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Одрехивский М.В. Эффективность нововведений в рекреационных 
инновационных предприятиях 

Осуществлен анализ экономического, научно-технологического, оздоровитель-
ного, финансового, социального, ресурсного и экологического эффектов нововведе-
ний в рекреационных инновационных предприятиях, где оздоровительный и эконо-
мический эффекты обуславливают друг друга, а интегральным предложено считать 
экономический эффект. 

Odrekhivskyi M.V. The efficiency of novel introductions into the Recre-
ational Innovation Enterprises 

The paper presents the analysis of economic, scientific-technical, health, financial, 
social, resource and ecological effects of novel introductions into the recreational innovati-
on enterprises where the health and economic effects mutually cause each other, but it is 
suggested that economic effects are integral. 
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ТРАВ'ЯНИХ РОСЛИН ПАРКОВОЇ ЗОНИ ЛЬВОВА 

Наші дослідження стосуються особливостей використання звичайних травосу-
мішей в озелененні паркової зони Львова, а також встановлення конкретної приуро-
ченості газонотвірних видів рослин до умов місцезростання, їх приналежності, 
життєвості та декоративності окремих ценопопуляцій. 
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З року в рік зелене господарство набуває значного розвитку та вдоско-
налення. Композиції квітів, групи деревно-чагарникової рослинності не бу-
дуть мати естетичного значення без наявності газону. Газон – один з найваж-
ливіших елементів і оформлення садів і парків із різноманітними можливос-
тями та функціями. 
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Культура газонів існує більше двох тисячоліть. Окрім архітектурно-
художньої функції, вони виконують спортивно-рекреаційну, санітарно-гі-
гієнічну, меліоративну, оздоровчу, естетично-виховну тощо. У разі збільшен-
ня трав'яного вкриття, зменшується загазованість використовуваних терито-
рій, тому можна стверджувати, що газон свого роду є потужним фільтром у 
зелених зонах мегаполісів. 

Газонознавство за тривалий час отримало значний практичний досвід 
[2-4, 6, 8, 12]. Однак практичні рекомендації із створення газонів не завжди 
враховують еколого-динамічні аспекти, які все ще недостатньо вивчені на 
цей час. Особливо це стосується дернового вкриття, що створене на основі 
синантропної рослинності або газонів, що зазнають інтенсивного антропоген-
ного навантаження. Такі газони потребують цільової оптимізації структури 
рослинного покриву та врахування приуроченості до тих чи інших умов зрос-
тання (кліматичних, ґрунтових та екологічних чинників). 

Практика створення газонів показала, що зі значної кількості 
трав'яних рослин для створення газонів найвищої якості придатні тільки ок-
ремі їх види та сорти. Той чи інший газоноутворювальний вид не може роз-
глядатись як універсальний, бо містить тільки певний набір притаманних ли-
ше йому потрібних властивостей. Тому для влаштування газонів застосову-
ють суміші декількох видів трав, які разом дають змогу отримати довговіч-
ний травостій з певними корисними ознаками [8]. Зазвичай, газонні трави по-
винні відповідати певним вимогам щодо їхньої експлуатації – швидке вкорі-
нення після посіву, здатність до конкуренції з рудеральною рослинністю, ут-
ворення щільної дернини, повільне і рівномірне відростання після скошуван-
ня, декоративність листової маси, стійкість до різних екологічних та антропо-
генних чинників. 

Залежно від призначення газонів, травосуміші мають певну спеціалі-
зацію. Тому на основі характерних властивостей трав розроблено спеціальні 
суміші насіння для посіву газонів, основу яких становлять такі види [1, 2, 5, 
8, 9, 10-12]: Festuca rubra L. s.str. (форми: з чисельними розгалуженнями – 
підвид genuina Hack, з короткими розгалуженнями – підвид trchophуlla (Ga-
ud.), кущова (пучкова) без розгалужень – підвид commutata (Gaud.)); Festuca 
ovina (форми: щетиниста – підвид duriuscula (L.) Koch., нитковидна – підвид 
tenuifolia Sibth); Agrostis tenuis Sibth.; Poa pratensis L.; Lolium perenne L. 

Проте навіть під час використання згадуваних видів у створенні газо-
нів все ще актуальною залишається проблема подальшого їх функціонування 
у зонах інтенсивного антропогенного навантаження та зміни родючості ґрун-
ту. Такими зонами є здебільшого райони щільної житлової забудови та масо-
вого відвідування (центральна частина парків), де газони зазнають сильного 
витоптування та іншого механічного пошкодження. 

Вивчаючи поширення дослідних видів рослин, звертали увагу на 
вплив різних факторів: антропогенного навантаження, урбогенності умов 
дослідження, режиму освітлення (під наметом дерев, чагарників, на галяви-
нах, біля доріжок), значущість ґрунтових умов, стійкість до посухи, декора-
тивність та життєву форму пропонованих і досліджуваних видів травистих 
рослин. Здебільшого це газони, створені шляхом покращення існуючого 
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трав'яного рослинного покриву за допомогою нерегулярних скошувань або 
підсівання окремих видів трав (зокрема Роа pratensis L., P. compressa, P. ne-
moralis). 

Враховуючи біоекологічні особливості досліджуваних видів та їхню 
приналежність до певних умов зростання, ми проводили класифікацію де-
яких видів трав'яних рослин за низкою показників. Відповідно: за відношен-
ням до світла, газонні трави можна поділити на такі геліоморфи: геліофіти 
(Не) – облігатні світлові рослини; геліосціофіти (НеSc) – факультативні світ-
лові рослини; сціогеліофіти (ScНе) – факультативні тіньові рослини; сціофіти 
(Sc) – облігатні тіньові рослини) [2]. 

Для характеристики видів рослин, що зростають в різних екологічних 
умовах, розроблено екологічну шкалу, яка враховує відношення того чи ін-
шого виду не тільки до визначеного екологічного фактора, але й до перемін-
ності цих факторів, внаслідок чого змінюється чисельність цих видів у відпо-
відних ценозах та їхня життєва форма (Антипин, Цаценкин, Чижов, 1967) [7]. 

Життєві форми, що входять у склад складного фітоценозу, прийнято 
називати ценоморфами. Серед ценоморф розрізняють: сільванти (Sil) – лісові 
види; степанти (St) – степові види; протанти (Pr) – лучні види; палюдани 
(Pal) – болотисті види; галофіти (Hal) – види, що пов'язані із засоленими ґрун-
тами; дезертанти (Ds) – пустельні види, тундранти (Td) – тундрові види; руде-
ранти (Ru) – бур'яни та ін.[2]. 

Якість утримання газонів вивчали за шкалами О.О. Лаптєва, Б.А. Гла-
зачева та А.С. Маяк (1984) [5-8]. Загальну декоративність газонних трав'яних 
рослин та їх засухо-стійкість (Коваленко, 1977) визначали за п'ятибальною 
шкалою [5, 7, 8]. Згідно з даними С.Б. Марутяк, із досліджених 190 звичай-
них садово-паркових газонів у м. Львові, більша частина перебуває у незадо-
вільному стані, що є наслідком невідповідності ґрунтових субстратів, де ці 
газони створені. Низька декоративність цих газонів спричинена не тільки іс-
нуючим асортиментом, низьким проективним вкриттям, але й неврахуванням 
біологічних особливостей газонних трав та неналежною підготовкою ґрунту, 
що власне і є причиною зміни видового складу та погіршення у процесі 
експлуатації дернового вкриття. 

Внаслідок інтенсивного антропогенного навантаження зростає густи-
на ґрунту (1,2-1,6 г/см3), що є причиною поширення на газонах рослин, які 
витримують витоптування та можуть зростати на ущільнених ґрунтах. У 
складі газонів, що зазнають сильного витоптування, едифікаторами є такі ви-
ди, як Plantago major L., Trifolium repens L., Potentilla anserina L., Achillea 
submillefolium Klok. et Krytzka, Leontodon autumnalis L., Poa annua L., Polygo-
num aviculare L. 

Щоб передбачити формування стійкого травостою газону, необхідно 
враховувати локальні едафічні особливості, а особливо гранулометричний 
склад ґрунту та його вологозабезпечення. Згідно з даними досліджень 
С.Б. Марутяк (2002), на сухих супіщаних ґрунтах варто враховувати едифіка-
торну, або субедифікаторну, роль у складі травостою Festuca rubra, на свіжих 
суглинкових – Festuca pratensis Huds., на вологих суглинкових – Agrostis sto-
lonifera, Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. 
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Для доброго розвитку газонного травостою виключне значення має 
достатнє забезпечення газонних трав поживними речовинами. Доцільно 
штучно формувати добре забезпечені гумусом слабо-кислі ґрунтові субстра-
ти. Високий вміст NO3 сприятиме формуванню травостою з перевагою Lolium 
perenne, Trifolium pratense L., Trifolium repens, Elytrigia repens (L.) Nevski, Ag-
rostis stolonifera. Такий видовий склад характерний для звичайних садово-
паркових газонів, що знаходяться по вул. Ген. Чупринки, Любінській, газонів 
у дендропарку Ботанічного саду НЛТУ України. Ці види є особливо бажани-
ми у складі рослинності газонів. 

Бажаними є, очевидно, ґрунти з низьким вмістом калію. За такої умо-
ви набувають переваги в рослинних угрупованнях такі види, як Agrostis stolo-
nifera, Trifolium pratense. Деякі практики встановили, що великі норми ка-
лійних добрив негативно впливають на формування багаторічних травостоїв 
через те, що на кореневищні злаки вони впливають як гербіциди [1, 2, 5, 6]. 

Важливе значення для газонів у випадку їх рекреаційного призначен-
ня має утворення густої, м'якої і щільної наземної фітомаси. Для досягнення 
такого ефекту на звичайних садово-паркових газонах м. Львова, що зазнають 
інтенсивного антропогенного навантаження, найбільш придатні такі низько-
рослі трав'яні рослини, які розмножуються вегетативно, а також ті, які добре 
переносять стрижку: Juncus tenuis Willd., Poa annua, P. compressa, P. nemora-
lis, Potentilla anserina, Trifolium repens, Trifolium medium L., Agrostis tenuis 
Sibth., Achillea submillefolium, Polygonum aviculare. Наведені вище види ма-
ють неоднакові декоративні особливості, тому їх використання повинно мати 
цільове обґрунтування. 

У випадку самочинно сформованого травостою варто підсівати насін-
ня Poa pratensis, Festuca rubra, F. оvina, Lolium perenne та Agrostis stolonifera. 
Ці види мають високий генеративний та вегетативний відновний потенціал. 
Окрім того, вони добре переносять дію зовнішніх екологічних чинників. За 
подальшого дотримання належного догляду ці види забезпечать поступову 
зміну видової структури, витіснення небажаних рудеральних видів. 

Зміна видового складу полягає також в усуненні небажаних багаторіч-
них трав. Цього можна досягти шляхом систематичної низької стрижки, 
внаслідок якої зазначені види випадатимуть з травостою, а також застосову-
ючи прополювання газону. Серед міської спонтанної рослинності сегетальні 
угруповання посідають незначне місце. На її місце приходить рудеральна 
рослинність, яка значно більше полюбляє відкриті умови зростання та не-
займані території за умови повного відмежування людини від сприяння фор-
мування надґрунтового покриву газонних видів рослин. Із зазначених вище 
типів газонів ми зустрічали найчастіше декоративні, інші два типи – лише на 
присадибних ділянках. 

У табл. 1. наведено оцінку та місцезнаходження пробних площ, на 
яких проводились дослідження. На пробних площах проводили детальний 
опис рослинності, її ботаніко-господарська характеристику, декоративність 
та якість покриття, життєвість. За допомогою опису проективного вкриття та 
його аналізу проводили групування існуючих травосумішей в типи за панів-
ними видами. 
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Табл. 1. Аналіз та характеристика пробних площ 
№ 
ПП 

Місцезнаходження 
пробної площі Тип газону Оцінка 

якості

1 вул. Ген. Чупринки, 
103 відкрита місцевість 

Пажитницево-подорожниковий  
(Lolio-Plantaginetum) з додаванням бобових 2 

2 вул. Ген. Чупринки, 
103 стадіон 

Кострицево-метлюгові (Festuco-Aperatalia) з 
природнім відновленням пирію повзучого та 

рудеральної рослинності 
2 

3 вул. Ген. Чупринки, 
103 дендропарк 

Кропиво-яглицеві (Urtico – Ageopodium) та 
підмаренниково-кропивові (Galio-Urticeteae) 3 

4 вул. Ген. Чупринки, 
83 райадміністрація 

Кострицево-метлюгово-пажитниценві  
(Festuco-Aperatalia -Lolium) з природнім 

відновленням пирію повзучого та стокроток 
багаторічних 

4 

5  вул. Стрийська, 24 
паркова зона 

Кострицево-метлюгово-пажитниценві (Fes-
tuco-Aperatalia -Lolium), Пажитницево-подо-
рожниковий (Lolio-Plantaginetum) з доміну-
ванням гірчака звичайного, підмаренниково-

кропивові (Galio-Urticeteae). 

2-4 

Аналіз даних табл. 1 свідчить про те, що існуюча рослинність зеленого 
покриття різних територій парків та садів знаходиться у задовільному стані. За 
п'ятибальною шкалою, найкращий стан у Стрийському парку. Стадіон Наці-
онального лісотехнічного університету, з його покриттям, знаходиться у вкрай 
задовільному стані через відсутність дренажної системи. Спортивний газон аб-
солютно специфічний і не відповідає вимогам щодо його призначення та наяв-
ної травосуміші. Він повинен характеризуватися повільним ростом трав та їх 
підвищеною стійкістю до витоптування, чого, на жаль, нема на цій території. 

У процесі антропогенізації внаслідок прискорення еволюційних пе-
ретворень на зміну природним автогенним угрупованням приходять спонтан-
ні, здатні заповнити опустілі ніші міських екосистем. Але цей процес не всіх 
задовольняє, тому з кожним роком виникають нові технології утворення га-
зонів та травосумішей з більш потужними можливостями щодо стійкості різ-
ним кліматичним та антропогенним факторам. 

Життєвість ценопопуляцій характеризується ступенем розвитку та 
процвітанням різних видів у фітоценозі. У літературі трапляються різні під-
ходи до визначення показників ценопопуляцій або життєвого стану виду у 
фітоценозі. Багато вчених вважають, що вищі рослини лише там стійкі в це-
нозі, де воно може цвісти і плодоносити. 

За темпами розвитку в онтогенезі види газоноутворювальних трав по-
діляються на повільно- і швидкорослі, а також види з проміжним типом роз-
витку. За комплексом показників життєвості ценопопуляцій в газонних куль-
турах ми навели в табл. 2. Їх розділили на три категорії: І – вища, ІІ – середня 
і ІІІ – низька. 

Аналіз даних табл. 2 свідчить про те, що значна кількість рослин 
(82 %) мають ІІ категорію ступеня життєвості рослин. Найвищий ступінь ма-
ють Agropyron dertorum Fisch. ex Link, Festuca ovina L., Festuca cinerea Vill. 
та Paspalum paspaloides Michx., Phleum pratense L. Характеристику стосовно 



Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9 

2. Екологія довкілля 63

низки факторів, які впливають на ріст, розвиток різних видів газонних трав, 
наведено у табл. 3. 

Табл. 2. Життєвість та декоративність ценопопуляцій газонних трав 
Ступінь 

життєвості 
ценопопу-
ляцій 

Вид 

І ІІ ІІІ 

Деко-
ратив-
ність, 
бал 

Характеристика 

Achillea submillefolium   +  2 швидко розвивається,  
недовговічний 

Agropyron dertorum Fisch. ex Link +   4 нестійкий у травосуміші 
Agrostis alba Sp.ampl.  +  3 нестійкий у травосуміші 

Agrostis canina L.  +  3 нестійкий у травосуміші 
Agrostis stolonifera L.   +  2 недовговічний 

Agrostis tenuis Sibth.  +  3 швидко розвивається,  
недовговічний 

Elytrigia repens (L.) Nevski,   + 3 дернинний вид 
Deschampsia caespitosa (L.) Beauv.   + 3 недовговічний 

Festuca ovina L. +   3 погано уживається  
з іншими видами 

Festuca cinerea Vill. +   4 формує добру дернину 
Festuca pratensis Huds.  +  2 дернинний вид 

Festuca rubra L. s.str. +   4 погано уживається  
з іншими видами 

Juncus tenuis Willd.,  +  3 задернювач 
Leontodon autumnalis L.  +  3 недовговічний 

Lolium perenne L.   + 3 недолюблює часту стрижку
Paspalum paspaloides Michx. +   4 задернювач 

 Plantago major L.   + 1 недовговічний 
Poa annua L.  +  5 задернювач 

Poa pratensis L.   +  4 недолюблює часту стрижку
Poa сompressa L  +  4 добре виносить стрижку 
Poa trivialis L.  +  3 добре виносить стрижку 

Polygonum aviculare L.  +  4 недовговічний 
Potentilla anserina L.  +  2 добре виносить стрижку 
Phleum pratense L. +   5 недовговічний 

Trifolium medium L.  +  3 часто випадає із  
травосуміші 

Trifolium pratense L.  +  3 недовговічний 
Trifolium repens L.  +  3 недовговічний 

Аналізуючи дані табл. 3, варто зазначити, що найбільшу кількість ви-
дів рослин, що належать до газонних трав за вибагливістю до ґрунту, відно-
сять до мезотрофів; за життєвою формою – до лучних видів рослин. Всі види 
костриці відзначаються найвищим балом посухостійкості. Згідно з наведени-
ми даними у табл. 2 і 3, можна проаналізувати стан і якість видів трав'яних 
рослин у досліджуваних газонних угрупованнях, та відповідно підбирати за 
однаковими вимогами до тих чи інших еколого-кліматичних чинників. 
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Табл. 3. Екологічна характеристика найбільш використовуваних 
газоноутворювальних видів  

Назва рослин 
Вибагли-
вість до 
ґрунту 

Відношення 
до світла 

Оцінка посу-
хостійкості 

Життєва 
форма 

Achillea submillefolium  мегатрофи He 2 St 
Agropyron dertorum Fisch. ex Link мегатрофи He 3 Pr 

Agrostis alba Sp.ampl. мезотрофи ScHe 2 Pr 
Agrostis canina L. мезотрофи ScHe 2 Pr 

Agrostis stolonifera L.  мезотрофи ScHe 2 Pr 
Agrostis tenuis Sibth. мезотрофи ScHe 2 Pr 

Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. мегатрофи He (ScHe) 3 Sil 
Elytrigia repens (L.) Nevski, мегатрофи He 4 Pr 

Festuca ovina L. мезотрофи ScHe 5 St 
Festuca cinerea Vill. мезотрофи ScHe 5 St 

Festuca pratensis Huds. мезотрофи ScHe 5 St 
Festuca rubra L. s.str. мезотрофи ScHe 5 St 
Juncus tenuis Willd., мезотрофи He (ScHe) 4 St 

Leontodon autumnalis L. мезотрофи He (ScHe) 4 Pr 
Lolium perenne L. мезотрофи ScHe 5 Pr 

Paspalum paspaloides Michx. мезотрофи He 2 Pr 
 Plantago major L. оліготрофи He 2 Pr 

Poa annua L. мегатрофи He (ScHe) 4 Sil 
Poa pratensis L.  мегатрофи He (ScHe) 4 Sil 

Poa сompressa L. мегатрофи He (ScHe) 4 Sil 
Poa trivialis L. мегатрофи He (ScHe) 4 Sil 

Polygonum aviculare L. мезотрофи He (ScHe) 3 Pr 
Potentilla anserina L. мезотрофи He 2 Sil 
Phleum pratense L. мезотрофи He (ScHe) 3 Pr 
Trifolium medium L. мегатрофи He 2 Pr 
Trifolium pratense L. мегатрофи He 2 Pr 
Trifolium repens L. мегатрофи He 2 Pr 

Аналіз зібраних даних показав, що значний вплив на трав'яний покрив 
має сама діяльність людини, регулярність відвідування тої чи іншої території 
парку. Для покращення загального стану газонів треба проводити підсів різ-
них видів рослин подібних за ботаніко-господарським значенням, залежно 
від призначення та відвідуваності проводити сезонні доглядові роботи (ско-
шування, підживлення, прополювання). Підбирати відповідний асортимент 
газоносумішей із врахуванням впливу усіх чинників (кліматичних, екологіч-
них, антропогенних), що дасть змогу надалі покращити загальний стан газо-
нів та покращити їхню якість, зекономити час і витрати, створити відповід-
ний контраст у ландшафтних групах рослин. Це дасть змогу відновити та збе-
регти зелені покриття в містах, які покращать циркуляцію кисню у найбільш 
забруднених територіях, а також збагатити видовий склад. 

Процес урбанізації супроводжується руйнуванням природного фітоце-
нотичного покриву, заміною високодекоративної рослинності низькою 
трав'яною (культурною, сегетальною, рудеральною) із невисоким фітомелі-
оративним ефектом. Тому потрібно більше приділяти уваги екологічній при-
уроченості трав'янистих, газоноутворювальних рослин під час створення де-



Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9 

2. Екологія довкілля 65

коративного покриття – це забезпечить оптимальність та стійкість більшості 
травосумішей на об'єктах садово-паркового господарства. 
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Гриник Е.Н., Горбенко Н.Е. Экологическая характеристика газо-
нообразующих травянистых растений парковой зоны Львова 

Наши исследования касаются особенностей использования обычных травосме-
сей в озеленении парковой зоны Львова, а также установления конкретной приуро-
ченности газонообразующих видов растений к условиям местопроизрастания, их 
принадлежности, жизненности и декоративности отдельных ценопопуляций. 

Ключевые слова: газон, парковая зона, экологические факторы, жизненность 
ценопопуляций, декоративность. 

Hrynyk O.M., Gorbenko N.E. Ecological description of lawning grassy 
plants of Lviv parkland 

Our researches defined the features of the use grassy-mix in planting of greenery of 
Lviv parkland and also to set concrete depending of lawning grassy plants to the terms of 
place of growing, their belonging, vitality and decorativeness of separate cenopopulation. 

Keywords: lawn, parkland, ecological factors, vitality of cenopopulation, decorativeness. 
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ЗНАЧЕННЯ КЛІМАТОПІВ У ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ ЛІСІВ 

Розглянуто зв'язок кліматопів з пожежною безпекою лісів. Запропоновано що-
річне обчислення кліматичних показників. Проаналізовано зв'язок термічного, воло-
гісного кліматичних показників та показника континентальності з кількістю та пло-
щею пожеж у Львівській, Херсонській, Харківській, Запорізькій та Вінницькій об-


