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Rubis V.L, Galkin S.I., Boiko N.S. Formation and Development of Collec-
tion in Alexandria Dendrological Park of the National Academy of Sciences of 
Ukraine 

Established The three main stages of the woody plant introduction in Alexandria 
Dendrological Park : the 1st − since the establishment of the park in 1788 and to 1917; the 
2nd, 1946 after submission of the institution to the Academy of Sciences of Ukraine; and the 
3d from 2000 and by present time. The data on the current taxonomic composition dendroflo-
ra that includes 1218 regular units is provided. The representatives of East Asian floristic re-
gion are dominant concerning  geographical origin – 226 (42.4 %) species, among life forms 
shrubs dominate – 577 (53.1 %). 
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ХВОЙНИХ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН 
ДЛЯ ЗЕЛЕНОГО БУДІВНИЦТВА В УМОВАХ МІСТА КИЄВА  
НА ПРИКЛАДІ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НАЦІОНАЛЬНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
Наведено результати проведеного аналізу таксономічного складу хвойних рослин 

у зелених насадженнях Національного університету біоресурсів і природокористування 
України м. Києва. Встановлено, що хвойні рослини у насадженнях вишу представлені 
15 видами, одним гібридом та 15 культиварами, що належать до 9 родів, 4 родин, 3 по-
рядків, 2 класів, одного відділу. Переважна кількість рослин належить до трьох родів: 
Thuja L., Picea А. Dietr., Juniperus L. Визначено життєвий стан рослин і чинники, що 
впливають на динаміку його показників. Встановлено види та культивари хвойних рос-
лин, найбільш перспективні для зеленого будівництва в умовах Києва. 

Ключові слова: хвойні рослини, види, культивари, життєвий стан, таксономічний 
склад. 

Як відомо, вічнозелені рослини в озеленені відіграють важливу роль, то-
му питання збільшення асортименту завдяки саме цим рослинам є актуальним. 
Гарний зовнішній вигляд, щільна крона, чіткі форми, характерний смолистий 
аромат, стійкість більшості видів до екологічних навантажень великого міста 
роблять хвойні дерева та кущі незамінними в ландшафтному дизайні. Внут-
рішньовидове різноманіття цих рослин надає можливості фахівцям з зеленого 
будівництва формувати різні ландшафти, а рослини надають виразності та ви-
сокої декоративності [2]. 

Вражає кольорова гама культиварів хвойних рослин: жовте, золотисте, 
блакитне, сизе, сріблясте забарвлення хвої. Тому широке використання цих рос-
лин в озелененні відбувається завдяки вмілому поєднанню як за характером 
зростання, так і за забарвленням хвої. 

Мета і завдання дослідження. Визначити, які з видів та культиварів 
хвойних рослин, що зростають у зелених насадженнях Національного універси-
тету біоресурсів і природокористування України (далі НУБіП України) є 
найбільш перспективними для зеленого будівництва в умовах Києва. Для досяг-
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нення мети проаналізовано таксономічний склад та життєвий стан хвойних рос-
лин у зелених насадженнях НУБіП України у Києві. 

Матеріал і методика досліджень. Об'єктами досліджень слугували ви-
ди та культивари хвойних рослин, які зростають в зелених насадженнях НУБіП 
України Києва. Аналіз таксономічного складу хвойних рослин здійснювали 
шляхом проведення інвентаризації насаджень. Оцінку життєвого стану рослин 
(ОЖС) проводили візуально за п'ятибальною шкалою категорій життєвого ста-
ну деревних рослин Е.Н. Андрєєвої [3]: 

● 1 бал − здорове дерево. Дерева не мають зовнішніх ознак пошкоджень крони та 
стовбура. Сухі та всихаючі гілки знаходяться у нижній частині крони, або зов-
сім відсутні. Хвоя має характерне для виду забарвлення. Допускається пошко-
дження хвої до 5 %. 

● 2 бали − пошкоджене дерево. За наявності хоча б однієї з таких ознак: знижен-
ня щільності крони на 30-40 %; наявність 30-40 % сухих або всихаючих гілок у 
верхній половині крони; пошкодження 30-40 % хвої шкідниками, хворобами. 

● 3 бали − сильно пошкоджені дерева. За наявності хоча б однієї з таких ознак: 
зниження щільності крони на 50-70 %; наявність 50-70 % сухих або всихаючи 
гілок у верхній половині крони; відмирання вершини крони; пошкодження 50-
70 % хвої шкідниками, хворобами; характерне істотне зниження приросту рос-
лини. 

● 4 бали − відмираючі дерева. Основні ознаки: щільність крони становить менше 
15-20 %, порівняно зі здоровою рослиною; більше 70 % гілок верхньої частини 
сухі, або всихаючі; хвоя не характерного для виду блідо-зеленого кольору, жов-
тувата; пошкоджена шкідниками, хворобами хвоя швидко осипається. 

● 5 балів − сухостій. До них можна віднести дерева, що загинули в минулі роки. 
На основі категорій життєвого стану деревних рослин розраховували ін-

декси життєвого стану рослин. За методикою, рослинам, які належать до тієї чи 
іншої категорії життєвого стану, надається певний бал: здоровим − 1,0 бал; 
пошкодженим − 0,7; сильно пошкодженим − 0,4; відмираючим − 0,1; свіжому і 
старому сухостою − 0 балів. Розрахунок індексу стану деревних рослин за їх 
кількістю проводили за формулою 

In=(n1 + 0,7n2 + 0,4n3 + 0,1n4)/n, 

де: Іп − індекс життєвого стану рослин за кількістю рослин; п1 – кількість здоро-
вих, п2 − пошкоджених, п3 − сильно пошкоджених, п4 − відмираючих та сухих; п 
− загальна кількість рослин. З індексом від 1,0 до 0,8 життєвий стан рослин оці-
нюються як "здорові", 0,79−0,5 − "пошкоджені", 0,49−0,2 − "сильно пошкодже-
ні", з індексом 0,19 та нижче − "повністю деградовані". 

Результати досліджень. У 2012−2013 рр. проведено інвентаризацію 
хвойних рослин у зелених насадженнях на території Національного університе-
ту біоресурсів і природокористування України. 

Під час обстеження насаджень визначено таксономічний склад рослин, 
котрі належать до відділу Голонасінні (Pinophyta), оцінено життєвий стан цих 
рослин за біоморфологічними показниками, на основі чого обраховано індекси 
життєвого стану. 

Унаслідок проведених обстежень встановлено, що на території НУБіП 
України таксономічний склад хвойних рослин представлений 15 видами, од-
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ним гібридом та 15 культиварами, що належать до 9 родів, 4 родин, 3 порядків, 
2 класів, одного відділу. Встановлено, що переважна кількість рослин, які зрос-
тають на території ВНЗ, належить до трьох родів: Thuja L. (435 шт.), Picea 
А. Dietr. (434 шт.), Juniperus L. (394 шт.), найменша кількість видів рослин є 
представниками родів Platycladus L. та Larix L. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Відносна кількість рослин, які зростають на території НУБіП за родами 

Розподіл рослин за шкалою категорій життєвого стану та обраховані для 
кожного виду індекси життєвого стану наведено в табл. 

Табл. Кількість екземплярів та оцінка життєвого стану хвойних рослин  
зелених насаджень НУБіП України у Києві 

Кількість рослин за п'яти-
бальною шкалою катего-
рій життєвого стану, шт. 
1  2  3  4  5  

Назва виду та його культиварів 

шт. шт. шт. шт. шт. 

Заг. кіль-
сть екзем-
плярів, шт. 

Індекс 
жит-
тєвого 
стану 

Thuja occidentalis L. 18 131 61 22 2 234 0,58 
Th. occidentalis 'Wagneriana' 1 0 0 0 0 1 1,00 
Th. occidentalis 'Wareana Lutescens' 0 0 3 0 0 3 0,40 
Th. occidentalis 'Ericoides' 3 3 0 1 0 7 0,74 
Th. occidentalis 'Golden Globe' 0 0 1 2 0 3 0,20 
Th. occidentalis 'Ellwangeriana' 2 1 0 0 1 4 0,68 
Th. occidentalis 'Ellwangeriana Aurea' 3 4 3 2 0 12 0,60 
Th. occidentalis 'Lutescens' 0 0 1 0 0 1 0,40 
Th. occidentalis 'Columna' 33 66 40 7 2 148 0,65 
Th. occidentalis 'Piramidalis' 0 1 0 0 0 1 0,70 
Th. occidentalis 'Smaragd' 2 0 1 1 0 4 0,63 
Th. plicata D. Don 15 1 1 0 0 17 0,95 
Chamaecyparis pisifera (Siebold et Zucc.) Endl. 
'Squarrosa' 1 1 2 0 0 4 0,63 

Metasequoia glyptostroboides Hu et W.C. Cheng 2 3 0 0 0 5 0,82 
Larix decidua Mill. 1 0 0 0 0 1 1,00 
Platycladus orientalis (L.) Franco 0 1 0 0 0 1 0,70 
Picea abies (L.) H. Karst. 333 29 24 8 3 397 0,92 
P. abies 'Nidiformis' 1 1 0 0 0 2 0,85 
P. pungens Engelm. 18 13 2 1 0 34 0,82 
P. glauca (Moench) Voss 0 1 0 0 0 1 0,70 
Abies nordmanniana (Steven) Spach 3 1 2 0 0 6 0,75 
Juniperus communis L. 2 3 0 0 0 5 0,82 
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J. sabina L. 356 16 5 0 0 377 0,98 
J. sabina 'Glauca' 0 1 0 0 0 1 0,70 
J. squamata Buch.-Ham. ex D. Don 0 7 0 0 0 7 0,70 
Juniperus ×media Melle 0 0 3 0 0 3 0,40 
Ginkgo biloba L. 4 0 0 0 0 4 1,00 
J.×media 'Pfitzeriana Compacta' 1 0 0 0 0 1 1,00 
Разом 799 284 149 44 8 1284 0,83* 

* − індекс життєвого стану розраховано для загальної кількості рослин 

З табл. видно, що за оцінкою біоморфологічних показників переважна 
кількість рослин віднесено до категорії здорових рослин (799 шт.). Під час ін-
вентаризації виявлено 8 всохлих рослин, 44 − всихаючих, з яких 22 − рослини 
Thuja occidentalis L. 

Зазначені рослини виявлені в місцях, де в зимові періоди спостерігалось 
максимальне нагромадження снігу в суміші з сіллю та піском, як результат роз-
чищення пішохідних доріжок та алей. Потрібно відзначити низьку стійкість туї 
західної до великої кількості опадів у вигляді снігу в поєднанні з ожеледицею, 
на час інвентаризації на території НУБіП зростало 11 рослин туї західної з об-
ламаною верхньою частиною крони приблизно на 20-25 %, та 6 рослин зламані 
на 40-45 %. Як відомо, крона хвойних рослин, що зростають на сухих місцях та 
в тіні, стає більш рідкою і втрачає декоративні властивості [1]. 

Близько 93 % усіх всихаючих рослин на території НУБіП України ростає 
в пригнічених умовах (сильне притінення, густе розташування садивних місць, 
підвищена загазованість повітря). Найбільша кількість культиварів, що зроста-
ють на території НУБіП України, належать виду Thuja occidentalis (10 культива-
рів), які представлені в кількості 184 рослин (див. табл.). Необхідно зазначитти, 
що деякі культивари цього виду характеризуються низьким індексом життєвого 
стану, а саме: Thuja occidentalis 'Golden Globe' − 0,20; Thuja occidentalis 'Lutes-
cens' − 0,40 та Thuja occidentalis 'Wareana Lutescens' − 0,40. 

Опрацювавши обраховані для хвойних рослин індекси життєвого стану, 
встановили показники індексів для кожного роду (рис. 2). 

 
Рис. 2. Середні показники індексів життєвого стану за родами 

У зелених насадженнях НУБіП України найвищий показник індексу 
життєвого стану – у рослин роду Larix L. (1,0), Ginkgo L. (1,0), Juniperus L. 
(0,97), Picea А. Dietr (0,91). За кількості 234 шт. рослини роду Thuja L. мають 
найменший показник індексу життєздатності стану – 0,62 (рис. 2). 
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Під час інвентаризації з'ясовано, що на стан рослин впливають не тільки 
еколого-біологічні характеристики виду, але й характер посадок, тип насаджень 
та розміщення їх на території. За індексами життєвого стану рослини були роз-
поділені на категорії (рис. 3). 

 
Рис. 3. Життєвий стан хвойних рослин зелених насаджень НУБіП України  

у м. Києві, % 

З рис. 3 видно, що 65,7 % загальної кількості хвойних відносять до кате-
горії "здорові рослини", 33,5 % − "пошкоджені" та 0,8 % − "сильно пошкодже-
ні", що свідчить про задовільний життєвий стан хвойних рослин у насадженнях 
НУБіП України. 

Висновки. Здійснені дослідження свідчать про необхідність проведення 
агротехнічних заходів: кореневого та позакореневого підживлення, розчищення 
крони від всохлих гілок, розпушування ущільненого ґрунту біля стовбурів рос-
лин, для покращення умов зростання, відповідно, і життєвого стану окремих 
рослин, обрізка рослин для омолодження крони (види роду Thuja, Juniperus). 

На підставі власних спостережень та аналізу життєвого стану, рекомен-
дуємо збільшувати асортимент для зеленого будівництва Києва, видами та 
культиварами хвойних рослин, що належать до родів Abies L., Ginkgo L., Junipe-
rus L., Picea А. Dietr. 

Під час проектування посадок із використанням видів та культиварів 
хвойних рослин, перевагу потрібно надавати ділянкам з добрим освітленням, 
оскільки в тіні та під пологом дерев крона хвойних рослин втрачає декоративні 
властивості. 
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Середюк А.А., Якобчук А.Н., Кривохатько Г.А. Перспективы исполь-
зования хвойных древесных растений для зеленого строительства в усло-
виях города Киева, на примере зеленых насаждений Национального уни-
верситета биоресурсов и природопользования Украины 

Отображены результаты проведенного анализа таксономического состава 
хвойных растений в зеленых насаждениях Национального университета биоресурсов и 
природопользования Украины Киева. Установлено, что хвойные растения в насаждени-
ях ВУЗа представлены 15 видами, одним гибридом и 15 культиварами, принадлежащих 
к 9 родов, 4 семей, 3 порядков, 2 классов, одного отдела. Подавляющее количество рас-
тений относятся к трем родам: Thuja L., Picea А. Dietr., Juniperus L. Определено жиз-
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ненное состояние растений и факторы, влияющие на динамику его показателей. Опре-
делены виды и культивары хвойных растений, наиболее перспективные для зеленого 
строительства в условиях Киева. 

Ключевые слова: хвойные растения, виды, культивары, жизненное состояние, 
таксономический состав. 

Seredyuk A.A., Yakobchuk A.N., Kryvokhatko G.A. Prospects of Use of Co-
nifers for Landscape Gardening in the Conditions of Kyiv City Using Plantings 
of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine as an 
Example 

The analysis of conifers taxonomic structure of green plantings of the National Univer-
sity of Life and Environmental Sciences of Ukraine in Kiev is made. Conifers of green plan-
tings of the University are found to be represented by 15 species, 1 hybrid and 15 cultivars be-
longing to 9 genera, 4 families, 3 orders, 2 classes, 1 department. The vast number of plants 
belongs to three genera: Thuja L., Picea A. Dietr., Juniperus L. The living condition of the 
plants and the factors influencing dynamics of its indicators are determined. Species and culti-
vars of conifers that are the most perspective for landscape gardening in the conditions of 
Kyiv are determined. 

Key words: Coniferous, species, cultivars, vital state, taxonomic structure. 
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СТРУКТУРА ДЕРЕВОСТАНІВ ГОЛОВНИХ ЛІСОТВІРНИХ ПОРІД  
СУХИХ ТИПІВ ЛІСУ КОЧЕРЕЗЬКОГО ЛІСНИЦТВА  

НОВОМОСКОВСЬКОГО ЛІСГОСПУ 
Наведено дані щодо розподілу площ деревостанів сухих гігротопів Кочерезького 

лісництва за типами лісорослинних умов, типами лісу, видовим складом, віковою 
структурою, класами бонітету головних порід, якими є сосна звичайна та акація біла. 
Встановлено, що лісорослинні умови Кочерезького лісництва представлені десятьма 
типами: переважна кількість виділів розташована у грудах. Деревостани сухого гігрото-
пу представлені ІІ та І класами бонітету. Як у соснових, так і в акацієвих насадженнях 
розподіл деревостанів за групами віку є нерівномірним: превалюють середньовікові на-
садження з незначною часткою пристигаючих (22,3 %) деревостанів та молодняків 
(33,3 %). 

Ключові слова: лісорослинні умови, типи лісу, гігротоп, едафотоп, бонітет. 

Забезпечення екологічної стабільності навколишнього середовища та 
збереження біологічної та ландшафтної різноманітності обумовлено функціону-
ванням лісових фітоценозів, особливо для територій, де ліс має штучне похо-
дження. Головними завданнями лісового господарства України є збереження, 
відтворення лісів, покращення екологічних функцій як природних, так і штуч-
них лісових ценозів [1, 6]. 

Загальна малолісність України зумовлена наявністю в її складі терито-
рій, на яких переважають степи, а ліс – явище інтразональне, рідкісне. Рівень 
функціонування наявних та доцільність створення нових лісів у степовій зоні, 
де лімітуючим екологічним чинником є нестача вологи у ґрунті, потребують 
досліджень у площині степового лісознавства [2-5]. 

Територія Дніпропетровської області належить до степової зони і харак-
теризується посушливим кліматом. Тому переважна більшість земель регіону, 


