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● біологічно активні розчини КАНО, залежно від їх концентрації, стимулюють 
коренеутворення живців глоду. 
Таким чином, глід одноматочковий у виробничих умовах доцільно виро-

щувати зеленим черенкуванням і використовувати для створення лісових наса-
джень та озеленення населених пунктів. 
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Осипов М.Ю. Вегетативное размножение боярышника однопестичного 
Освещены особенности вегетативного размножения боярышника однопестичного 

в условиях Правобережной Лесостепи Украины. Установлено влияние сроков черенко-
вания, типов и метамерности побега, биологически активных веществ КАНО на про-
цессы корнеобразования у зеленых стеблевых черенков боярышника однопестичного. 
Определенно, что стеблевые живцы боярышника одинопестичного имеют слабую реге-
нерационную способность. Рекомендовано выращивать боярышник однопестичный в 
производственных условиях зеленым черенкованием и использовать при создании лес-
ных насаждений и озеленении населенных пунктов. 

Ключевые слова: боярышник однопестичный, вегетативное размножение, стебле-
вые черенки, корнеобразование, биологически активные вещества. 

Osipov М.Yu. Vegetative Reproduction of Crataegus Monogyna Jacq. 
Some peculiarities of Crataegus monogyna Jacq. vegetative reproduction in the conditi-

ons of the Right-Bank Forest-steppe of Ukraine are described. The influence of cutting terms, 
types and metamerism of shoot, biologically active substances on the process of the root for-
mation of the green Crataegus monogyna Jacq. stem cuttings are researched. The pedicellate 
sprats of hawthorn are shown to have weak regeneration ability. It is recommended to grow a 
hawthorn in production terms by the green grafting and to use for creation of the forest plan-
ting and planting of greenery of settlements. 

Key words: hawthorn, vegetative reproduction, stem cuttings, root formation, biologi-
cally active substances. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ  
PRIMULA L. У КВІТНИКАРСТВІ ЛІСОСТЕПУ УКРАЇНИ 

Проведено порівняльний аналіз сучасного світового і вітчизняного асортименту 
квітниково-декоративних рослин роду Primula. На основі аналітичного огляду літера-
турних даних із аутекології видів, висвітлено результати оцінки перспективності їх ін-
тродукції в умови Лісостепу України та надано рекомендації відносно їх подальшої ін-
тродукції. Встановлено, що десять із дванадцяти таксонів (P. auricular L., P. denticulate 
Sm., P. elatior (L.) Hill. subsp. pallasii W.W. Sm. & Forrest, P. juliae Kusn., P. saxatilis 
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Kom., P. sieboldii E. Morr., P. veris L., P. veris L. subsp. macrocalyx (Bunge) Lьdi, P. vulga-
ris Huds., P. woronowi Losinsk.), інтродукованих у Національному ботанічному саду ім. 
М.М. Гришка НАН України, є перспективними для подальшого використання в озеле-
ненні населених пунктів в умовах Лісостепу України. 

Ключові слова: інтродукція, квітникарство, аутекологічні особливості видів, асор-
тимент квітниково-декоративних рослин, рід Primula. 

Невід'ємною складовою ландшафтних композицій є квітниково-декора-
тивні трав'яні багаторічники, асортимент яких в Україні не лише не змінюється 
в останні десятиріччя, а й має тенденцію до значного скорочення. Основними 
його характеристиками залишаються – одноманітність за флористичним скла-
дом, незначна диференціація за біологічними та екологічними особливостями й 
відповідно низька адаптативна здатність рослин до кліматичних факторів і нес-
приятливих умов урбанізованого середовища. Залучення нових видів декоратив-
них трав'яних багаторічників з різних флористичних областей Земної кулі дасть 
змогу створювати високодекоративні композиції, стійкі до широкої амплітуди 
екологічних чинників, та розширить тривалість піку їх декоративності, оскільки 
період цвітіння рослин багатьох видів припадає на різні строки. Особливо це 
важливо для ранньовесняного та весняного періодів, оскільки в цей час цвіте ду-
же мало рослин, здебільшого деякі дворічники і цибулинні культури. Ранньовес-
няноквітучі багаторічники, на жаль, залишаються поза увагою науковців, селек-
ціонерів та виробників посадкового матеріалу України. В той же час їх світовий 
асортимент вражає своїм різноманіттям видів, форм та культиварів. Вагоме міс-
це серед них займають представники роду Primula L. [8-10, 12, 15, 18]. 

Рід Primula є найчисельнішим і найпоширенішим у родині Primulaceae 
Vent. За даними різних авторів, до його складу входить від 425 [14, 18] до 500-
600 видів [1, 3, 9, 16], які віднесені до 37 секцій залежно від їх місцезростання, 
форми квітки, суцвіття та листків. У природній флорі рослини поширені пере-
важно в помірних гірських, передгірних і рівнинних ландшафтах північної пів-
кулі. Центр їх видового різноманіття – Гімалаї та західний Китай, звідки похо-
дить близько 334 видів із 24 секцій. В Європі налічується 34 види з 4 секцій, у 
Північній Америці – 20 видів із 5 секцій. Поодинокі види трапляються у гірсь-
ких масивах Південної Америки й Африки [12, 14, 18]. У флорі України зростає 
шість видів: P. veris L., P. vulgaris Huds., P. elatior (L.) Hill., P. farinosa L., P. hal-
leri J. Gmel., Р. minima L. [3], три з них занесено до Червоної книги України [6]. 

У квітникарстві світовий асортимент рослин роду Primula багатий видо-
вим різноманіттям і є одним з найбільших серед інших квітниково-декоратив-
них культур. Першими центрами їх окультурення стали країни Західної Європи, 
Японія і Китай. У Центральній Європі, починаючи з XVI ст., інтродуковано ви-
ди місцевої флори та створено перші міжвидові гібриди. Популярним дотепер 
залишається P. Ч pubescens Jacq. (P. auricula L. Ч P. hirsuta All.) [18]. У селекції 
високодекоративних культиварів використовують мутації, які зустрічаються і в 
природних популяціях [13]. Так, у 1857 р., у садах з'являються примули з под-
війною оцвітиною [7]. У цей же час, а можливо й значно раніше, садівники Ки-
таю та Японії вводять у культуру й збагачують культиварами види роду Primula 
азійської флори, найпопулярнішими серед яких стають P. sinensis Sab. ex Lindl., 
P. sieboldii E. Morr. [18]. 
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Наступний етап інтродукції представників роду Primula припадає на 
першу половину XIX ст. і тісно пов'язаний з ботанічними дослідженнями флори 
Гімалаїв. Її в перше вивчали та збирали колекційні зразки, зокрема й рослини 
роду Primula N. Wallich (1786-1854), J.F. Royle (1779-1858), D. Don (1799-1841). 
Значну кількість різновидів передав у Королівські ботанічні сади К'ю (Royal 
Botanic Gardens, Kew) J.D. Hooker (1817-1911), найпоширенішими серед яких 
стали P. sikkimensis Hook. f. та P. capitata Hook. f. [18]. 

На початку XX ст. проявляється комерційна зацікавленість у розвитку і 
поширенні рідкісних декоративних рослин, що дає новий поштовх інтродук-
ційним дослідженням. У розповсюдженні Primula велике значення має 
A.К. Bulley (1861-1942). Він відкриває фірму з продажу насіння і прагне, щоб 
завезені місіонерами рослини інтенсивно поширювались і вводились в культу-
ру. З цією ж метою A.К. Bulley споряджує в експедицію до Китаю мандрівника 
і колекціонера рослин G. Forest (1873-1932) [18]. Серед значного різноманіття 
інтродукованих ними видів Primula азійського флористичного центру були від-
криті для європейських садів рослини з канделяброподібними суцвіттями (Can-
delabra) – P. aurantiaca W.W. Sm. & Forrest, P. bulleyana Forrest, P. beesiana For-
rest, які в подальшому стають вихідними батьківськими формами під час ство-
рення міжвидових гібридів. 

Протягом останнього століття інтерес до представників роду Primula, як 
квітниково-декоративних рослин, залишається достатньо високим. Якщо нап-
рикінці XIX ст. в садах розвинених європейських країн траплялось близько 
30 видів, то на початку XX ст. їх асортимент розширився до 60 видів, не врахо-
вуючи міжвидових гібридів та сотні культиварів [18,19]. На початок XXI ст. 
світовий асортимент рекомендованих для використання в декоративному садів-
ництві налічує вже близько 140 видів [8, 12, 15, 18]. 

У культурній флорі України рослини роду Primula присутні фрагментар-
но, найчастіше у колекціях ботанічних садів та у квітникарів-любителів. Однак 
провідне місце, яке вони займають у світовому квітникарстві, висока декора-
тивність та незначний позитивний досвід їх інтродукції у наших кліматичних 
умовах вказує на перспективність їх інтродукції з метою розширення вітчизня-
ного асортименту декоративних трав'яних рослин. 

Мета роботи – прогностична оцінка перспективності інтродукції квітни-
ково-декоративних рослин роду Primula та використання їх в озелененні в умо-
вах Лісостепу України. Матеріалом для досліджень слугував аналітичний огляд 
літератури стосовно аутекології квітниково-декоративні рослини роду Primula 
культурної флори світу та 12 таксонів, які вирощуються на дослідній ділянці 
відділу квітнико-декоративних рослин Національного ботанічного саду ім. 
М.М. Гришка НАН України (НБС НАНУ). 

Основними методами досліджень були аналіз та синтез інформації, по-
рівняльний аналіз. Обсяг роду Primula прийнято з урахуванням результатів су-
часних досліджень [14, 17, 18]. Оцінку перспективності інтродукції та прове-
дення інтродукційних досліджень проведено згідно з методами родових ком-
плеків [5] кліматичних та агрокліматичних аналогів [2]. Екоморфи визначені 
відповідно до системи екоморф рослин О.Л. Бельгарда, оптимізованої 
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М.М. Матвєєвим [4]. Із причини відсутності в доступній науковій літературі ін-
формації стосовно оптимуму й норми реакції на кислотний режим ґрунту для 
більшості видів досліджуваного роду, ці відомості отримані на основі аналізу 
даних про умови місцезростання кожного з них у природі, а також із рекомен-
дацій щодо їх вирощування [11, 15, 16, 18]. 

Аналіз світового асортименту квітниково-декоративних рослин роду Pri-
mula показав два основні шляхи їх культивування, один з яких – вирощування 
примул як контейнерної культури. Їх асортимент представлений переважно 
сортосеріями гібридів F1 P. vulgaris ('Corona', 'Evie', 'Lira', 'Peseta', 'Pioner', 'Poni', 
'Rosanna', 'Rubens Double', та інш.). Основні напрями їх селекції: компактний га-
бітус, великі яскраві квітки, масове раннє цвітіння, короткий термін вирощу-
вання до початку цвітіння, незначне реагування на довжину світлового дня. 
Більшість із цих культиварів при вирощуванні у відкритому ґрунті в умовах Лі-
состепу України не довговічні й відрізняються незначною зимостійкістю. 

Інша спрямованість – культивування квітниково-декоративних рослин 
роду Primula у відкритому ґрунті. Їх світовий асортимент вирізняється широ-
ким біорізноманіттям і налічує близько 140 видів, та 23 міжвидових гібридів, 
9 % таксонів урізноманітнені культиварами (від одного до декількох десятків). 
Найпопулярнішими у квітникарстві стали P. auricula, P. bulleyana, P. denticula-
ta Sm., P. elatior, P. japonica A. Gray, P. juliae Kusn., P. saxatilis Kom., P. siebol-
dii, P. veris, P. vialii Delavay ex Franch., P. vulgaris. 

Результати аналізу природних умов зростання та екологічних особливос-
тей видів роду Primula показали, що основним лімітуючим фактором поширен-
ня рослин є низькі температури в зимовий період. Трофність, вологість та кис-
лотність ґрунту, світловий режим вирощування в умовах культури регулюють-
ся за допомогою агротехнічних заходів. За морозостійкістю близько 55 % від 
світового асортименту культивованої флори придатні для озеленення населених 
пунктів у лісостеповій зоні України. Близько 31 % із них є перспективними для 
подальшого інтродукційного вивчення. В Україні рослини роду Primula поши-
рені переважно як контейнерної культури, зазвичай, імпортуються комерційни-
ми фірмами з інших країн, часто без зазначення таксономічної приналежності. 
У промисловому виробництві ці рослини майже не вирощуються, іноді трапля-
ються лише в квітникарів-любителів. 

Щодо наукових досліджень з представниками роду Primula, то окремі за 
нашими даними фрагментарні інтродукційні дослідження проводяться в 22 бо-
танічних садах України. Тут вони представлені одним-трьома, рідше 4-6 вида-
ми. Найчисленнішими колекції Primula є в НДЛ "Ботанічний сад" навчально-
наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету ім. 
Тараса Шевченка (7 таксонів, 2 культиварів, 1 міжвидовий гібрид), ботанічному 
саду Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (10 таксонів, 
5 культиварів, 1 міжвидовий гібрид) та в НБС НАНУ (12 таксонів, 6 культива-
рів, 2 міжвидових гібриди). Загальна кількість таксонів інтродукованих у бота-
нічних садах України, становить 15 % від їх світового асортименту. 

Результати інтродукційних досліджень рослин таксонів роду Primula, які 
відносяться до різних флористичних зон та екотопів (табл.), проведені в НБС 
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НАНУ, підтверджують перспективність їх використання в озелененні населених 
пунктів в умовах Лісостепу України. Вони є достатньо морозо- і зимостійкими, 
проте різняться за відношенням до вологості. Десять із них (P. auricula, P. denti-
culate, P. elatior subsp. pallasii W.W. Sm. & Forrest, P. juliae, P. saxatilis, P. siebol-
dii, P. veris, P. veris subsp. macrocalyx (Bunge) Ludi, P. vulgaris, P. woronowi Lo-
sinsk.) пристосовані до едафон-кліматичних умов місця інтродукції і потребують 
стандартних для цієї культури агротехнічних прийомів догляду. Вразливішими в 
культурі виявились P. japonica та P. rosea, які негативно реагують не лише на 
знижену вологість ґрунту, а й повітря, і потребують уточнюючих досліджень для 
вибору оптимального варіанта агротехніки в новому місці вирощування. 

Табл. Ареал та екологічні особливості інтродукованих у НБС НАНУ таксонів 
роду Primula 
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P. auricula  

гори Центральної і 
Південної Європи 
(Альпи, Балкани, 
Вогези, Татри, 

Шварцвальд, Юра) 

200-
2500 

вапнякові гори, аль-
пійські луки, схили -37°С HeSc, 

ScHe HgrMs MgTr Н, 
Сл 

P. denticu-
late  

Гіндукуш, Гіма-
лаї, південно-
східний Тібет 

1300-
4500 

вологі високогірні 
райони Азії (лісові 
галявини, вологі лу-

ки, трав'яні  
схили чагарники) 

-29°С HeSc, 
ScHe HgrMs MgTr H, 

Сл 

P. elatior 
subsp. 

pallasii  

Східна Європа, 
Закавказзя, Си-
бір, Північно-За-

хідна Азія 

1000-
3200 

високогір'я, верхня час-
тина лісового поясу, 
альпійські, субаль-
пійські луки, береги 
гірських струмків 

-34°С HeSc, 
ScHe HgrMs MgTr 

Ск, 
H, 
Сл 

P. japonica 
Японія, південні 
Курильські остро-
ви, схід Китаю 

800-
1800 

вологі болотисті 
гірські луки, світлі 

ліси 
-39°С HeSc, 

ScHe 
HgrMs, 

Hgr MgTr 
К, 
Ск, 
H 

P. juliae  Кавказ 1000-
2500 

на вологих сланцевих 
скелях лісового, рідше 
субальпійського по-
ясу, біля гірських 
струмків, водопадів 

-34°С HeSc, 
Sc HgrMs MgTr 

Ск, 
H, 
Сл 

P. rosea  

східний Гінду-
куш, північно-за-
хідні та західні 

Гімалаї, 

2600-
4300 

заболочені та 
торф'янисті ділянки 
альпійських луків, 
береги струмків 

-23°С HeSc, 
Sc HgrMs MgTr H, 

Сл 

P. saxatilis  Північний Китай 800-
1140 

ліс, субальпійський 
пояс, ущелини вап-

някових скал 
-34°С HeSc, 

ScHe HgrMs MgTr H, 
Сл 

P. sieboldii  

Японія, Східна 
Азія (Сибір східна 
частина, північ 
Кореї, Північно-
Східний Китай) 

 вологі луки,  
рідколісся -34°С HeSc, 

ScHe HgrMs MgTr Ск, H 
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P. veris  Європа, Західна 
Азія 

700-
2400 

лісова, лісостепова 
зона, мішані та світ-
лі хвойні ліси, галя-
вини, чагарники, 
степові луки 

-34°С HeSc, 
ScHe 

Ms, 
HgrMs MgTr 

Ск, 
H, 
Сл 

P. veris 
subsp. mac-

rocalyx  

Східна Європа, 
Кавказ,  

1800-
2500 

чагарник, дрібно-
листяні і світлох-
войні ліси гірські і 

степові луки 

-29°С 
He, 

HeSc, 
ScHe 

Ms, 
HgrMs MgTr 

Ск, 
H, 
Сл 

P. vulgaris  

Західна, Централь-
на та Південно-

Східна Європа, За-
хідна Азія, Північ-

на Африка 

до 
2000 

гори і рівнини, лис-
тяні ліси, луки, біля 

струмків 
-34°С HeSc, 

ScHe 
HgrMs, 

Ms MgTr 
Ск, 
H, 
Сл 

P. 
woronowii  Кавказ 800-

1500 

у широколистяних 
лісах до субаль-

пійського поясу, ча-
гарники, узлісся 

-34°С 
HeSc, 
ScHe, 

Sc 
HgrMs MgTr 

Ск, 
H, 
Сл 

Примітка: He – геліофіти, HeSc – геліосциофіти, ScHe – сциогеліофіти, Sc – сци-
офіти, Hgr – гігрофіти, HgrMs – гігромезофіти, Ms – мезофіти, MgTr – мегатрофи, К – 
кисла, Ск – слабокисла, Н – нейтральна, Сл – слаболужна. 

Таким чином, ураховуючи незначне використання декоративних рослин 
роду Primula у квітникарстві України, їх велике природне та штучно створене 
(міжвидові гібриди та культивари) різноманіття й важливе місце, яке вони 
займають у світовому садівництві, а також позитивний досвід їх інтродукції в 
НБС НАНУ, вважаємо, що ці рослини є потенційно важливим джерелом для 
збагачення вітчизняного асортименту квітниково-декоративних рослин відкри-
того ґрунту для ранньовесняного та весняного періодів вегетації. 

Переважна більшість (86 %) видів роду Primula культивованої флори 
світу за еколого-біологічними особливостями мають потенційно високу здат-
ність успішно зростати в умовах Лісостепу України. Інтродуковані види P. auri-
cula, P. denticulate, P. elatior subsp. pallasii, P. juliae, P. saxatilis, P. sieboldii, 
P. veris, P. veris subsp. macrocalyx, P. vulgaris, P. woronowi перспективні для ви-
користання в озелененні як ранньовесняні- та весняноквітуючі культури. 

Першочерговим напрямом інтродукції, для прискорення формування віт-
чизняного асортименту високодекоративних і стійких у культурі представників 
роду Primula – створення первинної колекції із провідних видів та їх культиварів 
з обов'язковим включенням європейських видів з високим адаптаційним потенці-
алом та видів місцевої флори. Паралельно з формуванням колекційних фондів 
розвивати власні селекційні напрямки та створювати вітчизняні культивари. 
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Перебойчук О.П. Перспективы использования представителей рода 
Primula L. в цветоводстве Лесостепи Украины 

Проведен сравнительный анализ современного мирового и отечественного ассор-
тимента цветочно-декоративных растений рода Primula. На основе аналитического об-
зора литературных данных по аутэкологии видов освещены результаты оценки пер-
спективности их интродукции в условиях Лесостепи Украины и даны рекомендации от-
носительно их дальнейшей интродукции. Установлено, что десять из двенадцати таксо-
нов (P. auricular L., P. denticulate Sm., P. elatior (L.) Hill. subsp. pallasii W.W. Sm. & For-
rest, P. juliae Kusn., P. saxatilis Kom., P. sieboldii E. Morr., P. veris L., P. veris L. 
subsp. macrocalyx (Bunge) Lьdi, P. vulgaris Huds., P. woronowi Losinsk.), интродуциру-
емых в Национальном ботаническом саду им. М.М. Гришка НАН Украины, являются 
перспективными для дальнейшего использования в озеленении населённых мест в ус-
ловиях Лесостепи Украины. 

Ключевые слова: интродукция, цветоводство, аутэкологические особенности ви-
дов, ассортимент цветочно-декоративных растений, род Primula. 

Pereboychuk O.P. The Prospects of Using Representatives of the Genus 
Primula L. in Flower Growing at Forest-Steppe of Ukraine 

This study evolves the comparative analysis of a modern world and Ukrainian as-
sortment of ornamental plants of the genus Primula. The results of evaluation the prospects of 
introduction into Ukrainian Forest-Steppe are presented on the basis of analytic review of lite-
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rary data on autecological particulars the genus. Some recommendations relative to following 
their introduction are also given. Ten from twelve taxons (P. auricular L., P. denticulate Sm., 
P. elatior (L.) Hill. subsp. pallasii W.W. Sm. & Forrest, P. juliae Kusn., P. saxatilis Kom., 
P. sieboldii E. Morr., P. veris L., P. veris L. subsp. macrocalyx  (Bunge) Lьdi, P. vulgaris 
Huds., P. woronowi Losinsk.), which are introduced at M.M. Gryshko National Botanical 
Garden are determined to have the prospects for following using at landscaping in the conditi-
ons of Ukrainian Forest-Steppe. 

Key words: introduction, flower growing, autecological particulars of the genus, as-
sortment of ornamental plants, the genus Primula. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЛІХЕНОФЛОРИ  
ДЕНДРОПАРКУ "ОЛЕКСАНДРІЯ" НАН УКРАЇНИ 

Проведено дослідження видового складу ліхенофлори дендропарку "Олександрія" 
НАН України в зв'язку з погіршенням стану атмосферного повітря. Наведено характе-
ристику стану атмосферного повітря м. Біла Церква. Коротко подано історію вивчення 
лишайникового покриву дендропарку "Олександрія". Результати дослідження засвідчи-
ли, що із групи кущистих видів (найбільш чутливих до атмосферного забруднення) епі-
фітних лишайників Quercus robur. тут найчастіше представлені такі види: Evernia pru-
nastri (L.), Ramalina pollinaria (Westr.) Ach., R. subfarinacea (Cromb) Nyl. Найпоширені-
шими із групи листуватих лишайників виявились Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier, P. 
stellaris (L.) Nyl., P. tenella (Scop.) DC., Parmelia sulcata Taylor, Hypogymnia physodes 
(L.) Nyl., Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch, Xanthoria parietina (L.) Th.Fr., 
Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg, Physconia detersa (Nyl.) Poelt, P. grisea (Lam.) 
Poelt, та P. distorta (With.) J.R. Laundon. 

Ключові слова: ліхенофлора, епіфітні лишайники, локалітет. 

Постановка проблеми. В атмосферному повітрі сучасних міст на тери-
торіях, що прилягають до промислових підприємств, трапляються десятки різ-
них забруднювачів як газових, так і таких, що знаходяться у підвішеному стані. 
Більшість з них є токсичними для людини. У різних населених пунктах, особли-
во у великих містах, організовано системи спостереження за забруднювачами і 
виміри їх концентрацій. Однак інструментальні аерохімічні виміри характери-
зують стан атмосфери лише на даний момент і лише фрагментарно, і не врахо-
вують поєднання шкідливого впливу цілих груп забруднювачів повітря. 

Індикаторами стану природного середовища з особливим успіхом мо-
жуть використовуватись спорові рослини і передусім лишайники. На відміну 
від інших рослин, лишайники характеризуються більшою стійкістю до таких 
факторів, як високі та низькі температури, відсутність води, короткий вегета-
ційний період тощо. У зв'язку з особливостями будови та процесів життєдіяль-
ності вони відрізняються підвищеною чутливістю до різних речовин, що є заб-
руднювачами повітря, крім того, є добрими накопичувачами важких металів, 
радіонуклідів тощо. Історія використання лишайників для оцінювання стану ат-
мосферного повітря нараховує понад 150 років. 
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