, зменшення матеріальних 

збитків, забезпечення умов та безпеки життєдіяльності відвідувачів. За 

результатами багаторічних (2009-2016 рр.) натурних і моніторингових 

досліджень проявів процесів підтоплення і затоплення, на загальній площі 400 

га, в умовах складного рельєфу, а саме на днищах балок і безстічних 

зниженнях, нами було запропоновано нові конструкції гідротехнічного і 

меліоративного будівництва. 

Конструкція дренажної системи з дренуючим простором (патент України 

на корисну модель ғ 75233, МПК Е02В 11/00) забезпечує формування 

постійного дренуючого простору, інтенсифікацію дренажного стоку, зниження 

базису ерозії та підвищення загальної дренованості території шляхом 

влаштування більш ущільнененого дренажу у зоні центрального дренуючого 

колектора на одному висотному рівні і з підвищеною щільністю влаштовано 

дрени, які формують дренуючий простір і забезпечують інтенсифікацію 

ґрунтового стоку. 

Конструкція поглинального колодязя (патент України на корисну модель 

ғ 105103, МПК Е02В 11/00) призначена для умов збереження ландшафту із 

щільним зростанням рідкісних та цінних видів рослин, працює як елемент 

вибіркового дренажу, що передбачає відведення поверхневих і підземних вод у 

ґарнопроникні  піщані шари ґрунту в зоні розвантаження ґрунтового потоку. 

Складається із залізобетонних елементів з водопропускними отворами у 

верхній і нижній частині колодязя, що захищені від замулення шаром 

геотекстилю та щебеню.  

Запропоновані способи водовідведення забезпечують перехоплення 

ґрунтового потоку зі схилів, зниження рівня ґрунтових вод, підвищення 

природної дренованості території, а також, зменшення питомої протяжності 

систематичного дренажу, підвищення ерозійної захищеності та стійкості 

земель. 
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УДК  630
*
81:694.7(043.2)  

ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЕВИНИ 

У ВНУТРІШНЬОМУ ПРОСТОРІ БУДИНКІВ  
 

Є.В. Мех, студентка
*
 

Національний авіаційний університет 

 

Меблі з деревини цінували у всі часи, адже дерево – це екологічно чистий 

матеріал, який використовували  у давнину й залишається провідною 

сировиною у теперішній час. Ще в данину меблі були показником соціального 

статусу їх господаря. І сьогодні ознаками гарного вишуканого смаку і високого 

матеріального статку хазяїна є інтер‘єр, насичений елементами і деталями із 

натуральної деревини.  

Сучасні технологічні процеси дозволяють значно скоротити час на 

виготовлення не лише окремих меблевих елементів, але й цілих ансамблів. Так, 

сьогодні є популярними кабінети,  виготовлені з масиву дерева, що поєднують 

в собі бібліотеку і мають набір необхідних предметів меблів, які створюють 

комфортні умови для праці. Дерев‘яні кабінети можуть виготовлятися в різних 

стилях, залежить від побажання замовника. 

Міжкімнатні арки, які виготовляються із натуральних порід деревини, 

можуть об‘єднати  приміщення та візуально розширити їх. Дерев‘яний масив є 

гарним матеріалом для виробництва арок, оскільки вирізняється міцністю і 

естетичним виглядом. Технологічний процес виготовлення арок з дерев‘яного 

масиву відрізняється особливою точністю. Ще в давнину арки застосовували в 

будівництві споруд, надаючи приміщенням легкість. 

Останнім етапом в оформлені інтер‘єру є міжкімнатні двері. 

Найпоширеніший матеріал для виготовлення дверей є міланський горіх, дуб і 

венге.  Двері виготовлені з венге вирізняються текстурою африканського 

дерева. Двері виготовлені з масиву дуба мають гарну текстуру і такий матеріал 

має безліч відтінків. 

Вигляд меблевих гарнітурів залежить від породи деревини, її кольору, 

блиску, текстури і макроструктури. Деревина цінних порід має різний колір, в 
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залежності в яких кліматичних районах зростає. Колір варіюється від 

білого(осика,ялина,липа) до чорного (чорне дерево). На забарвлення вливає 

також вік дерева. Стійкий колір має деревина дуба, груші, білої акації, 

самшиту, каштана. Зараз у виробництві використовують більше 40 порід дерев, 

але за деревиною виділяють тверду і м‘яку деревину. До м‘якої деревини 

відносять: сосну, вишню, вільху, ялину, кедр, ялівець, каштан, осику та інші 

дерева. До твердої деревини відносять: дуб, в‘яз, клен, береза, бук, ясень, 

яблуня, волоський горіх, платан, ільм. Вирізняють також дерева, які мають 

дуже тверду деревину, це самшит, тис, кизил, фісташкове дерево, біла акація. 

Деревина сосни має низьку ударостійкість, тому зазвичай її використовують 

для виготовлення каркасу для м‘яких меблів та виготовлення аксесуарів для 

меблів. Меблі з масиву бука підходить для виготовлення світлих меблів. 

Деревина вирізняється твердістю і гнучкістю, тому з бука виробляють різні 

меблі за конфігурацією. Бук є альтернативою дубу за міцністю. Меблі з масиву 

дуба вирізняються своєю міцністю та зовнішнім виглядом. Деревина дуба має 

широкий діапазон різних відтінків. Оскільки меблі з дубу в натуральному 

кольорі зустрічаються дуже рідко, тому що зазвичай цю деревину виморюють. 

У сучасному виробництві найбільш поширене червоне дерево (махаон). Меблі з 

масиву є міцними у порівняні з меблями, які виготовлені зі шпону та інших 

матеріалів. 

Отже, використання деревини у внутрішньому просторі будинків є 

сучасним естетичним та екологічним процесом. Нові можливості 

деревообробки дають змогу за короткий термін виготовляти меблеві ансамблі 

та інші деталі інтер‘єру. При такому вирішенні внутрішній простір будівлі є 

презентацією престижу, статку, значимості, а інколи і влади хазяїна, не 

дивлячись на те, чи цей інтер‘єр приватного приміщення чи громадського. 

Довговічність дерев‘яних виробів дає надію на те, що вони і надалі будуть 

популярними і такими, що передаються у спадок. 
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УДК 712.253(477-25) 

ЗНАЧЕННЯ ПАРКОВИХ НАСАДЖЕНЬ  

В УМОВАХ СКЛАДНОГО РЕЛЬЄФУ МІСТА КИЄВА 
 

В.В. Міндер, здобувач

,  

І.О. Сидоренко, кандидат біологічних наук  

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Паркові насадження яружно-балкових систем, схилів та пагорбів 

становлять особливу категорію, в якій умови створення рослинного покриву 

відрізняються від рівнинних ділянок. 

Визначенню ролі насаджень у системі благоустрою населених пунктів 

приділено увагу у працях Л.Б. Лунца (1952, 1966), А.І. Косаревського (1977), 

Л.І. Рубцова (1971), Л.О. Машинського (1941, 1976), О.О. Лаптєва  (1971, 1984, 

1998), В.А. Горохова (1991), В.Ф. Гостєва, Н.Н. Юскевича (1991), В.П. 

Кучерявого (1999, 2001), В.В. Денисова, А.С. Курбатової (2008).  

Для паркових насаджень в умовах складного рельєфу слід виділити такі 

основні чотири ролі: меліоративна (стокорегулююча, грунтозахисна, 

грунтоутворююча), функціональна (зонування території, безпека руху), 

санітарно-гігієнічна (покращення мікрокліматичних умов, димо-, газо-, пило, 

шумозахисна роль) та естетична (виразність рельєфу, характер пейзажу, 

композиція простору). Специфікою цих насаджень є те, що санітарно-

гігієнічна, функціональна та естетична ролі є водночас похідними від 

меліоративної ролі та залежними між собою. 

Об‘єктами нашого дослідження стали паркові насадження в умовах 

складного рельєфу міста Києва. В результаті проведеного маршрутного методу 

обстеження у понад 30 парках нами виявлено, що у своїй більшості паркові 

насадження міста Києва є цілком сформованими (60-80-річного віку), завдяки 

чому вони повноцінно виконують меліоративну роль, захищаючи ґрунти від 

негативних ерозійних процесів. Разом з цим, практично в усіх парках 

проявляється струменевий розмив в місцях інтенсивного рекреаційного 

навантаження. У парках культури і відпочинку Хрещатий, Вічної Слави і у 

                                                 

Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор В.Ю. Юхновський 
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Ландшафтному парку по вул. Солом'янській розвинувся площинний змив, який 

ще не має значного поширення. Явище значного зсуву відзначено лише на 

одному досліджуваному об‘єкті – парк 1500-річчя м. Києва "Лиса гора".  

Прояви лінійних розмивів виявлено у парку Володимирська гірка, парку 

культури і відпочинку Міський сад, Печерському ландшафтному парку, парку 

Нивки (західна частина) та ін. Найбільші лінійні ерозійні процеси, що призвели 

до промоїн і утворення ярів, мають місце у парку Сирецький гай 

(Шевченківського району), парку Кирилівський гай, Голосіївському парку 

культури та відпочинку ім. М.Т. Рильського. Основною причиною прояву 

водної ерозії в парках міста Києва є антропогенний чинник. Найбільш 

невідповідною функціональна роль насаджень є у  парках: Сирецький гай 

(Подільського і Шевченківсього районів), Кирилівський гай, Лісопарк на 

Замковій горі, Протасів яр. У них фактично відсутня ландшафтно-планувальна 

структура та організація території взагалі як паркової. У своїй більшості 

досліджувані насадження стиглі, І-ІІ класу бонітету, а, отже здатні виконувати 

покращення мікрокліматичних умов, димо-, газо-, пило, шумозахисну функції. 

З іншої сторони, місцями недостатній догляд за насадженнями призвів 

підвищення їх повноти до 0,8-1,0, що у свою чергу негативно впливає на 

інсоляцію, температурний режим, вологість і аерацію повітря. Варто зазначити 

і проблеми при забезпеченні естетичної ролі насадженнями: у більшості парків 

відбувається порушення  ближніх і дальніх перспектив, не сформовані відкриті 

і закриті простори, а також зниження характеру виразності рельєфу за рахунок 

використання у таких місцях дерев першої величини висотою понад 20 м, хоча 

при цьому вони цілком виконують свою меліоративну роль.  

Аналіз результатів досліджень свідчить, що при формуванні паркових 

насаджень в умовах складного рельєфу міста Києва стоїть складне завдання, не 

знижуючи меліоративної ролі даних насаджень, підвищити їх естетичну роль, 

враховуючи при цьому їх функціональне та санітарно-гігієнічне значення. 
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УДК 663.712.4; 574 

ФЛОРИСТИЧНА СТРУКТУРА ДВОРИКІВ  

СТАРОВИННОЇ ЧАСТИНИ ЛЬВОВА 
 

О.Р. Олейнюк-Пухняк, кандидат сільськогосподарських наук 

Національний лісотехнічний університет України 

В.Р. Петрикевич, студентка
3
 

Національний університет  «Львівська політехніка» 

 

У місті Львові формуються специфічні екосистеми, що охоплюють різні 

комбінації синантропних і евритопних видів. Це пов‘язано з особливостями 

міського середовища. Великі міста вирізняються специфічною флорою, склад і 

характер якої залежать від різних факторів як природного, так і антропогенного 

походження. С.О. Волгін та А.Т. Зеленчук  зазначають, що сучасна флора 

судинних рослин Львова нараховує 988 видів, які належать до 466 родів і 102 

родин. Серед них 819 (82,9 %), синантропних і 169 (17,1 %) аборигенних видів. 

Найбільшу групу серед синантропних видів у Львова становлять аборигенні 

синантропи – 55,6 (56,3 %).  

Рівень синантропізації (S) та модернізації (М) (коефіцієнт відношення 

числа ксенофітів до археофітів) сучасної флори Львова (S = 188, M = 0,76) є 

значно вищим, ніж реконструйованої флори Львова кінця ХІХ ст. (S = 145, М = 

0,30). Структура флори окремих зон міста знаходиться в залежності від 

характеру та періоду забудови. Частка антропофітів в історичній частині міста 

становить 34,6 %, у забудові ХІХ-ХХ ст. – 31,7 %, у новобудовах – 25,7 %. 

Флора двориків є ізольованою від природних екосистем і зазнала сильнішої 

антропогенної трансформації (15,3 %) ніж та, яка простягається в 

радіальному напрямку і з‘єднується «екологічними коридорами» з 

природними екосистемами («Високий Замок» – парк «Шевченківський 

гай»).  

Водночас флора внутрішньоквартальних двориків різного типу 

відрізняється від загальноміської і кількісно, і якісно. Для досліджених двориків, 

                                                 
3
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порівняно з усією флорою міста, характерні менша площа зростання та обмежена 

кількість видів.  

Для аналізу синантропної рослинності внутрішньоквартальних двориків 

старовинної частини Львова, яка формується із спонтанної та культурної 

рослинності, ми здійснили натурне обстеження проективного покриву у 79 

внутрішньоквартальних двориках старовинної частини Львова. Флору 

внутрішньоквартальних двориків досліджували з огляду її систематичної, 

біоекологічної та ареалогічної структур. До аналізу ввійшли всі види біотопів, де 

зростають спонтанно різні види рослин, зокрема й інтродуценти, котрі 

натуралізувались і займають тривкі позиції в рудеральних фітоценозах.  

З обстежених внутрішньоквартальних двориків у 70,89 % (56 двориків) не 

влаштовано місця для створення озеленення у відкритому ґрунті. На решті 

30,38 % (24 дворики) відведено місце для озеленення у відкритому ґрунті. Проте 

потрібно зазначити, що спонтанну та культурну рослинність у відкритому ґрунті 

виявлено у 78,48 % (62 дворики), і лише у 21,52 % (17 двориків) рослинний 

покрив відсутній повністю. Це можна пояснити регулярним підмітанням 

подвір‘я.  

На території майже половини внутрішньоквартальних двориків (39 двориків, 

або 49,37 %) загальне проективне вкриття рослинного покриву ледве перевищує 

10 %. І лише у 29 внутрішньоквартальних двориках (36,71 %) проективне вкриття 

рослинного покриву сягає 40 % і більше від площі дворика. Треба наголосити на 

тому, що у двориках, де влаштовано місце для вирощування рослин у відкритому 

ґрунті, частка проективного вкриття трав‘яного покриву становить 75±4,52 %. Це 

підтверджує тезу про те, що львівські внутрішньоквартальні дворики негайно 

потребують робіт з оптимізації біотопу та озеленення, зокрема з використанням 

культури кадовби. 
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ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СКЛАД 

НАСАДЖЕНЬ БІЛЬЧЕ-ЗОЛОТЕЦЬКОГО ПАРКУ 
 

С.М. Підховна, аспірант*
4
 

Національний університет біоресурсів і природокористування України  

 

В системі населених пунктів вагоме місце займають парки-пам‘ятки 

садово-паркового мистецтва. Проте через недостатній або відсутній догляд при 

експлуатації парків, зелені насадження втрачають свої декоративні і санітарно-

гігієнічні властивості та вже не виконують відповідним чином свої функції. 

Одним із таких об‘єктів, який нині потребує значної уваги та проведення 

відповідних досліджень, є Більче-Золотецький парк. 

Більче-Золотецький парк – пам‘ятка садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення, розташований у центральній частині села Більче-

Золоте Борщівського району  Тернопільської області. Площа парку становить 

11 га. 

З історичних джерел відомо, що парк було закладено у 1800 р. У 1867 р. 

об‘єкт придбав Адам Сапіга і саме в  цей період у паркові насадження було 

підсаджено цінні інтродуценти. У 1839 р. в парку побудувано костел у 

псевдоготичному стилі, який до цього часу є добре збереженим. 

Здійснюючи натурні обстеження і  порівняльний аналіз архівних і 

сучасних картографічних та ілюстративних матеріалів, дійшли висновку, що 

просторове розміщення насаджень було вирішене із застосуванням регулярного 

і ландшафтного прийому, із переважанням ландшафтного. На території парку 

була водойма, яка на сьогодні потребує реконструкції. Сапігами були обладнані 

спортивні майданчики, зокрема волейбольна ділянка і тенісний корт. Також на 

території парку знаходився театр під відкритим небом.  

Нові елементи у парку з‘явились у 20 ст., коли було встановлено 

пам‘ятники (пам‗ятник воїнам Радянської Армії, загиблим у війні з фашизмом в  

1941-1945 рр. і хрест воякам-українцям, які полягли за волю своєї Вітчизни 

також у цій війні) та обладнано футбольне поле.  
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Дані для оцінки стану парку були зібрані впродовж 2015-2016 рр. Польові 

роботи проводились на об‘єкті з використанням  супутникових знімків та плану 

топографічного знімання. На першому етапі була встановлена площа, межі, 

проведено геодезичне знімання дорожньо-стежкової мережі та проаналізовано 

ландшафтно-просторову організацію парку. На другому етапі визначено 

видовий склад дерев і кущів, таксаційну характеристику, фітосанітарний стан 

насаджень та проаналізовано елементи благоустрою. Якісний стан дерев і кущів 

оцінювали по зовнішніх ознаках в відповідності з Інструкцією по інвентаризації 

зелених насаджень у населених пунктах 

Садово-паркові насадження парку представлені в основному масивами і 

груповими посадками дерев і кущів. Закриті простори займають біля 50 % від 

загальної площі парку. Глибина відкритих просторів незначна, в основному 

складає 10-30 м.  

У парку переважає лісовий ландшафт (50%), його доповнює парковий 

(20%), лучний (20%) і регулярний (10%). Композиційний потенціал паркової 

території не використано. Відсутня організація в системі видових точок, 

композиційних акцентів, немає розподілу простору на плани. Прогулянкові 

маршрути проходять в основному серед масивів дерев, які утворюють закритий 

простір.  

В результаті проведеної інвентаризації виявлено, що у парку зростає  60 

видів і культиварів, з  них 50 –  деревна рослинність і 10 – кущі. Більшість із 

досліджених видів (51 вид, 87%) відносяться до Magnoliophyta, меншою 

кількістю (9 видів, 13%) представлені Pinophyta. На момент дослідження у 

парку виявлено 74 % дерев і кущів в доброму стані, 14 % в задовільному та 

12 % в незадовільному. 

 Аналіз ландшафтно-просторової організації і стану насаджень Більче-

Золотецького парку дозволяє зробити висновок про те, що його функціональні і 

естетичні якості  знижені і використовуються неефективно. 
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ЩОДО ПИТАННЯ МЕТОДИЧНИХ ПІДХОДІВ ОЦІНЮВАННЯ 

ДЕНДРОПАРКІВ 
 

М.О. Подольхова, аспірант* 

Національний університет біоресурсів та природокористування України  

 

На Україні за даними 01.01.2014 року до об‘єктів природно-заповідного 

фонду належать 57 дендропарків, серед яких більшість отримала заповідний 

статус у 60-90-х роках ХХ ст. За цей період на їх територіях відбулися значні 

зміни, тому доцільною є розробка чітких критеріїв для об‘єктивної оцінки 

відповідності дендропарків їхньому статусу на сучасному етапі розвитку.  

Для комплексного оцінювання історичних парків та парків-пам‘яток 

садово-паркового мистецтва дендрологічної цінності нині рекомендовані 

критерії розроблені проф. Олексійченко Н. О. та доц. Гатальською Н. В. (2012), 

а також здійснено стисле оцінювання дендропарків загальнодержавного 

значення та запропонована коротка анкета для дендропарків України 

проф. Байрак О. М. (2013, 2015).   

У процесі застосування вищевказаних методичних підходів щодо 

дендропарків Українського Полісся виникла потреба у їх вдосконаленні та 

розробці системи критеріїв оцінювання для дендрологічних парків із 

врахуванням їх функціонального призначення. Завдяки синтезу вищевказаних 

методичних підходів, їх деталізації, узагальненню та систематизації, 

доповненні новими, запропоновано вісім груп критеріїв для оцінювання 

дендропарків (табл.).  

Критерії комплексного оцінювання сучасного стану дендропарків  

1. Територіальна 

організація 

1. адміністративне  розташування 

2. природні умови 

3. площа 

4. функціональне зонування 

5. планувальна структура 

6. періодичність відвідування 
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2. Таксономічний 

склад колекційного 

фонду 

7. загальна кількість таксонів 

8. відносний показник насиченості таксонами деревних рослин 

9. показник динаміки таксономічного складу  

10. репрезентативність інтродуцентів  

11. різноманіття культиварів деревних рослин 

12. репрезентативність раритетних видів 

3. Особливості 

формування та 

розвитку 

насаджень 

дендропарку 

13. принципи формування колекцій 

14. відповідність розміщення рослин на території парку згідно їх 

біологічних і екологічних особливостей 

15. вікова структура 

16. вікові дерева 

17. зимостійкість насаджень 

18. посухостійкість насаджень  

19. санітарний стан насаджень 

4. Благоустрій 

території 

20. особливості догляду  

21. стан та значення елементів благоустрою  

22. стан та значення дорожньо-стежкової мережі території 

23. охоронні заходи 

24. водні устрої та система поливу  

5. Наукова та 

господарська 

цінність  

25. плодоношення інтродуцентів 

26. природнє поновлення інтродуцентів 

6. Історико-

культурна цінність 

27. період існування парку 

28. меморіальні архітектурні об‘єкти 

29. меморіальні посадки 

7. Естетична 

цінність 

30. різноманіття ландшафтних умов 

31. різноманіття садово-паркових ландшафтів 

32. гарноквітучі деревні рослини 

33. репрезентативність хвойних рослин 

34. стан та значення квітникового оформлення і газонного 

покриття  

8. Науково-дослідна 

та просвітницька 

робота 

35. наявність офіційної документації 

36. плани території 

37. інвентаризація насаджень 

38. розширення колекційного фонду 

39. наявність та стан розсадників 

40. просвітницька робота 

 

Кожен із вищезазначених критеріїв має 5-бальну шкалу оцінювання, а за 

сумою їх числових значень можна визначити категорію цінності дендропарків 

на сучасному етапі розвитку та відповідність раніше наданому статусу. Окрім 

того, запропонований комплексний підхід дозволить визначити напрями 

подальшого раціонального використання дендропарків та створення 

рекомендацій щодо їх реконструкції. 
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УДК 712.253:58(477.44) 

МЕРЕЖА ШТУЧНИХ ЗАПОВІДНИХ ПАРКІВ  

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  
 

К.Г. Покотилова, аспірант* 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Території штучних заповідних парків є, так званими, «острівками життя», 

що спрямовані на підтримання рівноваги природних процесів екосистем, 

наукових досліджень та збереження території від негативного антропогенного 

впливу. Вони відіграють досить вагому роль у складі природно-заповідного 

фонду регіону. 

Загалом у Рівненській області відмічено 25 штучних заповідних парків, 

що нерівномірно розташовані майже по всій території області (у 12 районах із  

16).  Найбільша їх кількість зосереджена у Рівненському районі (шість 

об‘єктів), у Дубровицькому районі – три об‘єкти, у Радивилівському, 

Володимирецькому, Гощанському, Березнівському, Млинівському та 

Острозькому районах – по два об‘єкти, а також  Рокитнівському, 

Сарненському, Здолбунівському та Корецькому районах –  по одному.  

Загальна площа штучних заповідних парків у Рівненській області складає 

185,30 га, з них 11,60 га займає один зоологічний парк, онин дендрологічний 

парк займає 29,50 га, 13 парків-пам‘яток садово-паркового мистецтва займають 

167
5
,00 га, пам‘ятки природи займають 13,70 га. Найбільшими за площею є 

Рівненський парк-пам‘ятка садово-паркового мистецтва (17,3 % від загальної 

площі досліджених штучних заповідних парків), Березнівський дендрологічний 

парк (15,9 %) та Млинівський парк-пам‘ятка садово-паркового мистецтва (13,5 

%). На території Рівненської області відмічені штучні заповідні парки як 

місцевого (21 об‘єкт), так і загальнодержавного значення (чотири об‘єкти). Два 

парки загальнодержавного значення (Рівненський парк-пам‘ятка садово-

паркового мистецтва та Рівненський зоологічний парк) розташовані у 

Рівненському районі. По одному парку загальнодержавного значення відмічено 

                                                 
*
 Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор С.Ю. Попович  
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в Гощанському та Березнівському районах (Гощанський парк-пам‘ятка садово-

паркового мистецтва та Березнівський дендрологічний парк).  

Період створення штучних заповідних парків у області починається з  

1972 року: більшість їх створено у 1972 році (13 об‘єктів), у 1979 році створено 

три парки, у 1989 році – один парки, у 1993 році – два парки, у 1995 році – 

чотири парки, у 1998 рік – один парк, останній створено у 2005 році (рисунок). 
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Штучні заповідні парки загальнодержавного значення

Штучні заповідні парки місцевого значення
 

Рис. Періоди створення штучних заповідних парків 

в Рівненській області 

 

Підсумовуючи, можна відмітити, що 25 % штучних заповідних парків 

досліджуваної області знаходяться в Рівненському районі, 75 % площі від 

загальної території штучних заповідних парків Рівненщини складають парки-

пам‘ятки садово-паркового мистецтва. Кількісно значно переважають штучні 

заповідні парки місцевого значення (84 %  від загальної їх кількості), над 

такими ж об‘єктам загальнодержавного значення. 
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УДК: 712.24 (477.41) 

ОЦІНКА СТАНУ ДЕНДРОФЛОРИ ПАРКУ С. КРЮКІВЩИНА КИЄВО-

СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

С.В. Роговський,  кандидат  сільськогосподарських наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

 

Інвентаризацією встановлено, що на території парку с. Крюківщина на 

момент інвентаризації зростало 1165 дерев і кущів. Із них переважна більшість 

(96 %) мають вік від 15 до 50 років, вік понад 50 років мають лише 1,2 % дерев, 

і 3,8 % належать до групи дерев віком до 15 років. Серед виявлених під час 

інвентаризації видів 44,2 % аборигени, решта – 55,8 % інтродуценти. 

Основними породами, які зростають на території парку є клен цукристий (Acer 

sacharinum L.), липа серцелиста (Tillia cordata Mill.), береза повисла (Betula 

pendula L.), тополя чорна (Populus nigra L.), липа широколиста (Tillia 

platipholius Scop.), гіркокаштан кінський (Aesculus hippocastaneum L), клен 

гостролистий (Acer platanoides L.), клен явір (Acer pseudoplatanum L.), граб 

звичайний (Carpinus betulus L.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), решта 

видів представлені незначною кількістю  екземплярів. Серед них є дерева, що 

з‘явилися в парку як самосів, це – клен ясенелистий (Acer negundo L.), алича 

розлога (Prunus divaricata Ledeb.), горіх грецький (Juglans regia L.), шовковиця 

біла (Morus alba L.). Дерева цих видів мають вік від 5 до 15 років.  

Серед насаджень парку виявлено окремі дерева граба звичайного, клена 

цукристого, липи широколистої, верби білої, які мають вік близько сімдесяти 

років. 

За кількісним складом інтродуценти становлять 62 % дерев, які зростають 

у парку. З інтродуцентів крім клена цукристого, гіркокаштана кінського, яких 

найбільше, в насадженнях зустрічаються дуб червоний (Quercus rubra L.), 

каркас західний (Celtis occidentalis L.), робінія псевдоакація (Robinia 

pseudoacacia L.), ясен ланцетолистий (Fraxinus lanceolata Borkh.), в‘яз 

дрібнолистий (Ulmus parvifolia Jacq.).  

Кущів у парку мало, вірогідно, що вони випали з насадження, збереглося 

лише кілька кущів бузку звичайного (Syringa vularis L.) та куртини шипшини 

зморшкуватої (Rosa rugosa Thunb.).  
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У південній частині парку, яка межує із приватною забудовою, жителями 

самовільно підсаджені такі види як обліпиха крушиноподібна (Hippophae 

rhamnoides L.), вишня звичайна (Cerasus vulgaris Mill.) і повстиста (C. tomentosa 

Mill.), черешня (C. avium (L.) Moench.), абрикос звичайний (Armeniaca vulgaris 

Lam.), слива домашня (Prunus domestica L.). 

Оцінка санітарного стану дерев, показала, що близько 0,5 % від загальної 

кількості дерев це сухостій, 15,6 % мають незадовільний санітарний стан, 66 % 

– задовільний і лише 18,4% – добрий. Головними причинами погіршення 

санітарного стану дерев є заселення дерев омелою білою (Viscum album L.). 

Найбільш вражені омелою такі види як клен цукристий, липа серцелиста, 

Омела виявлена також на окремих деревах липи широколистої, робінії 

псевдоакації, ясена ланцетолистого, ясена звичайного, клена гостролистого. 

Зниженню декоративності і життєздатності дерев  гіркокаштана кінського 

сприяє поширення мінуючої каштанової молі  (Cameraria ohridella Desch. & 

Dem.), яка, масово розмножуючись, пошкоджує листя та сприяє передчасній 

дефоліації і ослабленню дерев.  

Слід зауважити, що місцеві жителі грубо і систематично порушують 

правила утримання зелених насаджень: заготовляють березовий сік, 

пошкоджуючи стовбури дерев, розводять багаття в парку, влаштовуючи 

пікники, їздять автомобілями по його території і навіть влаштовують стоянки 

автомобілів, прибивають щити до стовбурів дерев, що негативно впливає на 

стан насаджень. 

Першочерговими заходами щодо покращення стану насаджень ми 

вважаємо: 

1. Проведення санітарних рубок і видалення з насадження сухостою, 

самосіву та дерев сильно вражених омелою білою. 

2. Обрізку гілок на деревах, які мають початкову стадію заселення омелою. 

3. Доповнення насаджень вічнозеленими, хвойними породами дерев. 

4. Підсадку на узліссях галявин груп і куртин з красивоквітуючих кущів.  
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УДК 580.066.01(477.72) 

ОЦІНКА СУЧАСНОЇ ЛАНДШАФТНО-ПРОСТОРОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

НАСАДЖЕНЬ ДЕНДРОПАРКУ "АСКАНІЯ-НОВА" З ПОЗИЦІЇ ЇХ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ 
 

А.Ф. Рубцов, кандидат сільськогосподарських наук  

Н.О. Гавриленко, кандидат біологічних наук  

І.В. Михайлецька, фахівець лабораторії дендропарку 

Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна НААН 
 

Дендрологічний парк "Асканія-Нова" загальнодержавного значення є 

найбільшим та найбагатшим осередком збереження різноманіття 

інтродукованих деревних рослин на півдні України, таксономічний склад якого 

зараз налічує 766 видів, 348 форм і культиварів (1114 таксонів), які належать до 

175 родів, 69 родин. З них голонасінні представлені 71 видом, 84 формами (155 

таксонів) з 19 родів, 7 родин; покритонасінні, відповідно, 694, 264, (958), 155, 

69. Раритетна компонента культивованої флори парку включає понад 160 видів 

різного рівня охорони. Серед них 65 видів рослин, включених до "Червоної 

книги України", 86 ― Червоного списку МСОП, 23 ― Європейського 

Червоного списку, 6 Ғ списків Бернської конвенції, 3 ― списків CITES, в тому 

числі такі, що в глобальному вимірі знаходяться під загрозою зникнення чи 

піддаються критичним ризикам зникнення.  

Це біорізноманіття розміщено на зрошуваній парковій території у складі 

трьох різновікових ландшафтно-пейзажних комплексів. Кожний з них має свою 

специфічну ландшафтно-просторову організацію, доріжкову та зрошувальну 

мережу, оригінальні композиційні рішення центральних вузлів та й всього 

комплексу в цілому, своєрідну фітоценотичну структуру та таксономічний 

склад деревостанів. Перший з них ― "Старий ботанічний парк" площею 28 га 

(1887–1905 рр.), планування пейзажне, з деякими незначними елементами 

регулярності. Характерне чергування відкритих та закритих просторів з 

мальовничими масивами, групами та окремими солітерами. Паркові 

культурфітоценози представлені переважно ясеневою та кленовою 

субформаціями різних варіантів дібров лісового та паркового типів, з домішкою 

екзотів.  
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Другий комплекс ― "Гледичієве рідколісся з дібровами", створювалося 

поступово від 1907 до 1968 рр. з метою включення асканійського степу в 

систему паркових композицій. Тому до південно-східного узлісся парку була 

додана степова ділянка площею 6,5 га, названа пізніше Великою степовою 

галявиною (далі ВСГ). На ній висаджені ефектні групи та окремі солітери  

сосни кримської, ялівцю віргінського та деяких листяних деревних. За ними 

створені рідкі гледичієві насадження з оглядовими "вікнами" на степову 

далечінь. За задумом творців парку (Ф.Е. Фальц-Фейна, В.І. Владиславського-

Падалки та пейзажиста В. Орловського), степовий ландшафт включався в 

оглядову систему парку. Крім цього, експозиція нібито уособлювала процес 

поступового наступу степу на ліс (парк). Про це мали свідчити нібито 

символічні останки стародавніх лісів Таврії (поодинокі солітери та групи 

хвойних і листяних порід на галявині). Експозиція ВСГ закладалася як 

композиційний центр Гледичієвого рідколісся. У 1948–1968 рр. формування 

рідколісся завершено шляхом створення дослідних ділянок полезахисних смуг 

різних конструкцій у прилеглому степу з участю дуба звичайного як основної 

лісоутворюючої породи. Згодом ці дібровні переліски були реконструйовані і 

включені в зрошувані паркові діброви рідколісся, після чого його загальна 

площа досягла 42,3 га. Проте після розбудови комплексу "Новий парк" у 1968–

1972 рр. оглядові дальні перспективи були перекриті новоствореними 

насадженнями і ВСГ була ізольована від степу. Вона як експозиція з 

унікальним філософсько-символічним задумом трансформувалась у рядову 

експоненту, яка в деякій мірі дає уявлення про степовий ландшафт. 

Третім ландшафтно-просторовим комплексом є "Новий парк" (86,2 га), 

створений за проектом інституту "Діпромісто" (м. Київ) під керівництвом проф. 

Л.І. Рубцова в 1968–1972 рр. Ця частина парку створювалась як продовження 

комплексу "Старий ботанічний парк". Тут змінюють один одного лісові, 

лісостепові, паркові ландшафти, галявини, горіхові гаї та діброви, збагачуючи 

візуальне сприйняття паркового простору. Його територія з півдня на північ 

розтинається штучною протокою (1,5 км довжиною), яка об'єднує три озера 
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каскадного типу в єдину систему. Приозерні ландшафти та озера з протокою 

підкреслюються насипними пагорбами і є вдалим продовженням 

напіввідкритих просторів "Старого парку" та Рідколісся, які доповнюються 

насадженнями лісового типу з хвойних та листяних деревних порід, 

композиційним центром лісостеповою галявиною, площею 7 га. На ній 

висаджено моновидові масиви буку лісового, граба звичайного, липи 

широколистої та американської, модрини звичайної, псевдотсуги Мензіса, 

ялиці європейської та кавказької, ялин канадської, колючої та ін. 

Колекційна ділянка "Новий арборетум" (4,5 га), безсумнівно, творча 

удача паркобудівників і науковців. Тут культивується більша частина 

колекційного фонду арборифлори дендропарку. У всіх трьох комплексах 

проведено ландшафтно-ценотичне обстеження за методиками Л.І. Рубцова та 

М.М. Тюльпанова (Рубцов, 1956; Тюльпанов, 1965) з оцінкою сучасної 

ландшафтно-просторової організації кожного ландшафтного комплексу, 

особливостей їх композиційних рішень, з'ясування актуального стану паркових 

культурфітоценозів (таксономія, фітоценотична структура, ступінь 

розладнаності). На цій основі по першому комплексу виділено 13 виділів, по 

другому – 7, по третьому – 15. Для кожного виділу розроблено та здійснюються 

специфічні заходи зі збереження та відновлення паркових деревостанів, які 

включають оптимізацію таксономічного складу та фітоценотичної структури; 

проріджування чагарникового намету; сприяння природному поновленню 

основних лісоутворюючих деревних порід; проведення санітарно-оздоровчих та 

формувально-контурних рубок догляду різної інтенсивності, особливо в 

деревостанах з присутністю інвазійно спроможних видів (каркаса західного, 

свидини криваво-червоної, ломиносів), посадок фонових та солітерних рослин. 

Разом з тим, при реконструкції насаджень старого парку, прилеглих до 

екскурсійного маршруту, створюється експозиція малопоширених та рідкісних 

видів світової флори. 
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УДК 712.413 

ОСНОВНІ ТИПИ НАСАДЖЕНЬ ЗА УЧАСТЮ ДЕНДРОСОЗОЕКЗОТІВ 

ПАРКІВ-ПАМ’ЯТОК САДОВО-ПАРКОВОГО МИСТЕЦТВА 

УКРАЇНСЬКОГО ПОЛІССЯ 
 

А.М. Савоськіна, здобувач
*
 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 
На території Українського Полісся розміщено 42 парк-пам‘ятка садово-

паркового мистецтва (ППСПМ). Маючи тривалу історію вони є цінними 

осередками культурно-історичної спадщини та безперечно мають наукову 

цінність, адже дендрофлора цих парків, як показали проведені дослідження 

протягом 2013-2016 років, містить вікові особини дендросозоекзотів. 

Переважна кількість ППСПМ Українського Полісся була створена на базі 

природних насаджень, саме тому, переважають пейзажні композиції, за 

винятком частини парків на якій розміщені меморіали присвячені учасникам 

бойових дій, біля яких створені регулярні композиції. 

На території ППСПМ Українського Полісся дендросозоекзоти ростуть у 

таких найбільш поширених типах насаджень, як: солітери, дендрогрупи, лінійні 

насадження, алеї тощо. 

Більшість дендросозоекзотів ростуть у вигляді солітерів найчастіше з них 

трапляються Thua occidentalis L., Juglans regia L., Robinia pseudoacacia L., 

Aesculus hippocastanum L., Picea pungens Engelm., Pinus strobus L., Prunus 

cocomilia Ten, Armeniaca vulgaris Mill., Pinus banksiana Lamb., Chamaecyparis 

pisifera Sieb. et Zucc. та інші. Серед виявлених дендросозоекзотів, слід 

відмітити, Larix decidua Mill., екземпляри якої досягають 100 і більше років у 

ППСПМ Ваганицький, Кочубеївський, Лизогубівський, Літинський, 

Полонський, Тупичівський, Тучинський –росте як солітер.  

У алеях найчастіше ростуть  Thua occidentalis L. (ППСПМ 

Стольненський, Кочубеївський та інших), Aesculus hippocastanum L. (ППСПМ 

Ваганицький, Лизогубівський та інших), Picea pungens Engelm. (ППСПМ 

Кочубеївський, Полонський, Тучинський, Стольненський та інших) та інші.  

 

                                                 
*
 Науковий керівник – доктор біологічних наук, професор Попович Сергій Юрійович 
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УДК 581.95:575:581.522.4 

ІНТРОДУКЦІЯ РОСЛИН – ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ І 

ЛАНДШАФТІВ 
 

С.І. Слюсар, кандидат біологічних наук, 

Ботанічний сад НУБіП України 

 

Еволюція сучасної біосфери характеризується швидкою зміною складу її 

біологічних істот, у першу чергу рослин, які розселяються природним чином і 

можуть бути введеними в ту чи іншу екосистему. На основі сучасних 

технологій створюються селекційно змінені, генетично модифіковані та навіть 

штучні біологічні організми. Все це спричинює прискорення трансформації 

природних та виникнення антропогенних екосистем. У загальному обсязі 

розселення зменшується частка експансій та міграцій організмів, що зумовлені 

природними чинниками й зростає питома вага антропогенних експансій та 

міграцій. Завдяки збільшенню обсягів антропогенного розселення й, у тому 

числі, внаслідок інтродукції рослин, має місце кількісна та якісна зміна 

міграційних потоків живої речовини. Інтродукційний процес стає, таким чином, 

важливою ознакою та чинником розвитку біосфери на всіх рівнях організації, 

але, насамперед, – на екосистемному. При цьому рослинність (фітоценоз), як   

структурний елемент біогеоценозу та (одночасно) ландшафту формує сучасне 

середовище існування людини. Саме тому, на біоценотичному рівні,  

відбуваються процеси які визначають взаємообумовлений розвиток ландшафтів 

і біогеоценозів (Тимофєєв-Ресовський та ін., 1977),  а біогеоценоз розглядається 

як екосистема у межах фітоценозу (Лавренко, Диліс, 1968).  

У зв‘язку з цим, в рамках генетико-екосистемної концепції у контексті 

екосоціального підходу (Слюсар, Кушнір, 2015, Слюсар, Кузнецов, 2016),  

інтродукцію рослин ми розглядаємо, у першу чергу, як засіб керованого впливу 

людини на формування природного і штучного середовища – екосоціального 

простору. Очевидно, що введення до певної екосистеми (насамперед, 

біогеоценозу, як основної біохорологічної одиниці) нової спадкової інформації 

може відбуватися за трьома основними напрямками: 1) переселенням та 

акліматизацією вже існуючих живих організмів у нові для них (природні або 
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штучні) екосистеми; 2) введенням до певної екосистеми організмів з якісно 

новою генетичною інформацією (селекційно змінених, генетично 

модифікованих); 3) введенням (у перспективі) до певної екосистеми штучних, 

отриманих методами синтетичної біології, живих істот. Отже, для збагачення 

генопластів (створення популяцій, фітоценозів, біоценозів), а також  

формування ландшафтів певних типів доцільно визначити оптимальні шляхи 

(алгоритми) інтродукції різноманітних живих організмів в екосистеми. З метою 

визначення множини можливих варіантів здійснення інтродукції рослин, 

запропоновано застосовувати підхід на основі методу багатовимірних матриць. 

У таблиці матричного типу, можливо врахувати як різноманіття організмів, так 

й екосистем що розглядаються (табл.). 

 

Таблиця. Приклад визначення множини можливих варіантів  введення  рослин 

в екосистеми для формування ландшафтного середовища 

 

Рослини 

Екосистеми 
природні  

 

природні 

антропогенно змінені  

антропогенні  

 

Природної  

флори  

введення рослин 

природної флори у 

природні екосистеми* 

введення рослин 

природної флори у 

природні 

антропогенно змінені 

екосистеми 

введення рослин 

природної флори в 

антропогенні (штучні) 

екосистеми 

Селекційно 

змінені  

введення селекційно 

змінених рослин у 

природні екосистеми* 

введення селекційно 

змінених рослин у 

природні 

антропогенно змінені 

екосистеми 

введення селекційно 

змінених рослин в 

антропогенні 

екосистеми 

Генетично 

модифіковані 

введення генетично 

модифікованих 

рослин у природні 

екосистеми* 

введення генетично 

модифікованих 

рослин у природні 

антропогенно змінені 

екосистеми 

введення генетично 

модифікованих 

рослин в природні 

антропогенно  змінені 

екосистеми 

*можливості практичної реалізації з‘ясовуються (Гродзинський, 1985, інші дослідники)  

Введення до екосистем будь-якого типу організмів-носіїв якісно нової 

спадкової інформації можливо розглядати як засіб формування ландшафтного 

середовища. Застосування системних підходів дозволяє удосконалювати теорію 

інтродукції як засіб керованого впливу на розвиток екосистем і ландшафтів. 
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УДК 72.01 

ДВІР ЯК МІКРОСВІТ ВЕЛИКОГО МІСТА 
 

О.А. Трошкіна, кандидат архітектури 

Національний авіаційний університет 

 

Двір  це елементарна частка міського простору, віднесеного до певного 

будинку або групи будинків. Чітко фіксований, замкнутий простір міського 

двору завжди співвимірний людині. Двори, як правило з'єднуються між собою 

за допомогою арок або наскрізних проходів у будинках, утворюючи складну 

розгалужену систему внутрішньо квартальних просторів, що пронизує в 

окремих випадках великі ділянки міської території. Двір є простим і тому 

особливо важливим типом універсального простору громадського призначення. 

Це проміжний простір під час переходу людини від дверей своєї квартири до 

неосяжного простору міста. В той же час, міський двір – це захищений простір, 

межа поділу території на «свою» і «чужу». Точкою відліку «максимально своє» 

є саме житло (будинок, квартира), а «максимально чуже» – місто як таке. 

У дворі види діяльності і форми поведінки мають стійкий вигляд і часові 

рамки. Тут відбувається контакти мешканців із знайомими (при вході до 

будинку) та зустрічі сусідів, обмін між ними місцевими новинами і поглядами 

на політичну ситуацію в країні. Архетипом цього простору і ритуальної 

поведінки в ньому є збір людей біля водозабірної колонки чи колодязю. 

Основні види діяльності і типи поведінки людини – стояння, сидіння, 

спілкування, відпочинок або, в разі конфліктної ситуації, напруга (сварка). 

Обов‘язковим є привітання сусідів. В разі конфлікту сусіди не вітаються 

демонстративно.  

Двір мислиться як приватна територія, тому винести сміття можна в халаті 

і капцях, можна вибивати підстилки, загоряти, створювати клумби, саджати 

плодові дерева. Мешканці добре знають один одного і що кому належить на 

території двору – хто за якою клумбою доглядає, хто яке дерево посадив. Таки 

чином відбувається повний контроль над територією. Незнайомці викликають 

неприховану цікавість, їх розглядають і розпитують до кого прийшли. Вони 
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сприймаються як чужаки на своїй території, тому місцеві відносяться до них із 

підозрою. Разом із тим, і чужаки відчувають себе не комфортно під пильними 

поглядами місцевих. 

З точки зору мешканців простір двору не є рівнозначним і різні частини 

його території засвоюються по-різному і в різній мірі. Перш за все освоюються 

ділянки, найближчі до будинку. Клумби і парковки автомобілів, що туляться до 

вікон – свідчать про прагнення відокремитись всередині двору, створити 

власний мікропростір. Знаками освоєнні простору є предмети домашнього 

побуту: білизна на мотузці, стільчик перед входом в під‘їзд, кинуті іграшки в 

пісочниці тощо. Проте. із поступовим переміщенням господарсько-побутової 

діяльності всередину житла двори, особливо сучасні, все частіше залишаються 

не освоєні предметно і не означені як приватний простір, який відрізняється від 

сусіднього.  

Сьогодні постає багато викликів у благоустрою і озелененні міських 

територій, причому в аспекті створення громадських просторів, які потрібні 

місцевим мешканцям, а не чиновникам. Двір у цій системі є найменшим 

міським громадським простором таким собі мікросвітом великого міста. 

Відповідно, і ставитися до нього потрібно із врахуванням побажань і потреб 

місцевих мешканців із залученням їх до співпраці із архітекторами та 

ландшафтними дизайнерами. Громадські слухання повинні проходити не 

формально, в робочий час, а тоді, коли це зручно мешканцям. Тільки тоді 

мешканці будуть мати справжнє право на місто, на свій двір.  

В цілому озеленення і благоустрій двору завжди сприймаються 

позитивно, але до тих пір, поки мешканців задовольняє ситуація із паркуванням 

їх власного автомобіля. Як тільки ситуація змінюється – власні інтереси стають 

вищими за колективні. Саме тому проектування двору, його реконструкція, 

благоустрій і озеленення повинні відбуватись лише після погодження із 

громадою двору. Лише тоді мешканці стануть сприймати цю територію як свою 

і відповідно ставитись до неї. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРІВ 
 

Н.О. Ульянченко, студентка магістратури
*
 

О.А. Суханова, кандидат сільськогосподарських наук 

Національний університет біоресурсів та природокористування України 

 

Будь-яке місто складається із забудови та вільних просторів, які 

функціонально поділяються на вулиці і дороги – артерії міста, площі, зелені 

зони, набережні та прибережні території, двори та прибудинкові території. 

Планування міських просторів має бути одним з найважливіших напрямків 

міського планування в цілому. У всьому світі відповідальність за планування 

міських просторів в основному бере на себе саме місто.  

При планування нових міст громадські простори закладаються в 

містобудівну документацію в узагальненому вигляді. При деталізації, на 

наступних проектних стадіях, мають уточнюватися і проектні рішення для 

типологічно схожих просторів та окремих, унікальних зон.  

В процесі експлуатації громадські простори зазнають певних змін навіть 

в межах визначеної конфігурації – змінюються функції, які вони виконують, 

обладнання для ведення підприємницької діяльності, елементи благоустрою та 

малі архітектурні форми,  які користуються попитом у населення. Відсоток 

вільних та доступних територій в місті стає все меншим. 

Традиційна архітектурна школа міст радянського періоду мала чітку 

визначену класифікацію просторів та процесів, які мають в них відбуватися. 

Врахування інтересів зацікавлених сторін – мешканців, відвідувачів, туристів 

було майже відсутнє.  

Сьогодні, з розвитком демократичних процесів в Україні, проектування 

вільних міських просторів відбувається в «радянському тренді» з 

непривабливим дизайном, не сучасними технологіями, без використання 

енергоефективних технологій, але мешканці міста все більше відчувають своє 

«право на місто». 

                                                 
*
 Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук, доцент Суханова О.А. 
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Світова практика планування міських просторів пішла далеко вперед 

порівняно з сучасними українськими реаліями. Існування комфортних 

публічних просторів для розвинених міст світу сьогодні є нормою. Це стало 

можливим завдяки громадській діяльності городян, які боролися за свій міський 

простір. Використовуючи геніальні прийоми тактичного урбанізму, 

влаштовуючи дні паркінгу, організовуючи короткочасні міські інтервенції, 

активісти США та Європи зуміли заручитися широкою підтримкою 

громадськості й налагодити взаємодію з владою та місцевим бізнесом задля 

вдосконалення простору свого життя. Наприклад, громадське об‘єднання 

Atenistas вже більше шести років власними силами перетворює занедбані 

афінські вулиці на вражаючі публічні простори. Один із найяскравіших 

прикладів — простір у провулку Періклеус (Perikleous) в Афінах. Протягом 

багатьох років цей пішохідний провулок був у жалюгідному стані — завали 

сміття, антисанітарія, припарковані скутери, відсутність освітлення тощо. 

Тепер провулок Періклеус — це атмосферний публічний простір, що 

приваблює афінян та туристів. 

Через високу щільність населення, в багатьох районах Сан-Франциско 

постала проблема відсутності комфортних публічних місць для відпочинку. 

Для вирішення цієї проблеми, громадські активісти створили новий тип 

«міських меблів» — parkmobile. 

Parkmobile — це контейнери на колесах із рослинами та лавками, які 

їздять містом та паркуються у районах, де відсутні публічні місця для 

відпочинку. Так, у городян з‘явилася можливість почитати книжку, перекусити 

або просто відпочити на сонці, сидячи в крихітних «парках» на колесах. 

Дорослі, так само як і діти, потребують інтерактивної гри на свіжому 

повітрі, тож у розвинутому місті вулиці мають відповідати потребам 

суспільства. Тому, городяни Сієтла за підтримки міської влади вирішили 

створити вуличний інтерактивний ігровий простір. 

Міські активісти та представники Департаменту транспорту міста 

створили ігровий публічний простір у вигляді наземної гри Scrabbl. Кожен 
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може взяти участь у грі, а вуличні турніри зі Scrabble стали чудовою традицією 

та фішкою міста. Створення StreetScrabble — це яскравий приклад комунікації 

та практичної взаємодії місцевих жителів і влади задля втілення ініціативи 

цікавого громадського простору. 

Тож бачимо, що практика створення чи покращення занедбаних 

громадських просторів власними силами городян (часто без допомоги влади) – 

це розповсюджена ініціатива в розвинутих країнах. Все більше й більше міст 

світу долучаються до традицій тактичного урбанізму, просторів DIY 

(DoItYourself — «Зроби це сам»), міського мистецтва тощо. 

В Україні. останнім часом, з‘являється все більше урбаністичних 

ініціатив, спрямованих на створення чи поліпшення громадських просторів 

(про одну з таких ініціатив можна прочитати в статті «Дня» про громадський 

простір «Барбюса, 25» у Чернівцях). Тим не менше, масовості такі громадські 

проекти в країні ще не набули. 

Отже, ідея поняття «публічний простір» має коріння з переосмислення, 

що таке міське середовище, вулиці та площі, що вони виконують не лише 

транспортну функцію, а й безліч інших – торгову, ділову, комунікативну тощо. 

Під публічним простором же зазвичай розуміють вулицю або площу, 

якнайкраще адаптовану для людського спілкування – це й обладнання лавами, 

зазвичай нестандартними, бездротовим Інтернетом, і відповідне планування та 

розташування. Тобто, ідеальне місце для комунікацій, які у сучасному світі 

надзвичайно важливі, адже що більше комунікацій — то в кінцевому результаті 

краще працює сучасна постіндустріальна економіка. 

Відповідно, публічні простори отримують все більшого поширення у 

світі, особливо багато їх у успішних містах. Створюючи той чи інший 

публічний простір, зручний для певних комунікацій певної соціальної групи 

людей, можна суттєво змінювати характеристики міського простору, змінювати 

місто. 
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УДК 574.42 

РОСЛИННІСТЬ ПАРКУ КИРИЛІВСЬКИЙ ГАЙ  

В УМОВАХ УРБАНІЗОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Н.М. Чорномаз, аспірант
*
 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України 

 

Парк «Кирилівський гай», що розташований в Подільському районі 

Києва, на площі 34,5 га, є одним із старовинних місць для відпочинку жителів. 

Сучасні паркові фітоценози, які сформувалися протягом тривалого часу, 

перебувають під значним постійним рекреаційним навантаженням, пов‘язаним 

із збільшенням кількості відвідувачів, їх некоректним поводженням 

(витоптування доріжок та засмічення території побутовим сміттям), 

розростанням будівництва (як цивільної забудови, так і спорудженням 

меморіального комплексу), деградацією земель, а також відсутністю 

лісогосподарських заходів щодо догляду за лісовою та чагарниковою 

рослинністю. Всі ці фактори досить часто призводять до негативних наслідків, 

які проявляються у погіршенні умов мікроклімату, зростанням забруднення 

повітря промисловими і транспортними викидами, санітарного стану насаджень 

(зменшенні стійкості до хвороб і шкідників), розвитку ерозійних процесів 

(рис.1). Саме тому, із збільшенням урбанізованого середовища, вивчення 

рослинності, її збереження та відтворення є досить актуальною і важливою 

проблемою. 

Сучасний стан деревної рослинності в Кирилівському гаю представлений 

досить різноманітним видовим складом, але в основному це тільки листяні 

види: дуб звичайний (Quercus robur L.), липа серцелиста (Tilia cordata Mill.), 

граб звичайний (Carpinus betulus L.), акація біла (Robinia pseudoacacia L.), 

клен гостролистий (Ácer platanoídes L.), клен американський (Acer negúndo L.) 

ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), тополя біла (Populus alba L.) та тополя 

сіріюча (Populus canescens Sm.). Структура багатоярусна, з добре розвиненим 

підліском з бузини чорної (Sambucus nigra L.), бруслини європейської 

                                                 
*
 Науковий керівник – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Горєлов О.М. 
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(Euonymus europaeus L.), ліщини звичайної (Corylus avellana L.), крушини 

ламкої (Frangula alnus Mill.).  

 

  

Рис. 1. Розмив ґрунтового шару 

дощовими і талими водами 

Рис. 2. Загальний вигляд типового 

паркового фітоценозу в парку 

«Кирилівський гай» 

 

Трав‘яний покрив представлений:зірочник лісовий (Stella riaholostea L.), 

кропива глуха (Lamium album L.), копитняк європейський (Asarum europaeum 

L.) медунка лікарська (Pulmonaria officinalis L.) чистотіл звичайний 

(Chelidonium majus L.). 

З метою підтримання паркових насаджень у стані, придатному для 

подальшого рекреаційного використання та виконання ними всіх 

фітосанітарних, ґрунтозахисних та інших корисних функцій, слід 

дотримуватися та проводити такі заходи: лісівничі (санітарні рубки, введення 

нових видів деревних рослин), меліоративні (водоутримувальні споруди та 

водовідведення), лісомеліоративні (посадка деревної та чагарникової 

рослинності, яка має грунтозакріплювальну дію). Здійснення всіх цих заходів 

дасть змогу істотно продовжити тривалість життя деревинних насаджень 

старовинного парку «Кирилівський гай» та створити сприятливі умови для 

відпочинку мешканців та гостей міста. 
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ЕВОЛЮЦІЙНА СКЛАДОВА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ В 

УРБАНІЗОВАНИХ ЕКОСИСТЕМАХ ТА ЇЇ РОЛЬ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
 

М.І. Шумик, кандидат біологічних наук 

Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України 

 

Актуальність досліджень продиктована швидкістю змін клімату протягом 

останнього сторіччя, що зумовлені людською цивілізацією. Практична 

діяльність людини  стала домінуючим екологічним чинником, який не має 

аналогу в історії життя на Землі. Зважаючи на провідну роль рослин у 

досягненні гармонійного балансу між урбанізованими і природними 

екосистемами, пізнання еволюційних пристосувань (преадаптацій) рослин є 

надзвичайно вагомим для створення екологічно ефективних зелених насаджень. 

Досить швидкі зміни генетичної структури культурних рослин вже сьогодні 

призводять до швидкої втрати типовості сортів і неможливістю повністю 

реалізувати генетично запрограмований потенціал продуктивності 

(Моргун В.В., Якимчук Р.А. Генетичні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, 

2010), а для декоративних рослин ще й потенціал екологічної ефективності та 

середовище твірної ролі. 

 В теорії та в експерименті, спрощуючи ситуацію, припускають, що штучний 

добір діє на генотипи завдяки відмінностям в адаптивному значенні окремих 

алелей. В реальності пристосувальна (продуктивна) цінність генотипів залежить від 

дії та взаємодії всієї сукупності генів. Разом з цим, кожен генотип утворює 

частину генофонду даної популяції, але адаптованість кожного фенотипу не 

залежить від внутрішніх факторів, а є результатом конкурентних взаємин, 

тиску екологічних умов, природного та штучного відборів. Саме етап 

антропогенного тиску та штучного відбору визначає напрямок мікроеволюції 

рослин в урбанізованих екосистемах, підвищуючи частоту тих генів і тих 

генних сполучень, які адаптовані до умов даного часу і місця. Таким чином, 

відбір (як природний, так і штучний) завжди йде по фенотипу, конкретним 

ознакам і особливостям, які є результатом реалізації певного генотипу в даних 
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умовах середовища. Під покровом фенотипів відбираються і генотипи, так як з 

покоління в покоління передаються не ознаки, а гени і їх комплекси. Отже, для 

еволюції мають значення не тільки генотип, але і фенотип і фенотипічна 

мінливість. 

У вужчому розумінні, для практики створення екологічно ефективних і 

середовище твірних зелених насаджень, вагоме значення має екотипна 

диференціація виду. Екотипна диференціація є основою адаптивного 

потенціалу виду. Прихований адаптивний потенціал популяції розкривається в 

процесі її взаємодії з умовами довкілля, сприяючи виживанню тієї частини 

особин, котрим притаманні властивості й ознаки, що мають адаптивне 

значення.  A priori будь-яка природно-історична видова популяція є екотипічно 

неоднорідною (Роль природних екотипів рослин у формуванні біорізноманіття 

та стійкості фіто систем до несприятливих умов, 2011). 

Інтродукційна популяція формується обмеженою кількістю батьківських 

особин й відзначається значною генотипічною збідненністю, але кількісні і 

якісні показники якої компенсуються штучним добором. В процесі моніторингу 

стану зелених насаджень м. Києва нами виявлено доволі високий рівень 

неоднорідності ураження  особин Aesculus hyppocstanum мінуючою міллю 

(Cameraria ochridella), що знаходяться у відносно однорідних екологічних 

умовах. Штучна інтродукована  популяція Aesculus hyppocstanum охоплює 

матеріал із фенокласів, представлених різними екотопами з великою кількістю 

особин, що свідчить про її схожість із складом природної популяції. 

Тому знання законів природного еволюціонування викликає не лише 

теоретичний, але й практичний інтерес з метою, охорони навколишнього 

середовища, рослинного і тваринного світу, селекції та насінництва рослин, а 

загалом і збереження нашого здоров'я. 
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КЛЕН ПАЛЬМОЛИСТИЙ (ACER PALMATUM (THUNB.))  

ТА ЙОГО СОРТИ ЯК ОСНОВНА РОСЛИННА СКЛАДОВА 

ДІЛЯНКИ «САД КАМЕНІВ»  

У НАЦІОНАЛЬНОМУ БОТАНІЧНОМУ САДУ ІМ. М. М. ГРИШКА 
 

А.Ю. Яцкевич, аспірант
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Національний ботанічний сад ім.М.М.Гришка НАН України 

 

Клен пальмолистий (Acer palmatum (Thunb.)) та його сорти завдяки своїй 

надзвичайній декоративності все частіше використовують у зеленому 

будівництві, але відкритим залишається питання їх стійкості в умовах 

Лісостепу.  

У Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка у вересні 2015 року 

була відкрита колекційно-експозиційна ділянка  «Сад каменів». Вона 

знаходиться у центральній частині саду, має площу приблизно 1205 м². Основу 

експозиції складає оброблене та не оброблене каміння різної фактури та 

забарвлення. 

На ділянці ростуть рослини 5 родів (Acer L., Cornus L., Tilia L., Forsythia 

Vahl., Larix Mill.), 6 видів та 10 сортів. Композиційним центром ділянки є 

колекція сортів клена пальмолистого (Acer palmatum Thunb.). Поєднання цієї 

рослини із камінням є символічним і несе у собі філософський підтекст. 

Клен пальмолистий (Acer palmatum Thunb)  - це листопадний чагарник або 

деревце, що досягає 6 - 10 метрів у висоту, зрідка до 16 метрів, часто росте в 

підліску під густим пологом лісу. Має кілька стовбурів, які з'єднуються біля 

землі. Форма крони куляста. Листки довжиною і шириною 4-12 см, пальчасті, з 

п'ятьма, сімома чи дев'ятьма загостреними лопатями, дуже декоративні. 

На ділянці «Сад каменів», окрім цього виду, представлені 7 сортів клену 

пальмолистого – `Butterfly`, `Orange Dream`, `Dissectum Garnet`, 

`Atropurpureum`, `Dissectum`, `Bloogood`, `Red Flame`. Більшість сортів на 

ділянці відноситься до листового типу "Palmate" (від 2/3 до ¾ листкової 

пластинки розділено) - та до типу "Dissectum" (листкова пластинка глибоко 
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розсічена) – це сорти `Dissectum` та `Dissectum Garnet`. Надзвичайно 

різноманітними є забарвлення листків сортів на ділянці. Один із 

найдекоративніших сортів `Butterfly` має листки блідо-зеленого кольору з 

кремово-білими краями, які через деякий час рожевіють. `Orange Dream` змінює 

колір листків протягом року: навесні листя світло-зелене із характерним 

червоно-оранжевим краєм. Влітку листя стає насиченого зеленого кольору, а 

восени воно набуває яскраво-оранжевого або золотистого кольору. 

`Atropurpureum`, `Bloogood` та `Dissectum Garnet` мають яскраво-червоне листя, 

`Red Flame` восени змінює забарвлення від зеленого із червонуватими 

кінчиками до червоного, а сорт із більш розсіченими листками `Dissectum` - від 

світло-зеленого до жовто-оранжевого кольору. 

Клен пальмолистий та його сорти є надзвичайно декоративними завдяки 

своїй ажурній кроні, розсіченому листю, що змінює колір протягом року. 

Невивченим залишаються можливості їх використання і поширення  в умовах 

Лісостепу України. Наразі у НБС ім. М.М. Гришка ведеться робота над темою 

дисертації «Види роду Acer L. секції Palmatum в Правобережному Лісостепу 

України: інтродукція, біоекологічні особливості, перспективи використання», в 

рамках якої досліджуються ці питання. 


