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Иваницкий Р.С. Естественное возобновление древостоев на выруб-
ках в Суражской лесной даче 

Исследовано количество подроста древесных пород на вырубках 1-5-летнего 
возраста, оставленных под естественное возобновление в Суражской лесной даче. 
Общее количество подроста на экспериментальных участках составляет 22,9-
471,0 тыс. шт./га. Как правило, в его составе преобладает граб и сосна, а на отдель-
ных – дуб, береза и осина. При отсутствии рубок ухода с возрастом наблюдается 
тенденция к вытеснению сосны и дуба березой, осиной, ивой. 

Ключевые слова: естественное лесовозобновление, подрост, вырубка. 

Ivanickyy R.S. Natural renewal of forests stands on frames in Suraz fo-
rest lodge 

Investigational amount of arboreal breeds underwood on 1-5-years-old age frames of 
leave for natural reforestation in Suraz forest lodge. The general amount of underwood on 
experimental areas are 22,9-471,0 thousands per 1 hectare. On most areas a hornbeam and 
pine-tree prevails in his composition, and on separate – oak, birch and aspen. In default of 
thinning to waste with age are the tendency to expulsing of pine-tree and oak by a birch, 
aspen and willow. 

Keywords: natural reforestation, underwood, frame. 
 

УДК 582.912.4:502.753 Ст. наук. співроб. Л.В. Вегера, канд. біол. наук – 
Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України 

РОДОДЕНДРОНИ ЄВРАЗІЙСЬКИХ ОХОРОННИХ СПИСКІВ  
У КОЛЕКЦІЇ ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ "СОФІЇВКА" 

Наведено представників колекції роду Rhododendron L. з дендрологічного парку 
"Софіївка" НАН України, що включені до євразійських охоронних списків. Вони 
представлені 8 видами, природні популяції яких потребують охорони на державному, 
регіональному, крайовому рівнях. Доведено можливість примноження і збереження 
цих рослин у культурі, зокрема в умовах дендропарку "Софіївка" НАН України. 

Ключові слова: колекція видів роду Rhododendron L., дендропарк "Софіївка", 
охоронні списки. 

Вступ. Неконтрольована господарська діяльність людини призвела до 
деградації природних екосистем, наслідком чого є зменшення чисельності 
або зникнення багатьох видів рослин, тварин і грибів. Як повідомляється в 
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останньому виданні Червоної книги (2009 р.) на світовому саміті зі сталого 
розвитку в Йоганнесбурзі у 2002 р. та на Генеральній асамблеї ООН у 2005 р. 
було схвалено глобальну мету щодо досягнення до 2010 р. істотного змен-
шення втрат біорізноманіття. Тому 2010 р. оголошено Міжнародним роком 
біорізноманіття, що мало привернути увагу країн світу до проблеми збере-
ження біотичної складової довкілля на планеті [13]. 

Важливим у справі охорони біорізноманіття природи є створення Чер-
воних книг різних рівнів (державних, республіканських, крайових, обласних), 
що є анотованим переліком рідкісних і зникаючих видів рослин, тварин і гри-
бів з узагальненням їх сучасного і минулого поширення, чисельності та при-
чин її скорочення, а також уже прийнятих і необхідних заходів охорони. Що-
до можливих способів охорони рідкісних і зникаючих видів рослин єдиної 
думки немає. Проте більшість фахівців-созологів схиляється до думки, що 
вагомі внески у справу збереження рослин вносять заповідники (заповідний 
спосіб охорони in siti) та ботанічні сади, дендропарки та ін. науково-дослідні 
установи (збереження у культурі ex siti). Український вчений-созолог 
В.Г. Собко звертає увагу на одну із форм охорони рідкісних, зникаючих та 
інших охоронних статусів рослин – введення у первинну культуру ботаніч-
них садів з подальшою репатріацією деяких у природу [11]. 

Мета дослідження полягала у проведенні аналізу видового складу ко-
лекції роду Rhododendron L. щодо наявності видів, включених до євразійсь-
ких охоронних списків різних рівнів, та показати можливість їх примноження 
і збереження в культурі, зокрема в умовах дендропарку "Софіївка". 

Матеріали і методи. Об'єктами нашого дослідження були існуючі в 
Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України насадження 
рододендронів. Для виявлення євразійських видів роду Rhododendron, вклю-
чених до охоронних статусів державного, республіканського, крайового, міс-
цевого рівнів, були оглянуті списки флори Червоних книг України [12, 13], 
СРСР [3], Російської Федерації [5], Сибіру [7], Республіки Польща [14], Рес-
публіки Білорусь [4] та Далекого Сходу [8]. Для оцінки стану збереження 
рослин використано методику визначення зимостійкості С.Я. Соколова [9], 
показники репродуктивної здатності наведено за даними багаторічних спос-
тережень, рік інтродукції наведено згідно з даними журналів щорічної інвен-
таризації і надходження рослин. 

Результати дослідження. У дендропарку "Софіївка" нині створено 
різновікову колекцію представників родини Ericaceae DC., пріоритетне місце 
в якій займають види, форми і сорти роду Rhododendron (понад 80 таксонів). 
Завдяки проведеному аналізу видового складу колекції роду на наявність та-
ких, які включені до охоронних списків різних рівнів, виявлено вісім видів з 
різними мотивами і категоріями охорони (табл. 1), що становить майже 10 % 
від усієї колекції роду в НДП "Софіївка" НАН України. 

Серед судинних рослин флори України, занесених до Європейського 
Червоного списку, види роду Rhododendron відсутні [13]. Україна є місцем 
локалізації природних популяцій двох видів – Rh. luteum Sweet і Rh. kotschyi 
Simonk., з яких Rh. kotschyi занесено до Червоної книги України [10, 12, 13]. 
До охоронних списків часто відносять вузькі ареали ендемічних і реліктових 
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видів рослин. У колекції дендропарку "Софіївка" вони представлені східно-
азійськими видами Rh. sichotense Pojark. і Rh. faurie Franch., а також євро-
пейськими видами Rh. smirnowii Trautv. і Rh. luteum [11]. 
Табл. 1. Види роду Rhododendron L. охоронних списків різних рівнів у колекції 

дендропарку "Софіївка" НАН України, 2010 р. 

Ареал поширення Мотив охорони 
Фактори, що спричиня-
ють скорочення чисель-

ності 
Rhododendron dauricum L. [7, 8] 

Східний Сибір, Далекий 
Схід, Північно-Східна 
Монголія, Північно-

Східний Китай 

Місцева охорона в Якутії. Охо-
рона в заказниках та невід-

кладним є створення нових за-
казників на півдні Якутії 

Неконтрольоване заго-
товлення гілок на букети 

у зимовий період 

Rhododendron sichotense Pojark. [3, 8] 

Далекий Схід (східні 
схили Сіхоте-Аліня) 

Рідкісний вид Сіхоте-Алінсь-
кого і Лазовського заповідни-
ків. Ендемік Далекого Сходу. 
Всі місцезростання виду пот-

ребують охорони 

Неконтрольоване заго-
товлення гілок на букети 
у зимовий період. Госпо-
дарське освоєння терито-
рій, де поширений вид 

Rhododendron schlippenbachii Maxim. [3, 5, 8] 

Далекий Схід, Корея, 
Японія 

Рідкісний вид Далекого Сходу. 
Оберігається в заповідниках: 
Далекосхідному морському і 

Кедрова падь 

Обламування гілок на 
букети, випас худобою, 
розорювання земель. 

Пожежі 
Rhododendron mucronulatum Turcz. [8] 

Далекий Схід, Корея, 
Північно-Східний  
Китай, Японія 

Рідкісний вид Далекого Сходу.
Місцева охорона Обламування на букети

Rhododendron fauriei Franch. [3, 5, 8] 
Далекий Схід (Приморсь-
кий край, Сіхоте-Алінь), 
Корея, Китай, Японія 

Рідкісний вид Далекого Сходу. 
Релікт третинного періоду 

Заготовлення в якості 
декоративної сировини. 

Пожежі 
Rhododendron smirnowii Trautv. [3, 5] 

Кавказ (Аджарія),  
Туреччина (Лазистан) 

Рідкісний вид Кавказу. Релікт 
третинного періоду Колхіди і 
Лазистану. Ендемік Лазистану

Заготівля в якості деко-
ративної і лікарської си-

ровини 
Rhododendron luteum Sweet [1, 4, 10, 11, 14] 

Південно-Західна і  
Західна Європа, Кавказ, 

Мала Азія 
Релікт третинного періоду 

Заготівля лікарської си-
ровини, декоративний 

матеріал для озеленення. 
Вирубування лісів 

Rhododendron kotschyi Simonk. [2, 12, 13] 
Південно-Східна Євро-
па (Трансільванські 
Альпи Румунії), Бал-

канський півострів, Ук-
раїнські Карпати (Чор-
ногора, Свидінець, Род-
нянські Альпи, Горгани, 

Чивчинські гори)  

Скорочення чисельності на 
північно-східній границі аре-
алу. Зникнення в Мармарошсь-
ких горах. Оберігається в Кар-
патському заповіднику і Кар-
патському Національному при-

родному парку 

Обламування туристами 
гілок на букети. Паливо 
для багать. Безсистемний 

випас худобою 
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За даними В.Г. Собка [11], популяції Rh. luteum в Житомирській об-
ласті охороняються в Городницькому заказнику і Поліському біосферному 
заповіднику. Автор у своїй праці "Стежинами Червоної книги" [10] пропонує 
взяти під охорону Rh. luteum і внести в друге видання Червоної книги Укра-
їни [12]. Однак у переліку рослин двох останніх видань Червоних книг Укра-
їни Rh. luteum не знаходимо, що наводить на думку, що стан популяцій виду 
в цьому регіоні покращився [12, 13]. 

У Республіці Білорусь і Польщі вчені-созологи мають іншу думку що-
до стану популяцій цього виду у межах цих країн. Тут Rh. luteum має статус 
виду, який зникає внаслідок вирубування лісів, заготівлі цвіту і листків як лі-
карської сировини, матеріалу для озеленення, а в Білорусі – також внаслідок 
вимерзання в дуже холодні зими [4, 14]. 

Територія колишнього Радянського Союзу (Кавказ, Карпати, Далекий 
Схід, Полісся) була місцем локалізації 20 видів роду Rhododendron [6]. Серед 
них види Rh. tschonoskii Maxim. і Rh. redovskianum Maxim. мають статус рід-
кісних, а Rh. ungernіi Trautv. – вид із скорочуваною чисельністю [3]. На жаль, 
ці види відсутні в колекції дендропарку "Софіївка". Нині підсумковим видан-
ням означеного кола питань на території Російської Федерації є Червона кни-
га рослин Російської Федерації [5]. Наведена в цьому виданні інформація 
стосовно стану популяцій видів Rh. redovskianum і Rh. sichotense вказує на 
відсутність необхідності прийняття заходів їх охорони на рівні держави [5], 
однак Rh. sichotense охороняється як рідкісний і ендемічний вид Далекого 
Сходу на регіональному рівні [8]. 

Серед восьми видів роду Rhododendron Приморського краю Rh. muc-
ronulatum Turcz. має статус рідкісного для цього регіону та охороняється на 
місцевому рівні в межах околиць прилеглих міст [8]. У Якутії Rh. dauricum L. 
охороняється на регіональному рівні [7]. У Зеленій книзі України повідом-
ляється, що формація Rh. kotschyi в субальпійському й альпійському поясах 
Східних Карпат: Чорногори, Мармарошські та Свидовецькі гори, має статус 
рідкісної для цієї території угруповань, у яких Rh. kotschyi росте в першому 
ярусі разом з Vaccinium myrtillus L., V. vitis-idaea L., Calamagrostis villosa 
(Chaix) J.F. Gmel., C. arundinaceae (L.) Roth, Festuca rubra L., Sesleria coeru-
lans Friv., Carex sempervirens Vill. [1]. 

Нині джерелом залучення видів в інтродукційний процес є переважно 
ботанічні сади, дендропарки України і зарубіжжя, де особливу увагу приділя-
ють впровадженню, вивченню і розмноженню видів, що зменшують свою чи-
сельність або підлягають загрозі зникнення. 

На основі багаторічних спостережень за зимостійкістю названих видів 
роду Rhododendron в умовах дендропарку "Софіївка" з'ясовано, що більшість 
з них є досить зимостійкими рослинами. У них спостерігається щорічні при-
рости пагонів, зберігається біоморфа, притаманна їм у природних умовах. В 
окремі роки, в період стійких потеплінь у ранньовесняний період, у видів Rh. 
sichotense, Rh. mucronulatum, Rh. dauricum пошкоджуються генеративні 
бруньки, бутони і (або) квітки. Усі види щороку цвітуть і формують якісне 
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насіння, хоча рясність плодоношення змінюється за роками. Винятком є Rh. 
fauriei, що має періодичне цвітіння і не плодоносить. Результати інтродук-
ційного випробування не наведено для Rh. kotschyi, дорослі особини якого за-
везено з Карпат у 2009 р. 
Табл. 2. Характеристика стану видів роду Rhododendron L. охоронних списків  

у колекції дендропарку "Софіївка" НАН України, 2010 р. 

Вид Біо-
морфа 

Рік інтро-
дукції в д/п 
"Софіївка" 

Кількість 
рослин, 
шт. 

Репродук-
тивна здат-

ність 

Зимос-
тійкість, 
бал 

Rh. dauricum L. кущ 1992 5 плодоносить I 
Rh. sichotense Pojark. кущ 1975 понад 100 плодоносить I (II) 

Rh. schlippenbachii Maxim. кущ 1992 понад 50 плодоносить I 
Rh. mucronulatum Turcz. кущ 1993 понад 50 плодоносить I (II) 

Rh. fauriei Franch. кущ 1998 11 цвіте I 
Rh. smirnowiі Trautv. кущ 1993 15 плодоносить I 

Rh. luteum Sweet кущ 1993 понад 100 плодоносить I 
Rh. kotschyi Simonk. кущ 2009 3 - - 

Розмноження рододендронів насінням – основний спосіб вирощуван-
ня інтродуцентів у дендропарку "Софіївка", в якому надано перевагу Rh. sic-
hotense, Rh. luteum, Rh. schlippenbachii. Їх садивний матеріал використовуєть-
ся для створення високодекоративних композицій дендропарку "Софіївка", 
для поповнення колекцій гарноквітучих кущів ботанічних садів, дендропар-
ків різних регіонів України, а також для озеленення приватного сектору. Інші 
види охоронних списків розмножуються з метою підтримування таксономіч-
ного складу колекції роду Rhododendron у дендропарку "Софіївка". 

Висновки. Види роду Rhododendron, що включені до охоронних спис-
ків, у колекції дендропарку "Софіївка" представлені вісьмома видами. Місця 
зростання п'яти видів (Rh. kotschyi, Rh. luteum, Rh. schlippenbachii, Rh. fauriei, 
Rh. smirnowii) підлягають охороні на державних рівнях, з яких лише Rh. 
kotschyi охороняється в Україні. До категорії охорони на регіональному і міс-
цевому рівні належать місця зростання Rh. тucronulatum, Rh. schlippenbachii, 
Rh. sichotense, Rh. dauricum, Rh. luteum (Далекий Схід, Сибір, Городницьке 
лісництво в Україні). Чотири з них є ендемічними (Rh. sichotense, Rh. smirno-
wii) і реліктовими видами (Rh. smirnowii, Rh. fauriei, Rh. luteum). Усі вони 
потребують контролю за станом популяцій у природних умовах. 

Названі види роду Rhododendron – високодекоративні інтродуценти, 
що набувають поширення у ботанічних садах і дендропарках України. Збере-
ження їх в умовах культури має різнофункціональне значення: оскільки у 
флорі Правобережного Лісостепу України види роду Rhododendron відсут-
ні, – їх інтродукція в цьому регіоні, зокрема в умовах дендропарку "Софіїв-
ка", є доцільною, має науково-пізнавальне значення для учнів, студентів, 
мешканців міста, туристів. Багаторічний досвід інтродукції рододендронів у 
дендропарку "Софіївка" доводить про успішність їх культивування в умовах 
Правобережного Лісостепу України. 
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Інтродукція видів Rhododendron євразійських охоронних списків, як 
складової колекції роду, сприяє і надалі сприятиме збереженню генофонду 
рідкісних і зникаючих видів дендрофлори Землі. 
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Вегера Л.В. Рододендроны евразийских охранительных списков в 
коллекции дендрологического парка "Софиевка" 

Приведены представители коллекции рода Rhododendron L. с дендропарка "Со-
фиевка" НАН Украины, что включенные к евразийским охранительным спискам. 
Они представлены 8 видами, естественные популяции которых нуждаются в охране 
на государственном, региональном, краевом уровнях. Доказана возможность приум-
ножения и сохранения этих растений в культуре, в частности в условиях дендропар-
ка "Софиевка" НАН Украины. 

Ключевые слова: коллекция видов рода Rhododendron L., дендропарк "Софиев-
ка", охранительные списки. 

Vegera L.V. Rhododendrons from eurasian protected plant lists in the 
collection of the dendrological park "Sofiyivka" 

The representatives of Rhododendron L. genus collection of the National dendrologi-
cal park "Sofiyivka" NAS of Ukraine included to the protected plant from eurasian lists are 
cited in the work. They are represented by 8 species and their natural populations need pro-
tection at different levels. It is proved that it is possible to multiply and preserve the plants 
in culture, in the conditions of dendrological park "Sofiyivka" specifically. 

Keywords: collection of species of Rhododendron L. genus, dendrological park "So-
fiyivka", protected plant lists. 

 




