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Найважливішою тканиною для нормального розвитку деревної рослини 
є камбій, тому йому присвоюють коефіцієнт 8; корі (флоемі) – 6; деревині (кси-
лемі) – 4; серцевині – 2. Сума всіх коефіцієнтів дорівнює 20, що за умови пе-
ремноження на вищий бал пошкодження окремої тканини (5,0) становить 100. 
Таким чином, за умови повного пошкодження всіх тканин констатується 100-
відсоткова загибель об'єкта. 

Під час досліджень, проведених у 2008-2009 рр., зразки видів C. 
speciosa Ward., C. bignonioides Walt. та C. hybrida Spaeth. у період вимушеного 
спокою проморожено у двох варіантах: при -25 та -30 °С. Зразки варіанта кон-
троль (к) проаналізовано без проморожування, оскільки на момент проведення 
досліду температурні показники навколишнього середовища в районі дослі-
джень сягали -20 °С. Отримані результати, наведені в таблиці, вказують на пев-
ні закономірності пошкодження структур різних тканин. 

Зокрема верхівки пагонів C. speciosa Ward. зазнали дещо більшого пош-
кодження, ніж решта тканин, тільки внаслідок зниження температури до -
30 °С. За вищих температурних показників ушкодження всіх тканин пагонів 
відбувається практично рівномірно. Так, після проморожування пагонів цього 
виду за температури -25 °С у 2008 р. сумарний індекс ушкодження верхівки па-
гона становив 12,6, середини пагона – 15,8, тканин вузла – 16,4, бруньки – 8,0; у 
2009 р. зазначені вище показники становили 12,4, 14,4, 15,2 і 6,0 відповідно. 

У грудні 2009 р., напередодні проведення останнього етапу досліджень з 
прямого проморожування пагонів видів роду Catalpa Scop., температура навко-
лишнього середовища у м. Києві сягнула позначки -25 °С. Тому попередньо зрі-
зані пагони проморожено у варіантах зі зниженням температури до -30 і -35 °С. 

Варто відзначити, що температуру -25 °С у природних умовах рослини 
C. speciosa Ward. переносять значно краще. Підтвердженням цьому є сумарний 
індекс ушкодження тканин пагонів у варіанті контроль досліджень 2010 р. 
(табл.), який для верхівки пагонів к. прекрасної становить 1,0, для середини па-
гона – 2,0, для тканин вузла – 3,8, для бруньки – 4,0, що є значно менше за ін-
декс ушкодження штучно створеними умовами. Усі пагони 8-12-річних екзем-
плярів C. bignonioides Walt. та C. hybrida Spaeth. закінчуються суцвіттями, тому 
досліджувані зразки не мають верхівки. У цих видів спостерігається аналогічне 
співвідношення ступеня ушкодження природними і штучно створеними умова-
ми, як і у C. speciosa Ward., що дає змогу стверджувати про вищі показники мо-
розостійкості досліджуваних видів. 

Висновки. У модельних дослідах зі штучним проморожуванням пагонів 
за температур -25, -30, -35 °С і кількісним мікроскопічним аналізом ступеня 
низькотемпературних ушкоджень встановлено певні закономірності пошко-
дження структур різних тканин. Верхівка пагонів к. прекрасної зазнала дещо 
більшого пошкодження, ніж решта тканин, тільки внаслідок зниження темпера-
тури до -30 °С. За вищих температурних показників ушкодження всіх тканин 
пагонів відбувається практично рівномірно. 

Зменшення індексу ушкодження тканин пагонів у C. speciosa Ward., C. 
bignonioides Walt. та C. hybrida Spaeth. з кожним роком свідчить про позитивну 
динаміку адаптаційних процесів у цих видів, що підтверджує перспективність 
їх використання в регіоні досліджень. 
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Кухарская М.А. Оценка морозоустойчивости представителей рода 
Catalpa Scop. лабораторным методом прямого промораживания побегов 

Приведены результаты исследований по определению морозоустойчивости неко-
торых видов рода Catalpa Scop. с помощью лабораторного метода прямого проморажи-
вания побегов. В ходе осуществления исследований установлены определенные зако-
номерности повреждения структур различных тканей побегов Catalpa speciosa Ward., 
C. hybrida Spaeth. и C. bignonioides Walt. В частности зафиксировано уменьшение ин-
декса повреждения тканей побегов во всех исследуемых видов с каждым годом, что 
свидетельствует о положительной динамике адаптационных процессов и подтверждает 
перспективность их использования в регионе исследований. 

Ключевые слова: катальпа, интродукция, морозостойкость, льдообразование, пря-
мое промораживание. 

Kukharska M.А. The Frost Resistance Estimation of the Catalpa Scop. 
Genus Members with Laboratory Method by Direct Shoots Freezing 

The research results of the frost resistance determination of some species of the Catalpa 
Scop. genus with laboratory method by direct shoots freezing are given. In the course of in-
vestigations certain patterns of damage structures of various tissues of shoots of Catalpa spe-
ciosa Ward., C. hybrida Spaeth. and C. bignonioides Walt. were established. In particular, the 
decrease of shoots tissue damage index recorded in all studied species every year, that indica-
tes a positive dynamic of adaptive processes and confirms the prospects of their use in the 
area of research. 

Key words: Catalpa, introduction, frost resistance, ice formation, direct freezing. 

 

УДК 712.253(477.46) Аспір. О.Ю. Марно-Куца – Уманський НУ садівництва 

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЕВНИХ ПАРКОВИХ  
НАСАДЖЕНЬ У МІСТІ УМАНЬ 

Проаналізовано деревні паркові насадження в Умані. Здійснено класифікацію 
міських зелених насаджень за функціональними і територіальними ознаками. Проведе-
но ландшафтно-архітектурний аналіз оцінки паркових деревних насаджень історичної 
частини міста Умань. Встановлено естетичну оцінку деревних паркових насаджень на 
досліджуваних об'єктах, під час оцінювання їх естетичного стану 4 і 5 балами за відпо-
відними критеріями оцінки було встановлено їх естетичні якості, механічні пошко-
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дження та інші чинники. Розподілено деревні паркові насадження за величиною росту, 
які зростають у парках, скверах та у внутрішньоквартальному дворику в Умані. 

Ключові слова: місто, парк, сквер, деревні насадження, естетична оцінка, величина росту. 

Вступ. Зелені насадження істотно впливають на планувальну структуру 
міста і є одним з найважливіших факторів у створенні найкращих екологічних, 
мікрокліматичних та санітарно-гігієнічних умов життя населення у формуванні 
культурного ландшафту сучасного міста. 

З наявністю зелених насаджень і характером їх розміщення тісно 
пов'язані функціональне зонування міських територій, система транспортних і 
пішохідних магістралей, трасування інженерних комунікацій тощо. Зелені наса-
дження впливають на формування забудови заселених територій міста, на під-
вищення художньої виразності архітектурних ансамблів. З розвитком типізації 
та індустріалізації масового будівництва художньо-естетична роль зелених на-
саджень зростає ще більше [1]. 

Мета досліджень – проаналізувати структуру та оцінити естетичний 
стан деревних паркових насаджень в Умані. 

Об'єкт досліджень – деревні насадження, що зростають на території 
парків, скверів та внутрішньоквартальних двориків в Умані. 

Методи досліджень. Для оцінювання стану деревних рослин застосова-
но уніфіковану шестибальну шкалу, запропоновану В.П. Шлапаком, Г.І. Музи-
кою, В.А. Вітенко та іншими [4]. Розподіл деревних рослин за висотою, формою 
крони, швидкістю росту, довговічністю проведено за А.І. Колесніковим [2]. 

Результати дослідження. Міські зелені насадження, за дани-
ми Л.Б. Лунц [3], класифікують за функціональною і територіальною ознаками. 
За функціональною ознакою поділяють на три групи: 

● загального користування (міські парки, парки культури і відпочинку, районні 
парки, парки житлових районів і сквери при групах житлових будинків, сквери, 
бульвари тощо.); 

● обмеженого користування (на житлових територіях, на ділянках шкіл, дитячих 
установ, громадських будівель, спортивних споруд, закладів охорони здоров'я, 
промислових підприємств тощо); 

● спеціального призначення (на вулицях, у санітарно-захисних та охоронних зо-
нах, виставок, кладовищ, а також розсадників та ін.). 
За територіальною ознакою зелені насадження поділяють на дві групи: 

внутрішньоміські і заміські. До внутрішньоміських відносять зелені насаджен-
ня, розташовані в межах забудови, на сельбищних територіях. 

До заміських відносять зелені насадження, розташовані на території по-
заміської забудови, незалежно від того, чи знаходяться вони в межах або за ме-
жами юридичних кордонів міської межі. До складу зазначених двох груп мо-
жуть входити різні за функціональним призначенням види зелених насаджень. 
При цьому необхідно враховувати, що з розвитком міст і міських агломерацій, 
утворені в групові системи населених місць, дедалі вагомішого значення набу-
вають зелені насадження – лісопарки, ліси, природні парки та інші види наса-
джень, що забезпечують оздоровлення та масовий відпочинок населення. 

За нашими дослідженнями, деревні насадження, які зростають у парках 
ім. Черняховського, "Дитячий", скверах "Молодіжний" ім. Т.Г. Шевченко та 
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внутрішньоквартальному дворику на перетині вулиць Урицького та Горького, 
існують протягом тривалого часу. 

Провівши ландшафтно-архітектурний аналіз, встановлено, що за типом 
насаджень на досліджуваних територіях переважають групові посадки, у яких 
найбільш представлені: із хвойних порід – Thuja occidentalis L., Picea abies 
Link., а з листяних порід – Ulmus laevis Pall., Aesculus hippocastanum L., Quercus 
robur L., Acer platanoides L., Acer pseudoplaianus L., Tilia cordata Mill., Malus 
domestica Borkh. та ін. 

Під час вивчення таксономічного складу дендрофлори виявлено, що на 
території зростає 48 видів деревних рослин, які належать до 27 родів та 16 ро-
дин. Отже, аналіз дендрофлори історичної частини міста Умань показав, що в 
основному вона представлена такими родами, як Cupressaceae (0,2 %), Pinaceae 
(0,3 %), Hippocastanaceae (1,7 %), Aceraceae (17,1 %), Tiliaceae (17,6 %), 
Rosaceae (4,8 %) частка інших родів є незначною. 

Географічний аналіз деревних порід парків скверів та внутрішньо- квар-
тального дворика показав, що в них переважають представники європейського 
(Picea abies Link., Acer platanoides L., Aesculus hippocastanum L., Tilia cordata 
Mill.), північноамериканського (Quercus rubra L., Fraxinus pennsylvanica 
Marshall., Populus balsamifera L.), балкансько-малоазійського (Juglans regia L., 
Corylus colurna L.), східноазіатського (Morus alba L., Armeniaca vulgaris Lam., 
Ailanthus alyissima Mill.) та балканського або передньоазійського походження 
(Cerasus vulgaris Mill.). 

Результати проведеної середньої оцінки естетичного стану деревних 
рослин на територіях парку "Дитячий" та "ім. Черняховського", скверів "Моло-
діжний" та "ім. Т.Г. Шевченка", а також внутрішньоквартального дворика на 
перетині вулиць Урицького та Горького наведено в табл. 1. 

За даними табл. 1, естетичний стан деревних рослин оцінено: 
1 бал (Pinus pallasiana Lamb., Thuja occidentalis L., Thuja orientalis L., 

Juniperus virginiana L,. Picea pungens f. ′Glauca′ Engelm., Picea abies Link.); 
2 бали (Crataegus monogyna Jacq., Morus alba L., Fraxinus pennsylvanica 

Marsh., Fraxinus excelsior L., Sorbus torminalis (L.) Crantz., Sorbus 
aucupariа L., Sorbus aucupariа L. f. "Pendula", Catalpa bignonioides Walt., 
Ailanthus alyissima Mill., Corylus colurna L., Armeniaca mandshurica (Ma-
xim.) Koehne., Armeniaca vulgaris Lam., Salix babylonica pendula L., Tilia 
americana L., Ulmus laevis Pall., Ulmus scabra Huds., Tilia tomentosa Mo-
ench.); 

3 бали (Malus domestica Borkh., Salix alba L., Padus racemosa (Lam.) Gilib., 
Betula pendula Roth., Betula verrucosa Ehrh., Quercus robur L., Quercus 
rubra L., Acer negundo L., Acer sacharinum Marshall., Acer pseudoplaianus L., 
Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Juglans regia L., Prunus avium L., 
Pyrus communis L.); 

4 бали (Acer platanoides L., Gleditsia triacanthos f. "Intermis" L., Tilia cordata 
Mill., Tilia europaea L.); 

5 балів (Aesculus hippocastanum L., Populus balsamifera L., Populus nigra "Itali-
ca" L., Populus nigra L.); 

6 балів (Carpinus betulus L.). 
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Табл. 1. Оцінка естетичного стану деревних рослин в м. Умань 

№ 
з/п 

Територія 
Умані Назва рослини 

Оцінка 
стану рос-
лин, бали 

Примітка 

Хвойні породи 
1 1 Pinus pallasiana Lamb. 1 – 
2 1, 2, 3 Thuja occidentalis L. 1 – 
 2 Thuja orientalis L. 1 – 
3 1 Juniperus virginiana L. 1 – 
4 1, 4 Picea pungens f. ′Glauca′ Engelm. 1 – 
5 1, 3 Picea abies Link. 1 – 

Листяні породи 
6 1, 3 Betula pendula Roth. 3 пошкоджені гілки 
7 5 Betula verrucosa Ehrh. 3 пошкоджені гілки 
8 1, 2, 4 Ulmus laevis Pall. 2 є зламані гілки 
9 5 Ulmus scabra Huds. 2 є зламані гілки 
10 1, 2, 3, 4, 5 Aesculus hippocastanum L. 5 уражені мінуючою міллю 
11 1 Crataegus monogyna Jacq. 2 - 
12 1, 4, 5, Quercus robur L 3 - 
13 5 Quercus rubra L. 3 - 
14 1, 2, 4, 5 Acer platanoides L. 4 пошкодженні омелою 
15 2, 5 Acer negundo L. 3 є зламані гілки  
16 2 Acer sacharinum Marshall. 3 - 
17 1, 2, 5 Acer pseudoplaianus L. 3 - 
18 1, 2, 3, 5 Tilia cordata Mill. 4 пошкоджена омелою 
19 4,5 Tilia europaea L. 4 пошкоджена омелою 
20 5 Tilia tomentosa Moench. 2 - 
21 5 Tilia americana L. 2 - 
22 1, 2 Robinia pseudoacacia L. 1 - 
23 1, 2, 3 Sophora japonica L. 1 - 
24 1,  Morus alba L. 2  
25 1, 3, 5 Malus domestica Borkh. 3 сухі гілки 
26 1, 2 Fraxinus pennsylvanica Marsh. 2 - 
27 1, 2 Fraxinus excelsior L. 2 - 
28 3 Prunus armeniaca L 3 сухі гілки 
29 3,  Prunus cerasus L. 3 сухі гілки 
30 3, 4 Juglans regia L. 3 сухі гілки 
31 2, 3 Pyrus communis L. 3 сухі гілки 
32 3 Catalpa bignonioides Walt. 2 - 
33 2 Ailanthus alyissima Mill. 2 - 
34 2 Gleditsia triacanthos f. "Intermis" L. 4 пошкодження стовбура та гілок 
35 2, 4 Sorbus aucupariа L. 2 пошкоджена омелою 
36 4 Sorbus aucupariа L. f. "Pendula" 2 - 
37 5 Sorbus torminalis (L.) Crantz. 2 - 
38 4 Corylus colurna L. 2 - 
39 5 Armeniaca mandshurica (Maxim.) Koehne. 2 - 
40 3, 4, 5 Armeniaca vulgaris Lam. 2 - 
41 5 Salix babylonica pendula L. 2 - 
42 5 Salix alba L. 3 пошкоджена омелою 

43 5 Carpinus betulus L. 6 механічні пошкоджені  
стовбур та гілки 

44 5 Populus balsamifera L. 5 асиметричність крони  
та сухі гілки 

45 5 Populus nigra 'Italica' L. 5 сухі гілки 
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46 5 Populus nigra L. 5 пошкодження стовбура та крони 
47 5 Padus racemosa (Lam.) Gilib. 3 механічні пошкоджені гілки  

Примітка: 1 – Парк ім. Черняховсього; 2 – сквер "Молодіжний"; 3 – внутрішньо-
квартальний дворик по вулиці Урицького; 4 – сквер ім. Т.Г. Шевченка, 5 – парк "Дитя-
чий". 

Провівши аналіз структури деревних паркових насаджень на перерахо-
ваних вище об'єктах, було розділено за величеною росту: 

● дерева І величини (20 м і більше) – Pinus pallasiana Lamb., Thuja occidentalis L., 
Juniperus virginiana L., Picea pungens f. "Glauca" Engelm., Picea abies Link., 
Ulmus laevis Pall., Ulmus scabra Huds., Aesculus hippocastanum L., Quercus 
robur L., Quercus rubra L., Acer platanoides L., Acer sacharinum Marshall., Acer 
pseudoplaianus L., Tilia cordata Mill., Tilia europaea L., Tilia tomentosa Moench., 
Tilia americana L., Robinia pseudoacacia L., Sophora japonica L., Fraxinus 
pennsylvanica Marsh., Fraxinus excelsior L., Juglans regia L., Ailanthus alyissima 
Mill., Gleditsia triacanthos f. "Intermis" L., Corylus colurna L., Salix alba L., 
Carpinus betulus L., Populus balsamifera L., Populus nigra 'Italica' L., Populus 
nigra L. 

● дерева ІІ величини (10-20 м) – Betula pendula Roth., Betula verrucosa Ehrh., Acer 
negundo L., Morus alba L., Malus domestica Borkh., Prunus communis L., Catalpa 
bignonioides Walt. Sorbus aucupariа L., Sorbus torminalis (L.) Crantz., Salix 
babylonica pendula L. 

● дерева ІІІ величини (5-10 м) – Thuja orientalis L., Crataegus monogyna Jacq., 
Prunus armeniaca L., Prunus cerasus L., Sorbus aucupariа L. f. ′Pendula′, 
Armeniaca mandshurica (Maxim.) Koehne., Armeniaca vulgaris Lam., Padus 
racemosa (Lam.) Gilib. 
Встановлено, що в паркових насадженнях переважають дерева першої 

величини, а менше дерев другої величини, які доповнюють дерева третьої вели-
чини. 

Висновки: 
1. Проаналізовано структуру деревних насаджень на територіях парків 

ім. Черняховського та "Дитячий", скверів "Молодіжний" та ім. Т.Г. Шев-
ченка і внутрішньоквартальнього дворика на перетині вулиць Урицького та 
Горького в Умані. 

2. Встановлено ландшафтно-архітектурний аналіз та визначено стан історич-
ної частини міста Умань. 

3. Наведено естетичну оцінку деревних паркових насаджень на досліджува-
них об'єктах. 

4. Розподілено деревні паркові насадження за величиною росту, які зростають 
у парках, скверах та у внутрішньоквартальному дворику. 
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Марно-Куца Э.М. Комплексная оценка древесных парковых насаж-
дений в городе Умань 

Проанализированы древесные парковые насаждения в Умани. Осуществлена 
классификация городских зеленых насаждений по функциональному и территориаль-
ному признаку. Проведен ландшафтно-архитектурный анализ оценки парковых древес-
ных насаждений исторической части города Умань. 

Установлена эстетическая оценка древесных парковых насаждений на исследуемых 
объектах, при оценке их эстетического состояния 4 и 5 баллами по соответствующим 
критериям оценки были установлены их эстетические качества, механические поврежде-
ния и другие факторы. Распределены древесные парковые насаждения по величине рос-
та, которые растут в парках, скверах и во внутриквартальном дворике в Умани. 

Ключевые слова: город, парк, сквер, древесные насаждения, эстетическая оценка, 
величина роста. 

Marno-Kutsa O.M. Comprehensive Assessment of Parklands in Uman 
Parkland plantations in the city of Uman are analysed. The classification of urban green 

spaces on the functional and territorial characteristics is made. A landscape-architectural 
analysis of parkland plantations evaluation in the historic part of city of Uman is conducted. 
The aesthetic evaluation of parklands on the studied object is made, in assessing their 
aesthetic of 4 and 5 points for appropriate evaluation criteria their aesthetic qualities, 
mechanical damage and other factors were established. Parkland plantations are distributed 
according to the largest growth, increasing in parks, squares and intra courtyard in Uman. 

Key words: city, parks, gardens, tree plantation, aesthetic evaluation, value growth. 

 

УДК 582.916.16:581.526.32 Аспір. В.М. Новосад1 –  
Східноєвропейський НУ ім. Лесі Українки 

ЖАРОСТІЙКІСТЬ І ВОДОУТРИМУВАЛЬНА ЗДАТНІСТЬ LIGUSTRUM 
VULGARE L. ТА LIGUSTRUM OVALIFOLIUM "AUREUM" 

Досліджено ступінь жаростійкості і водоутримувальної здатності Ligustrum 
vulgare L. та Ligustrum ovalifolium "Aureum". Установлено, що бирючина звичайна є 
стійкішою до дії високих температур (за 60°С некротизується 80-90 % листової плас-
тинки), ніж бирючина круглолиста (за 60°С асимілююча поверхня ушкоджується пов-
ністю). Порівняно з бирючиною звичайною бирючина круглолиста виявилася менш по-
сухостійкою. Уже через 30 хв максимальне значення досліджуваних листків становило 
15 % вологи і до кінця досліду (90 хв) це значення зросло до 25 %. Водночас у бирючи-
ни звичайної через 30 хв максимальне значення досліджуваних листків становило 
13,4 % вологи, а в кінці досліду – 23,4 %. 

Ключові слова: жаростійкість, водоутримувальна здатність, водяна баня, листок, 
випаровування. 

Вступ. Бирючина (Ligustrum) – рід родини оливових (Oleaceae). Кущі 
або невеликі дерева з нерозсіченими супротивними листками. Відомо близько 
30 видів, поширених у Південній Європі, Південній і Південно-східній Азії і 
Північній Африці. 

Ligustrum vulgare L. (бирючина звичайна) росте у вигляді листопадних 
кущів висотою 2…3 м. Листки продовгувато-яйцевидні, зверху темно-зелені, 
                                                           
 
1 Наук. керівник: проф. В.О. Кучерявий, д-р с.-г. наук  
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знизу світліші. Квіти дрібні, білі духмяні, цвіте у першій половині літа протя-
гом 20…25 днів. Плоди блискучі, ягодоподібні з чорними кісточками, зберіга-
ються на кущах до січня місяця. Бирючина звичайна в природних умовах зрос-
тає у Закарпатті, у Південному Лісостепу і в Степу. 

Ligustrum ovalifolium "Aureum" (бирючина круглолиста Ауреум) – чагар-
ник частково вічнозелений до 3 м висотою з вертикальними прямостоячими гіл-
ками. Листя з яскраво-жовтими краями. Квітки запашні, медоносні, кремово-білі, 
зібрані у суцвіття. Цвіте в кінці червня – на початку липня. Плоди чорні кулепо-
дібні, блискучі. Добре зростає на будь-якому ґрунті, на сонячних і напівзатінених, 
захищених і теплих місцях. Погано переносить морози. Батьківщина – Японія. 

Рід Ligustrum L. досліджено недостатньо, хоча значно поширений у 
Луцьку. В урбогенних умовах міста рослини, особливо у вуличних посадках, 
потрапляють в умови перегріву повітря і ґрунту, тому і важливим, на нашу дум-
ку, може бути дослідження, по-перше, жаростійкості, яка призводить до вси-
хання, по-друге, водоутримувальної здатності. 

Жаростійкість рослин – стійкість до перегрівання (впливу високих тем-
ператур). Високою для вегетативних органів більшості рослин вважають темпе-
ратуру 40-60°С. За таких температур у рослин виникають патологічні порушен-
ня обміну речовин. Проте в багатьох рослин у процесі еволюції виробилася 
здатність переносити високі температури і помітне зневоднення, оскільки в при-
роді ці несприятливі умови майже завжди поєднуються. Жаростійкість рослин 
досліджував Ф.Ф. Мацков, метод якого ґрунтується на властивості протоплазми 
протистояти високій температурі. При відмиранні клітини і коагуляції білків 
протоплазми соляна кислота, проникаючи в клітину, витісняє магній з молекули 
хлорофілу, внаслідок чого утворюється феофітин (бурого кольору) [1]. 

Водоутримувальну здатність рослин досліджував Арланд, метод якого 
полягав в обліку швидкості втрати води при в'яненні проростків або зрізаних 
листків шляхом багатократного зважування. Інтервал між першим і другим зва-
жуванням повинен становити 30 хв. Арланд вважає, що чинники, що підвищу-
ють "швидкість водовіддачі", знижують продуктивність рослин, і навпаки, оп-
тимальним умовам відповідає мінімальна втрата води рослинами, що в'януть. 
Дослідження "водоутримувальної здатності" дає змогу швидко визначити пот-
ребу рослин у добривах, проводити порівняльне вивчення сортів і т. ін. 

Мета роботи – проаналізувати жаростійкість та водоутримувальну здат-
ність Ligustrum vulgare L. та Ligustrum ovalifolium "Aureum". 

Методика досліджень. Дослідження проводили впродовж 2014 р. Жа-
ростійкість визначено за Мацковим [1], а водоутримувальну здатність – за Ар-
ландом [1, 2]. 

Метод Ф.Ф. Мацкова. Нагріли водяну баню до 40 °С й у воду занурили 
по 10 екз. зелених листків бирючини звичайної і бирючини круглолистої. Вит-
римали протягом 30 хв, підтримуючи температуру водяної бані. Взяли першу 
пробу, витягуючи по одному листку двох досліджуваних зразків бирючини, і 
охолодили їх у чашці Петрі в кристалізаторі із холодною водою. Температуру 
води у водяній бані підняли на 10 °С і через 40 хв після цього взяли другу про-
бу, витягнувши ще по одному листку і охолоджували їх у новій чашці Петрі в 


