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ПЕРЕДМОВА 

 

 

 

Історично склалося, що штучні екосистеми – ботанічні сади, дендропарки, дендрарії 

усього світу, в тому числі і України, здавна займаються інтродукцією і  охороною  рослин та 

збереженням і збагаченням біологічного різноманіття впродовж всієї своєї історії. У 1994 році 

наша держава ратифікувала Конвенцію про охорону біорізноманіття і стала брати активну 

участь у виконанні ряду інших міжнародних правових документів з цієї проблеми, 

спрямовуючи наукові дослідження на удосконалення системи збереження рослин  у штучних 

екосистемах,  основні напрямки яких: 

1) створення та утримання фітоколекцій; 

2) створення штучних фітоценозів з участю видів, що підлягають охороні; 

3) опрацювання методології та методів збереження біорізноманіття рослин у ботанічних 

садах, дендропарках та інших наукових закладах; 

4) добір і використання високопродуктивних і екологічно пластичних видів та форм 

економічно важливих рослин флори України; 

5) вивчення біологічних особливостей рідкісних і зникаючих, економічно важливих 

дикорослих та культивованих рослин; 

6) опрацювання прийомів розмноження рідкісних, зникаючих та інших видів, що 

підлягають охороні; 

7) вивчення різноманіття деревних декоративних і ландшафтоутворюючих порід; 

8) збагачення генофонду декоративних рослин селекційними методами. 

Таким чином, збереження рослин  у  ботанічних садах – надзвичайно важлива для науки і 

суспільства справа, що сприятиме сталому  розвитку нашої країни, тобто нормальному життю. 

Адже наразі світове товариство визначило сталий розвиток  як  стратегію існування планети 

на ХХІ століття.  

Сталий  розвиток розглядають як такий, що не тільки сприяє економічному зростанню, а й 

відтворює довкілля у більшій мірі, ніж його порушує. 

Чільне місце у збереженні і збагаченні рослинного різноманіття нашої країни посідає і 

ботанічний сад  Житомирського  національного агроекологічного університету (ЖНАЕУ), 

який є його структурним підрозділом. Головні завдання ботанічного саду: 

а) збереження і поповнення колекцій генофонду нових рослин, особливо  рідкісних та 

унікальних; 

б) створення умов для проведення науково-дослідних робіт науково-педагогічному 

персоналу університету по інтродукції та акліматизації, розмноженню та ефективному 

використанню рослин, особливо рідкісних та унікальних; 

в) формування бази для проведення навчальної та освітньо-виховної роботи з питань 

ботаніки, екології, охорони  природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва і 

ландшафтної архітектури. 

Ботанічний сад ЖНАЕУ є базою для навчання і практики студентів, а також місцем 

наукових досліджень аспірантів і педагогічного персоналу  університету: 

вирішуються теоретичні та практичні питання інтродукції та акліматизація рослин; 
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вивчаються способи вирощування і селекції декоративних, лікарських, харчових, 

кормових та інших цінних рослин, а також генетичні та фізіолого-біохімічні аспекти їх 

стійкості до забруднення довкілля; 

розробляються наукові основи декоративного садівництва і ландшафтної архітектури; 

створюється електронна база колекційного фонду рослин, рідкісних рослин регіону, 

комп’ютеризація інших досліджень. 

Рівнобіжно з науковою роботою у ботанічному саду проводиться й освітньо-виховна серед 

населення з метою поширення екологічних та природоохоронних знань. Для цього 

використовуються колекції живих рослин, створюються спеціальні експозиції, прокладаються 

екологічні стежки, видається науково-популярна література, путівники, буклети, 

організовуються лекції, семінари, виступи у пресі, на радіо і телебаченні. 

Згідно з розпорядженням Ради Міністрів УРСР від 07.08.1963 р. № 1180 р. ботанічний сад 

було віднесено до об’єктів, які мають республіканське значення і охороняються державою. 
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СТОРІНКИ ІСТОРІЇ  ТА СЬОГОДЕННЯ 
 

1933 рік. Триває другий рік жахливого голодомору. Але нарешті керівники більшовицької 

партії схаменулися. Почалося примусове створення штучних колективних господарств – так 

званих колгоспів, які повинні були спеціалізуватися на вирощуванні тих харчових і технічних 

сільськогосподарських культур, які б відповідали природним умовам. На  Поліссі  це були 

буряки, картопля, хміль, льон, махорка, тютюн та деякі ефіроолійні рослини. 

Житомирський сільськогосподарський інститут технічних культур у ті часи саме і був 

зорієнтований на підготовку агрономів вищої кваліфікації з буряківництва, картоплярства, 

хмелярства, льонарства. А для цього потрібна була навчально-допоміжна і науково-

дослідницька база для вивчення господарського використання місцевих та інтродукованих 

рослин. І от  восени того ж 1933 року на базі ділянок кафедри ботаніки  був створений  

ботанічний  сад. Його площа тоді становила близько 2-х га. В організаційний період у саду 

переважали колекції харчових, технічних, лікарських і кормових рослин. З часом площа саду 

була доведена до 6 га. 

У 1935 році  в ботанічному саду організовано наукові дослідження з фотоперіодизму, 

особливостей розвитку судзи, хмелю, тютюну, проса та інших сільськогосподарських культур, 

а також їх водного режиму.  В цьому ж році була створена алея коркового дерева – бархату 

амурського. У 1938–1940  роках був закладений невеликий дендрарій. У передвоєнний період 

дендроколекція вже налічувала близько 300 видів і форм деревокущових рослин. Керував 

садом завідувач кафедри ботаніки доцент О. Л. Барановський. За його ініціативою на площі  

1 га була закладена ампелографічна  колекція, яка налічувала  кілька десятків сортів  

винограду. Проводилися дослідження з інтродукції  персика, абрикоса. Був закладений 

маточник карликових підщеп, було інтродуковано велику групу українських фундуків. 
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У воєнні часи (1941–1944) ботанічний сад 

не працював. Його колекція, насінний фонд і 

багато деревних та кущових рослин були 

знищені. Після визволення Житомира 

збереглося лише 126 видів та форм 

дендрофлори. 

У післявоєнний період і донині 

ботанічний сад інтенсивно набував розвитку. 

Його площа збільшилася до 36,5 га. 

Принадність рослинного світу – у його 

різноманітності. Чим більш він буде багатим, 

різнобарвним і строкатим, тим стійкішим, 

продуктивнішим і красивішим він стане. 

Проте людству часом доводиться йти на 

жертви, замінювати складні системи рослин 

спрощеними і нерідко одновидовими, 

монокультурами. Так, вони продуктивні. Їх 

легше створювати. Але вони малостійкі і 

вимагають постійної опіки і захисту. Вартість 

захисту рослин щорічно збільшується і сягає 

вже одної п’ятої вартості продукту. 

Природа обрала протилежний  шлях. Вона 

створила приголомшуюче різноманіття 

рослинних асоціацій, припасованих до 

конкретних природно-кліматичних умов. За 

свідченням  німецького  ботаніка Літа поява  кожного нового виду в рослинному угрупованні 

помітно збільшує його продуктивність. А про переваги флористично багатих фітоценозів над 

монокультурами в естетичному аспекті й говорити годі. 

Тому збагачення й урізноманітнення рослинної колекції ботанічного саду – один з 

конкретних його напрямків роботи. Шукати нові види, інтродукувати їх, зберігати старі – це 

лише половина справи. Не менш важливим є вивчення  життя, поведінки рослин, їх екології. 

Взяти для прикладу хоча б такі популярні в наш час ехінацею пурпурову, розторопшу  

плямисту або міскантус. Які стосунки їх з сусідами? Як розмножуються? Як реагують на ті чи 

інші засоби агротехніки? Які стосунки мають з тваринами? Інформації замало або вони 

близькі до нуля. 

Про тематику і напрямок  наукових досліджень, а також про їх авторів і виконавців можна 

розповідати невизначено 

довго. У конспективній 

формі можна лише 

виокремити найсуттєвіші 

моменти. Активно ведуться 

роботи з акліматизації 

нових видів дерев та кущів 

перспективних для зони 

Полісся з метою озеленення 

населених пунктів, а також з 

метою введення у культуру 

в лісовому господарстві. 

Серед таких представників, 

які виправдали сподівання 

та надії дослідників, можна 

назвати: горіх чорний, 
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каштан їстівний, магнолія Кобус, евкомія в’язолиста, сосна сибірська, платан кленолистий, 

гінкго дволапатеве, аралія маньчжурська, елеутерокок, тис ягідний, ялина канадська та багато 

інших. 

Насадження тополі,  центральну  березову алею та лісові смуги з дуба заклав у 1947–1949 

роках викладач лісівництва М. Д. Ігнатов. Ці насадження й сьогодні прикрашають сад і весь 

східний район Житомира. 

Доцент М. О. Борушко у 1955 році заклав плодовий сад і проводив дослідження з питань 

вирощування живців винограду і сортів суниці. 

Професор В. П. Живан вивчав екологію червоної конюшини та її компонентів у системі 

травопільних сівозмін. 

Професор Е. М. Кондратюк досліджував екологію буряків і вивчав представників роду 

сосна. 

Доцент Ф. С. Комаров досліджував в умовах  Полісся фізіологію платана кленолистого, 

фундуків, кедра сибірського та інших деревних порід. 

Професор В. Г. Куян  розробив технологію вирощування  високоінтенсивних садів у зоні 

Полісся і Західного Лісостепу України. 

Доцент В. В. Собчук брав участь у створенні колекції винограду, розробив окремі 

прийоми його агротехніки, а також вів дослідницьку роботу, пов’язану із селекцією гороху. 

Професор П. В. Литвак на базі ботанічного саду розробив новий науковий напрямок – 

відродження локальних фітопопуляцій рослин-перехресників за окремими біотипами, що 

збереглися з минулих часів. 

Професор П. І. Гупало вивчав вікові зміни рослин та розробляв прийоми управління ними 

у плодоягідних і технічних культур, багаторічних трав, картоплі тощо. 

Доцент В. Т. Харчишин під час перебування на посаді директора у 1983–1993 роках 

зробив вагомий внесок у подальший розвиток ботанічного саду. Була значно зміцнена його 

матеріально-технічна база, споруджено у гуцульському стилі оригінальний триповерховий 

будинок з науковими лабораторіями і лекційною аудиторією. В дендрарії були розроблені та 

здійснені композиційні посадки бузків, рододендронів, півників. Створено близько 40 біогруп, 

серед яких заслуговує уваги угруповання насаджень сосни сибірської, бука лісового, самшиту 

вічнозеленого, айви японської, айланта найвищого, кизильника блискучого, курильського чаю 

кущового, гортензії великолистої, форзиції плакучої, ялівцю козацького тощо. 
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У 1986–1992 роках під керівництвом доцента  

Г. Є. Іванова на дослідних ділянках ботсаду 

досліджуються біологічно активні речовини за 

програмою Держкомітету України з науки і технологій 

«Високоефективні процеси виробництва 

продовольства». Як результат успішного завершення 

наукових пошуків – 5 авторських свідоцтв про 

винаходи. 

Матеріали досліджень на базі ботанічного саду 

становить основу 4-х докторських і близько 30 

кандидатських дисертацій. 

Постановою Ради Міністрів УРСР від 22 липня 

1983 року № 311 «Про класифікацію і мережу 

територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

Української РСР» Ботанічному саду надано статус загальнодержавного значення. 

Наразі заслуговує уваги і щирого побажання успішних досліджень доцент В. О. Зінченко. 

Вже кілька років на ділянках ботанічного саду він вирощує чудодійну злакову рослину 

міскантус китайський (форма велетенська), досліджуючи її фізіологічний потенціал в 

умовах Українського Полісся. Вже тепер стало очевидним, що широке впровадження цієї 

рослини в культуру може вирішити найважливішу проблему України – проблему енергетичної 

безпеки. 

Ніяка інша рослина (будь-то трав’яна чи деревна) не дає такої величезної і дешевої  

біомаси з одиниці площі як міскантус. Її можна спалювати у котлах, пічках, грубах. Обігрівати  

будівлі, житла, оранжереї тощо. Теплокалорії при цьому коштуватимуть у багато разів менше, 

ніж отримувана енергія від вугілля або дров і на цілий порядок менше ніж від газу і 

нафтопродуктів.  

Крім цього шляхом сухої перегонки зрілої вегетативної маси можна отримувати смоли, 

спирти, водень, паливні гази тощо. Папір, виготовлений з міскантусу – найдешевший у світі. 

А змішуючи подрібнену масу рослин з 

цементом та піском, отримуємо суперлегкий 

бетон високої міцності. 

Велике й екологічне значення міскантусу. 

Його коренева система запобігає руйнування 

земель від вітрової та водної ерозії, припиняє 

ріст ярів. При цьому міскантус ефективно 

збагачує ґрунт на гумус, підвищує його 

родючість.   

На дослідницьких плантаціях саду 

аспірантка Н. Г. Шеремет під науковим 

керівництвом Н. В. Цуман розробляють 

наукові основи інтродукції газонних трав з 

елементами еколого-біологічної технології в 

умовах Українського Полісся. 

Професор кафедри рослинництва  

В. В. Мойсієнко і старший лаборант 

В. П. Трохлібова вже не один десяток років 

доглядають, поповнюють колекцію із майже 

100 видів лікарських рослин і нетрадиційних 

кормових рослин. Тут же проводяться і 

лабораторно-практичні заняття зі студентами 

агрономічного і факультету ветеринарної 

медицини.  В. О. Зінченко 
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Н. Г. Шеремет, Н. В. Цуман 

    В. В. Мойсієнко        В. П. Трохлібова 

В. П. Пелехатий 

В. І. Дубовий Т. М. Алексєєвич 

Доцент В. М. Пелехатий створює розсадник 

фундуку на основі ліщини ведмежої як підщепи, 

а також розширює колекцію сакури та 

піроканти. Продуктивного віку на опікуваних 

науковцем ділянках набула слива карликова – 

універсальна клонова підщепа  для кісточкових 

культур з підродини сливові. 

Доктор сільськогосподарських наук наук 

В. І. Дубовий досліджує озимі зернові культури 

на морозо- та зимостійкість з подальшим 

розмноженням рослин, що виявили найкращі 

якісні показники. 

Доцент Т. М. Алексєєвич створила колекцію 

50 сортів винограду і проводить їх 

сортовипробування в місцевих географічних 

умовах. 

Доцент І. Д. Іванюк та асистент  

Т. М. Іванюк інтенсивно поповнюють створену 

ними колекцію деревних та кущових рослин, 

серед яких чимало рідкісних і цінних видів: 

тюльпанове дерево, кунінгамія, кипарисовик 

Лавсана, гібіскус, родендрон китайський тощо. 

Вже не один рік доцент кафедри загальної 

екології Л. А. Котюк вивчає агротехнічні та 

фізіологічні параметри надзвичайно цікавих 

пряно ароматичних рослин – гісопу  лікарського, 

котовника козацького, змієголовника молдав-

ського, чаберу садового, шавлії лікарської, 

лафанту ганусового, лаванди лікарської, монарди 

двійчастої, монарди лимонної. Майбутній доктор 

наук вже тепер має багатогектарні виробничі 

посіви цих рослин у господарствах Житомир-

ської області. 

Кандидат сільськогосподарських наук 

М. М. Світельський створює колекцію рідкісних, 

зникаючих і лікарських рослин Полісся, 

досліджуючи їх агробіоценологічні параметри з 

метою впровадження цих рослин у культуру.   

На базі водойм із заболоченими ділянками прибережних смуг 

ботанічний сад розширює 

експозицію гідро- і гігро-

фітів з подальшим вив-

ченням можливостей не 

тільки господарського ви-

користання водяних і 

прибережних рослин, але 

і створює експозицію 

«Зелене оформлення став-

ків та інших водойм». 

Милуючись ми диви-

мося на чарівні угрупо-

вання золотаво-жовтих 
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Т. М. Іванюк 

Л. А. Котюк 

М. М. Світельський 

Т. Василюк, В. Пазич 

Ейхгорнія 

глечиків в облямуванні зелених овальних листків. А до 

цієї, з дитинства відомої, водяної рослини 

приєднуються плаваючі смарагдові кущики з блакитно-

фіолетовими квітками водяного гіацинта – ейхгорнії – 

«прибульця» з тропічних водойм Південної Америки. 

Багато цікавих таємниць відкрила ця дивовижна 

рослина її дослідниці, кандидату сільськогосподарських 

наук Тетяні Василюк. Потенціальні можливості ейхгор-

нії продовжує вивчати кандидат сільськогосподарських 

наук Віктор Пазич. Ця рослина – не тільки декоративна 

екзотична прикраса  водойм, але, можливо, джерело 

дешевого поживного корму для свійських тварин. 

Можливості  поповнення  флори ботсадівських ставків необмежені. 

Це види гідрофітів найпривабливіших в естетичному, 

пізнавальному і господарському плані, таких як латаття біле, 

водяний горіх, бобівник трилистий, жабурник звичайний, водяний 

жовтець, пловун щитолистий тощо. А прибережна рослинність 

збагачується за рахунок цілої низки  гігрофітних представників з 

родин ароїдних, їжачоголівкових, рогозових, частухових, 

жабурникових, сусакових. До цікавих гідробіологічних  досліджень 

залучаються студенти екологічного факультету, які  мають  

реальну перспективу успішно захистити не одну дипломну роботу 

з  тематики «Зелене оформлення ставків».          

Так вже вийшло, що у недалекому минулому ботанічний  сад  

виник стихійно, тобто без усякої попередньої розробки 

його архітектурно-планувальної структури. А це 

вплинуло на його організацію і загальний  

господарсько-естетичний стан. Тому реконструкція і 

подальший розвиток ботанічного саду у відповідності з 

ботанічними і парковими вимогами є нагальною 

потребою. Удосконалення і розвиток ботанічного саду 

в нашому регіоні дуже важливі не лише для  

університету і міста, але й для всього Українського 

Полісся.  

Особливо відчутних змін ботанічний сад набув в 

останні роки. Трудовий колектив саду на чолі з його директором 

Н. О. Красевич активно 

підтримують на високо-му 

санітарно-естетичному 

рівні стан партерної 

території, алей, стежок,  

нижнього та верхнього 

дендрарію. Забур’янені ді-

лянки відповідним чином 

обробляються і засаджу-

ються декоративними 

одно- і багаторічниками. 

На всій території інтен-

сивно впроваджуються новітні композиційні плани 

посадки різноманітних клумбових рослин. Альпійська 

гірка щорічно поповнюється цікавими трав’янистими 

та деревними інтродукованими видами. 
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Зразок декоративного оформлення 

Особливої уваги заслуговують щойно створені ошатні експозиції деревоподібних півоній, 

червоно-  та жовтоквітих канн, гібіскусів, гортензії кольорової, айстр, троянд, декоративних 

видів датури, голандських тюльпанів, червоно- та жовтоплідної піроканти. Після 

упорядкування належного доглянутого стану набули колекції барбарису, садового жасміну, 

кизильника, вейгели, гортензії, смородини, таволги, хеномеліса японського. 

Є у працівників ботанічного саду і господарсько-рекреаційний напрямок у діяльності. 

Розширено водогінну мережу, капітально відремонтовані дерев’яні альтанки, теплиці, 

встановлені паркові лави. А експлуатація теплиць ботанічного саду стабільно дає неабиякі 

Н. О. Красевич Бругмансія деревна 
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відчутні наслідки. Стелажне вирощування вазонних рослин дозволяє підтримувати естетичний 

стан і вигляд інтер’єрних приміщень навчальних корпусів, лабораторій та гуртожитків 

університету. А вирощування широкого асортименту квіткової розсади йде на озеленення 

території не лише ботанічного саду, але й всього навчального закладу. У свою чергу, 

реалізація квіткової та овочевої розсади забезпечує у певній мірі утримання та подальший 

розвиток самого ботанічного саду. 

Перед  ботанічним садом також стоїть найважливіша наукова і господарська проблема – 

охорона оточуючого природного середовища. Складовою частиною цієї проблеми є 

збереження рослинного світу Землі та її унікального генофонду. Розробка наукових основ 

охорони і раціонального використання рослинних ресурсів Полісся України набуває 

актуальнішого значення, так як для цієї зони важливо зберегти корисні дикорослі рослини, 

розробити принципи їх обліку і рекомендації з їхньої охорони і відтворення, а також 

створення колекцій рідкісних і зникаючих видів. 

Нове покоління науковців, викладачів і студентства в цьому напрямку працюють впевнено 

і сміливо, переможно долають всілякі штучні перешкоди, тимчасові труднощі, впевнено 

дивляться вперед і самовідданою фізичною та розумовою працею примножують багатство 

нашої України. 
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Перші кроки весни Підсніжник білосніжний 

Експозиції та колекції дендрофлори 

ботанічного саду  ЖНАЕУ 
 

 

А тепер ласкаво запрошуємо вас до екскурсії стежками нашого ботанічного саду. Ви 

опинитеся у храмі краси, де свої твори презентує сама природа з неперевершеним  талантом 

художника, скульптора, архітектора, де різноманіття форм і кольорів здивує і вразять вас. 

Водночас ви потрапите у живу бібліотеку, де зібрана жива колекція дивовижних 

представників флори не тільки нашого Полісся, але й інших природно-географічних зон 

планети. Ця колекція – не лише змістовний навчальний посібник з природознавства, але й 

жива лабораторія, в якій вивчаються біофізіологічні параметри рослин, досліджуються набуті 

ними у процесі експериментів нові ознаки, а також і своєрідна коштовна скринька генів. Адже 

трагічне вимирання багатьох видів рослин під натиском сучасної цивілізації і стихійно 

прогресуючої рекреації не тільки триває, але набирає катастрофічних темпів. Треба поспішати 

накопичувати генофонд, щоб був вибір і простір для роботи – пошуку нових корисних 

людству видів рослин. Ботаніка, а саме ботанічні сади, здатна допомогти у вирішенні 

ключових проблем суспільства – екології, забезпеченні продуктами харчування, 

віднаходженні лікарської сировини для натуральних лікувальних препаратів, вихованні в 

людині доброти, відвертості, формуванні в неї піднесеного погляду на красу оточуючого 

живого світу. 

Якщо ця мандрівка викличе у вас палке бажання опинитися у реальному світі строкатого 

розмаїття рослинного світу зеленої перлини Полісся, будемо вважати, що автори видання 

досягли своєї мети. 

Перші відвідини ботанічного саду ми пропонуємо здійснювати у другій половині березня. 

Сонячні промені стрімко злизують залишки зимового снігу і підбадьорюють первоцвіт. 

Ось вони вже на денному світлі у повній красі підсніжник білосніжний (Galanthus nivalis L.) – 

перша весняна квітка. Ошатна віночкоподібна 

оцвітина схиляється донизу. Це сприяє 

висипанню пилку. Комах-запилювачів катастро-

фічно бракує. Холодно. Уся надія на вітер. 

Внаслідок масового полювання на перші 

весняні квіти підсніжник практично зник і 

зустріти його у природі нажаль нікому вже не 

таланить. Лише завдячуючи ботанічним садам 

та аматорам-квітникарям цей рідкісний вид 

весняної флори вдається зберегти для 

прийдешніх поколінь. Це не тільки естетичний 

об’єкт рослинного світу, але і джерело 
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Вільха клейка 

унікальних алкалоїдів, що використовуються в офіційній медицині для лікування нервових 

захворювань і наслідків по ліомієлиту. 

У повній красі й печіночниця (Hepatica nobilis Mill.) у своєму блакитно-фіалковому 

вбранні. Вона ще витримує тиск цивілізації. Це дає надію, що ця благородна рослина (а саме 

так перекладається видовий епітет nobilis з латинської назви печіночниці) і надалі буде 

сировиною для виготовлення медичних препаратів, які лікують захворювання печінки, 

селезінки і жовчного міхура. 

А які ж первоцвіти серед деревних рослин? Гадаєте, що це ліщина, зі своїми неви-

гадливими сережками, які цнотливо тремтять від найслабкішого подуву вітра? Аж ні! Верба? 

Та це лише «котики» – сріблясто-повстисті брунечки, що позбулися захисних лусочок. 

Цвістимуть вербиченьки пізніше. 

Пору квітування серед деревних рослин відкриває, принаймні у нашій природно-

кліматичній зоні, вільха. Тверді, сухі сережки, що упродовж зими мляво висіли на гілках, 

раптом набули пружності і забарвилися тьмяним пурпуром. Лишилося дочекатися теплішої 

днини, щоб чоловічі квіточки розпочали розпорошувати золотавий пилок. У важливій справі 

запилення вільха повністю покладається на вітер, тому і немає у неї запашних та яскравих 

квітів. З цієї ж причини поспішає вона відквітувати раніше, ніж з’явиться листя, яке б 

заважало запиленню. 

Коротенькі червоні сережки з маточковими 

квітами після запліднення перетворюються на 

супліддя – «шишечки». До осені вони поступово 

дерев’яніють, ховаючи всередині плоди-горішки, і 

залишаються на дереві до наступної весни. У зимовий 

час золотаво-коричневе насіння лишає схованку і 

розноситься вітром у довкілля. 

Деревина у вільхи м’яка, малопружна, легка, 

однорідна за будовою, добре полірується і фарбується, 

мало всихає. Коли після обробки аміаком її 

спресувати, то за технічними характеристиками така 

деревина переважатиме горіхову. 

Є у вільховій деревині ще одна важлива якість – 

дуже висока стійкість проти гниття. Тому з неї 

виготовляють діжки, колодязні цямрини, шахтне 

кріплення, різні підземні і підводні спорудження. 

Не поза увагою вільха й у народної медицини, яка 

використовує кору, листя й, особливо, шишечки 

дерева. Досить високий вміст дубильних речовин – 

танідів і галової кислоти саме і визначають цілющу 

дію препаратів з вільхи: дезинфікуючу, кровоспинну, жарознижувальну. А сухий екстракт із 

суплідь успішно лікує гострі та хронічні розлади органів травлення. 

У дендроколекції ботсаду з 38 існуючих у природі і 5 інтродукованих – презентовано два 

види роду Alnus (родина березові – Betulaceae): вільха клейка і вільха сіра. 

Вільха клейка або вільха чорна [Alnus glutinosa (L.) Gaertn.] має клейкі, голі молоді 

гілочки та бруньки. Листки у неї округлі, при основі – клиноподібні, а на верхівці – з виїмкою, 

по краю – двічі городчасто-зубчасті, блискучі, клейкі, з нижнього боку – з пучками волосків у 

куточках жилок. Маточкові сережки на більш-менш довгих ніжках. 

У лісовому господарстві і зеленому будівництві вільха клейка цінна для культури у 

надмірно зволожених місцях. 

Вільха сіра [Alnus incana (L.) Moench] має опушені молоді гілочки і бруньки, листки 

овальні або яйцеподібноокруглі, по краю гостропилчасті, зі споду опушені, але без пучків 

волосків у кутках жилок. Маточкові сережки сидячі або майже сидячі. 
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Квітує ліщина 

Рослина світлолюбна, швидкозростаюча, у порівнянні з попереднім видом менш 

вимоглива до родючості грунту, але уникає дуже сухих або заболочених місць зростання. 

Право вважатися деревним первоцвітом виборює і ліщина – «двоюрідна сестра» вільхи. 

Нещодавно їх об’єднувала одна родина березових. Наразі ботаніки аргументовано створили 

нову родину – ліщинові (Corylaceae), куди як типовий рід і увійшла ліщина(Сorylus). 

У ранньовесняний період вона продукує багато високоякісного пилку, який бджоли 

переробляють на пергу. Практичне значення ліщини, безумовно, відоме всім. Завдяки 

високому вмісту жарів (до 62 %), білків і вуглеводів (крохмалю, цукрів), а також вітаміну В-1, 

каротину та мікроелементів ядра горіха є цінним продуктом харчування. З них виготовляють 

цукерки, рослинні вершки, халву тощо. Особливо в пошані ліщинова олія, яку 

використовують не тільки для споживання, а й у медицині, парфумерії та для виготовлення 

високоякісної складової художніх фарб. 

Для диких тварин ліщинові горіхи також є висококалорійним компонентом кормової бази. 

У великій кількості плоди поїдають білки, свині, ведмеді, мишоподібні гризуни, а також 

багато видів птахів. 

Лікувальні властивості ліщини теж заслуговують уваги. Її олією виганяють гельмінтів, 

корою лікують пропасницю, відваром листя – простатит, висушеною обгорткою горіха – 

діарею, а ядрами горіхів – хвороби нирок. 

Будучи природним компонентом лісових фітоценозів, ліщина придатна для створення 

декоративних груп у парках і лісопарках. Маючи прекрасні вітро- і ґрунтозахисні Властивості, 

її широко застосовують і в лісомеліоративних насадженнях. 

В колекції ботанічного саду є два види і одна «гібридна» форма ліщини. 

Ліщина звичайна (Corylus avellana L.) – деревоподібний кущ з розбіжними 

дугоподібними пагонами і темно-сірою корою з характерними сочевичками. Тонкі гілки 

рослини йдуть на грубе плетиво, прямі – на вудки, держаки, ціпки. Завдяки пружності і 

гнучкості з деревини цієї ліщини виготовляють столярні та токарні вироби. Найкраще 

рисувальне вугілля отримують при випалюванні деревини саме цього виду. 

Ліщина ведмежа або ліщина деревоподібна (Corylus colurna L.) – класичне дерево, яке 

може сягати у висоту до 30 м і мати стовбур 1 м у діаметрі. У культурі цей вид ліщини 

відомий з часів Давнього Риму. Рослина тіньовитривала, морозостійка, з глибокою кореневою 

системою і тому придатна для вирощування у зеленому будівництві та плодівництві. 
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Ліщина звичайна 

Ліщина «гібридна» 

 

Так звана «гібридна» форма ліщини – це штучний 

продукт, отриманий шляхом щеплення ліщини 

звичайної на ліщину ведмежу. Багатостовбурне дерево 

майже 80-річного віку досягнуло висоти 15 м. Рясно 

плодоносить, горіхи у щільній сукупності, дрібні, 

мають міцний оплодень. Вихід ядер – 50 %. 

Рекомендується щепами цієї ліщини обсаджувати 

дороги, вулиці, площі, подвір’я і будівлі. Дерева 

досить декоративні, регулярно плодоносять і, головне, 

не утворюють поросту. 

У другій хвилі деревних первоцвітів ми 

спостерігаємо не тільки анемофілів, але багато й 

ентомофільних рослин, що запилюються комахами. Їх 

строкате різноманіття гідно презентовано у 

фітоколекції ботсаду. Це представники, яких 

об’єднують родини вербові, дереневі, тимелеєві, 

березові, магнолієві, самшитові, маслинові, розові 
тощо. 

Дотримуючись систематично-фенологічного 

принципу, продовжимо порядок огляду дендрофлори з 

родини вербові (Salicaceae). В Україні вона 

представлена двома родами: верба і тополя. По 

декілька їх видів є і в колекції нашого ботанічного 

саду. 

Верба (Salix). За кількістю видів та різновидів цей 

рід утримує одне з перших місць серед інших 

деревних порід. Але є ціла низка анатомічних і 

фізіологічних ознак, яка об’єднує ці рослини у 

родовий таксон. 

Усі види верб, деревоподібні, а також  

кущоподібні – рослини дводомні. Медоносні квітки в них одностатеві і зібрані у сережки. 

Чоловічі мають, як правило, по дві тичинки, у жіночих квіток – одна маточка з двома 

приймочками. Плоди – одногніздові коробочки, насінини покриті волосками, визрівають у 

травні, але дуже швидко втрачають схожість. 
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Ліщина ведмежа 

Вербова деревина відзначається еластичністю, м’якістю, легкістю, в’язкістю, гнучкістю, 

не розтріскується під час сушіння, проте малостійка і невисокої міцності. Ці властивості 

деревини саме і визначають її практичне застосування. Її використовують у будівництві як 

відмінний теплоізолятор, для виготовлення човнів, ночв, коромисел, полоззя, хомутів, гнутих 

виробів – кошиків, меблів тощо. Верба – джерело цінної сировини для целюлозно-паперової і 

сірникової промисловості. 

Чимале практичне значення має і вербова кора, яка йде на виготовлення мотузок, 

обв’язувальних стрічок, мішковини і навіть канатів. Маючи досить високий вміст танінів  

(до 15 %), вона є сировиною для отримання дубильного екстракту, що служить стандартом 

при визначенні якості дубителів на світовому ринку. Продовжує використовувати кору і 

сучасна народна медицина. Її настійкою лікують застуду та лихоманку, збивають жар. 

Відваром і порошком з кори очищають та вигоюють опіки, рани, нариви. З вербової кори було 

добуто саліцилову (від латинської назви верби – salix) кислоту, похідні якої увійшли в 

лікувальну практику: саліциловий спирт, саліциламін, салол, бесалол, аспірин. Щоправда, 

саліцилок вмісні препарати тепер виготовляють без участі верби. 

Верби – світлолюбні рослини, віддають перевагу вологим і навіть мокрим ґрунтам, а тому 

зростають вони переважно у заплавах і витримують тривале затоплення. Але є і суходільні 

види, які успішно існують на сухих бідних грунтах. Невимогливі верби до родючості грунту, 

їм би тільки побільше вологи. 

Деревоподібні верби мають могутню кореневу систему і міцно утримують рослину в 

грунті. Вони закріплюють яри і береги річок, попереджують змивання грунту і тому особливо 

цінні в меліорації пісків. 

Особливо бажані вербові дерева у зеленому будівництві міст. Вони прекрасно переносять 

дим, гази, пил, швидко досягають великих розмірів. Поширення набувають декоративні, так 

звані плакучі форми верби. Вони розкішні у ландшафтних насадженнях, у парках, біля 

водойм. 

Отримавши, так би мовити, загальну уяву про типовий рід родини, ознайомимося тепер з 

окремими видами верби, що зростають у ботанічному саду. 
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Верба біла 

«Стара матір» 

Розповідь розпочнемо з верби білої (Salix alba L.), самодостатньої і достаменної 

представниці роду. По-перше, життєва форма її – дерево, яке набуває наприкінці життя 

могутніх габаритів (до 25 м заввишки і до 1,5–2 м у діаметрі). Українські човни-довбанки 

виготовляли зі стовбурів саме цієї породи. По-друге, верба біла – лісоутворююче дерево в 

заплавних лісах і часто створює чисті високопродуктивні лісостани. По-третє, плакучі форми 

цього виду надзвичайно декоративні. Її довгі, звисаючі до самої землі прутоподібні 

жовтувато-зелені вітки схожі на водоспад, які за вітряної погоди наче оживають і справляють 

дивовижне враження. 

І, нарешті, кілька слів про визначну пам’ятку Житомира – «Стару матір» усіх плакучих 

верб мста. При заснуванні ботанічного саду на його території був посаджений живець, узятий 

з єдиного екземпляра плакучої верби, що доживала свої останні роки на одній з вулиць 

обласного центру. Добре вкорінений живець майже за 80 років перетворився на кремезне 

дерево, яке стало родоначальником насадження плакучих форм верби не лише в Житомирі, а 

й далеко за його межами. 

Ландшафтні дизайнери радять з плакучої форми верби білої створювати ансамблі в 

контрастних сполученнях з темнолистими породами у долинних і прибережних композиціях 

деревних насаджень. 

Верба козяча (Salix caprea L.) досить декоративне деревце. Ще у березні її товстуваті 

пагони прикрашають себе «котиками» – пухнастими яйцеподібними бруньками. А під час 

цвітіння, особливо чоловічі рослини, стають схожими на великі букети, роїння бджіл над 

якими свідчать про неабияку медоносність цієї верби. Вона ж і найліпший цілитель серед 

своїх сестер. Ще одна екологічна своєрідність верби козячої – вона не супроводжує водотоку, 

а є суто лісовим деревом-піонером, яке оселяється, у першу чергу, на галявинах і просіках. 
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Верба козяча Верба ламка 

 

Верба ламка (Salix fragilis L.) дуже поширене у всій Європі дерево. Зростає повільно, 

досягаючи висоти лише 10–15 м, формуючи часто кривий стовбур з боковими гілочками, які 

під час вітру в основі легко відламуються. Потрапивши на вологу землю, вони утворюють 

додаткові корені і породжують, таким чином, нові зарості верби. Крихкість молодих пагонів 

не уможливлює їх використання для плетива. Проте широко розводиться для закріплення 

берегів річок, ставків, каналів, а також уздовж доріг. 

Верба ламка легко схрещується з вербою білою та іншими представниками роду і тому, 

часто-густо, у природі ми зустрічаємося з гібридами, а не з чистими видами. 

Верба пурпурова (Salix purpurea L.) – здебільшого кущ до кількох метрів заввишки з 

довгими, гнучкими, гладенькими, темно-пурпуровими пагонами, з яких плетуть витончені 

вироби. На Житомирщині у природних умовах не зустрічається. В колекції ботанічного саду є 

два кущі, які зацвітають до появи листя. Для 

урізноманітнення місцевої флори рекомендується для 

озеленення берегів водойм. 

Верба прутоподібна (Salix viminalis L.) часто 

утворює на піщаних берегах річок і озер зарості 

верболозу. Має легку, м’яку та гнучку деревину і дає 

найкращий матеріал для плетіння кошиків, койців для 

птахів, вершей для риб та інших тонких виробів. 

Культивують, розмножують її живцями. 

Верба вушката (Salix aurita L.) – досить 

гіллястий, але невисокий кущ (до 1,5 м). Добрий 

медонос, у квітні дає бджолам багатий узяток. 

Деревина йде на вугілля для виготовлення пороху, а 

кора – для одержання дубильного матеріалу. Видовий 

прикметник «вушката» отримала завдяки великим (до 

7 мм) прилисткам. 

Верба Матсуди форма звивчаста (Salix 

matsudana f. tortuosa Rehd.) – деревоподібний кущ з Верба пурпурова 
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Верба гостролиста 

 

широкопірамідальною ажурною кроною, покрученими гілками і листям. Дуже рідкісна в 

парках України рослина. У природних умовах не виявлена. Порівняно стійка до посухи, але 

страждає від ранньоосінніх приморозків, які прихоплюють кінчики однорічних пагонів. 

Завдяки химерному зовнішньому вигляду ця звивчаста форма верби – одна з найцікавіших 

нових у нашій країні декоративних рослин, перспективних для озеленення газонів, алей і 

створення у парках оригінальних пейзажних куточків. Фантастично покручені пагони цієї 

верби – чудовий матеріал для аранжування квіткових композицій. 

Верба гостролиста, шелюга (Salix 

acutifolia Willd.) – високий кущ, рідше 

невелике дерево. Пагони із сизим 

восковим нальотом, який легко стирається. 

Листки голі, шкірясті, лінійно-ланцетні, до 

10 (15) см завдовжки і 0,7–1,2 см завширшки, темно-зелені, блискучі, неглибоко пилчасті. 

Кора містить багато саліцину. Ранній медонос. Гілки і корені використовують для плетіння. 

Цінна рослина для закріплення пісків. 

Тополя (Populus). Представників цього роду можна зустріти у будь-якому куточку земної 

кулі. Їх більше ста видів і без ліку штучно створених гібридів, які припасовували до місцевих 

умов. В Україні офіційно зареєстровано 12 природних представників роду, а кількість 

різновидів, форм та селекційних покручей, що увійшли в ужиток, можливо у кілька разів 

більша. 

Усі тополі – ранньоквітуючі рослини. Рясне буяння привабливо розквітлих сережок у 

нашій зоні припадає на кінець березня – початок квітня. Крім зовнішньої краси, тополі мають 

багато цінних властивостей, завдяки яким їх успішно використовують в озелененні міст і сіл, 

зон відпочинку. Вони швидко ростуть (до 6 см за добу) і довго живуть – 100 і більше років. 

При цьому, дерева невибагливі щодо грунтів і стійкі до посухи. У лісосмугах тополі вже у 

перший рік захищають поля від суховіїв. На восьмидесятий рік вони дають ділову деревину, а 

у 20 років їх насадження нагромаджують стільки деревини, скільки дубовий або хвойний ліс 

за століття. 

Верба Матсуди форма звивчаста 
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Тополева деревина легка, біла, м’яка, добре обробляється, майже не жолобиться і не 

розтріскується при висиханні, тому її цінять у токарній і столярній справі. Тополя дає 

матеріал для будівництва, виготовлення тари, фанери, сірників, сировину для виробництва 

паперу, картону, штучного шовку. 

Маючи велику листкову поверхню, тополя дає тінь і прохолоду, поглинає звуки, добре 

очищає повітря від газів, сажі і пилу. А ще вона «чемпіон» з інтенсивності фотосинтезу: 

доросле дерево виділяє у 5–7 разів більше кисню, ніж однолітки сосни або ялини, у 3 рази 

більше, ніж такого віку липа. Відповідно у стільки разів більше засвоюється вуглецю з 

повітря. Крім цього, тополя виділяє в атмосферу велику кількість різних летких сполук – 

фітонцидів (до 3-х грамів за годину з одного квадратного метра листків). 

Не можна лишити поза увагою й унікальні властивості тополевих бруньок. Ще в 

позаминулому столітті з них був добутий надзвичайно стійкий фарбник хмизин, який надає 

шерсті всі відтінки – від світло-жовтого до темно-коричневого. Отримують з бруньок і ефірну 

олію для парфумерії. Широкий набір біологічно активних речовин – глікозиди, органічні 

кислоти, смоли, дубильні і мінеральні сполуки – надають мазям, відварам і настоянкам з 

бруньок протизапальні, пом’якшуючі, знеболюючі, антимікробні властивості. 

Важко знайти якесь інше дерево, яке було б також, як тополя, захищено від зрадливої 

долі. Навіть від блискавки тополя, виявляється, страждає менше, ніж, скажімо, дуб. Якщо від 

прямого влучення блискавки кремезне дерево втрачає все своє вбрання, то крона тополі 

залишається майже неушкодженою. 

Однак інколи вся користь від тополі не береться до уваги і під різними приводами її 

нищать: мовляв, дає велику тінь, заважає електро- і радіомережі, є місцем гніздівель горлатих 

граків. Але чи не найбільш дістається тополі через пух. У другій половині травня на деревах 

визріває насіннячко, надзвичайно дрібненьке, але кожне з чубком із сотнею дуже тонюсіньких 

сріблястих ворсинок-волосків. Одне дерево дає 20–30 мільйонів насінин! Сновигають тоді у 

повітрі пушинки, засмічуючи навколишній простір. Лоскочуть обличчя, скупчуються на 

узбіччі бруківок, засипають газони, створюють небезпеку пожеж. Бува до двох тижнів літає 

повсюдно цей, здавалося б, безневинний пушок. А у багатьох людей у цю пору з’являється 

алергія. 

Але цей недолік тополь можна усунути. Пух, як відомо, виробляють жіночі дерева цієї 

дводомної рослини. Тому при озелененні потрібно 

використовувати саджанці вегетативного 

походження тільки від чоловічих особин, які пуху не 

утворюють. До того ж, чоловічі дерева, як і належить 

представникам сильної статі, більші за жіночі, більш 

гіллясті. Так що користь подвійна. 

Ботанічний сад має в експозиції наступні види.  
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Тополя біла 

Тополя чорна, осокір (Populus nigra L.) – найвідоміше в Україні дерево, до 30 м заввишки 

із широкою кроною, товстим стовбуром, тріщинуватою темно-сірою корою. Листя 

різноманітне за формою, від трикутних до ромбічних, при основі ширококлиноподібні, 

дрібнопилчасті, шкірясті, з черешками, що дорівнюють довжині пластинки.  

Росте осокір у заплавах, по долинах, берегах річок, стариць і озер. Характеризується 

швидким зростанням, доброю пневою поростю. Витримує затоплення водою, засипання 

піском і незначну засоленість. 

Тополя чорна – декоративна рослина, але рекомендується висаджувати на вулицях і в 

парках чоловічі особини. 

Тополя біла (Populus alba L.) – дерево до 35 м заввишки, має товстий стовбур до 2-х м у 

діаметрі, широку округлу крону, гладеньку сірувату кору, яка донизу стає тріщинуватою. 

П’ятилопатеві листки зісподу білоповстисто-опушені, трикутнояйцеподібні, виямчасто-

зубчасті. 

В Україні тополя біла зустрічається повсюди дико і в культурі. Посуховитривала, має 

здатність закріплювати піщані схили. Розмножується частіше насінням, яке у наступну добу 

одразу ж після посіву проростає. Використовується як паркове дерево і для обсаджування 

водойм. 

Тополя бальзамічна (Populus balsamifera L.) родом з Північної Америки, де зростає на 

річкових нанесеннях. Видовий епітет бальзамічна отримала від Карла Ліннея завдяки 

духмяному аромату бруньок і молоденьких листків. 

Цей вид тополі може сягати до 30 м заввишки. Його стовбур має жовто-сіру кору, яка 

донизу стає чорнуватою і тріщинуватою. Потребує сонця і вологого грунту. Культивується 

заради декоративної кори і духмяності під час цвітіння. Добре розмножується загоновими 

живцями і кореневими паростками. 

Тополя берлінська (Populus berolinensis Dipp.) – гібрид, отриманий у Берлінському 

ботанічному саду у позаминулому столітті шляхом схрещування тополі лавролистої з 

тополею пірамідальною. 

Дерево до 30 м заввишки, з широкопірамідальною кроною, прямим стовбуром, 

яйцеподібноромбічними листками, яскраво-зеленими і блискучими зверху та більш 

світлішими зісподу. 

В Україні цей вид поширений лише в культурі у більш ніж 60 пунктах. Дерево 

високопродуктивне, дає матеріал для будівництва і паперової промисловості. Рослина стійка 

до морозів, сухого повітря, але світлолюбна і дає перевагу родючому грунту. Рекомендується 

для алейних насаджень, у захисному лісорозведенні й озелененні промислових територій. 
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Тополя бальзамічна 

Тополя великолиста (Populus candicans Ait.) дісталася Європи з Північної Америки ще у 
1752 році. Добре призвичаїлася до природно-кліматичних умов України. Але зростає лише у 
культурі. 

Має висоту стовбура до 30 м, широкояйцеподібну крону, більш-менш кутасті пагони і 
великі, до 22 см довжини, широкоовальні трикутні листки. Швидко росте: у п’ятирічному віці 
саджанці мають вже висоту 6,5 м. Легко розмножується здерев’янілими живцями. 
Морозовитривала. 

 

 

 

 

Тополя пірамідальна (Populus italica (Du Roi) Moench) – дерево до 40 м заввишки, зі 

стрункою, вузькопірамідальною, майже колоноподібною кроною, прямим стовбуром і 

ромбоподібними або широкотрикутними листками.   

Природний ареал – Афганістан. В Україні вперше ця тополя з’явилася в дендропарку 

«Софіївка» у 1795 році, звідки і набула широкого 

розповсюдження у країні. 

Використовують цю виключно цінну декоративну 

породу для оформлення загорож, алей, доріг а також у 

захисному лісорозведенні. Донедавна розмножували 

тополю пірамідальну живцюванням. Але зараз 

рекомендується насінний спосіб вирощування з метою 

біологічного оновлення виду і його довговічності.   

Осика (тополя тремтяча) (Populus tremula L.) – 

дерево лісове, поширене по всій Європі, у височінь 

сягає до 30 м, має циліндричний стовбур з гладенькою 

світло-зеленою корою. Округлі, виїмчасто-зубчасті, 

шкірясті, зісподу сизуваті листкові пластинки прикрі-

плені до тонких і досить довгих сплюснутих черешків. 

Навіть легенький рух повітря викликає характерний 

для цієї деревної породи тремтіння і коливання 

листків. Саме така їх властивість дала привід для 

висловлення «тремтить як осиновий лист». 

Росте осика швидко і встигає за півсторіччя 

нагромадити стільки деревини, скільки дубу вдається 

за ціле століття. А деревина в осики особлива: м’яка і 

легка, вільно ріжеться ножем, однорідна і добре 

колеться, мало тріскається. От тільки дрова, хоча і 
Тополя великолиста 
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Тополя пірамідальна 

Осика 

горять яскраво, дають надзвичайно мало тепла, а 

вугілля не утримує жару. Ці властивості деревини 

виявилися найліпшими для сірникового виробництва. 

Сірники з осики швидко спалахують, яскраво горять, 

не тліють, не дають диму та чаду. А ще з осики 

безпосередньо виготовляють фанеру, дошки, лижі, 

діжки, вулики, дуги, обіддя, миски тощо. Цікаво, що 

вироби з осикових не потребують фарбування, чим 

довше вони служать у сухому місці, тим стають 

міцнішими. Добра і підлога з осикових планок, яка за 

красою і міцністю не поступається дубовому паркету. 

Багато осикової деревини, що містить 47 % целюлози, 

йде на виробництво штучного шовку і високоякісного 

білого паперу.   

Осику в усі часи визнавали і прекрасним 

декоративним деревом. Влітку воно майже 

щохвилини «переодягається»: то стоїть зеленим, то 

сріблястим. А восени осика чарує нас своїм гарячо-

жовтим вбранням.  

У зеленому будівництві осику рекомендують 

висаджувати у парках і лісопарках. Вона витримує 

ущільнення грунту, загазованість повітря, 

невелике засолення і в цілому добре 

переносить умови міста.                                               

Успішним конкурентом вільхам, вербам, 

тополям у змаганні за першість квітування є 

представик родини деренових (Cornaceae) 

кизил справжній (Cornus mas L.). Майже 

синхронно з весняними анемофілами він 

розкриває свої дрібненькі світложовті 

квіточки і щедро насичує повітряні течії 

золотавим пилком. Виробляючи нектар, у 

сприятливу погоду рослина вабить до себе 

перших збирачів солодощів, серед яких 

багато бджіл, які завантажують себе ще і 

пилком та клеєм. 

Наприкінці серпня крона кизилу починає рясніти від червоних кістянок. У їх соковитій 

м’якоті багато цукрів (до 9 %), органічних кислот (2,5 %), дубильних і пектинових речовин, 

ефірних олій, вітаміну С. Це зумовлює високі смакові якості плодів. Вони вживаються 

свіжими або йдуть на переробку. З кизилу готують цілющі екстракти, соки, сиропи, вина, 

настойки, наливки, варення, мармелад, джем, зефір, пастилу тощо. Смажені кісточки 

використовують як сурогат кави, а листки – як сурогат чаю. 

У народній медицині кизил використовується як протигарячковий засіб і при лікуванні 

шлунково-кишкових, і застудних захворювань. 

Ціниться кизил і гарною деревиною, заболонь якої світло-червона, а ядро буре. Це 

чудовий матеріал для столярних і токарних виробів. А кора і листки, які містять багато танідів 

(до 15 %), іде на дублення і фарбування шкіри у жовтий колір. 

Кизил надійний грунтозахисник, так як швидко розмножується кореневими паростками, 

які саме і закріплюють грунт. Тому він рекомендований для лісомеліоративних насаджень. 
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Кизил справжній 

Є у родини деренових ще один рід – свидина (Swida) з чотирма представниками. 

Ботанічний сад піклується про 3 види цього таксону, які квітують, відверто кажучи, не дуже 

привабливо і аж у кінці травня – на початку червня. Проте привертають увагу іншими 

декоративними ознаками. Познайомимося з ними. 

Свидина біла [Swida alba (L.) Opiz] – кущ до 3 м заввишки, як дикоросла зустрічається на 

півночі лісової зони європейської частини Росії, у Сибіру, на Далекому Сході. Ця рослина 

надзвичайно декоративна і справляє сильне враження у будь-яку пору року. Влітку кущ 

ошатний завдяки різнобарвним листкам і, спочатку синім, потім голубуватим, нарешті білим, 

плодамкістянкам. А ще прекраснішим він стає восени, коли його листки стають фіолетово-

пурпуровими. Однак, і взимку, втративши листя, свидина милує нас тонкими, яскраво-

коралово-червоними гнучкими  гілками, які ефектно виділяються на білому тлі снігу. 

Свидина кров’яна [Swida sanguinea (L.) Opiz] – наша, вітчизняна рослина, зростає по 

чагарниках і в лісах на більшій частині України, крім Криму. Кущі можуть сягати до 3–4 м 

заввишки. Її гілки, спочатку розлогі потім схилені, упродовж житя змінюють колір: молоді – 

зелені, потім стають пурпуровими, червоними, буро-червоними. Листя яскраво-зелене, з обох 

боків вкрите кучерявими волосками. Восени забарвлюються у криваво-червоний колір і 

надають кущу чепурного вигляду. Кістянки кулеподібні, синьо-чорні. 

Рослина з давніх часів культивується по всій країні. Добре почуває себе в міських умовах. 

Утворює багато кореневих паростків, тому добре закріплює грунт і рекомендується для 

фіксації ярів, схилів, створення підліску і живоплоту. 
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Свидина біла Свидина кров’яна 

Свидина паросткова [Swida stolonifera (Michx.) Rydb.] – північноамериканська 

мешканка, дісталась України у середині минулого століття і швидко поширилася у садово-

парковій культурі. Декоративність не дуже високого куща (у середньому 1–2, рідко до 3 м 

заввишки) – у його довгих, нахилених до грунту яскраво-червоних пагонах, які легко 

вкорінюються і з часом утворюють щільні подушкоподібні розростання. Завдяки такій 

здатності рослина може бути задіяна у меліоративних цілях для закріплення схилів. 

А ось звертаємо увагу на непишний кущик. Листків на пагінцях ще немає, а вони вже 

обліплені духмяними рожево-бузковими квіточками. Проте стережіться: це вовче лико 

(Daphne mezereum L.) з родини тимелеєві (Thymelaeaceae), або грім-дерево, як звуть його на 

Поліссі. Рослина дуже отруйна, навіть нетривале вдихання її аромату спричиняє головний 

біль. Саме за отруйність і за кору, що здирається мов лико, має цей кущик таку застережливу 

назву. 

Дуже небезпечні і яскраво-червоні ягодоподібні кістянки вовчого лика. Кілька її плодів, 

що визрівають у липні, можуть спричинити навіть смерть. І все ж – це чудовий, щедрий, 

ранньовесняний медонос. Нажаль, бджіл у цю пору замало.  

Ось прийшла черга і до типового роду родини березових (Betulaceae). Ясна річ, що мова 

йтиме про берези, які є нашими справжніми красунями. Любимо ми це дерево. Стовбур  

чистий, білий (як ні у кого з деревного братерства), здалеку помітний у будь-яку пору. Свою 

крону вона знай причепурює по-новому і завжди зі смаком. Взимку на ній статечна сіро-

фіолетова сукня з гнучких безлистих гілок. Навесні вона прикрашає себе ніжно-зеленим 

прозірчастим вбранням з ажурного мережива, найошатнішим з усіх одежин. Влітку – за 

кольором темнішим і щільнішим, густо-зеленим. А восени одягає береза, як спомин про літо, 

жовтогарячий, сонячний сарафан. 

Найвідповідальніша пора року у берези – весна, коли після її теплого подиху починається 

сокорух і тужаві коричневі підвіски майбутніх суцвіть нарешті оживають. Ще кілька сонячних 

днів – і вони стануть смарагдово-золотавою прикрасою. Вітерець підхопить їх легкий пилок і 

понесе його до інших, непоказних, але дуже важливих сережок, де зародяться і визріють у 

липні мініатюрні крилаті горішки – родоначальниці майбутніх березових гаїв. 
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Свидина паросткова 

Вовче лико 

З давніх часів береза, будучи яскравою прикрасою природи і привабливою в естетичному 

відношенні, є і найкориснішим деревом для людини. 

По-перше, береза – універсальний лікар. Не тільки народна, але й наукова медицина 

звертається до неї за допомогою. Адже використовують при різних хворобах ледь не всі 

частини дерева: бруньки і молоде листя, дьоготь, який видобувається з бересту, нарости на 

корі – чагу, березовий сік. Лише перелік усіх лікувальних засобів і рецептур, до яких причетна 

береза, далеко б вийшов за межі даного видання. Тому, не перевантажуючи його зміст, 

пропонуємо читачеві скористатися відповідними довідниками та іншими аналогічними 

джерелами, які необтяжливо знайти в бібліотеках, на полицях книгарень і, звичайно, в 

інтернеті. 
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Сокорух розпочався 

По-друге, береза має унікальну деревину. Вона світла, міцна, добре полірується, є цінним 

будівельним матеріалом, використовується у мебльовій промисловості. З неї виготовляють 

паркет, спортивний інвентар, лижі, ложа для рушниць, предмети ужитку. Найліпша фанера – 

березова. З капів – своєрідних напливів на стовбурах – виробляють коштовні сувеніри і 

художні меблі. Шляхом сухої перегонки деревини отримують смоли, вугілля, оцет, деревний 

спирт, фурфурол, ацетон. Чудові березові дрова і вугілля. які мають високу теплотворність. 

По-третє, береза невибаглива. У неї поверхнева, але добре розвинута коренева система. 

Вона стійка до засухи, невимоглива до грунту і здатна зростати на високому даху або карнизі 

старих і нестарих будинків. У природі береза утворює чисті та мішані ліси. Найбільш вдалий – 

сосново-березовий ліс. Він продуктивний, дає багато деревини, стійкий до низових пожеж, у 

ньому добре розкладається підстилка. Зволожуючи грубу хвою, вона перетворює її у м’який 

гумус. Лісоводи вважають березу завойовницею порожніх просторів. Чи зрубають ліс, чи 

випадково він згорить – на його місці першою оселяється береза. 

В Україні на березові гаї та посадки припадає майже 6 % державного лісового фонду. Як 

декоративну рослину березу залучають до зеленого будівництва і створюють насадження 

білокорої у парках, скверах, на вулицях, алеях. Березою разом із сосною заліснюють піщані 

грунти. 

У світі відомо близько 160 видів берези. В Україні зростає 10. Найбільш поширені 4 види: 

береза повисла, береза пухнаста, береза низька і береза дніпровська. У колекціях ботанічних 

садів України, де займаються інтродукцією рослин-прибульців, налічується більше 20 

представників. А які види цього роду має наш ботанічний сад? Відповідь наступна. 

Береза повисла, або береза бородавчаста (Betula pendula Roth.). Це біле, гладкокоре, 

струнке дерево з чорно-сірим, глибоко тріщинуватим стовбуром при основі і крислатою 

кроною з пониклими тонкими гілками. Чорно-бурі молоді пагони густо вкриті смоляними 

бородавками. 

Скромні вимоги до якості грунту роблять цю березу першопрохідцем лісів. Стійка до 

морозів і літньої спеки, проте світлолюбна. Задовільно витримує загазованість повітря. 

Береза пухнаста (Betula pubescens Ehrh.) подібна до своєї сестри – берези повислої, 

проте має низку постійних індивідуальних 

відмінностей. Гілки у неї не зависають і більш 

коротші, спрямовані догори і в боки.«Плакучості» 

крони не має. Стовбур до основи впродовж всього 

життя залишається білим. Лише зрідка основа стає 

чорною. Однорічні пагони на молодих деревцях 

густо вкриті бархатистими волосками. Листки більш 

шкірястіші, яйцеподібні, з гострою верхівкою, молоді 

пухнасті, пізніше майже голі. Зрілі плоди у сережках 

тримаються довше і розсипаються пізньої осені. 

Береза пухнаста до світла менш вимоглива, 

краще мириться з дуже насиченим водою грунтом, 

тому на болотах вона одна і зростає. Проте на сухих 

пісках поступається місцем березі повислій. 

У природі часом важко точно визначити 

приналежність того чи іншого екземпляра до одного 

з цих видів. Вони часто зростають разом і легко 

дають гібриди з най різноманітнішими комбінаціями 

їх відмінних ознак, наближаючись то до одного, то 

до другого виду.  

Береза паперова (Betula papyrifera Marsh.) – 

прибулиця з Пвнічної Америки. На батьківщині у 

сприятливих умовах сягає 30 м заввишки при діаметрі 
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Угруповання білокорих 

стовбура до 1 м. Кора дерева біла з більш-менш інтенсивним рожевим відтінком і дуже 

довгими (до 20 см) жовтувтими або коричневими сочевичками. Ще більш невибаглива, ніж 

європейські білі берези, до місць зростання. Має злегка червонувату деревину, яка добре 

полірується. За міцністю та іншими властивостями подібна до берези повислої і берези 

пухнастої. 
 

 
 

 

 
 

У ботанічному саду є 4 екземпляра берези паперової. Всі вони у відмінному 

фізіологічному стані, плодоносять. Останнє слово за лісівниками й озеленювачами. Естетично 

приваблива зовнішність цієї берези, безумовно, заслуговує залучення її у культурні 

насадження. 
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Береза повисла, або береза бородавчаста 

Береза пухнаста 

Береза вишнева або береза цукриста (Betula lenta Michx.) теж дісталася Європи з 

Північної Америки ще у 1759 році. В Україні культивується зрідка. А дарма: дерево до 25 м 

заввишки, але не схожа на березу. У молодому віці має пірамідальну, потім округлу, зі 

звисаючими гілочками, крону. На стовбурі – жодної білої плями чи смужки. Фактура і колір 

кори – бездоганна імітація стовбура черешні. Листки за формою – теж як у черешні. Тільки 

суто березові сережки свідчать про справжню 

приналежність дерева до роду берези. 

Для таксономічного урізноманітнення зелених 

насаджень не зайвим було б залучити і березу 

вишневу, яка має ще одну своєрідну і цікаву ознаку: 

кора молодих гілочок дуже запашна, пряного 

присмаку. З цих пагінців і молодого листя можна 

видобувати ароматичну олію.  

У ботанічному саду зростає два дерева цього 

виду берези. 

Береза Ермана (Betula ermani Cham.) з 

природним ареалом на Камчатці, Сахаліні, у Японії. 

Дерево до 20 м заввишки, з корою, яка 

розтріскується і зависає на стовбурі і гілках у вигляді 

жовто-сірого, каштаново-сірого або червонувато-

бурого дрантя. Дерево має великі листя і оригінальну 

кору, що надає йому декоративної привабливості. 

Береза даурська (Betula dahurica Pall.) – 

оригінальне дерево з кошлатою, темно-сірою або 

чорно-коричневою з білими сочевичками корою, яка 

легко відшаровується і злущується зі стовбура.  
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Береза паперова 

Береза вишнева, або береза цукриста 

Цей далекосхідний вид досить дивно призвичаївся до 

європейських кліматичних умов. Непогано себе почуває в 

Україні, але вимагає достатнього освітлення і родючого 

грунту. Має жовтувату або буровато-червону деревину, яка 

важча і значно Твердіша за деревину берези повислої і берези 

пухнастої. У себе на батьківщині широко застосовується 

населенням для всіляких виробів. 

Цікаво мати березу даурську в колекціях не лише 

ботанічних садів, але й у штучних культурних насадженнях, бо 

вона того варта. 

Береза Шмідта або береза залізна (Betula schmidtii Rgl.) 

теж завезена в Європу з Далекого Сходу наприкінці 

позаминулого століття. Дуже світлолюбна і найбільш довго-

вічніша серед інших видів роду. Дерева у віці близько 200 

років досить звичайні. Досягає 30 м заввишки і дає деревину, 

яка за твердістю і міцністю у три з половиною рази 

перевершує звичайний дуб. За опором на вигін деревина ядра 

стовбура цієї берези перевершує чавун і наближається до 

заліза. 

Кора стовбура гладенька, бурувато-чорна, а гілок – темно-

вишнева. Це єдиний серед берез вид, у якого плоди-горішки 

без крилаток. Береза стійка до морозів і засухи. Заслуговує 

широкого застосування в озелененні і впровадження у лісові 

насадження. 

Береза карельська (Betula verrucosa Ehrh. f. carelica hort.) 

у колекційних насадженнях в Україні є невеликим деревцем. У 

природних умовах може мати зріст до 20 м. Зустрічається 

поодиноко серед звичайної берези в Карелії і, взагалі, де-не-де 

на півночі Росії, і ніколи не утворює цілісних насаджень. Має 

деревину з дуже звивистими волокнами у потовщених 

ділянках стовбура (у так званих капах), яка дає у виробах 

особливо красивий рисунок. Причини утворення цих 

потовщень і покрученості волокон до цієї пори неясна. 
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Береза Ермана 

Береза даурська Береза Шмідта Береза карельська 

Естетичне значення карельської берези 

через  «хворобливу» зовнішність її стовбура і 

гілок невелике. Але її зазвичай вирощують 

заради капів, які ідуть на художні вироби.  

Істинно яскраву естетичну насолоду 

викличуть у вас великоквіті магнолії, названі 

так Карлом Ліннеєм на честь директора 

ботанічного саду в Монпільє Магноля. Їх 

високі декоративні якості дуже ціняться у 

садівництві, в озелененні парків і скверів. 

Науковцям відомо близько 230 видів магнолії, 

об’єднаних в однойменну родину – 

магнолієві (Magnoliaceae) і поширених, 

головним чином, у субтропічних регіонах 

північної півкулі. І лише кілька видів 

витримують морозного наший клімат. 

Магнолія кобус (Magnolia kobus Thunb.). 

Її молочно-білі, запашні, на початку 

квітування келихоподібні, потім широко 

розкриті квіти щільно обрамовують безлисте 

дерево мов сніг після снігопаду. Це справляє 

досить сильне враження. 

Магнолія Суланжа (Magnolia 
soulangeana Soul.) – рукотворний гібрид, 
отриманий шляхом схрещування магнолії 
голої і магнолії лілієцвітої. Великі чашо-
подібні квіти з варіацією забарвлення від 

білого до темно-пурпурового кольору супроводжуються неоднаковістю аромату. Це дає 
систематикам підставу виокремити до 28 форм магнолії Суланжа. Бувають випадки, коли це 
деревце у серпні квітує вдруге. Завдяки своїй красі та рясноті квітів ця магнолія заслуговує 
більш ширшого впровадження в озеленення садів і парків Полісся. 

Родина магнолієві у дендрарії представлена не лише представниками типового роду. Є ще 
один цікавий таксон того ж рівня – ліріодендрон. Він має всього 2 види, один з котрих 
уведений у культуру і зустрічається в парках і садах України досить часто. 
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Береза карельська 

Магнолія Лебнерова 

Ліріодендрон тюльпанний, тюльпанне дерево (Liriodendron tulipiferum L.) – іноземець, 
походить з Північної Америки. Дерево до 40 (50) м заввишки з прямим колоноподібним 
стовбуром і яйцеподібною кроною. Листя великі, чотирилопатеві, за формою нагадують ліру. 
Квітки із зеленкувато-білими пелюстками, яскраво-червоними в основі, за будовою нагадують 
квітки тюльпана. 

Перспективний вид для зеленого 

будівництва.  

У магнолій естафету весняного 

пробудження переймають численні 

представники поважної родини розових 

(Rosaceae). Навипередки хизуючись один 

перед одним, кожний намагається 

зачарувати нас соєю красою. Хто ж вони?  

Хеномелес японська [Chaenomeles 

speciosa (Sweet) Nakai] – невеликий, проте 

привабливо декоративного вигляду, кущ. За 

красою та рясністю квітування він не має 

собі рівних. І бджіл частує вишуканим 

нектаром. А восени тоненькі пагінці 

прикрашають запашні яскраво-жовті яблучка, 

кислі та терпкі на смак, але багаті на вітамін С. 

З них можна робити компот, кисіль, варення, 

настоянку. Хеномелес легко витримує 

задимленість і гази, тому його можна 

рекомендувати для культивування у містах та 

інших населених пунктах.   

Наступні представники родини розових, 

про які йтиметься далі, об’єднані в один рід – 

таволга (Spiraea). Переважна більшість цих 

рослин вже давно переселилася з природних 

місць зростання і надійно увійшла в садово-

паркову культуру. Їх оцінили за 

невибагливість, рясність і красу квітування та 

швид кість росту. Кущі у них – від низеньких 

до високих (2,5–3 м), компактні, надзвичайно 

пишні та декоративні. 
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Магнолія кобус 

Магнолія Суланжа 

У світі налічується близько 90 видів таволги, в Україні – 6, проте інтродукованих – майже 70. 
Вони прикрашають землю, очищають повітря, приглушають шкідливий для здоров’я шум. 

У ботанічному саду вирощується 7 видів таволги. 
Таволга гострозазублена (Spiraea arguta Zbl.) – ранньо- і довгоквітуючий (30 діб ) кущ до 

2,5 м заввишки, з широкою крислатою кроною. Білі квіти (до 0,8 см у діаметрі) зібрані у 
багатоквіткові зонтики, які густо вкривають пагони. 

Висаджують одиночно або в групах на газонах, у бордюрах, як правило, на передньому 
плані. 

Таволга Вангута [Spiraea vanhouttei (Briot) Zbl.] – кущ з розлогою кроною і дугоподібно 
повислими пагонами. Квітки білі, зібрані у зонтикоподібні китиці, густо вкривають стебло по 
всій довжині. Тривалість ефектного цвітіння – майже місяць. Рослина морозо- і 
посуховитривала. Одна з декоративніших таволг. 

Рекомендується для одиночних посадок на видних місцях. 
Таволга китайська (Spiraea chinensis Maxim.) – середніх розмірів кущ з дугоподібно 
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Ліріодендрон тюльпанний 

зігнутими гілками. Листки 
яйцеподібні, до 4 см завдовжки, 
посередині пилчасто-зубчасті, май-
же трилопатеві. Квіти білі, до 1 см у 
діаметрі, зібрані у густі щитки. 
Розпускаються у другій-третій 
декаді травня. Квітування триває 
більше трьох тижнів.  

Ефектні у посадках одиночними 

екземплярами на газоні і в 

живоплоті. 

Таволга Бумальда (Spiraea 

bumalda Burv.) – низький кущ з 

кулеподібною кроною, з рожевува-

тими спочатку, а потім зеленими, 

яйцеподібними за формою листками 

довжиною до 8 см. Початок квітування припадає на кінець травня – початок червня і триває 

іноді більше 50 діб. Квітки рожево-червоні, нерідко білі, зібрані в широкі, округлі щитки. 

Дуже красивий гібрид таволги білоквіткової і таволги японської, але мало відрізняється від 

останньої, проте має прямі, злегка ребристі пагони. 

Використовується для створення живоплотів, низьких бордюрів і рабаток. Добре 

витримує стрижку. Розмножується поділом куща, відсадками та здерев’янілими живцями. 

Таволга верболиста (Spiraea salicifolia L.) – невимогливий до умов зростання кущ з 

прямим ростом і висотою до 2-х м. Квітує у літні місяці. Блідо-рожеві квітки, тичинки яких 

удвічі довші за пелюстки, зібрані на верхівках пагонів у циліндро-конічні волоті до 8–12 см 

завдовжки. 

Висаджують групами в декоративних живоплотах та на узліссях. Розмножується веге-

тативно, як і інші види таволг.  

Таволга бузкоцвіта (Spiraea syringaeflora Lem.) дісталась Україні з Південної Європи. Це 

низенький кущик заввишки до 1 м з ланцетними листками та бузково-червоними, зібраними у 

широкопірамідальні волоті квіточками, тішить наш зір з червня і до морозів. 

Висаджують цю таволгу в бордюрах і нестрижених живоплотах. 

Таволга японська (Spiraea japonica L.) з природним ареалом у Японії і Китаї. Дуже 

красивий кущ висотою до 1,5 м з рожево-червоними листками навесні й яскравим 

Хеномелес японська 
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Таволга Вангута 

різнокольоровим забарвленням восени. Рожево-червоні квіти зібрані у красиві складні щитки 

на кінцях пагонів. Цвітіння триває ціле літо і першу половину осені. Рослина 

морозовитривала, вологолюбна. 

Посадки рекомендуються експонувати групами на узліссях. Особливо ефектна ця таволга 

в бордюрах завдяки зміні забарвлення листків і яскравим суцвіттям. 

Близький родич таволгам є рід пухироплідник (Physocarpus), батьківщина якого – 

Північна Америка. Таксон налічує близько 10 представників. В Україні інтродуковано 4 види 

з прийнятними декоративними характеристиками. У ботанічному саду нашого університету 

культивується один з них. 

Пухироплідник калинолистий [Physocarpus opulifolius (L.) Maxim.]. Це довговічний 

густогіллястий кущ до 3–4 м заввишки, з п’ятилопатевими яскраво-зеленими, а восени – 

бронзовими листками, що за формою нагадують калинові. Білі квітки зібрані у рясні 

щиткоподібні суцвіття. Утворює пухироподібно-здуті плоди-листянки. 

Рослина невимоглива до умов вирощування і тому придатна для озеленення пустирів з 

бідними грунтами та для створення живоплотів. Можна широко використовувати як в 

одиночних посадках, так і в групах.  

Рід ірга (Amelanchier) об’єднує майже три десятки видів світової флори. Природні умови 

України «подобаються» лише одному дикуну. Про нього – нижче. Решта, а це близько 10 

представників, була інтродукована і тепер успішно культивується у парках і садах. У нашому 

ботанічному саду доглядається три види. 

Ірга овальна (Amelanchier ovalis Medik) зі старою синонімічною назвою – ірга 

круглолиста  поширена на Північному Кавказі та інколи зустрічається на кам’янистих місцях 

у горах Криму. Садівники одомашнили цю красуню-дикунку і з успіхом використовують в 

озелененні міст. А ще вона непогано укріплює грунт у балках і на схилах ярів. Агрономи 

вважають її відмінною підщепою для карликових груш. 

А яка ж зовнішність цієї ірги і який зиск від неї? 

По-перше, це стрункий кущик або деревце з вишуканим ажуровим зеленим листям, яке 

восени набуває червонувато-жовтого забарвлення. 

По-друге, квітуюча у травні рослина одягається у принадну сукню, зіткану з рясних 

щиткоподібних китиць кремово-білих квітів.                       

По-третє, у липні-серпні пагони вже прикрашають синювато-чорні соковиті солодкі 

плоди, які можна вживати сирими і переробляти на джем, повидло та пастилу. 
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Таволга японська Таволга верболиста 

Пухіроплідник калинолистий 

Останнє слово – за ініціативою природолюбів. По-справжньому перспективна рослина 

чекає на вас. 

Ірга колосиста [Amelanchier spicata (Lam.) C. Koch] прийшла аж з Північної Америки. 

Зростає щільним багатопагоновим кущем до 3,5 м заввишки, що дає численні кореневі 

пагони. Ранньої весни утворює білоповстисті листки, які влітку стають темно-зеленими, а 

восени забарвлюються у червоні тони. Біло-рожеві, часом яскраво-рожеві, квіти зібрані в густі 

китиці. Плоди синювато- або пурпурово-чорні, солодкі.  

Як декоративна і почасти плодова рослина досить поширена в культурі. Пропонується для 

експериментальних пошуків у ландшафтному дизайні. 

Ірга вільхолиста (Amelanchier alnifolia Nutt.), як і попередній вид, походить з Північної 

Америки. Зростає кущем або деревом до 4 м заввишки з опушеними навесні молодими 

пагонами. Еліптичні зелені листки восени набувають привабливого яскраво-оранжевого 

забарвлення. У кінці квітня з’являються квіти у прямих і густих китицях з білими і вузькими 

ланцетними пелюстками. Пло-

ди до 12 мм у діаметрі, 

кулеподібні, темно-пурпурові 

або чорні з сизою поволокою і 

на верхівці із засохлим стовп-

чиком. У їжу не вживають. 

Рослина дуже зимостійка, 

але не менш вологолюбна. 

Рекомендується використову-

вати у ландшафтному дизайні.   

Ірга рясноквітуюча (Ame-

lanchier florida Lindl.) – кущ 

або дерево до 10 метрів 

заввишки, з прямостоячими 

гілками. Батьківщина – Північна 

Америка. Листки розміром  
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Пухіроплідник калинолистий 

3,5–4 х 2,5–3 см, округлі, з усіченою або злегка серцеподібною основою, гострозубчасті у 

верхній половині, яскраво-зелені зверху, світлі – зісподу. Квітки з білими довгими 

пелюстками у прямих китицях. Плоди голі, темно-пурпурові, з відігнутими загостреними 

чашолистками, їстівні. 

Рослина зимостійка, нарядна у момент квітування. Придатна для зеленбуду як 

декоративний і почасти плодовий кущ. Розмножується насінням, відводками, кореневими 

паростками і кореневими живцями. 

Рід кизильник (Cotoneaster) об’єднує 175 видів, різновидів і садових форм. Ареал 

більшості представників – гірські райони Азії. Життєва форма усіх видів – листопадний або 

вічнозелений кущ з простими короткочерешковими листками і дрібними білими або 

рожевими квітками, як правило, у багатоквіткових щитках або китицях. Плоди – дрібненькі, 

червоні або чорні яблучка. Рослини високо ціняться ландшафтними дизайнерами, які успішно 

використовуючи індивідуальні особливості кожного таксону, створюють ефектні зелені 

композиції. 

У ботанічному саду зростає три види цього роду. 

Кизильник чорноплідний (Cotoneaster melanocarpus Fisch. et Blytt) – кущ до 2 м 

заввишки з розлогою кроною. Молоді пагони червоно-бурі. Квітки блідо-рожеві у 

багатоквіткових китицях або щиткоподібних пониклих волотях. Плоди кулеподібні до 9 мм у 

діаметрі, чорні, з 2–3 кісточками. 

Цей кизильник надзвичайно морозо- і посуховитривалий. Починає квітувати у першій 

декаді травня. Придатний для озеленення узлісь, кам’янистих схилів, альпійських гірок і для 

створення живоплоту. 
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Ірга колосиста 

Кизильник розлогий (Cotoneaster divaricatus Rehd. et Wils.) у природі зустрічається в 

горах Західного Китаю. Інтродукований в Україні століття тому. Це розлогий кущ до 2,5 м 

заввишки, з еліптичними, блискучими, темно-зеленими листками, які у жовтні стають темно-

малиновими, жовтими і зберігаються до листопада. Квітувати починає у другій половині 

травня рожевими квітками, що зібрані трійками у щитках. Характеризується тривалим (до 3-х 

місяців) рясним декоративним плодоношенням. Яблучка яскраві, коралово-червоні з 

бурувато-жовтою м’якоттю. 

Рослина стійка до морозів і посухи, невибаглива до грунту. Розмножується 

стратифікованим насінням і зеленими живцями для створення групових і одиночних посадок. 

Кизильник цілокраїй (Cotoneaster integerrimus Medik.) прийшов до нас з Європи. 

Елегантно розпростерті невеликі кущики (до 1 м заввишки) мають короткі низьколежачі 

пагони з темними листками влітку і яскраво-жовтими – восени. Квітки блідо-рожеві, у 

пониклих щитках. 

Рослина добре витримує зимівлю, невелике затінення, але любить родючий грунт. 

Заслуговує широкого впроваджені в озеленення населених пунктів. 

Наступна рослина нещодавно була представницею попереднього роду – кизильник, але 

певні індивідуальні морфофізіологічні ознаки надали систематикам підставу підняти її 

видовий таксономічний ранг до роду піраканта (Pyracantha). 

Піраканта червона [Pyracantha coccinea(L.) M. Roem.] дісталася Полісся з Південного 

Криму. Колючий з розлогими гілками кущ до 2 м заввишки, блискучими, цілісними, темно-

зеленими листками і рясно розташованими білими або рожевувато-жовтими квітками у 

щитках. Кулеподібні плоди шарлахово-червоні або насичено-жовті, зібрані у щільній 

сукупності, майже не опадають до весни, насичуючі безбарвне зимове тужне довкілля 

гарячими плямами. 
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Кизильник розлогий    Кизильник цілокраїй 

Рослина стійка до посухи, але до сильних морозів не пристосувалася – кінці гілок іноді 

підмерзають. Розмножується вегетативно і стратифікованим насінням. Використовують в 

одиночних посадках на газонах, бордюрах, узліссях, у живоплотах і на кам’янистих схилах. 

Айва (Cydonia) – монотипний рід, єдиний представник якого, перебуваючи у культурі  

вже кілька століть, обдарував садівників чималою кількістю чудових форм і сортів. 

Айва довгаста (Cydonia oblonga Mill.) відома в Європі ще з часів давнього Риму, хоча 

батьківщина рослини – Мала і Середня Азія. Природно-кліматичні умови України для неї ви-

явилися також сприятливими. 

У ботанічному саду доглядається кілька екземплярів айви. Це невеликі (до 5 м заввишки ) 

дерева з овальними (з рівним краєм) зеленими листками, які зісподу вкриті сіруватою повстю. 

У другій половині травня крона рясно вкривається білими або рожевуватими квітками. 

Яблукоподібні плоди визрівають пізно, десь наприкінці жовтня. Вони темно-жовтого або 

лимонного кольору, з сильною духмяністю. Це – чудова сировина для виготовлення варення, 

консервів, мармеладу, компотів тощо. 

Айва декоративна завдяки квіткам, плодам і листкам. Її сміливо можна пропонувати для 

озеленення. Дерево витримує морози і посуху. Розмножується насінням, відводками і 

щепленням. Використовується як підщепа для груші та яблуні. 

Рід мушмула (Mespilus) в Україні представлений одним видом, який у дикому стані 

зустрічається у Середній Азії, а також в Криму під прикриттям світлих дубово-грабових лісів 

або у чагарникових заростях. 

Мушмула звичайна (Mespilus germanica L.) – високий, розлогий, колючий кущ з 

еліптичними, цілокраїми, темно-зеленими, голими зверху і з білим опушенням зісподу 

листками. У травні з’являються одиночні, п’ятипелюсткові білі квітки. Тьмяно-зелені, а з 

часом червонувато-бурі грушоподібні плоди увінчані довгими зімкнутими  чашолистками. За 

смаком вони терпкі. Лише після першого морозу вони стають смачними. Їх споживають 

свіжими, квашеними, використовують для сиропів, повидла. 

Ціниться мушмула як плодова, так і декоративна рослина. Варта уваги для створення 

живоплоту і в одиночних посадках. 
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Піроканта червона 

Айва довгаста 

Словом глід у повсякденності ми називаємо 

один з найколючиших кущів і навіть дерев. Їхні 

довгі, міцні і гострі колючки, мов сталеві голки, 

погрозливо стирчать у всі боки від пагонів і 

роблять рослину недоступною для тварин. З 

життєвого досвіду ми переконалися в тому, що 

кущі чи дерева глоду хоча і подібні між собою, 

проте мають багато і відмінностей за цілою 

низкою морфологічних, фізіологічних, екологіч-

них та інших ознак. Систематики прискіпливо їх 

вивчають і керуються ними при складанні 

класифікаційних схем. Тепер нам відомо, що глід 

(Crataegus) – це ботанічний таксон у ранзі роду, 

який об’єднує більше тисячі представників з 

усього світу. В Україні своїх вітчизняних видів 

небагато – 25, в тому числі і 4 таких, що є 

«рідними» для Полісся. Кількість інтродукованих 

видів коливається у межах кількох десятків. В 

Україні вони колекціонуються ботанічними садами і використовуються у штучних посадках. 

Доречно зауважити, що певні види глоду використовуються не тільки народною, але і 

науковою медициною. Екстракти з плодів або настоянки з квітів рекомендуються як 

кардіологічний і регулюючий кровообіг засіб. Крім лікувальної здатності глід має і харчове 

значення. Його плоди вживають у їжу. З м’якоті готують пастилу (разом з плодами обліпихи). 

Підсмажені і помелені глодові яблучка – непоганий замінник кави. Для промислової заготівлі 

придатні всі види глоду. 

Наш ботанічний сад також може похвалитися деякими представниками глоду. Наступна 

інформація саме про них. 

Глід одноматочковий (Crataegus monogyna Jacq.) спочатку кущ, з часом може 

сформувати деревце аж до 7 м заввишки з червонувато-коричневими гілками з коротенькими 

(до 1–1,5 см) колючками. Листки оберненояйцеподібні, 3–5-лопатеві, зверху темно-зелені, 

блискучі, зісподу світліші, з восковим полиском. Не змінюючи колір, восени вони опадають 

зеленими. На початку літа розпускаються досить великі (до 1,5 см у діаметрі), білі, медоносні, 

одноматочкові квіти, зібрані по 10–18 штук у компактні щиткоподібні суцвіття. У вересні 

визрівають червоні, яйцеподібні, з солодкуватою м’якоттю і однокісточкові плоди. 

Цей вид глоду – найпоширеніший в Україні. 

Його плоди збирати краще після заморозків, коли 

вміст цукрів у них більшає (15 %). Кора придатна 

для фарбування тканин у червоні і коричневі 

кольори, а щільна і важка деревина – для 

токарних виробів, ручних знарядь та 

інструментів. 

В озелененні цьому глодові відводять місце у 

живоплотах. Садівники вважають його кращою 

підщепою при розведенні яблунь, груш, сливи.  

Глід згладжений [Crataegus laevigata (Poir) 

DC]. Таку сучасну назву набув таксон глід 

колючий або глід звичайний (С. oxyacantha L.), 

дикорослий, поширений у лісах Закарпаття. 

Зростає кущем або деревом до 4 м заввишки з 

численними колючками (до 2 см завдавжки) на 

пагонах. Квітки розміщені на 3–4 квітконосах у 
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Мушмула звичайна 

Глід одноматочковий 

кількості по 6–10, об’єднані у прості зонтикоподібні щитки. Стовпчиків у квітці 2–3, тичинок 

18–20. Плоди майже кулясті, 10–12 мм у діаметрі, шарлахово-червоні, з двома кісточками. У 

їжу, як правило, не вживають. 

Вид виявився піддатливим і у відповідь на експериментальні пошуки садівників-

селекціонерів, щиро обдарував їх десятком декоративних форм з різнобарвними і махровими 

оцвітинами. Серед них і прекрасна махрова форма (f. splendens C.K. Schneid.) з темно-

рожевими пелюстками, яка є і в експозиції нашого ботсаду. На жаль – вона стерильна і тому 

потребує вегетативного розмноження шляхом щеплення. 

Типові ж форми можна висаджувати на узліссях, у підлісках і для створення щільного 

живоплоту. 

Глід український (Crataegus ucrainica Pojark) – дикорослий поліський представник. 

Зустрічається в наших лісах і на узліссях. Може бути кущем або невеличким деревцем (не 

більше 4 м заввишки) з листками, лопаті пластинок яких рівномірно зазублені. Стовпчиків у 

квітці два, тичинок – 20. Плоди майже кулясті (8–12 мм у діаметрі), темно-червоні, більш-

менш опушені, звичайно з двійкою кісточок, 

їстівні. 

Рослина морозостійка, тіньовитривала. 

Можна використовувати в озелененні, але пе-

ревагу над іншими видами глоду не отримала. 

Глід шарлаховий (Crataegus coccinea L.) 
дуже поширений в садах і парках України. 

Перевагу віддають деревним формам, зелене 

вбрання яких вражає вишуканими тонкими, 

широкояйцеподібними, 5–9-лопатевими або 

майже цілісними, по краю подвійно-

зубчастими листками. Зверху вони світло-

зелені, голі, а зісподу опушені. Квітки до 20 мм 

у діаметрі, мають 3–4 стовпчика. Плоди 

шарлахово-червоні з борошнистою солод-

куватою м’якоттю. Мають харчове значення.  

Пагони озброєні товстими прямими 

шпичаками до 5–6 см завдовжки. Для 

створення живоплоту – слушний варіант. Та й 

врожаєм смачних яблучкоподібних плодів 

щедро обдарує. 
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Глід згладжений 

Глід згладжений форма махрова 

Глід півниковий (Crataegus crus-galli L.) у 

дикорослому стані не зустрічається. В першу 

чергу як декоративну рослину доглядають у 

садах і парках. Перевагу віддають деревним 

формам, які можуть сягати до 5 м заввишки. 

Його гілки захищають дуже гострі та довгі 

колючки. Листки голі, шкірясті, цілокраї, в 

обрисі оберненояйцеподібні, темно-зелені, 

блискучі, зісподу сизуваті, дуже несхожі на 

листки інших представників роду, що свід-

чить про індивідуальність цього виду. 

Суцвіття також з гідними уваги ознаками:  

15–20 квіткові, голі, з віночком до 1,5 см у 

діаметрі, запашні, дуже медопилконосні, їх 

активно відвідують бджоли, джмелі, жуки оленки, бронзівки та інші комахи. Зрілі плоди 

округлі, тверді, червоні, з сивуватою поволокою досить тривало прикрашають дерево. 

Бажано сміливіше впроваджувати глід півниковий у зелений дизайн. Його морозо- і 

посухостійкість цьому лише сприятимуть. 

Рід керія (Cerria) – монотипний. Єдиний його представник відомий з Японії і Китаю. 

Завдячуючи декоративності, був садівниками уведений в культуру. 

Керія японська [Cerria japonica (L.) DC] вперше оприлюднена швейцарським ботаніком 

Декандолем на початку позаминулого століття і з тих пір успішно вирощується в країнах 

Європи і в тому числі в Україні.  

Це кущ до 3 м заввишки, з ланцетними, світло-зеленими влітку, а восени – яскраво-

жовтими листками. На початку травня з’являються квіти. Вони досить великі, до 4,5 см у 

діаметрі, золотисто-жовті, п’ятипелюсткові. Відомі махрові форми рослини. Квітування 

триває три з половиною декади. 

Стійка до посухи, але чутлива до сильних морозів. Багаторічні пагони відмерзають майже 

до кореневої шийки. Проте у наступному році рослини відновлюються і зацвітають знову. 

Рекомендується для одиночних посадок і невеликих груп. 

Рід курільський чай (Dasiphora) 

об’єднав 10 далекосхідних і європейських 

видів. В Україні інтродуковано 2, які 

зрідка культивуються у садах і парках. Як 

правило, це низенькі, до 1 м заввишки, 

розгалужені кущики з буровато-сірою 

корою, що лущиться. Квітують довго, з 

травня по жовтень. У листках є вітамін С. 

Чай, зварений з листків, має лимонно-

жовтий колір і приємний аромат. 

Курільський чай кущовий [Dasiphora 

fruticosa (L.) Rydb.] – кущик з пірчастими, 

жовтувато-зеленими листками, що 

складаються з 5, рідше з 3–7-ланцетних 

листочків, вкритих білими шовковистими 

волосками. Квітки золотисто-жовті у 

невеликих рихлих верхівкових китицях. 

Рослина світлолюбна. 

Курільський чай даурський [Dasiphora 

davurica (Nestl.) Kom. et Klob.-Alis.] – до 60 

см заввишки кущик. Листя яскраво-зелені, 



   

44 

 

Глід шарлаховий     Глід  півниковий 

непарноперестоскладні, з 5 подовжених, кінчастих, цілокраїх, голих листочків. Квіти білі, без 

аромату, до 2,5 см у діаметрі, одиночні або в кількаквіткових, зонтикоподібних суцвіттях. 

Завдяки тривалому квітуванню і можливості легкого формування куща ці два види 

курільського чаю заслуговують більшої уваги у садово-парковому будівництві. Їх можна 

висаджувати одиночно або групами у вигляді рабаток, бордюрів і на альпійських гірках. 

Рід горобинник (Sorbaria) – небагатий на види таксон. Батьківщина всіх представників – 

Західний Сибір і Далекий Схід. В Україні інтродуковано 2 види, але поширення завдяки 

декоративності набув один. 

Горобинник горобинолистий [Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br.] – кущ до 2,5 м заввишки з 

густою кореневою поростю, яка утворює зарості. Листки до 30 см завдовжки, непарноперис-

тоскладні, з 9–23 овальних або ланцетних супротивних листочків, спочатку рожевуватих, 

потім – світло-зеленуватих, а восени – жовтих або червоних. Двостатеві жовтувато-білі дрібні 

квіти щільно зібрані на кінцівках пагонів у пірамідальні або овальні волоті до 30 см 

завдовжки. Тичинки майже у 2,5 раза довші за пелюстки. 

Рослина морозо- і посуховитривала. Легко розмножується вегетативно і насінням. Кущам 

надають привабливості не лише великі барвисті суцвіття, але і зміна кольорів оригінально 

складених листків упродовж вегетаційного сезону. 

Рекомендується у декоративному озелененні, а також у меліоративних посадках для 

закріплення берегів річок, ярів, схилів. 

Невеликий, з п’ятьма видами рід екзохорда (Exochorda) – маловідомий в Україні таксон. 

Більшість його представників опанували у природі ділянки на схилах гір у Середній Азії та 

Алтаю. В культуру введені півтора століття тому. В Україні інтродуковано 3 види, один з 

котрих на вістрі уваги у нашому ботанічному саду. 

Екзохорда Альберта (Exochorda albertii Rgl.) – галузистий кущ, що може сягати до 4 м 

заввишки. Молоді пагони у рослини червонувато-бурі, а старі – сірувато-бурі. Листки чергові, 

прості, довгастояйцеподібні, влітку світло-зелені, восени жовтіючі. У травні з’являються білі 
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Зразок декоративного оформлення 

Курильський чай кущовий 

квітки до 4 см у діаметрі, зібрані по 5–9 штук у верхівкові щільні китиці до 8 см завдовжки. 

Плоди – п’ятигнізді коробочки, які складаються з 5 зрослих між собою здерев’янілих 

листянок. Визрівають у кінці серпня – на початку вересня. Відзначається красивою 

декоративністю упродовж всього вегетаційного періоду, і особливо під час квітування. 

Морозо- і посуховитривалий, але світлолюбний кущ. Ще рідко, на жаль, культивують як 

декоративну рослину. 

Горобина (Sorbus ) – представницький рід, що налічує близько 90 видів. Таке багатюще 
їх різноманіття викликає часом розгубленість. Проте більш-менш змістовне уявлення про 
таксон ми отримуємо, власно кажучи, завдяки одному найрозповсюдженішому на Поліссі 
представникові – горобині звичайній, яка не втратила свого харчового, лікарського, 
фітомеліоративного, декоративного, екологіч-ного та іншого практичного значення. 

Горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.) – середніх розмірів дерево з ажурною кроною. 
Листя непарноперистоскладне з 9–15 листочків, кожний – до 5 см завдовжки, у весняно-літній 

час зверху – матово-зелені, зі споду сизі, а 
восени – малиново-червоні. Квітки близько 1 см 
у діаметрі, у густих щиткоподібних суцвіттях до 
10 см завширшки. Плоди яблучко-подібні, 
дрібні, оранжево-червоні або яскраво-червоні, з 
терпко-солодкуватою, злегка гіркуватою 
м’якоттю. 

Здавна плоди цієї горобини вживали у їжу 

свіжими, моченими, маринованими, у вигляді 

джемів, варення, пастили, желе, настойок тощо. 

Відомі і лікувальні властивості горобинових 

яблучок. Крім цукру, вітамінів С і Р вони 

містять жирні олії, що покращують травлення, 

терпкі та гіркі речовини, які посилюють апетит, 

глікозид амигдалін і сорбінову кислоту, які 

мають дезинфікуючі властивості. 
Але найбільшу популярність горобина 
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Курильський чай даурський 

Горобинник горобинолистий 

звичайна набула як декоративна рослина. Вона ефектна як навесні у період квітування, так і 
восени завдяки яскравим плодам і золотавим листям. Нею можна і треба прикрашати вулиці 
міст, палісадники, висаджувати на узліссях і берегах водойм. Треба лише знати, що вона 
вологолюбна рослина, а морози її не лякають. 

Берека [Sorbus terminalis (L.) Crantz.]. Українська 
уніномінальна назва цієї рослини з роду Sorbus 
(горобина) існує у вжитку з давніх часів. Спочатку 
систематики вважали її представницею роду глід, але 
з часом виявилося, що берека за сукупністю ознак 
більш подібніша до роду горобина і надали їй у 
відповідності до нового статусу латинську назву, що 
в перекладі означає – горобина, яка вгамовує черевний 
біль, тобто – горобина (а тепер берека) лікувальна. 
Але у повсякденні ми користуємося назвою з одного 
слова – берека, так само як уніномінальними назвами 
малина, ожина, кукурудза тощо.  

В Україні дикорослу береку можна зустріти у 
Карпатах, південно-західній частині Лісостепу, 
Криму. Вона приємно вражає високим струнким 
стовбуром, який вкритий темно-сірою з повздовж 
тріщинуватою корою і широкою кроною з красивими 

3–5 лопатевими, в окресленні 
яйцеподібними, до 18 см завдовжки, 
листками. Вони блискучі, світло-зелені 
навесні, влітку темнішають, а восени – 
«перефарбовуються» на жовтий, 
оранжевий і червоний кольори. Квітки 
білі, у густих розгалужених щитках. 
Плоди округлі, 10–16 (18) мм завдовжки, 
спочатку червонувато-жовті, згодом 
буруваті, крапчасті.  

Після першого приморозку плоди 

стають соковитими, солодкими і їх 

використовують для виробництва 

настоїв і горілок або зацукровують чи 

маринують. Здавна були відомі 

лікувально-дієтичні властивості плодів 

береки. І тепер їх успішно застосовують 

при хворобах шлунково-кишкового 

тракту. 

Досить цінна і берекова деревина. 

Вона щільна, червонувата, добре 

полірується і нарівні з буком та 

самшитом застосовується у токарній 

справі та для виготовлення меблів. 

Завдяки виразній декоративності, 

морозо- і посухостійкості береку слід 

висаджувати в парках, садах, скверах, на 

алеях. 
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Горобина звичайна 

Рід аронія (Aronia) об’єднує близько15 представників листопадних кущів, що поширені у 

Північній Америці. В Україні інтродуковано 2 види. В ботанічному саду доглядається один. 

Аронія чорноплодова [Aronia melanocarpa (Mish.) Elliot.] більш відома як чорноплідна 

горобина. Вперше була введена в культуру І. В. Мічуріним, а потім поширена по всій 

тодішній країні. 

Аронія – високоврожайний кущ до 2 м заввишки з простими, щільними, яскраво-зеленими 

влітку і пурпуровими восени листками. Зацвітає у кінці квітня – на початку травня. Особливо 

ошатні білі шапки великих суцвіть. Плоди мають приємний кислувато-солодкий, дещо 

терпкуватий смак. Вони містять 8–10 відсотків цукрів, органічні кислоти, багато йоду, 

вітаміни С, В, Р, РР і каротин. Сік з плодів збуджує апетит, збільшує кислотність і травну силу 

шлункового соку. А ще – свіжі плоди викликають значне зниження кров’яного тиску при 

гіпертонії, ними лікують атеросклероз, нервові та інші захворювання. 

Аронію, як декоративну, швидкозростаючу, невимогливу до грунтів, морозовитривалу, 

стійку до шкідників і хвороб, слід активніше впроваджувати у парках, садах, скверах, на 

присадибних ділянках. А розмножується рослина так: кореневими паростками, 

відсаджуванням, стратифікованим насінням, а також щепленням. Дуже добре приживаються її 

живці на горобині звичайній. 

Рід шипшина, троянда (Rosa) налічує 

близько 400 видів. Постійно перебуваючи у 

сусідстві з людиною і підпадаючи під її 

різносторонній вплив, шипшина стала однією з 

перших культурних рослин, що набула 

надзвичайних видозмін як декоративна рослина і 

отримала назву троянда. Тепер існує величезна 

кількість різновидів, форм і рас цієї рослини, що 

доводить їх чисельність до тисячі, а сортів 

культурних троянд більш ніж 10 тисяч.  

А які ж ознаки об’єднують в один рід таку 

кількість нижчих таксонів? Вони невигадливі. 

По-перше, життєві форми усіх шипшин – кущі зі 

стеблами, вкритими шипами, нерідко з 

домішкою голчастих шипиків (інколи колюча 

атрибутика відсутня). Листки на пагонах чергові, 

непарноперисті, з 5 або 7 листочків. По-друге, 

квітки оточені приквітками, мають  

5 чашолистків і 5 пелюсток від білих до 

сургучно-червоних і рідко жовтих. Тичинки 

численні. Плодолистиків багато, вони вільно сидять на дні увігнутого квітколожа – гіпантія. 

По-третє, плоди – однонасінні, листянки, схожі на горішки, які містяться на внутрішній стінці 

розрослого, соковитого і досить різноманітно забарвленого квітколожа, яке і називають у 

побуті саме плодом (якщо ж більш до істини, то несправжнім плодом). 

Практичне значення шипшини різноманітне і різнопланове. Її використовують як 

вітамінозну, харчову, лікарську, ефіроолійну, декоративну рослину. Проте особливий наголос 

ми зробимо на несправжніх плодах, які виявилися не тільки носіями солей калію, кальцію, 

магнію, заліза, фосфору, органічних кислот, цукрів, фітонцидів, ефірних олій, але і справжнім 

джерелом вітамінів В2, Р, К, Е, каротину, а особливо – вітаміну С. 

Ще не знайдено природного джерела більш багатого на аскорбінову кислоту (вітамін С), 

ніж плоди шипшини. Цю життєдайну органічну сполуку вони містять у межах 2–4 %, що 

удесятеро перебільшує показники ягід чорної смородини і у сотню разів – плодів лимона. Є 

серед шипшин і свої рекордсмени – шипшина Беггера (17,8 % аскорбінки накопичується в 

плодах) і свої аутсайдери – шипшина собача (вітаміну С у плодах 0,5–1,2 %). Практик на 
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порада для збирачів дарунків природи: у високовітамінних видів чашолистки, як правило, 

стоять торчма, а у низьковітамінних – опущені і тиснуться до стінок квітколожа. 

Переважна більшість видів шипшин зростають великими заростями, які виникають 

наступним чином. Молоді пагони, які починають унизу дерев’яніти, хиляться своєю 

верхівкою, утворюючи чималі дуги, до землі. На верхньому боці таких дуг у наступному році 

з’являються коротенькі гілочки з квітами, а також довгі пагони, що нахиляються так само, як і 

перші. Крім цього, щорічно з грунту випинається багато нових шипоносіїв, які, 

переплітаючись один з одним, утворюють непролазні зарості. Ось чому шипшина – ідеальний 

матеріал для створення надійного живоплоту. 

Завдяки посухостійкості і здатності до паросткового поновлення, добре розвиненій 

кореневій системі, шипшини ціняться також у протиерозійних і захисних насадженнях. А для 

декоративного садівництва шипшина – найкраща підщепа для вегетативного розмноження і 

вирощування садивного матеріалу культивованих сортів троянд.  

У ботанічному саду університету зростає 6 

видів шипшин.  

Шипшина багатоквіткова (Rosa multiflora 

Trunb.) – декоративна лазяча рослина родом з 

Японії. Квітки дрібні, 2–2,5 см у діаметрі, білі, 

звичайно напівмахрові, у багатоквіткових 

пірамідальних суцвіттях. Квітконіжки короткі, 

до 1,5 см завдовжки. Плоди дрібні, кулясті, 

червоні. 

Швидкозростаючий кущ до 4 м заввишки. 

Виткі форми використовуються для озеленення 

огорож, стін і декоративного оздоблення різних 

споруд. 

Шипшина зморшкувата (Rоsa rugosa 

Thunb.) – прибулиця з Далекого Сходу. 

Гіллястий кущ до 1,2 м заввишки, з вкритими 

чисельними гострими шипами-пагонами. 

Квітконосні гілочки рясно усіяні залозистими 

щетинками. Листочки виразно зморшкуваі. 

Квітки великі, до 6–8 см у діаметрі, карміново-

рожеві, вельми запашні. Плоди сплюснуто-кулясті, м’ясисті, темно-оранжевіві або червоні. 

Рослина дуже декоративна. Користується попитом у працівників садово-паркової справи. 

У Закарпатті трапляються здичавілі зарості. 

Шипшина корична (Rosa cinnamomea L.) – зростає на Поліссі майже повсюдно по 

чагарниках, у лісах, рідше на луках. Це не дуже високий кущ (до 1,5 м заввишки) з 

гачкуватозігнутими і прямими шипами на коричневих гілках. Листки зверху темно-зелені, 

голі, зісподу волосистосизі. Квітки блідо-пурпурові або рожеві, до 5 см у діаметрі, сидять на 

коротких ніжках. Плоди кулясті, сплюснуті, гладеньки, червоні, з м’ясистою м’якоттю і 

найвищою вітамінною активністю. 

Цей вид шипшини часто використовують в озелененні і як гарний вітамінонагромаджувач – 

для виробництва лікувальних препаратів, концентрованих соків, варення, джемів, пастили, 

пюре, повидла. 

Шипшина яблунева (Rosa pomifera Herrm.) – кущ до 1,5 м заввишки, з прямостоячими 

пагонами, озброєними прямими шилоподібними шипами. Листки крупні, 8–9 см завдовжки. 

Квітки рожево-червоні, запашні. Чашолистки з довгими додатками, які після цвітіння 

підносяться вгору і сходяться. Плоди порівняно великі, округлі, пурпурові, залозисто-

щетинисті, звисають мов яблучка. Дикоросло шипшина яблунева зустрічається майже по всій 
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Україні в чагарникових заростях на узліссях, у рідколіссі, на урвищах та вздовж лісових 

струмків. Дуже поліморфний вид. 

За вмістом вітаміну С ця шипшина посідає одне з перших місць серед інших видів. 

Шипшина собача (Rosa canina L.) – звичайна в Україні рослина. Зростає кущем до 2,5 м 

заввишки, на гілках якого попарно або одиночно сидять міцні, серпоподібнозігнуті, з 

широкою основою шипи. Листки 8–10 см завдовжки, з 5–7 гостропилчастих, з обох боків 

цілком голих листочків. Віночок зазвичай блідо-рожевий, зрідка білий або яскраво-рожевий. 

Чашолистки широколанцетні, зверху голі або розсіяно-волосисті, після цвітіння спрямовані 

донизу. Плоди округлі або овальні, червоні, гладенькі. 

Росте на схилах, вздовж доріг, на пустирях. Рослина дуже мінлива. 

Сира маса плодів містить цукор, пектин, фарбники, вітамін С, а також азотисті та дубильні 

речовини. Молоді рослини – краща підщепа для садових сортів троянди. Шипшину собачу 

нерідко використовують у групових посадках і живоплотах. 

Шипшина червонолиста [Rosa rubrifolia Vill. (R. glauca Pourr.)] – кущ до 3 м заввишки з 

тонкими стеблами. Шипи прямі або злегка зігнуті, на квітконосних пагонах вони дрібні або 

відсутні. Непарноперисті листки пурпурово-фіолетові або синьо-зелені, складаються з 7 або 9 

простозубчастих, зісподу гладеньких листочків. Квітконіжки голі. Квітки до 3–5 см у діаметрі, 

з рожевими пелюстками, коротшими за чашолистки. Плоди дрібні, округлі, до 1,5 см 

завдовжки, червоно-вишневого кольору. 

Швидкозростаюча і маловимоглива до життєвих умов рослина. Рекомендується для 

створення груп, насаджень на узліссях, живоплоту. Використовується як підщепа для 

розмноження троянд. 

Рід черемха (Padus) нараховує близько 20 представників. В Україні зростає 8, з яких 

дикоросло поширений лише один вид, решта – інтродуценти з Північної Америки або 

Далекого Сходу і які, як правило, вирощуються в культурі. 

У народі люблять черемху. Вже на початку квітня, мов змагаючись з вільхою, тополею, 

вербою і березою, вона поспішає розфарбувати узлісся зеленим сяйвом тендітних листочків. 

А слідом за ними з’являються на світ невигадливі китиці її білосніжних з п’янким ароматом 

квітів. 

Черемха не тільки об’єкт сприймання краси оточуючого світу й інструмент поетичного 

настрою, але і справжня «аптека». Її листя, особливо розтерте, виділяють фітонциди, які 

вбивають хвороботворних бактерій. Духмяність квітів сильна і дещо п’янка, завдяки тим 

самим летким ароматичним речовинам, що очищають повітря від мікробів. Від фітонцидів 

гинуть мухи, комарі, ґедзі і навіть кліщі. 

Плоди рослин є визнаним засобом для закріплення шлунка, а їхня водна настоянка – 
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непогане дезинфікуюче і освіжаюче полоскання для порожнини рота. Але слід пам’ятати: 

кора черемхи – отруйна. 

Майстрам-деревообробникам добре відомо, як багато корисного утаємничує в собі 

деревина черемхи. Вона щільна, дуже в’язка, відмінно згинається і добре полірується. З неї 

виготовляють різні столярні, токарні і різьблені сувенірні вироби, а з тонких прутів плетуть 

кошики для фруктів та інші подібні речі. 

Дерева черемхи – захисники водойм, закріплювачі берегів. Зростаючи звичайно біля річок 

і рівчаків, рослина не страждає від затоплення, пом’якшує руйнівну силу паводків, стримує 

розмивання русел і якомога запобігає обвалам берегів. Поряд с цим черемха непогано росте і 

на сипких пісках. Будучи засипаною, вона утворює додаткові корені і знову підводиться над 

піском.  

За якими ж ознаками ідентифікується черемха? Відповідь не обтяжить уяву. 

Це дерево або кущ з простими листками, у бруньках уздовж загорнутими. Квітки 

двостатеві, дрібні, білі, зібрані у китиці, які з’являються після листків з минулорічних бруньок 

у квітні–травні. Тичинок 15–20, маточка одна. Плід – соковита кістянка з округлою кісточкою. 

У колекції ботсаду є 3 види черемхи. 

Черемха звичайна (Padus avium Mill.) – наша рідна і єдина вітчизняна представниця 

шанованого роду, яка опанувала вогкі місця у чагарниках і лісах Полісся і Лісостепу. За 

декоративну вроду, користь це дерево (до 10 м заввишки) розводять у садах, доглядають у 

палісадниках, висаджують уздовж доріг. 

Суцвіття густі, пониклі, до 15 см завдовжки, з дрібними, білими, пахучими квітками. 

Плоди кулясті, без залишків чашечки, до 8 мм у діаметрі, чорні, блискучі, солодкі, терпкі на 

смак. Населення часто використовує плоди для їжі. Із сушених плодів варять кисіль, 

запарюють чай і навіть готують борошно, яке додають до житнього або пшеничного, через що 

хліб набуває приємного аромату. 

Черемха звичайна – цінна фітонцидна рослина і добрий медонос. 

Черемха пізня [Padus serotina (Ehrh.) Ag.] походить з Північної Америки. Це невисоке 

дерево до 5–8 м заввишки, спочатку з блискучою бурою, пізніше з темно-бурою, 
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ароматичною корою. Специфічний сильний запах відчувається при відшаруванні по камбію 

покривної тканини. Листки з черешками, вкритими залозками, видовжено-еліптичні, до 8–10 см 

завдовжки і до 5 см завширшки, загострені, майже шкірясті, зверху блискучі, зісподу яскраво-

зелені. Пелюстки дрібні, 3–4 мм завдовжки, білі, квітки без запаху. Дерево зацвітає на  

2 декади пізніше черемхи звичайної. Плоди із залишками чашечки біля основи, кулясті, чорні, 

до 10 мм у діаметрі, їстівні, гіркувато-солодкі. 

Як декоративну рослину висаджують у садах і парках. Розмножується краще насінням, що 

отримане безпосередньо після сбору. 

Черемха віргінськa [Padus virginiana(L.) Roem.] дико росте в лісах Північної Америки. 

Може бути до 15 м заввишки деревом або більш-менш розлогим кущем до 5 м заввишки. 

Стовбур вкритий дрібнолускатою чорною корою з неприємним запахом або без нього. Листки 

овальні або овально-ланцетні, тонкопилчасті по краю і загострені на кінці. Зверху вони 

яскраво-зелені, блискучі, зісподу світліші, а восени червоніють. Починає квітувати наприкінці 

квітня. Квітки білі, майже без запаху, зібрані у пониклих китицях. Плоди без залишків 

чашечки, кулясті, близько 8 мм у діаметрі, темно-червоні, їстівні. 

Рослина невибаглива до грунту, витримує посуху і досить низькі температури, добре 

почувається у затінених місцях. Можна використовувати для створення груп і в одиночних 

посадках. Бажано вводити у лісові культури, так як має цінну деревину, яка йде на 

виробництво меблів. 

Черемха Маака [Padus maackii (Rupr.) Kom.] – далекосхідна іноземка. Винятково красиве 

дерево до 15 м заввишки, з оригінальною світло-коричневою корою, яка відшаровується 

тонкими шовковистими стрічками. Білі духмяні медоносні квіти зібрані по 5–15 штук у китиці 

з 1–2 листочками при основі. Плоди чорні, до 5 мм у діаметрі, неїстівні. 

Саме цей вид черемхи І. В. Мічурін схрестив з кущовою вишнею і отримав гібрид 

«церападус» з кислувато-солодкуватою м’якоттю і гіркуватим присмаком. Гібрид придатний 

як підщепа і для подальшої селекційної роботи. 

Яблуня…Тільки-но чуємо або вимовляємо це слово, наша уява одразу малює розлоге, не 

дуже високе дерево, яке у травні виглядає суцільною рожевувато-білою кулею і від 

вітрувлаштовує рясний пелюсткопад, а в літньо-осінній період дивує щедрим урожаєм 

духмяних і соковитих яблук. Антонівка, білий налив, пепінка, ренет Симиренка, суслейпер… 

можна довго перелічувати добре відомі, а для когось і не дуже – сорти культурної яблуні. 

Дуже давно людина приручила якусь дикорослу кисличку і шляхом добору і відповідного 

догляду, а з часом і в результаті цілеспрямованого селекційного втручання, вивела більше 10 

тисяч сортів одомашненої яблуні.                    
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Черемха пізня 

 

Черемха звичайна 

Зараз у культурі нараховується 10–12 видів яблунь. Разом з дикорослими сестрами во-ни 

об’єднані в один рід яблуня (Malus). Їх представників порівняно небагато – близько 35. В 

Україні відомо кілька, серед яких і наша улюблениця яблуня домашня (Malus domestica 

Borkh.), але разом з інтродукованими видами кількість їх наближається до двох десятків. 

Що ж спільного між усіма рослинами з роду яблуня? Передусім – це листопадні дерева 

(дуже рідко кущі) з розлогою кроною висотою до 2,5–15 м, черговими, цілісними листками і 

прилистками, що рано опадають. Квітки двостатеві, білі, рожеві або червоні, у невеликих 

зонтико- або щиткоподібних суцвіттях. Оцвітина подвійна, чашолистків і пелюсток по 5. 

Тичинок 20–40. Стовпчиків 5, при основі зрослих. Плід несправжній – яблуко. Їх форма – 

кулеподібна, розмір – від горошини до 10 см у діаметрі та більше. 

Яблуні світлолюбні і вимагають родючих грунтів. Живуть до 100 років (дикорослі види – 

до 300 років), але недовговічні у разі близького залягання ґрунтових вод. Всі види – 

першорядні медоноси. Розмножуються насінням і вегетативно. Деревина у яблунь важка, 

щільна, міцна, легко ріжеться і добре полірується.  

В ботанічному саду зростає 9 видів яблуні. 

Яблуня ягідна [Malus baccata (L.) Bоrkh.] прийшла до нас з Далекого Сходу і стала 

культивуватися в садах і парках як декоративне, особливо під час цвітіння і в період 

плодоношення, дерево, що має низько розміщену широку крону і нерідко з піднятими догори 

верхівками розлогих пагонів. Існує ряд форм з плакучими гілками та махровими рожевими 

квітами. Квітконіжки короткі (1–3 см завдовжки), голі, чашечка не залишається при плодах. 

Стовпчики значно довші за тичинки. Плоди дрібні, не більше 10 мм у діаметрі, майже кулясті, 

жовті або червонуваті, їстівні, терпко-кислуваті. З них роблять компоти, варення тощо. 

Використовують в селекційній роботі при виведенні нових морозистійких дрібно-плодих 

сортів. Придатна для вуличних насаджень та паркових узлісь на фоні великих дерев. 

Яблуня сливолиста або яблуня китайка [Malus prunifolia (Willd.) Bоrkh] – дерево 

заввишки 3–10 м, має ширококулясту крону. Квітки до 4 см у діаметрі, квітконіжки 2,5–4 см 

завдовжки, при плодах голі. Чашолистки зрослися при основі в трубочку, довгозагострені, 

відігнуті, чашечка залишається при плодах. Пелюстки 15–20 мм завдовжки, в бутонах рожеві, 

розквітлі – білі. Тичинки з жовтими пиляками. Плоди дрібні, до 2 см у діаметрі, янтарно-жовті 

або червонуваті. Під назвою райських або китайських яблук використовують для варення, 

повидла. 

Широко культивують по всій Україні як плодове дерево. Цей вид та всі його гібридні 

форми беруть участь у селекційній роботі зі спрямованістю виведення морозостійких сортів 

яблуні. Саме цей вид І. В. Мічурін використав для створення десяти нових сортів яблунь, які і 

досі не втратили своїх смакових та морфо-фізіологічних показників. 
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Черемха Маака 

Яблуня домашня 

Яблуня пурпурова [Malus purpurea (Barb.) 

Rehd.] – вид, отриманий в Європі шляхом 

гібридизації у позаминулому столітті, увійшов у 

культуру. Поступово просувається із заходу на схід. 

Розлога ажурна з пурпуровими молодими і 

зеленими з пурпуровим відтінком листками 

створюють достатньо сприятливе естетичне 

враження. Квітки також приваблюють увагу 

оригінальним забарвленням: у бутонах вони темно-

бордові, розкриті – малинові. Плоди хоча і невеликі – 

до 1,8 см у діаметрі, проте красиві – темно-бордові з 

білим нальотом і яскраво-рожевою м’якоттю та ще 

й соковиті, приємні на смак. 

Дерево морозо- і посуховитривале, придатне 

для пишнобарвних контрасних композицій – у 

групах, на узліссях, а також для оформлення алей. 

Яблуня Саржента (Malus sargentii Rehd.) – 

родом із Японії. Інтродукована наприкінці 

позаминулого століття виключно з метою декора-

тивного урізноманітнення штучних насаджень. У 

наших краях це чи не єдиний серед яблунь вид, який завжди зростає низьким густим кущем 

до 2 м заввишки і захищається від посягань колючими гілками. У першій декаді травня 

привертає увагу своїм молочно-білим убранням, а восени – красивим забарвленням листя і 

рясним урожаєм жовтих з темно-червоним рум’янцем плодів. Дарма, що яблучка дрібні, 

гірко-кислі та терпкі. 

Рослина стійка до несприятливих екологічних 

умов. Враховуючи її декоративність і легкість 

розмноження кореневими паростками, можна 

нагально рекомендувати озеленювачам не цуратися 

цього напрочуд декоративного куща. 

Яблуня Зібольда [Malus sieboldii (Rgl.) Rehd.] – 

далекосхідний інтродуцент, як правило, культивують 

низькорослу форму, яка більш декоративна. Має 

колючки на пагонах і листки різноманітних обрисів. 

Квітки білі, до 2,5 см у діаметрі, духмяні. Плоди 

досить дрібні, жовтувато-коричневі або червоні з 

жовто-білою соковитою, але терпкою м’якоттю. 

Рослина невимоглива до умов зростання. 

Ціниться за рясне цвітіння. Заслуговує уваги в декоративному садівництві. Може бути 

використана як карликова підщепа. 

Яблуня маньчжурська [Malus mandshurica (Maxim.) Kom.] – інтродуцент. Її батьківщина 

– Далекий Схід. Зростає деревом до 10 м заввишки з темно-бурою і розлогою кроною. У 

суцвіттях налічується 4–8 білих запашних квітів. Яблучка дрібні, до 1 см у діам., червонуваті 

або жовті, гірко-кислі. Упродовж всієї зими висять на дереві. 

Посухостійка і досить зимостійка порода. Розмножується насінням і кореневими 

паростками, добре переносить стрижку. Може використовуватись як декоративне дерево у 

створенні живоплоту і як матеріал для гібридизації. 
Яблуня Недзведцького (Malus niedzwetzkyana Dieck) дикоросло зустрічається у гірських 

лісах Тянь-Шаню. У культурі – одна з найдекоративніших яблунь. Має шатроподібну крону і 
стовбур з бурувато-червоною корою. Пагони – темно-пурпурові, листки темно-зелені з 
червонуватим відтінком, іноді фіолетово-червоні. У квітні-травні з’являються ошатні 
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Яблуня ягідна 

Яблуня сливолиста 

інтенсивно-рожеві або пурпурові квітки до 4 см у діаметрі, зібрані у зонтикоподібні китиці. 
Плоди дрібні, овальної форми, фіолетово-пурпурові із сизим восковим нальотом і рожево-
пурпуровою м’якоттю.   

Рослина морозо- і посуховитривала. Дуже 
цінна для мальовничого оформлення у поєднанні 
з групами дерев і кущів, які виразно виділяються 
на тлі її червонуватої крони. 

Яблуня лісова (кислиця) [Malus silvestris (L.) 
Mill] – одна з родоначальниць домашньої яблуні. 
Це європейсько-азійське дерево з центром свого 
поширення у південно-східній Європі. Має 
розлогу шатроподібну крону з колючими гілками 
і стовбур із сірою корою, яка розтріскується і 
відшаровується у вигляді лусок. Після 
розпускання листя з’являються білі або 
рожевуваті квітки, об’єднані у щитках по 5–6 
штук. Яблучка невеликі, 2–2,5 см у діаметрі, 

жовто-зелені, іноді з рум’янцем, надто кислі. Проте придатні для варення, желе, повидла і 
компоту. Між іншим, з листків кислиці можна запарювати духмяний чай. 

Завдяки своїй морозостійкості цю яблуню використовують у селекційній роботі для 
виведення нових сортів та як підщепу для культурних високостовбурних сортів. 

Рід груша (Pyrus) об’єднує близько 60 видів 
світової флори, поширених, головним чином, в 
Європі. Це світлолюбні дерева, що зростають, 
переважно, в гірських лісах. Дуже добре 
почуваються на глибоких і рихлих, багатих на 
перегній, супіщаних грунтах. Страждають від 
перезволоження. Миряться з умовами міста. 
Крона формується природним шляхом, тому під 
час вирощування особливу увагу приділяють 
лише формуванню штамба. Культурні сорти 
розмножуються щепленням. Застосовують при 
створенні груп, узлісся і в одиночних посадках. 
Квітування груші – надзвичайно красиве 
видовище, особливо коли чимала група дерев мов 
огорнуті білою запашною хмарою. 
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Яблуня Зібольда 

Яблуня маньчжурська 

В ботанічному саду груша презентована двома видами. 

Груша звичайна (Pyrus communis L.) – одна з родоначальниць культурних сортів, які 

були виведені у період неоліту з диких видів. Про неї згадує ще Гомер. А в Стародавньому 

Китаї груша була символом довговічності, бо доживає до 200–250 років. 

Стовбур цієї груші прямий, до 20 м заввишки, вкритий сірою, тріщинуватою корою. 

Молоді листки густоповстистоопушені, пізніше голі. Старі – зверху глянцюваті, темно-зелені, 

зісподу – світло-зелені. При висиханні швидко чорніють. Білуваті квітки досить великі (майже 

3 см у діаметрі), на довгих квітко-ніжках, зібрані по 6–12 у щиткоподібні суцвіття. У квітці 5 

стовпчиків, оточених нектарним диском, і багато тичинок з червоними пиляками. Маточки 

визрівають раніше тичинок. Перехресне запилення виконують бджоли, які конче потрібні 

груші. Плід несправжній, через те, що утворений квітколожем. Непоказний на вигляд і 

терпкий на смак. З сушених «грушок» варять компоти, їх додають до повидла, джемів, 

варення для надання продуктам пікантної терпкості 

та своєрідного аромату. 

Навряд чи знайдеться у наших лісах порода, яка б 

так високо цінилася у столярній, токарній і граверній 

справі. Рушничні приклади, креслярські приладдя, 

деталі музичних інструментів і ткацьких верстатів 

виготовляють із щільної дрібношаруватої черво-

нуватої деревини. У гравюрі вона «утримує» 

найдрібніші деталі рисунка і витримує великий 

тираж відбитків. 

Садівники прищеплюють на грушу звичайну 

культурні сорти, що дозволяє отримувати непогані 

врожаї і підтримати гідне реноме цієї «дички».  

Груша усурійська (Pyrus ussuriensis Maxim.) родом з Далекого Сходу. Майже півтора 

століття культивується в садах майже по всій Україні. Це колюче дерево до 12 м заввишки з 

правильною кулеподібною густою кроною. Кора на гілках майже чорна, блискуча. Листки 

округлі, на верхівці загострені, зверху голі, блискучі, зісподу злегка опушені. Квітки 3–4 см у 

діам., білі, запашні, у багатоквіткових щитках. Плоди на коротких ніжках, майже кулясті, до  

5 см у діаметрі, зеленувато-жовті або брудно-зелені, нерідко з червонуватими плямами, з 

товстою шкіркою і великою кількістю кам’янистих клітин у м’якоті. За формою та розміром, а 

також забарвленням і смаком дуже варіюють. Плоди жорсткі та терпкі, але, пролежавши 

місяців два-три, стають соковитими і смачними. Вживають їх як свіжими, так і сушеними, 

квашеними, зброджуваними. 
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Яблуня Недзведцького 

Рослина виключно зимостійка і посуховитривала. Може використовуватись у зеленому 

будівництві як цінна декоративна порода. Завдяки витривалості застосовують як підщепу для 

культурних сортів. 

Рід слива (Prunus ) налічує 38 видів світової флори. Основний ареал – Євразія. Рослини 

таксону – дерева або кущі, іноді з колючими гілочками. Листки чергові, цілісні. Квітки 

поодинокі або в пучках. Чашолистків і білих пелюсток по 5. Тичинок багато, маточка одна. 

Плід – кістянка. Їстівні, вживають свіжими, а також використовують у різних галузях харчової 

промисловості і лікеро-горільчаному виробництві. Сливові варення, повидло, компоти, киселі, 

мармелад, цукати, пастила, соки, вино, наливки та інші вироби відзначаються високими 

смаковими та дієтичними властивостями і тонким приємним ароматом. 

У народній медицині різні види слив здавна використовуються як лікувальний засіб при 

багатьох недугах. 

Кожний представник роду має своє декоративне і фітомеліоративне значення. 

У ботанічному саду доглядається 4 види роду слива. 

Слива садова (Prunus domestica L.). Звідки походить – невідомо, але в Україні її 

вирощують у багатьох культурних сортах здавна. Гілки без колючок, листки еліптичні, 

розміром 4–10 х 2–6 см, зісподу волосистоопушені. Квітки зеленкувато-білі. Плоди різного 

розміру, видовжені, висячі, темно-сині, червонуваті, жовті, зелені, із сизим восковим 

нальотом. Кісточка сплюснута, з гострими кінцями. 

Чудове фруктове і декоративне дерево.                                       

Слива розлога, алича (Prunus divaricata Ledeb.) з Євразійським природним ареалом. В 

Україні здавна розводять як плодову культуру. Зростає кущем або невисоким деревом до 6 м 

заввишки, з голими але колючими вкороченими пагонами. Листки зверху темно-зелені, голі, 

зісподу світліші й опушені па жилках, восени – лимонно-жовті. Одночасно з появою листя, 

або трохи раніше рослина наче снігом вкривається білими квітами. Плоди до 3 см у діаметрі, 

округлі, жовті, ясно-червоні, темно-вишневі або майже чорні з легкою поволокою. Містять 

цукор, кислоти, пектинові речовини, вітамін С, каротин, мініральні солі. Цінна плодоягідна 

культура. 
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Груша звичайна 

Рослину нерідко використовують для 

озеленення. Дуже декоративна червонолиста 

форма аличи, яку висаджують невеликими 

групами для контрастних поєднань у садово-

паркових насадженнях. Використовують аличу і 

як підщепу для слив, персиків, абрикосів та 

інших близьких сливових родичів. 

Слива колюча, терен колючий (Prunus 

spinosa L.) з широким природним ареалом. 

Рослина зростає в Європі, Азії і в Північній 

Африці. З давніх часів відома в Україні під 

назвою терен. 

Це гіллястий і досить високий кущ (до 2–4 м 

заввишки) або невелике деревце з численними 

колючками. Овальні листки темно-зелені, 

матові, шкірясті. Квітки одиночні, білі, до 2 см у 

діаметрі, навесні густо вкривають пагони. 

Чорно-сині з восковим нальотом кістянки мають 

зеленувату, терпку, кисло-солодку м’якоть, яка 

погано відокремлюється від кісточки. Свіжі 

плоди майже неїстівні. Їх вживають після 

промерзання. Листки також можна використо-

вувати для заварювання вітамінного чаю. 

Терен колючий дає багато кореневих паростків і утворює майже непролазні зарості. Тому 

з нього формують надійний живопліт. Можна використовувати його також для укріплення 

ярів і балок. Садівники прищеплюють на терен персики та сливи з метою отримання 

карликових форм цих культур. 

Слива карликова (Prunus pumila Jackob) – нещодавно (1996 р.) виведена з цілеспря-

мованою метою німецьким селекціонером Гельмутом Якобом. Використовують у практиці 

садівництва як карликову клонову підщепу для кісточкових культур з підродини сливові: 

абрикос, персик, нектарин, слива, алича. 

Рослина всебічно пристосована до місцевих кліматичних умов, має декоративну при-

вабливість і тому може бути рекомендована для зеленбуду, а також як плодоягідна культура з 

досить прийнятними смаковими якостями плодів. 

Рід вишня ( Cerasus ) обіймає майже півсотні представників світової флори. В Україні 

крім своїх «рідних», вирощуються й інтродуковані види. Це дерева або кущі з цілісними 

листками, у бруньках складених уздовж. Квітки в зонтико- або китецеподібних суцвіттях або 

по одній, чи парами. Елементів подвійної оцвітини по 5. Тичинок багато, маточка одна. Плід – 

соковита гладенька кістянка. 

В ботанічному саду зростає 3 представника роду. 

Вишня звичайна (Cerasus vulgaris Mill.) – обов’язковий представник наших садів. 

Розквітлі дерева – символ весни. Походить з Балканського півострова. Листки зовсім голі, 

блискучі, без залозок на черешках. Квітконіжки з одним або декількома зеленими листочками. 

Плоди темно-червоні, стиглі – майже чорні, кисло-солодкі. Вживають у свіжому, сухому і 

консервованому вигляді. З них виготовляють варення, компоти, киселі, желе, сиропи, 

настойки, вино. 

Вишню звичайну широко культивують в багатьох сортах по всій країні. 

Вишня повстиста [Cerasus tomentosa (Thunb.) Wall.] у природних умовах поширена в 

Гімалаях, Китаї та Японії. Це кущ, іноді невелике деревце з повстистоопушеними пагона-ми і 

сіро-бурою корою, яка легко відшаровується. Листки за формою від широкоеліптичних до 

оберненояйцеподібних, на верхівці раптово загострені, до 3–5 см завдовжки, зверху сірувато-
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Слива розлога, алича 

зелені, зісподу коричневато-сірі, повстисті. Восени одні листки стають світло-жовтими, інші – 

червоними. Здається, наче кущі охоплені полум’ям. Квітки яскраво-рожеві, їх діаметр  

1,5–2 см, розміщені на пагоні поодиноко або парами. Кулеподібні шарлахово-червоні плоди 

злегка опушені, мають приємно освіжаючий кисло-солодкий смак. 

Дуже декоративна рослина та ще і рясно плодоносить, за що і ціниться. Використовується 

у зеленому будівництві як у групових, так і одиноких посадках. Вирощують також як 

фруктову рослину. 

Черешня [Cerasus avium (L.) Moench] – представник роду вишня з власною уніномі-

нальною назвою є в Україні досить поширеним фруктовим дереввом. Зону природного 

зростання визначити майже неможливо, так як упродовж століть це дерево штучно 

вирощувалось у садах, а його насіння повсюдно розносилися птахами (ось чому в перекладі з 

латині назва цієї рослини – вишня пташина). 

Черешня – струнке дерево заввишки до 10–20 м з прямим, як правило, і довгим стовбуром 

з гладенькою корою, яка з віком лущиться впоперек тонкими смужками. Листки зісподу трохи 

пухнасті, з двома червонуватими залозками на черешку при основі пластинки. Квітконіжка 

без зелених листочків. Білі квіти зібрані у малоквіткові зонтики. Плоди кулясті, солодкі, 

смачні, темно-червоні, бувають жовті. У диких черешень кістянки дрібніші, а на смак 

гіркуваті і навіть неїстівні. 

Розводять у багатьох сортах. 

Рід абрикос (Armeniaca ) невеликий, налічує близько 10 видів. Проте практичне значення 

має лише один вид, який набув поширення ще на початку нашої ери. 

Абрикос звичайний(Armeniaca vulgaris Lam.) зростає у горах Середньої Азії та Китаю, де 

утворює великі лісові масиви. Квітуючі дерева на фоні гір – поетичний символ цих місць. 

Звідти абрикос поширився через Іран і Закавказзя далі на захід. Перше згадуваня про цю 

культуру на території нашої країни відноситься до часів Богдана Хмельницького. 

Абрикос – дерево до 6–8 м заввишки, іноді з колючими гілками. Білі або рожевуваті квіти 

розпускаються до появи листків. Плід – соковито-м’ясиста кістянка, жовта, оранжева, з 

рум’янцем або без нього, голі або з бархатисто-опушеною поверхнею. Ребриста кісточка 



   

59 

 

Слива карликова 

Вишня звичайна 

вільно відокремлюється вяд м’якоті. Відомо багато сортів, які різняться за цукристістю, 

ароматом, часом визрівання, розмірами і забарвленням плодів. Всі вони містять велику 

кількість різних вітамінів, пектин, легку клітковину, багато калію, а також залізо, срібло. У 

сушених плодах (куразі, урюку) концентрація корисних речовин збільшується у 5–6 разів. У 

медицині плоди використовують для регуляції роботи шлунково-кишкового тракту, при 

захворюваннях серцево-судинної системи, печінки, нирок.   

Будучи не вельми морозостійким деревом, 

селекціонери, при виведенні нових сортів 

абрикоса, не залишають поза увагою і таку 

«слабкість» дерева, як чутливість рослини до 

низьких температур. Успіхи у цій роботі наочні: 

за останні десятиріччя абрикос успішно 

просунувся на північ України. У зоні Полісся ця 

культура вже стала звичайною. Її вирощують у 

садах, а також використовують для полезахис-

них смуг і як декоративну рослину. 

Наступну родину – горіхові (Juglandaceae)  

презентує  типовий рід з відповідною назвою – 

горіх (Juglans). В усьому світі систематики  

виявили чотири десятки видів, серед яких з 

давніх пір в Україні зростає три представника, 

якими у тій чи іншій мірі опікується людина. Останнім часом видове різноманіття роду 

поповнилося ще вісімкою оригінальних і значущих представників. Декотрі – є і в нашому 

ботсаду. Проте перше місце за своєю роллю у житті людини безперечно займає горіх 

волоський (грецький). Кілька слів про нього, але із зауваженням – подібні «дифірамби» 

заслуговують і всі інші його «брати». 
Про горіх добре слово скаже будь-хто. Вегетаріанець відзначить багатство білка (його в 

середньому 16 %). Прихильник змішаного хачування зауважить, що кілограм грецьких горіхів 
замінить йому подвійну кількість білого хліба плюс кілограм яловичини. Червонодеревник 
обов’язково згадає деревину рідкісної краси, кондитер – дуже смачну горіхову олію, а також 
макуху, яку незручно навіть так називати, тому що це майже справжня халва. Лікар порадить 
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Вишя повстиста 

вживати горіхи при виснаженні та стомленні, після хвороби і пологів, для нормалізації 
шлункової секреції, так як 60 % ніжної рослинної олії, плюс мінеральні солі, вітаміни – це 
енергетично потужний відновник здоров’я. 

Морфологічні ознаки усіх видових таксонів роду наступні. 
Усі горіхи – однодомні дерева з черговими, непарноперистими листками без при листків. 

Тичинкові квітки з 5–6-лопатевою оцвітиною і 8–40 тичинками, зібрані у повислих сережках, 
що розвиваються на торішніх гілках. Маточкові квітки верхівкові, поодинокі або по 2–3. 
Лопаті приймочки товсті, торочкуваті. Плід – велика несправжня кістянка, з м’ясистим 
зовнішнім і дерев’янистим внутрішнім шаром оплодня.   

Горіх волоський, горіх грецький (Juglans regia L.) культивується на територіїї України з 
Х–ХІ століття. Прийшов до нас з Балкан – давньої Греції і Валахії (тепер Румунії), хоча не 
факт, бо територія природного поширення – Середня Азія. 

У поважному віці, а живе цей горіх до 300–400 років, це високе і могутнє дерево до 35 м 
заввишки з шатроподібною, розлогою кроною, яка добре «фільтрує» повітря і насичує його 
фітонцидами. Складні листки з 5–7 (11) листочками, з яких верхній найбільший. При 
розтиранні з приємним характерним запахом. 

Зрілий плід – кістянка, який у побуті ми називаємо горіхом, містить у ядрі різноманітні 
органічні та мінеральні сполуки у такому співвідношенні, що майже повністю відповідають 
харчовим нормативам людини. Але яка досада – найпріоритетнішого вітаміна С в насінині – 
жалюгідно мало. Проте в зеленому, ще м’кому плоді аскорбінової кислоти до 3 %! Це у 5 
разів більше, ніж у ягодах чорної смородини. Тому знавці рекомендують варити із зелених 
плодів компоти і варення, а краще – перетерти незрілі плоди з цукром і зберегти нечуване 
аскорбінове багатство. 

Високо ціниться горіх грецький у садово-паркових культурах як довговічна, фітонцидна, 
пилофільтруюча і газопоглинаюча порода. Рекомендується для поодиноких, групових і 
алейних насаджень, обсадки доріг тощо. 

Горіх сірий (Jglans cinerea L.) – гість з Північної Америки. Після інтродукції в Європі, яка 
сталася у ХVІІ столітті, цей горіх благополучно дістався України. Вже повних два століття він 
благоденствує на теренах країни, успішно конкуруючи у зеленому будівництві з іншими 
породами. 
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Абрикос звичайний 

Стовбур рослини прямий, високий, до 20 

м заввишки, з темно-сірою корою. Молоді 

пагони залозистоопушені, червоно-бурі. 

Листки 50–70 см завдовжки, з 7–11 парами 

довгасто-ланцетних, гостропилчастих, з обох 

боків опушених листочків. Плоди звисають по 

3–6 штук на спільному черешкові і вже 

зрілими обпадають разом з жовто-зеленим, 

липким, опушеним оплоднем. 

Горіх сірий витривалий щодо морозів, але 

любить світлий, вологий і родючий грунт. За 

життєві блага віддячує швидким зростанням, 

красивою текстурою легкої але твердої дере-

вини, жирним ядром горіхів (олії до 64 %). 

Горіх маньчжурський (Juglans mand-

shurica Maxim.) в Ураїні з’явився приблизно 

100 років тому. Його батьківщина – Далекий 

Схід, Північний Китай. Дуже привередливий 

гість любить вологий родючий грунт і сонце, 

проте загартований – не боїться морозів. 

Дерево справляє приємне враження. 

Високе (до 25 м заввишки), з рихлою 

шатроподібною кроною до 15 м у діаметрі і 

темно-сірою корою. Молоді пагони сірувато- 

або жовтувато-бурі, з сочевичками, густоо-

пушені. Листки сягають 80–100 см у довжину, 

розміщуючи по 8–10 пар довгасто-еліптичних, 

гостропилчастих, зверху голих або опушених 

лише по середній жилці листочків. Тичинкові квітки зібрані у довгі багатоквіткові сережки, а 

жіночі – знаходяться у китицях на верхівці пагонів по 3–10. Товста зелена оболонка плоду 

після засихання відпадає, оголюючи тверду, зморшкувату, темно-буру, з 6–8 поздовжніми 

гоструватими ребрами шкаралупу. «Горіхи» містять до 68 % олії, яка, головним чином, йде на 

технічні потреби. 

Тверда, міцна і гарна деревина використовується на столярні та токарні вироби, для 

виготовлення фанери. 

Розводять в парках, скверах і по лісах. 

Горіх Зібольда (Juglans sieboldiana Maxim.) також далекосхідний прибулець зі своїми 

екологічними «примхами»: подавай йому багатий і глибокий грунт, щоб і води було вдосталь, 

а головне – не затуляйте йому сонце. При задоволенні усіх цих умов, рослина віддячує за 

увагу і приязність декоративною пишністю пальмоподібної крони, рясністю продукуючого 

фітонциди й антибіотики зеленого вбрання, місткими на олію плодами, легкою і, водночас, 

міцною, з гарною текстурою, деревинок, а також багатою на дубильні речовини і барвники 

корою. 

За морфологічною будовою вегетативних і репродуктивних органів від свого «земляка» 

горіха маньчжурського мало чим відрізняється. Щоправда, «горіхів» на китиці у горіза 

Зібольда удвічі більше (до 16 штук). 

В Україні цей горіх використовують у лісових культурах як швидкорослу породу, а в 

парках – для створення оригінальних деревних композицій. 

Горіх чорний (Juglans nigra L.) дістався України 200 років тому з Північної Америки. 

Уподобався лісівникам і садівникам за декоративну вроду, швидкість зростання, не дуже 

високу вимогливість до умов життя, довговічністю, цінною деревиною. 
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Горіх волоський 

Горіх сірий 

У змужнілому віці, а доживає цей горіх до 

трьох століть, в оточенні інших дерев, його 

міцний стовбур дивує своєю стрункістю і 

висотою (до 30 і навіть 40 м заввишки) і 

могутньою кореневою системою стержневого 

типу. На просторі – стовбур значно коротший, 

який завершується широкорозставленою кроною. 

Чергові листки довжиною до 50 см складені з 

15–23 листочків, найкрупніші з яких знаходяться 

в середній частині. Чоловічі квіти у повислих 

сережках, жіночі – зібрані разом по 2–3 на кінці 

пагона. Округлі плоди визрівають у кінці жовтня 

і впрдовж листопада усі опиняються долі. 

Зовнішній шар їх оплодня коричнево-зелений, 

соковитий, а внутрішній – ніщо інше, як 

зморшкувата товста шкаралупа горіха. Ядро 

їстівне, зі специфічним ароматом і високим 

вмістом олії (до 70 %), яке застосовують при 

лікуванні шлункових захворювань. 

Для озеленення міст та інших населених 

пунктів, а також у лісівництві це одна з 

найліпших деревних порід, яка стійка до морозів 

і посухи. Цей горіх дає ще тверду, з гарним 

рисунком коричневу деревину, з якої 

виготовляють коштовні меблі та музичні 

інструменти. 

Розмножується насінням з обов’язковою 6-

місячною стратифікацією. А для горіха 

грецького його «брат» – горіх чорний – найкраща підщепа. 

До родини горіхових належить цікавий рід карія (Carya). Карл Лінней колись заніс ці 

рослини у рід горіх, але в кінці ХVІІІ століття ботаніки виокремили з цього таксону групу 

«горіхоподібних» дерев, у яких плід хоча і був несправжньою кістянкою, але мав і ряд 

відмінностей. Про близкість видів цього нового роду з власно родом горіх свідчить його назва 

карія, що з давньогрецької означає горіх. 

Кількість видів карії у світовій флорі невелика, усього 18. Майже всі вони великі дерева. 

Більшість представників уведені в 

культуру, бо мають смачні поживні плоди. 

На перший погляд, вони начебто ідентичні 

горіховим «горіхам», проте за будовою 

мають ін-дивідуальні ознаки. Так, 

зовнішня оболонка у карії репає звичайно 

на 4 стулки, оголюючи гладеньку кісточку, 

а у волоського «горіха» вона нерегулярно 

борозенчаста. Чоловічі суцвіття карії 

зібрані у пучки по 3–8 урізних видів, а у 

горіха – сережки поодинокі або звисають 

парою. Оцвітина у карій відсутня. Ті 4 

листочка, які можуть бути виявлені у 

жіночій квітці навколо гінецею, не є 

справжньою оцвітиною, це приквітники.   
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Горіх 

маньчжурський 

Горіх Зібольда 

У колекції ботсаду є два представники цього роду. 
Карія пекан [Carya pecan (Marsh.) Engl. et Graebn.] з Північної Америки. Опинилася в 

Європі у першій половині 17 століття, де і досі успішно зростає як декоративне дерево у садах 
і парках, а в останні часи – і як лісова культура. В Україні її успішно вирощують вже  
200 років. Має непарноперисті листки, які складаються з 11–17 довгасто-еліптичних 
листочків, по краю пилчасто-зубчастих. Плоди 4–5 см завдовжки, гладенькі, кутасті, зібрані 
гронами по 3–7 (10). Насіння їстівне, солодке, містить до 70,8 % жирної олії. 

Рослина недостатньо зимостійка, але має красиву яйцеподібну крону і тому слушна для 
озеленення алей та скверів. 

Карія біла [Carya alba (L.) Nutt.] теж північноамериканка. Дерево до 20–30 м заввишки. 
Листки непарноперисті, до 30 см завдовжки, з 5–7 довгасто-овальних листочків, по краю 

пилчастих. Плоди 3,5–5 см завдовжки, округлі, 
яйцеподібні, з товстим оплоднем. Насіння їстівне, 
містить до 70 % жирної олії. 

Красиве морозостійке і тіньовитривале 
декоративне дерево в алейних насадженнях. 
Перспективне у плодівництві. Розмножується 
насінням і щепленням.   

Птерокарія за порядком опису вченими була 
третім родом родини горіхових. Вперше з цими 
рослинами вони познайомилися у кінці ХVІІІ століття 
на Кавказі. В українській і російській ботанічній 
літературі увесь рід птерокарія іменують лапина (по 
грузинській назві дерева лапані). 
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Горіх чорний 

 
 

 

Рід лапина (Pterocarya) нараховує зараз 11 видів. В Україні розповсюдження набув один 

представник. Є він і в нашому ботанічному саду. Про нього і мова. 

Лапина крилоплода [Pterocarya pterocarpa (Michx.) Kunth] в Україні стала відома з 1886 

року, коли була інтродукована в дендропарк «Тростянець», що на Чернігівщині. 

Лапина – надзвичайно красиве і велике (до 30 м заввишки) дерево з добре розвинутою 

декоративною кроною. Має складні непарноперисті великі листки, максимальний розмір яких 

на літніх деревах може бути 75 х 45 см. Квітує у квітні – травні. Квіти зібрані у різностатеві 

сережки. У вересні жіночі суцвіття розростаються у завислі півметрові сережки. Плоди – 

кістянки з двома шкірястими напівпрозорими 

крилами, які ширші того ж самого плоду. Кожна 

китицеподібна сережка – це кілька десятків 

отаких крилатих чоток, мов понанизуваних на 

довгу матузку, що розхитуються з легким 

шарудінням над землею.   

Деревина лапини легша ніж деревина будь-

якої іншої листяної породи. Місцеве населення 

на батьківщині рослини роблять з неї багато 

речей, які використовують у побуті: ночви, 

підноси, скриньки, тару, вулики, споруджують 

сушарки для тютюну і навіть будинки. 

Горіх Зібольда 
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Карія 

пекан 

Але слід запам’ятати одну суттєву ваду лапини: її листя містять досить велику кількість 

рослинної отрути. Потрапивши у водойму, вони можуть спричинити «сп’яніння» риби. 

Завдяки сильно розвинутим горизонтальним кореням ця порода незамінна у стримуванні 

ерозійних процесів грунтів, особливо на берегах річок. Можна висаджувати дерева і у 

полезахисних смугах, уздовж доріг, а також у скверах, парках. 

Невеличка родина маслинкові (Elaeagnaceae) в Україні офіційно представлена лише 

чотирма видами, плюс ще кілька інтродукованих представнтків зростають під наглядом 

дендрологів у ботанічних садах. Всього ж у Північній півкулі нараховано близько 50 видів. 

Всім їм вистачило місця у 3-х родах. Ботанічний сад університету має у колекції три 

представника з двох родів. 

Рід обліпиха (Hippophaѐ) має всього 3 види, що зростають у помірних регіонах Європи й 

Азії. Але тільки один – набув поширення завдяки своїм неординарним корисним для людини 

властивостям. Інформація про нього наступна. 

Обліпиха крушиноподібна (Hippophaѐ rhamnoides L.) – кущ або невелике деревце до 5 м 

заввишки з невизначеною формою крони, яка утворена численими звивчастими гілками, 

вкритими сріблястими від лусочок і зірчастих волосків шпичаками. Листки лінійно-ланцетні, 

зверху зелені, зісподу бурувато-сріблясті. Рослина дводомна. Тичинкові квіти в коротких 

колосках і з чотирма тичинками, маточкові – поодинокі в пазухах листків. Плоди – жовті або 

оранжево-червоні овальні кістянки, які щільними групами густо обліпляють пагони, через що 

і виникла влучна назва рослини. Соковита м’якоть оплодня за смаком нагадує ананас, а за 

вмістом корисних речовин – це кладезь справжніх ФАР – вітамінів С, В, В2, Е, провітаміну А, 

фолієвої кислоти, а також жирної олії, відодомої як обліпихове масло – чудовий лікарський 

засіб з надзвичайно широким спектром дії. 

Обліпиху можна вирощувати практично у всіх зонах країни, але слід пам’ятати, що вона 

погано почуває себе на щільному глинистому грунті та не терпить застойної води. 

Найсприятливішими для неї є супіщані і піщані грунти. 

Обліпиха – cвітлолюбна рослина. Щоб забезпечити великий урожай і полегшити сбір 

плодів, треба зазделегідь формувати багатопагоновий низькоштамбовий кущ. Плодоносить 

рослина тільки на гілках минулорічного приросту і, враховуючи це, відповідним чином 

формується крона. 
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Карія  

біла 

Лапина крилоплода 

Розмножувати обліпиху можна насінням, кореневими паростками, зеленими або здере-

в’янілими живцями. 

Рід маслинка, лох (Elaeagnus) – найбагатіший в родині за видовим складом таксон. 

Нараховує більше 40 представників і лише деякі з них уведені в культуру. Це кущі або 

невеликі дерева з колючками. Мають дуже запашні двостатеві квіти з чотирилопатевою, 

всередині жовтою, а зовні сріблястою оцвітиною. Тичинок 4. 

Ботсад опікується двома видами роду. 

Маслинка вузьколиста (Elaeagnus angustifolius L.) – колюче деревце із сріблястими 

гілками і з ланцетними або лінійними також сріблястими листями. Квітки поодиноки або по 

2–3 у пазухах листків. Плоди – несправжні кістянки, округлояйцеподібні, із сріблясто-білим, 



   

67 

 

Обліпиха крушиноподібна 

солодкувато-борошнистим їстівним оплоднем, який містить до 60 % цукру. Рослина вельми 

жаростійка і посуховитривала, байдужа до міського загазованого повітря. При затрушуванні 

стовбура піском здатна швидко утворювати додаткові корені і тому може бути використана 

для закріплення берегів річок, рухомих пісків, крутосхилів. Цінна вона і в озелененні, 

особливо гарна у контрасних групах і стрижених живоплотах на фоні темно-зелених хвойних 

чи листяних дерев. Незамінна ця маслинка і в полезахисному лісоразведенні як узлісний 

чагарник. 

Маслинка багатоквіткова, гумі (Elaeagnus multiflora Thunb.) – кущ до 1,5 м заввишки, з 

цілокраїми довгастими листками, які зверху мають сріблясто-подібний наліт, а зісподу – шар 

темно-коричневих лусочок. 

Рослина невибаглива до умов зростання, вона стійка до хвороб і шкідників, дає високий 

урожай смачних плодів-кістянок. Зовні вони схожі на кизилові, але перевершують їх, 

вражаючи неповторною смаковою композицією, що водночас нагадує виноград, вишню, 

смородину й ананас. А ще вони справляють тонізуючу дію, покращують кровообіг, 

зміцнюють імунну систему. Плоди гумі корисно вживати при діабеті, склерозі, гіпертонії, 

послабленому імунітеті. 

З кожним роком ця маслинка стає більш популярною серед українських садівників. 

Розмножується гумі насінням, кореневими паростками, щепленням.  

Родина шовковицеві (Moraceae) об’єднала в собі близько 60 родів з майже 1550 видами, 

що поширені переважно у тропічних і субтропічних країнах. Україні припало лише 4 роди з 

офіційно зареєстрованими п’ятьма теплолюбними або більш-менш холодовитривалими 

видами. В університетському ботанічному саду як приклад деревного різноманіття нашого 

Полісся експонуються два добре відомих представника одного роду шовковиця (Morus). Ці 

рослини відомі з глибокої давнини. Народи Сходу культивували шовковицю і 

використовували для життєвих потреб майже всі її частини. До сьогодні тутове дерево 

вважається основою промислового шовківництва. 

Цікаві за походженням так звані «ягоди» шовковиці. Квіти у неї одностатеві. Оцвіти-на 

жіночих, розростаючись і набрякаючи, вкриває зав’язь шаром м’ясистої тканини. В решті 

решт м’ясистий покрив окремих дрібних кістянок зростається, внаслідок чого і утворюються 

супліддя. 

Супліддя багаті на моноцукри – глюкозу і фруктозу, вітаміни та мікроелементи, пектин і 

дубільні речовини, тому їх використовують як дійовий лікувально-дієтичний засіб при 

недокрів’ї, серцево-судинних хворобах, запаленні горла і ротової порожнини. 

Цінується і деревина шовковиці. Вона щільна, важка, пружна і йде на виготовлення 

столярних і сувенірних виробів, діжок, музичних інструментів, паркету. Шовковиця не 

боїться посухи, непогано пристосовується до різних грунтів. 

Округла густа крона цих дерев, особливо шовкунів – 

чоловічих екземплярів, привертає увагу своєю красою, 

тому її нерідко використовують для озеленення 

населених пунктів і доріг, територій виробничих під-

приємств. 

Шовковиця біла (Morus alba L.) з давніх часів 

зростає у гірських лісах Китаю. Стала відомою в 

Європі ще у VII столітті у зв’язку з культурою 

шовківників. Рослина успішно натуралізувалася в 

Україні і широко культивується в усіх регіонах. 

Це дерево із середньою висотою 10 м з сіро-

бурими гілками. Листки м’які, світло-зелені, 

яйцеподібні, при основі зрізані, з гострою верхівкою, 

здебільшого цілісні, на плідних і річних пагонах 3–7 

лопатеві. Форма і розмір їх особливо варіюють на 



   

68 

 

Маслинка вузьколиста 

Маслинка багатоквіткова, гумі 

зростаючих пагонах. Супліддя овальні, білі, рожево-червоні або пурпурово-чорні, 1–1,5 см 

завдовжки, соковиті, їстівні, нудно-солодкі (містять 11–20 % цукрів). 

Рослина посуховитривала і невимоглива щодо родючості грунту. Швидко зростає у 

першому десятиріччі життя. Використовують в агролісомеліорації, особливо для заліснення 

ярів і зеленому будівництві. Розмножується насінням, щепленням і відводками. 

Шовковця чорна (Morus nigra L.) родом із Закавказзя. Зростає деревом до 5–10 м 

заввишки, з червоно-бурими гілками, цілісними або лопатевими і глибокосерцеподібними при 

основі листками. Супліддя чорно-фіолетові або чорні.  

Розводять в Україні частіше у 

південних регіонах, нерідко дичавіє. 

Використання таке ж, як і шовковиці 

білої. 

Рід самшит (Buxus) один із шести 

систематичних груп цього рангу із родини 

самшитові (Buxaceae), яка нараховує 

близько 40 видів дикоросло зростаючих у 

Східній і Західній Азії, Середземномор’ї і 

у Північній Африці. Значного поширення 

у культурі набув один вид. 

Самшит вічнозелений (Buxus 

sempervirens L.) на Поліссі всім нам 

відомий вічнозелений, з шкірястими, 

темно-зеленими і блискучими листками 

кущ. Невеликий на зріст, але настільки 

густий, що важко навіть і руку просунути 

між пружними гілками. Садівники, як справжні перукарі, вправно підстригають рослину і 

формують з кущів дивовижні витвори декоративно-паркового мистецтва. Ще в античні часи 

садівничі вміли ліпити із самшитового листя крону найхимерніших обрисів. Це кулі, куби, 

конуси, піраміди, а також фігури різномаітних тварин. А так як листя самшиту ростуть дуже 

повільно, вони надовго зберігають найкумеднішу «зачіску». 
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Шовковиця біла 

У природних умовах на батьківщині самшит утворює суцільні вічнозелені ліси зі 

зграбними, красивими, до 15–20 м заввишки стовбурами. Хоч і живуть ці дерева кілька 

століть, проте їх окоренок ніколи не перебільшує 50 см. Отака-то унікальна особливість 

самшиту – дуже повільний ріст. Щороку стовбур потовщується не більш ніж на міліметр. Чи 

не від цього деревина його така міцна і важка? А ще вона, будучи матово-жовтою і 

однорідною за кольором, особливо після полірування, дуже нагадує слонову кість. Її так і 

називають – «рослинна слонова кістка». І зараз самшит іде на цінні різблені сувеніри, 

скриньки, пудрениці, портсигари, гудзики, шахові фігури тощо. 

Зацвітає самшит у нашому ботанічному саду у квітні. Одразу і не помітиш його маленьких 

і непоказних квіточок. Вони одностатеві, з простою жовтуватою оцвітиною, зібрані пучками в 

пазухах листків. Плід – трирога коробочка.  

Культивують рослину майже по всій Україні у садах і парках як декоративний бордюрний 

кущ і для створення зелених стін. Як породу дуже тіневитривалу самшит можна висаджувати 

під пологом густих дерев. 

Монотипна родина платанові (Platanaceae) 

надзвичайно скромна систематична одиниця. 

Нараховує всього 7 представників, що 

зростають в Азії, Північній Америці та Європі. 

Поширені вони і в культурі багатьох країн. В 

Україні натуралізовано три «чистих» види і 

один гібрид зі статусом видового таксону. 

Палеоботаніки довели, що платан належить 

до групи найбільш давніх квіткових рослин. 

З’явився він у середині крейдяного періоду. 

Характерне листя та супліддя платанів і 

близьких до них вимерлих родів у 

пізньокрейдяних покладах Євразії і Північної 

Америки зустрічаються повсюдно, що свідчить 

про широкий, практично суцільний ареал, у 

межах якого ці дерева входили до складу 

хвойно-широколистяних лісів. 

Характерною рисою всіх платанів є гладенька, тонка, світла кора, яка періодично від-

шаровується і відпадає великими пластинками у верхній частині стовбура. Платанові дерева 

довговічні, волого- і світлолюбні, стійкі до спеки, проте дуже чутливі до тривалих морозів. 

Платан кленолистий (Platanus acerifolia Willd.) – це той самий гібрид між платаном 

західним і платаном східним, який виник у 1640 р. природним або штучним шляхом в Англії. 

Відомий також під назвою лондонського платану. Це дерево, яке з віком спроможне сягнути 

до 35 м заввишки, має прямй стовбур і широку, пишну і розлогу, з повислими нижніми 

гілками крону. Листки до 20–25 см завширшки, як правило, 3–5-лопатеві, біля основи 

серцеподібні. Від батьківських форм відрізняється середньою лопаттю листка, яка має од-

накову ширину і довжину. Плід – горішки, які зібрані у супліддя під назвою головка, що 

звисають на довгих плодоніжках звичайно 2 (рідко 1 або 3), у батьків – платана західного по 

1 (рідко 2), у платана східного від 3 до 7. Усю зиму розгойдуватимуться вони наче нани-зані 

на стеблину шерехаті кульки і тільки навесні розпадуться на горішки і вирушать на своїх 

парашутиках з волосинок за вітром у мандри. 

Платан кленолистий класичне декоративне дерево, яке з успіхом можна використовувати 

для створення у містах зелених затінків або зелених тунелей на кшталт Приморського 

бульвару в Одесі. Задимленість і загазованість повітря платани переносять стійко, що ро-бить 

їх цінною породою для насаджень поблизу промислових підприємств. Розмножуються 

рослини насінням, живцями і пневою порослю. 
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Самшит вічнозелений 

Монотипний рід евкомія (Eucommia) з монотипної родини евкомієві (Eucommiaceae), 

ясна річ, представлений лише одним видом, ареал якого цілковито розташований у Китаї. 

Завдяки надзвичайно активним лікарським властивостям рослина стала використовуватись 

населенням ще 5 тисяч років тому. А от «наукове» життя у неї розпочалося нещодаво –  

в 1890 р., коли англійський ботанік Д. Олівер вперше оприлюднив опис цього дерева. 

Евкомія в’язолиста (Eucommia ulmoides Oliv.) – релікт третичного періоду. На 

батьківщині може іноді сягнути у висоту до 18–20 м. Листки чергові, елептичні, 

дрібнозубчасті, зверху голі, зісподу опушені, без прилистків, опадаючі. Квітки одностатеві, 

без оцвітини, з’являються до розпускання листків. У чоловічих квітках нараховується до 10 

бурувато-червоних тичинок з довгими (до 1 см) пиляками, у жіночих – одна маточка з 

дволопатевою приймочкою. Плоди крилаті, на верхівці виїмчасті, з однією насіниною. 

До останнього часу евкомія була джерелом натурального високомолекулярного 

поліізопрену гути (гутаперчі). Зараз рослину використовують у декоративному озелененні і 

для отримання з кори та листя лікарських препаратів, що знижують кров’яний тиск. Листя 

мають фітонцидні властивості.  

Розмножується евкомія насінням, пневою порослю, відводками і зеленими живцями. 

Невеликий рід лимонник (Schisandra) із родини лимонникові (Schisandraceae) об’єднує 

близько 25 видів, що ростуть, головним чином, у Південно-Східній Азії. Найбільшу 

популярність набув лише один вид, який був інтродукований у США і Європу ще півтора 

століття тому. Наступне саме про нього. 

Лимонник китайський [Schisandra chinensis (Turcz.) Baill.]  дикоросло зустрічається 

невеликими заростями у хвойно-широколистяних лісах у долинах гірських річок і ручаїв. В 

Україні лимонник доглядають і пестують на своїх ділянках садівники-аматори і біологи в 

колекціях науково-дослідних установ як декоративну, харчову і лікарську рослину. 

Лимонник – дерев’я-

ниста, одно- або дводомна 

обвиваюча опору ліана зі 

стеблом до 8–10 м 

завдовжки. Листки чергові, 

прості, еліптичні до ши-

роко-овальних, звужені до 

обох кінців, злегка м’я-

систі, з короткими (до 2–3 

см) червонуватими череш-

ками. Квітки одно-статеві 

(рідко – двостатеві), білі 

або рожево-білі, по 3–5 у 

пазухах листків. Початок 

квітування – у першій 

декаді травня. Плоди – кулеподібні оранжево-червоні двонасінні ягоди, зібрані у щільну 

китицю довжиною від 3 до 10 см. 

Лимонник китайський належить до рослин-стимуляторів центральної нервової системи. 

Препарати лимонника підвищують розумову і фізичну працездатність, регулюють кровообіг, 

збуджують дихання, посилюють гостроту зору, активізують моторну і секреторну функції 

органів травлення, покращують обмін речовин, зменшують концентрацію цукру в крові при 

діабеті. 

Рослина зимостійка, у молодому віці тіньовитривала, потребує опори, а без неї набу-ває 

кущеподібної форми. Розмножується насінням при осінній сівбі, відводками і кореневою 

порістю. 

У родини барбарисові (Berberidaceae) є досить цікавий і з чітко окресленими 

морфологічними ознаками рід, який з повним правом став типовим. Близько 500 його видів 
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Платан кленолистий 

Евкомія в’язолиста 

зростають у Північній Африці, у помірних регіонах Євразії, а також в Північній, Центральній 

і Південній Америці. В Україні дикоросло зустрічаються лише 2 види, можливо як здичавілі, а 

інтродукованих – більше 30. Тож розповідь про рід барбарис (Berberis). 

Представники таксону – вічнозелені або листопадні кущі, іноді маленькі деревця. На їх 

довгих гілках листя, звичайно, модифіковані у 3–5 роздільні або прості колючки, у пазухах 

яких у той же рік розвиваються вкорочені пагони з нормальними зеленими листками. Квітки у 

китицях. Тичинок 6, у 2-х колах. Маточка з верхньою зав’яззю і сидячою приймочкою. 

Запилюються переважно бджолами, але 

джмелі та інші комахи не байдужі до 

солодощів, що сховані всередині оцвітини. 

Плоди – невеликі за розміром червоні, темно-

фіолетові, рожево-червоні ягоди з різним 

ступенем яскравості. Саме барбарисові ягоди 

в першу чергу привертають увагу людини. 

Вони приємні на смак, угашають спрагу. 

Кислий присмак надають їм органічні 

кислоти, солодкість – цукри (глюкоза, 

фруктоза). У плодах також є пектинові, 

дубильні і фарбувальні речовини, широкий 

спектр вітамінів, алкалоіди. Це дає слушну 

підставу для виробництва з ягід барбарису 

соків, сиропів, наливок, лікерів, варення, 

желе, джемів, мармеладу, квасу, оцту. Але 

слід пам’ятати, що недозрілі плоди 

використовувати у їжу неможна, бо вони 

містять токсичні речовини. Треба дочекатися 

повної стиглості ягід, добре, що вони довго 

тримаються на гілках. Молоді листочки 

можна додавати до салатів, маринадів. Вони 

надають стравам пікантного присмаку і, 

звичайно, вітамінів. 

Усі види барбарису вважаються добрими 

медоносами, вони дають багато нектару, а їхій 

жовтуватий мед має надзвичайно приємний смак та ще й лікувальні властивості. І взагалі – 

барбарис досить знаний в офіційній і 

народній медицині. Листки як кровоспинний 

засіб застосовують у генікологічній 

практиці, кору і корені, що містять алкалоїд 

берберин, використовують для зниження 

кров’яного тиску і серцебиття. У народній 

медицині відваром коренів барбарису 

лікують захворювання печінки, жовчного 

міхура, шлунка, а також застосовують при 

ревматизмі, плевриті, туберкульозі. 
Усі інтродуковані види вельми цінні як 

декоративні рослини. Навесні вони 
приваблюють золотавими гірляндами 
суцвіть на дугоподібних гілках, у пору 
визрівання – розсипом яскравих ягід, а 
восени – багатою палітрою листя. І ще: 
барбариси швидко ростуть, невибагливі до 
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Лимонник китайський 

грунту, стійкі до пилу та диму і непримхливо ростуть у сучасних міських умовах; переносять 
стрижку і тому з їхніх кущів легко створювати групи, бордюри, а також живопліт. 
Розмножуються барбариси насінням, живцями, поділом куща, відводками та щепленням. 

Так які ж види барбарису привернули увагу кураторів нашого ботанічного саду? 
Барбарис звичайний (Berberis vulgaris L.) – найпоширеніший кущ в Україні як природно, 

так і в культурі. Гілляста рослина до 1,5–2,5 м заввишки з сірими, ребристими, дугоподібними 
пагонами, які несуть 3-, рідше 5-роздільні колючки. Листки тонкі, овальні або видовжені  
(1–4 х 0,5–2 см), з клиноподібно-звуженою основою, по краю гострозубчастопил-часті. 
Суцвіття – пониклі китиці до 6 см завдовжки. Квіти жовті, до 8 мм у діаметрі. Плід – 
видовжена, яскраво-червона ягода (8–12 мм завдовжки) з 1–3 насінинами. 

Молоді гілки, кору і корені рослини використовують для фарбування вовни в лимонно-
жовтий, а шкіри – у чевонувато-жовтий колір. Соком із свіжих стиглих ягід у суміші з 
галунами фарбують у рожевий колір шовк, льон, вовну, папір. 

Барбарис звичайний ф. темно-пурпурова (Berberis vulgaris L. f. atropurpurea Regel) – 
природний витвір, який має досить підвищений рівень антоціану у клітинному соці 
асимілюючих тканин, завдяки чому пурпурове забарвлення стало домінуючим. Садівникам у 
цьому плані поталанило: з’явився дуже декоративний кущ для контрасних насаджень з темно-
пурпуровим листям і яскраво-пурпурово-золотисто-жовтими квітами. 

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii DC) гарна декоративна рослина родом з Китаю. 
Добре призвичаїлась до наших умов. Зростає кущем до 2,5 м заввишки, з яскраво-червоними 
молодими, а пізніше – темно-коричневими пагонами, озброєними простими, тонкими, 
пружними колючками. Листя дрібні, округлі. Восени стають вогняно-червоними. Квітує на 
початку травня дрібними, зовні червонуватими, всередині жовтими квіточками. Коралово-
червоні кислуваті ягоди залишаються завислими і після листопаду. 

Добре стрижеться, придатний для низького живоплоту і створення груп у парках, садах і 
скверах. 

Барбарис критський (Berberis cretica L.) дістався нашого Полісся з Балкан. Невелкий 
сланкий кущ до 1 м заввишки з пурпуровими пагонами, ланцетними листками, трійчастими 
колючками і темно-пурпуровими плодами. Цікавий у комбінованих композиціях на відкритих 
місцях.  



   

73 

 

Фрагмент чагарника з барбарисом 

Барбарис Гільгіана (Berberis gilgiana Fedde.) поширений у північній частині 
Центрального Китаю. В Укріїні з 1947 року. Повільно зростаючий кущ, проте надзвичайно 
декоративний в осінньому вбранні, коли листя набувають яскравого червоно-жовтого 
забарвлення. 

Барбарис густоколосий (Berberis dasystachia Maxim.) з природним ареалом у 
Центральному і Північно-Західному Китаї. В Україні інтродукований 50 років тому. Це кущ 
до 3 м заввишки з червонуватими пагонами, довгочерешковими і широкоовальними листками. 
Квітує у другій-третій декаді травня яскраво жовтими квітами у китицях до 10 см завдовжки. 
Ягоди коралово-червоні, закінчують визрівати у першій декаді жовтня. Дуже декоративний 
кущ під час квітування і восени, коли листя забарвлюються у червоний колір. 

Барбарис амурський (Berberis amurensis Rupr.) дикоросло поширений на Далекому 
Сході. В Україні інтродукований у 1927 році. Дуже декоративний кущ до 3,5 м заввишки. 
Привертає увагу навесні яскравим зеленим вбранням і чисельними пониклими китицями 
золотаво-жовтих, запашних і медоносних квітів. Молоді пагони мають красивий оранжевий 
відтінок. А коли починають визрівати яскраво-червоні плоди, кущі стають ще чепурнішими. 

Рослина швидкоросла, невибаглива до грунту, терпимо переносить стрижку. 
Використовують у зеленбуді так само, як і інші види барбарисів.   

Розводиться насінням, посіяним напровесні. Сходи ретельно поливають. 

Барбарис корейський (Berberis koreana Palib.) у дикорослому стані зустрічається на 
Далекому Сході. Кущ до 2 м заввишки з напівшкірястими листками до 7 см звдовжки і 
простими колючками. Ягоди яскраво-шарлахові. В інших ознаках – подібний до інших видів. 

В одному родинному таксоні разом з барбарисами свою систематичну «нішу» займають їх 
близькі родичі з роду магонія (Mahonia). Представників його небагато, десь три десятки. Це 
невеликі дерева і кущі, що зростають у Південно-Східній і Центральній Азії та Північній 
Америці. 

Певний науковий і практичний інтерес мають кілька інтродукованих в Україні видів. Але 
більш-менш цікавий і перспективний у культурі виявився один представник, який має реальну 
можливість зайняти гідне місце в зеленому будівництві. 

Магонія падуболиста (Mahonia aquifolium Nutt.) родом з Північної Америки. Це 
вічнозелений кущ близько 1–2 м заввишки. Його непарноперисті темно-зелені, глянсові 
листки, яскраво-жовті суцвіття і чисельні грона синіх із сизим нальотом їстівних ягід 
створюють особливу сезонну декоративність насаджень упродовж року. 
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Барбарис звичайний 

Барбарис звичайний форма темно-пурпурова 

Барбарис Тунберга 

Рослина посуховитривала і світлолюбна, але добре росте і в затінку. На багатих і вологих 

грунтах легко розростається кореневими паростками і утворює зарості. Розмножується 

насінням, зеленими живцями, відводками, щепленням. Рекомендується для Полісся у 

додатковому асортименті для створення низьких груп на газоні, бордюрів, узлісь і діжкової 

культури. 

Родина липові (Tiliaceae) містить у 

собі близько 45 родів і до 700 видів. 

Набільш відомим родом родини є липа 

(Tilia) зі своїми майже 50 видами, які 

займають ареал у межах північних 

помірних широт. У флорі України – 6 

«рідних» представників, інтродуковано – 

близько 10. Основна морфологіча  

відзнака роду – наявність приквіткового 

листка – «паруса» при суцвітті.  

Липи крупні листопадні дерева, що 

сягають до 25 і більше метрів заввишки. 

Коренева система їх могутня, глибока. 

«Співпрацюють» з грибами, утворюючи 

мікоризу. Перші роки липи ростуть 

повільно, потім, десь з 5-річного віку – 

швидше, випереджаючи навіть свого 

конкурента – дуба. Свого максимуму вони 

досягають у 100 років, хоча граничний вік 

звичайно не перебільшує 150. Проте іноді 

доживають і до 500 років. 

Липа – найвитриваліша порода щодо 

тіні та загазованості повітря. Їх 

зимостійкість теж на належному рівні. 

Листки у лип прості, чергові, 

серцеподібні. Квітки правильні, у 

півзонтиках на довгій ніжці, до якої 

приростає майже наполовину великий 

перетинчастий приквіток. Членів подвій-

ної оцвітини по 5. Тичинок багато (15–

18), які зростаються при основі у п’ть 

пучків. Зав’язь верхня. Плід – горішок. 
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Барбарис Гільгіана 

          Барбарис густоколосий 

Барбарис амурський 

Квітки липи ароматні, продукують багато нектару. Серед збирачів його – чимало комах – 

до 70 видів. Основні споживачі солодощів, які воднораз є і запилювачами – це бджоли, мухи, 

метелики і, навіть, хрущі. Липи найкращі медо- і пергоноси. 1 га суцільного його деревостою 

дає 600–800 кг меду – найкращого і націннішого серед інших. Та й самі квіти – дуже 

поширені й улюблені народні ліки від різних хвороб. «Липовий цвіт» застосовують також для 

аромаизації вин і лікерів. В очищених плодах липи міститься близько 60 % жирної олії, що за 

якістю близька до прованської. 

Добре відома деревина липи є прекрасним матеріалом для різних виробів. Рожевувато-

біла, м’яка, легка, вона добре обробляється та фарбується, а висихаючи, не жолобиться і не 

тріскається. Здавна народні майстри робили з липи чудові різьблені прикраси. А з лубу – 

постоли, кошики, щітки, циновки, латухи, мотузки для канатів тощо. 

Усі види лип визнано найкращими парковими деревами. Рідко коли у скверах, на вулиці, 

бульварі не побачиш липу. Вона те тільки прикрашає місто, але і добре очищає його повітря, а 

своєю густолистою кроною відчутно поглинає шум. 

Будучи тіньовитривалим деревом, липа добре 

почуває себе у затінку будинків. Та й замурована під 

асфальтом коре-нева система не дуже потерпає від 

недолі. Одним словом, призвичаїлась до міських 

умов. Щоправда, вік липи у сучасному 

цивілізованому оточенні скорочується; рідко, коли 

живе вона більше 60 років. А от у лісі липа віком 300 

років – явище звичайне. 

Ботанічний сад ЖНАЕУ знайомить відвідувачів з 

трьома видами роду лип. 

Липа широколиста (Tilia platyphyllos Scop.) 
майже всім знайоме з дитинства дерево, яке перше 

серед своєї «рідні» починає насичувати повітря 

медовими пахощами. Подія ця припадає, як правило, 

на другу декаду червня.  

Переконуємося в ідентичності саме цього виду за 

наступними ознаками. Листки округлі, серцеподібні 
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біля основи, несиметричні. Борідки в кутах жилок зісподу пластинки з білих волосків. Молоді 

гілки та черешки волосисті. Квітки ясно-жовті, по 2–5 у суцвітті. Горішок грушоподібний, з 

п’ятьма випнутими гранями. Плоди визрівають на початку вересня. 

Липа широколиста більш вимогливіша до родючості та вологості грунту у порівнянні з 

іншими видами. Тому, напевно, при сукупності усіх сприятливих умов вона може мати рівний 

стовбур до 4-х метрів у діаметрі та сягнути у височінь до 35 метрів, прикрасивши себе густою 

широкопірамідальною кроною. Є всі підстави вважати, що ця липа має потенціал досягти віку 

1000 років. 

Висаджують дерева цього виду на пагорбах, навколо будинків, біля пам’ятників та інших 

історичних місць, а при озелененні міст може бути використана для створення верхнього 

ярусу в масивах і алейних посадках. 

Липа серцелиста (Тіlia cordata Mill.) разом з попереднім видом за пошириністю є 

домінуючими таксонами. Це дерево також з вартими уваги декоративними параметрами. У 

лісових насадженнях має високий, до 25–30 м заввишки стрункий стовбур, а на відкритих 

місцях формує більш коротший, але товстіший стовбур з компактною яйце- або кулеподібною 

кроною. Починає квітувати приблизно на 2 тижні пізніше липи широколистої. Тому мішані 

насадження обох видів лип продовжують мати значення для бджіл упродовж 3–4-х декад. 

Листки у дерева зісподу сизі, з борідками рудих волосків у кутах жилок, зверху блискучі й 

ясно-зелені, по краю зарубчасто-пилчасті. Суцвіття 3–15 квіткові. Квітки жовтувато-білі. 

Горішки яйцеподібно-кулясті, невиразногранчасті, опушені, з крихким оплоднем. 

Липа серцелиста добре переносить стрижку і вважається гарним алейним деревом. Також 

високо ціниться як медоносна, лікарська і декоративна рослина. Її деревина – найліпший 

матеріал для різьблення. 

Липа срібляста (липа пухнаста), (Tilia argentea Dest. ex DC) утворює потужну 

яйцеподібну або овальну крону з великою кількістю листя і підведеними догори гілками. 

Темно-сіра кора на стовбурі залишається до старості гладкою. Гілочки та бруньки, листки зі-

споду та їх черешки мають сріблясто-біле опушення. Квітувати починає на тиждень пізніше 

липи серцелистої і її квіти випускають ще інтенсивніший аромат. Суцвіття 5–10 квіткові, з 

густоопушеними квітконіжками. Кітки ясно-жовті. Горішки з дерев’янистим оплоднем. До 

осені вона зберігає зелене листя. А потім вони стають золотаво-жовтими. 

Липа срібляста дуже декоративне дерево у парках, алеях. Особливого клопоту майстрам 

зеленбуду не завдає, бо не ставить особливих вимог щодо вологості грунту та її родючасті. 

Тому вона  дуже добре зарекомендувала себе в міських посадках у європейських країнах, 

Магонія падуболиста 
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Липа широколиста 

оскільки відома високою опірністю сухому грунту міст і задимленості повітря промислових 

центрів. Придатна також для полезахисних насаджень. 

Після «реформування» досить поважної родини ламикаменеві була створена невелика за 

складом родина гортензієві (Hydrangeaceae), у яку ввійшли 3 роди з близько 200 видами 

справжніх і деревоподібних кущів, іноді ліан і трав’яних рослин, поширених у помірних і 

тропічних регіонах Східної і Південно-Східної Азії, а також у Північній і Південній Америці. 

Дикоросла флора України представників родини не має. Проте інтродукованих у різні часи – 

близько 55. 

Рід гортензія (Hydrangea) – типовий рід родини. Нараховує близько 90 представників. В 

Україні культивується 12 інтродукованих видів і форм. Всі вони декоративні кущі з білими, 

голубими або рожевими квітками у густих красивих суцвіттях різноманітних форм. 

Цінуються за багате і тривале квітування і красу суцвіть. 

Гортензія деревоподібна (Hydrangea arborescens L.) походить з Північної Америки. 

Морозостійкий кущ 1–2 м заввишки, зі злегка хвилястими пагонами. Листя прості, овально-

елептичні, зверху ясно-зелені, зісподу – сіруваті. Квітки сніжно-білі, стерильні, до 2 см у 

діаметрі, зібрані у щитоподібні, майже кулясті суцвіття до 15 см у діаметрі. Квітує дуже рясно 

з кінця червня по вересень. 

Рослину використовують для облямування стежок при створенні живих огорож, груп на 

газонах, на узліссі. Розмножується живцями, поділом кущів і кореневими паростками. 

Гортензія Бретшнайдера (Hydrangea 

bretschneideri Dipp.) дісталась України з Китаю у 

1882 році. Це густий розлогий кущ до 3 м 

заввишки з великими зонтикоподібними  

суцвіттями до 15 см у діаметрі. Стерильні 

декоративні квітки білі, які поступово змінюють 

забарвлення до рожевого, брудно-червоного, 

пурпурового. У холодні зими може підмерзати, 

але швидко відновлюється і квітує у те ж саме 

літо. 

Досить декоративний кущ, проте вимагає до 

себе уваги. У недоглянутому стані швидко 

розростається і втрачає привабливість 

Другий рід з родини гортензієві – дейція 

(Deutzia) з майже п’ятьдесяттю видами, 

поширеними у Східній Азії, Гімалаях, Мексиці. В 

Україні інтродyковано 13 видів. Це красиво-

квітуючі листопадні кущі із супротивними 

листками і численними білими або рожевими 

квітками без запаху, що зібрані у верхівці у 

китецеподібні суцвіття. Найбільш декоративні 

махрові форми окремих видів. Саме з ними ботанічний сад і знайомить відвідувачів. 

Дейція шорстка форма білосніжна (Deutzia scabrum Thunb. f. candidissima Rehd.)  

утворює великі суцвіття до 14 см завдовжки на численних бічних пагонах. Кожне таке 

суцвіття нараховує десяток китиць, кожна з яких має до 10 і більше квіток. Квіти великі, 

густо-махрові, білосніжні. Під вагою чималої кількості порівняно великих суцвіть стебло 

дугоподібно вигинається і кущ набуває вишуканої форми. 

У культурі зустрічається рідко. Заслуговує більш активного поширення. Розмножується 

вегетативно. Зелені живці дуже добре укорінюються. 

Дейція шорстка форма махрова [Deutzia scabrum Thunb. f. plena (Maxim) C.K. Scheid.] 
утворює такі ж густомахрові квіти, як і попередня форма, тільки пелюстки зовні мають 

рожеве забарвлення, та ще і кущ з ненахиленими гілками, а прямостоячий. 
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Липа серцелиста 

В умовах Житомира зимостійка. 

Розмножується здерев’янілими або зеленими 

живцями, відводками, діленням куща. 

Завершує огляд родини гортензієві рід з 

біномінальною назвою – садовий жасмін 

(Philadelphus). Представників цієї система-

тичної одиниці помилково називають жасмін, 

упускаючи при цьому номенклатурний 

прикметник. Але в такому разі вже йтиметься 

про зовсім інший таксон, який належить 

родині маслинові. 

У світі відомо більше 70 видів садового 

жасміну, які поширені в Європі, Азії і 

Північній Америці. В Україні дикоросло не зустрічаються, а от у культурі можна нарахувати 

близько 27 інтродукованих видів і їх форм. 

Люблять ці декоративні кущі за рясність і тривкість квітування, красу й аромат квітів, 

густу облистяність, витривалість і невибагливість. Розмножуються кущі дуже легко – 

вегетативно і насінням. 

Садовий жасмін звичайний (Philadelphus coronarius L.) – рясноквітуючий у червні кущ 

до 3 м заввишки з дуже пахучими квітами по 7–8 у пучку. Пелюстки яйцеподібні, кремувато-

білі, тичинки довші за стовпчик. Віночок 2,5–3,5 см у діаметрі. Листки овальні або довгасто-

яйцеподібні, на вершку загострені. Пагони голі або молоді опушені. 

У садах і парках культивується у великій кількості різних садових форм. 

Садовий жасмін Лемуана (Philadelphus lemoinei Lem.) – вид гібридного походження. 

Кущ до 2–3 м заввишки, з досить рясними, 

сильнопахучими білими квітками. 

Один з найкращих видів садових 

жасмінів. Культивується у численних 

цінних культурних сортах. 

Липа срібляста 
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Гортензія деревоподібна 

Родина агрусові (Grossulariaceae) – другий «уламок» реформованої родини 
ламикаменеві. Дісталося новоствореному таксону дві близькі групи ягодоплідних кущових 
рослин, які зарах і розглянемо.   

Рід смородина (Ribes) налічує близько 150 видів, третина яких уведена в культуру як 
декоративні та ягідні рослини. Це кущі з три-, п’ятилопатевими листками на вкорочених 
гілочках і з квітками у пазушних китицях. Плід – багатонасінна ягода, у більшості видів – 
їстівна. Широко використовують ці рослини для озеленення міських вулиць, у парках і садах 
у вигляді бордюр, групами серед газонів, альпінаріїв. Деякі представники роду добре відомі 
широкому колу споживачів як багатовітаміновмісні рослини. Про них додамо ще кілька слів. 

Смородина чорна (Ribes nigra L.) з’явилася у культурі на початку 18 століття. Зараз 
відомо близько 100 сортів, які не втратили основна «чорносмородинової» ознаки: високу 
вітаміновмісність, здатність виробляти специфічні ароматичні речовини і бути ефективним 
лікувальним засобом. 

Квітують кущі у травні. Зав’язь мають нижню, тому у плодів на верхівці зберігається 

засохла чашечка. Ссавців відлякує запах смородини, тому поширюють плоди птахи. 

З давніх часів чорна смородина була відома як лікарська рослина. Листки, бруньки, ягоди 
мають тонізуючі, пото- і сечогінні властивості. Свіжі і сушені ягоди корисно вживати при 
анемії, пародонтозі, захворюваннях кишково-травного тракту, порушеннях ритму серця, 
кардіоневрозах, застудних та інфекційних захворюваннях. 

Розмножується насінням, поділом куща, живцями, відводками. 
Смородина червона, порічки червоні (Ribes rubra L.) – у культурі по всій Україні як 

плодово-ягідна рослина. Вона зимо- і посухостійкіша ніж попередній вид. Дикоросло 
зустрічається на узліссях, біля річок, у чагарниках. У плодах міститься 5–10 % цукрів, 2–4 % 
кислот (більше лимонної), вітаміни С і Р. Використовують у їжу ягоди, які, доречі, можуть 
бути не тільки червоні, але і жовті. 

Розмножується рослина зеленими живцями і відводками. 
Смородина колосиста (Ribes spicatum Robson) – дикорослий кущ до 1–1,5 метра зав-

вишки, зростає у лісах і серед чагарників у Карпатах, Прикарпатті, на Поліссі. Листки зверху 
війчасто-волосисті, зісподу густо опушені. Пластинка і черешок листка рівні по довжині. 
Волоті 8–20 квіткові. Ягоди дрібні, 6–7 мм у діаметрі, червоні, кислі. У їжу вживають рідко. 

Використовують як декоративний кущ. 
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Гортензія Бретшнайдера Гортензія великолиста 

Дейція шорстка форма білосніжна 

Смородина золотиста (Ribes aureum Pursh) має природний ареал у південно-західних 

регіонах Північної Америки. В Європі культивують з початку 19 століття. Це кущ заввишки 

2–2,5 м. Листки голі, округло-ниркоподібні, з трьома надрізано-зубчастими лопатями. У кінці 

серпня листки набувають померанчево-червоного, а у вересні – багряно-кармінового 

забарвлення. Квітки жовті, духмяні, зібрані у прямостоячі китиці від 5 до 15 штук з великими 

приквітками. Квітує у травні, плодоносить у липні. Ягоди їстівні, кислувато-солодкі, кулясті, 

6–8 мм у діаметрі, чорні або пурпурово-коричневі. 

Рослина морозо- і посухостійка. Вирощують як ягідну культуру. Викорисстовують також 

для створення живоплоту, поодиноких та групових насаджень. 

Рід аґрус (Grossularia)  з  двома десятками видів має досить обширний природний ареал. 

Дикоросло його представники зростають на Далекому Сході, Кавказі, у Середній Азії, Європі, 

Північній Африці та Північній Америці. В Україні колючі агрусові кущі можна зустріти у 

лісах, на узліссях, по чагарниках у Карпатах, 

Прикарпатті, на Поліссі. Як декоративні – не 

використовуються, проте, як плодово-ягідні 

культури – давно і повсюдно, з урахуванням 

відповідних до біології рослини екологічних 

умов.  

Далі – розповідь про найпопулярніший 

серед роду вид. 

Аґрус відхилений [Grossularia reclinata (L.) 

Mill.] родом з Північної Африки та Західної 

Європи. В Україні дикоросло зростає в лісах, 

на узліссях, по чагарниках у Карпатах, 

Прикарпатті, на Поліссі. Це кущ до 1 м 

заввишки. На гілках розташовані одинарні, 

подвійні або потрійні шипи. Листки чергові, 

пальчасто-три-, п’ятилопатеві. Суцвіття – 
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Дейція шорстка форма махрова 

Зразок ландшафтного оформлення 

китиці, одно-, триквіткові. Плоди – несправжні ягоди, кулясті або овальні, з опушенням і без 

нього, у забарвленні – зелені, жовті, білуваті, пурпурові, червонясті, з великою кількістю 

насіння. Пагони агруса добре плодоносять 7–8 років, а коренева система й основа куща 

можуть жити ще довше.  

Плоди агрусу містять цукри, вітаміни, органічні 

кислоти, флавоноїди, макро- і мікро-елементи, 

фенольні сполуки. У народній медицині їх 

застосовують при гіпертонії, атеросклерозі, 

набряках, холециститах, гепатитах, захворюваннях 

нирок і сечового міхура, ожирінні. Стиглі ягоди 

завдяки вмісту серотоніну мають протипухлинні 

властивості. Вони цінні для зміцнення кровоносних 

судин. Пектини агрусу сприяють виведенню з 

організму важких металів і радіонуклідів. 

Із зелених і напівстиглих ягід агрусу 

виготовляють компоти та варення. Зрілі ягоди – 

добрий десерт і сировина для виробництва 

мармеладу, соків, вин, начинок для цукерок тощо. 

Ягоди можна сушити або маринувати. 

У декоративному плані аґрус придатний тільки 

для живоплоту і бордюрів.  

Йошта – гібрид між двама видами смородини 

(Ribes nigrum i R. divaricatum) та агрусом (Grossularia 

reclinata), виведений у 70-х роках минулого століття німецькими селекціонерами. Назва 

походить від перших складів німецьких слів смородина – Johannisbeere і агрусу – 

Stachelbeere.  

Дитя смородини та агрусу вийшла напрочуд надзвичайно цікавою рослиною, увібравши 

кращі ознаки батьків і одночасно втративши небажані, вона набула кілька індивідуальних рис. 
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Садовий жасмин звичайний 

 
 

Садовий жасмин Лемуана 

Смородина чорна 

Це потужний, красивий, багаторічний кущ до 2,5 м заввишки, зі швидкозростаючими, 

розлогими, чисельними (до 15–20), позбавленими шипів пагонами, вичепуреними ажурним, 

темно-зеленим і блискучим листям, але без яскраво вираженого смородинового аромату. 

Діаметр крони близько 2-х м, коренева система залягає на глибині 30–40 см. 

Щовесни кущ покривається великими, золотаво-яскравими квітками, які у липні 

перетворюються на ягоди. Вони чорні, з фіолетовим відливом, зі щільною шкіркою, а за 

розміром і формою наслідують вишню. За смаком – кислувато-солодкі, з приємним 

мускатним присмаком. Містять багато вітамінів, а таких як C і Р – у 4 рази більше ніж у 

смородини. Середня маса ягоди близько 3-х г, але нерідко вона сягає 5-ти г. Ще одна 

цікавинка – при повному дозріванні плоди не обсипаються. 

Ягоди вживають свіжими, їх можна заморожувати, готувати з них варення, джеми, желе, 

компоти, соки. А ще ними можна лікувати кишечно-шлункові захворювання, поліпшувати 

кровообіг і сприяти виведенню з організму радіоактивних речовин і солей важких металів. 

Варта уваги і така особливість гібриду як стійкість до хвороб – антракнозу, борошнистої 

роси, і шкідників – брунькового кліща. Стійка 

рослина і до зимових морозів. Тривалість 

життя йошти 20–30 років. 

Серед сімки родів родини вересові 

(Ericaceae) особливе місце, як за кількістю 

дикорослих видів, культурних форм і сортів, 

так і за винятковою красою і декоративністю, 

посідає рід рододендрон (Rhododendron). 

Природна флора об’єднує у цьому таксоні 1300 

видів і близько 10000 сортів. Це вічнозелені, 

напіввічнозелені або листопадні дерева, кущі 
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Смородина червона Смородина колосиста 

та кущики. Природний ареал їх займає Сибір, Камчатку, гірську частину Європи, Малу Азію, 

острови Малайського архіпелагу, Нову Гвінею і північно-східну частину Австралії. 

Крихітна частка представників роду зростає на свободі і в Україні: всього 2 види. Проте 

інтродукованих і уведених у культуру – значно більше. Літературні джерела запевняють, що в 

нашій країні під пильним оком садівників, селекціонерів і природолюбів культивують, 

розмножують, схрещують, доглядають близько 200 видів, різновидів, гібридів і форм цього 

роду. Завдяки своїй декоративності рододендрони стали вишуканою прикрасою зелених 

майданчиків, скверів, бульварів, а деякі види навіть «перекваліфікувалися» на кімнатну 

культуру. 

Які ознаки об’єднали рослини в одному роді? 

Листки у рододендронів прості, цілісні, нерідко шкірясті. Квітки двостатеві, 5-членні, 

яскраві, зі злегка неправильним великим віночком, зібрані у щито- або зонтикоподібні 

суцвіття, іноді одиночні. Плід – коробочка, насіння дрібні, численні. 

Рододендрони придатні для створення як групових так і одиночних посадок. Поєднан-ня 

їх з хвойними, зеленими багаторічниками, папоротями надає ландшафту приваблиий вигляд, 

збагачує асортимент рослин, привносить новизну у декоративне садівництво. Вони 

рекомендуються для створення ошатних композицій у садах, парках, скверах, лісопарках, при 

озелененні територій підприємств, присадибних ділянок. Розмножуються рододендрони 

насінням, живцями, відводками, діленням куща і щепленням. 

У нашому ботанічному саду завдяки запопадливості доцента Харчишина В. Т. 20 років 

тому була створена чимала колекція рододендронів, яка, по суті, стала майданчиком для 

практичного ознайомлення відвідувачів з цими прекрасними рослинами. 
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Смородина золотиста 

Аґрус відхилений 

Рододендрон даурський (Rhododendron dahuricum L.) «прибулець» з Далекого Сходу. 

Листопадний, гіллястий кущ 0,5–2 м заввишки, з угору спрямоваваними гілками. Листки 

м’якошкірясті, елептичні, тупі, зісподу густо вкриті лускоподібними залозками, з розміром 

1,2–3,3 х 0,8–1,1 см. Квітки рожеві, з бузковим відтінком. Квітує до появи зеленого вбрання. 

Зимостійкий. Придатний для створення композицій під покровом дерев з ажурною кроною. 

Застосовують у медицині. 

Рододендрон канадський [Rhododendron 
canadense (L.) Torr.] – «пришелець» з Північної 
Америки. Листопадний гіллястий кущ до 1 м 
заввишки. Листки елептичні, загострені, по краю 
війчасті, зверху голобувато-зелені, зісподу сизі, 
розміром 2–4,5 х 2 см. Квітки рожево-пурпурові, 
по 3–7, розпускаються до появи листя. 
Витривалий до холоду, але сильні морози 
шкодять квітковим брунькам. Придатний для 
групових посадок на відкритих місцях і під 
покровом зріджених насаджень. 

Рододендрон кетевбінський (Rhododendron 
catawbiense Michx.) дістався України з Північної 
Америки. Вічнозелений кущ 1,5–2 м заввишки. 
Листя елептичні, біля основи закруглені, 
блискучі, розміром 6–15 х 3–5 см. Квітки по 15–
20 у щільних суцвіттях, бузково-пурпурові, із 
зеленкуватими крапочками, близько 6 см у 
діаметрі. Квітує у другій половині травня 
упродовж 30 діб . Зимостійкий. У суху погоду 
потребує поливу. Цікавий вид для створення 
композицій у садах, скверах і на територіях 
підприємств. 
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Йошта 

Рододендрон японський [Rhododendron japonicum (Gray) Surin.] поширений в Японії. 
Листопадний кущ до 1 м заввишки. Листки лопатчасті або ланцетні, зверху з притиснутими 
щетинистими волосками, зісподу опушені лише по жилках, по краю війчасті, розміром 4–10 х 
1,5–3,5 см. Квітки по 2–12, оранжево-червоні, цегляно-червоні або оранжево-рожеві, рідше 
оранжеві, з жовтими крапочками. Розквітає одночасно з розпусканням листя у першій 
половині травня. Придатний для формування композицій у дещо притінених місцях. 

Рододендрон тупий [Rhododendron obtusum (Lindl.) Phanch] також японська «прийда». 
Напіввічнозелений густогіллястий кущ до 1,5 м заввишки. Весняні листки тонкі, великі, від 
ланцетних до яйцеподібних, восени опадають. Літні листки щільні, перезимовують, більш 
дрібніші, оберненояйцеподібні, темно-зелені, блискучі. Квітки по 1–3, від рожевуватих до 
яскраво-червоних, з крапочками, 2,5–4 см у діаметрі. Рясно квітує у другій половині травня. 
Зимостійкий. Має ефектний вигляд в одиночних посадках на відкритих місцях. 

Рододендрон сихотинський (Rhododendron sichotense Pojark.) поширений у 
Приморському краї. Напіввічнозелений кущ 0,5–1,5 м заввишки. Листки елептично-
яйцеподібні, шкірясті, з обох боків укриті лускоподібними залозками, розміром 1,7–3,5 х 0,9–
2 см, опадають навесні одночасно з появою нових. Квітки рожево-фіолетові, 3–4,5 у діаметрі. 
Розквітає у квітні. Зимостійкий. Придатний для одиночних і групових насаджень. 

Рододендрон Форчуна (Rhododendron fortunei Lindl.) «китайський пришелець». 
Вічнозелений, широко розлогий кущ до 3–3,5 м заввишки. Листки подовжені із загостреною 
верхівкою та округлою основою, зверху світло-зелені, зісподу сизуваті, розміром 10–20 х  
3–9 см. Квітки по 6–12 у рихлих суцвіттях, рожевуваті, з жовто-зеленим центром, духмяні. 
Починає квітувати разом з появою листя. Зимостійкий, але однорічні пагони взимку можуть 
ушкоджуватися. Придатний для зеленбуду. 

Рододендрон гострокінцевий (Rhododendron mucronulatum Turcz.) розповсюджений на 
Далекому Сході. Листопадний, гіллястий кущ з угору спрямованими гілками, 0,5–2 м 
заввишки. Листки елептичні, загострені, з колючечкою, по краю з щетинистими волосками, 
зверху яскраво-зелені, зісподу світліші, розміром 3–8 х 1,2–3,5 см. Зацвітає у першій половині 
квітня до появи листя, квітує рясно, 20–25 діб. Віночок бузково-рожевий, 3,5–5 см у діаметрі. 
Зимостійкий, але у суворі зими квіткові бруньки можуть обмерзнути, тому на спокій рослину 
треба відправляти утепленою. Придатна для групових і одиночних насаджень. 
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Куточок  

рододендрарія 

Рододендрон дрібноквітковий (Rhododendron micranthum Turcz.) дикоросло поширений 
у Кореї та Китаї. Вічнозелений кущ до 2,5 м заввишки. Листки подовжено еліптичні, зісподу 
густо вкриті світло-бурими лускоподібними залозками, розміром 2–5 х 1– 1,5 см. Зацвітає  у 
першій половині червня, тривалість квітування – місяць. Квітки тьмяно-білі, до 1 см у 
діаметрі, численні, у напівкулястих щільних суцвіттях. Зимостійкість середня. Придатний для 
створення композицій у поєднанні з іншими видами рододендронів. 

Рододендрон Ледебура (Rhododendron ledebourii Pojark.) відомий з Алтаю і Монголії. 
Напіввічнозелений, густо облистнений кущ 0,5–1,5 м заввишки. Листя м’якошкірясті, 
яйцеподібноеліптичні, блискучі, розміром 0,8–2,7 х 0,5– 1,3 см, перезимовують і опадають 
одночасно з появою нових. Зацвітає у другій половині квітня і рясно квітує до кінця першої 
декади травня. Квітки рожево-фіолетові, 2,8–4,5 см у діаметрі. Зимовитривалий. Бажано 
створювати композиції під покровом зріджених хвойних насаджень. 

Рододендрон Вазея (Rhododendron vaseyi Gray) дістався Європи з Північної Америки. 
Листопадний кущ до 5 м заввишки. Листки еліптичні або подовжено-еліптичні, загострені, з 
клиноподібною основою, війчасті, розміром 5–12 х 2–5 см. Зацвітає до появи листя у першій 
половині травня і квітує у середньому 2 тижня. Квітки по 5–8, світло-рожеві з оранжево-
червоними крапочками. Зимостійкий. Заслуговує ширшого застосування у ство-ренні 
декоративних композицій. 

Рододендрон жовтий (азалія понтійська), (Rhododendron luteum Sweet) – наш земляк, 
релікт третинної флори. Дикоросло зростає в Українському Поліссі, Білорусі, Польщі, Австрії, 
Словенії, на Кавказі і Малій Азії. Листопадний кущ до 2,5 м заввишки. Листки подовжено 
ланцетні, по краю дрібнопилчасті та війчасті, розміром 5–10 х 2,5–4 см. Зацвітає майже 
одночасно з появою листя у першій половині травня і квітує майже 30 діб. Квітки по 7–12, 
зібрані у зонтикоподібні щитки, духмяні, жовті, іноді оранжеві, з великою жовтою плямою, 
віночок 3–4 см завдовжки. Усі частини рослини отруйні, має інсектицидні влас-тивості. 
Листки придатні для дублення шкіри. Використовують для створення композицій у вологих 
районах північно-західної частини України. 

Рододендрон пухканський (Rhododendron poukhanense Levl.) листопадний або 
напіввічнозелений кущ, 0,6–0,8 м заввишки. Листки вузькоеліптичні, вкриті щетинистими 
волосками. Квітує рясно з другої декади травня тривалістю до 25–28 діб. Квітки по 1–3, 
духмяні, бузково-пурпурові, до 5 см у діаметрі. Зимовитривалий. Використовують у групових 
насадженнях. 
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Рододендрон кетевбінський 

 

 

Рододендрон японський 

Рододендрон тупий 

Рододендрон Шліппенбаха (Rhododendron schlippenbachii Maxim.) у дикорослому стані 

зустрічається на Далекому Сході. Листопадний, розлогий, гіллястий кущ до 2 м заввишки. 

Листя широкі, оберненояйцеподібні, розміром 10 х 5 см, скупчені по 4–5 на кінцях пагонів, із 

заокругленою або відрубаною верхівкою, у літній час темно-зелені, а восени – різнобарвні: від 

яскраво-жовтих до рожевих і пурпурово-червоних. Квітки розпускаються до появи листя у 

травні, великі, до 7 см у діаметрі, зібрані по 3–6 у зонтикоподібні щитки. Віночок блідо-

рожевий, з пурпуровими крапочками, які разом з вигнутими догори тичинками надають квітці 

особливої краси. Дуже зимостійка рослина. Заслуговує гідної уваги з боку зеленбудівців. 

Серед квіткових рослин родина бобових 

(Fabaceae) sensu lato – (у широкому розумінні) за 

кількістю представників впевнено утримує після 

зозулинцевих і айстрових третє місце (700 родів, 

17000 видів), але за роллю, яку відіграє у житті 

людини, вона, незаперечно, у багато разів 

значиміша, ніж разом узяті два попередніх 

таксони. Саме бобові разом зі злаковими 

безпосередньо або опосередковано задовольняють 

людство основними продуктами харчування. Але 

чимало бобових мають практичне значення у 

різних сферах діяльності і використовуються як 

рослини лікарські, медоносні, олійні, ефіроолійні, 

косметичні, танідоносні, фарбувальні, дубильні, 

вітамінозні, фітомеліоративні, декоративні тощо. 

Значна більшість таких видів рослин 

представлена деревними та кущовими життєвими 

формами. Саме на деяких з них і зосередимо 

увагу. 

200 років тому на території України була 

акліматизована перша рослина з невеликого 
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Рододендрон Форчуна 

Рододендрон гострокінцевий 

роду гледичія (Gleditsia), що походить з Північної Америки. Усіх видів цього таксону 12, 

серед них інтродукованих 7, а от піонером став найколючиший представник. 

Гледичія колюча (Gleditsia triacanthos L.) – дводомне дерево з прямим стовбуром до 35–

40 м заввишки і широко циліндричною ажурною кроною і темно-бурою зморшкуватою 

корою. Стовбур і гілки озброєні досить великими (до 15– 25 см завдовжки) розгалуженими 

шпичаками. Листки парноперистоскладні з 8–15 парами листочків. Квітує у травні–червні. 

Квіти одностатеві, непоказні, у китецеподібних суцвіттях. Червоно-бурі шкірясті боби 

довжиною до 40–45 см визрівають у жовтні і залишаються на дереві до середини зими, а іноді 

і довше. 

Рослина невимоглива до грунту, стійка до 

посухи, але світлолюбна. Розмножується 

насінням, але у хід ідуть також кореневі 

паростки і зелені живці. Використовують у 

полезахисному лісорозведенні, декоративних 

насадженнях і створенні непрохідного 

живоплоту. Дає тверду цінну деревину з 

червоно-коричневим ядром. 

Рід софора (Sophora) хоча і нараховує 

близько 20 видів, але дикоросло жоден з них у 

флорі України не зустрічається. 

Інтродуковано 3 представника. Найцікавіший 

наступний. 

Софора японська (Sophora japonica L.) – 

високе листопадне розкішнокронне дерево з 

гладенькою, зеленкувото-темно-сірою корою. 

Листки непарно-перисті, 12–25 см завдавжки, 

з 9–17 листочками на верхівці. Цвіте раз на 

два роки. Квітки невеликі, жовтувато-білі, з 

тонким ароматом, зібрані у рихлі 

волотеподібні китиці. Найкращий медонос. 

Боби довжиною 3–8 см, м’ясисті, 

чоткоподібні, темно-червонуваті, повислі.   

Софора японська – молода мешканка в 

Україні. Її «біографія» починає свій відлік з 

1814 року, коли вперше оселилася в Криму. З 

тієї пори вона опанувала майже всю 

територію країни. Природолюбів-практиків 

софора інтригувала у кількох аспектах. По-

перше, рослина давала найстійкішу жовту 

фарбу для коштовних тканин. По-друге, 

квітки і китиці – найкраще джерело 

промислового виробництва рутину – вітаміну Р, якого тільки у суцвіттях може досягати 30 %. 

По-третє, у медичній практиці широкого застосування набув настій плодів софори, який 

допомагає загоювати рани, полегшує страджання при обмороженні, лікує різні грибкові 

захворювання, зменшує запалення ясен, поліпшує роботу серця. 

Цінують софору і меблярі. Її деревина тверда, гнучка, має гарні механічні властивості. 

Використовують у паркетному і мебльовому виробництві. 
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Рододендрон дрібноквітковий 

 

Рододендрон Ледебура 

Рододендрон Вазея 

У зеленбудівців софора також у пошані. До грунту вона невибаглива, дуже витривала до 

спеки, морозостійка. Взимку іноді страждають молоді незагартовані деревця. Використовують 

у полезахисних смугах як високорослу, швидкозростаючу і посуховитривалу породу. 

У роді бундук (Gymnocladus) всього два види. Один з них росте в Північній Америці, а 

другий – в Центральному Китаї. В нашому ботанічному саду – один представник. 

Бундук дводомний [Gymnocladus dioicus (L.) 

C. Koch] походить з Північної Америки. 

Інтродукований майже 300 років тому. У культуру 

введений Нікітським ботанічним садом у 1818 

році.  Розводять у багатьох країнах як декоративне 

дерево, що сягає у височинь до 30 м і має могутню, 

низько схилену, подібну на намет, ажурну крону, 

складену з товстих, але обрідних гілок. Листки  

двічіперистоскладні, до 50 см завдовжки, при  

розпусканні – рожеві, влітку – світло-зелені і 

восени – блідо-жовті. Квітки у волотеподібних 

суцвіттях, одно-статеві, правильні, майже білі, з 

приємним лимонним запахом. Боби масивні, 

розміром 20 х 5 см, звисають на гілках до весни. Всередині плодів нараховується 1–8 великих, 

твердих, темно-бурих, сплющених насінин.   

Деревина важка, міцна, з рожевим ядром і красивим рисунком на розпилині. 

Використовується для будівель і виготовлення художніх виробів. 

Рід кладрастис (Cladrastis) нараховує 4 американських види, один з котрих виявився 

досить привабливим і непримхливим до умов зростання, а тому швидко розселився ще 200 

років тому у багатьох європейських країнах. Інтродукований він і в Україні. 



   

90 

 

Рододендрон пухканський 

 

 
 
 

Рододендрон жовтий 

Рододендрон Шліппенбаха 

Кладрастис жовтий [Cladrastis lutea(Michx.) C. Koch] – листопадне дерево до 15–20 м 
заввишки, з широкою наметоподібною кроною. Листки непарноперистоскладні, з 7–12 
листочків, де кінцевий – оберненояйцеподібний, розміром 14 х 10 см, а бічні – еліптичні, з 

параметрами 5–15 х 3–8 см. Квітки білі, запашні, 
у звисаючих китицеподібних волотях. Віночок до 
3 см завдовжки. Боби плоскі, розміром 6–8 х 1 см. 

Завдяки великим декоративним листям і 
звисаючим довгим суцвіттям з чисто білих квітів, 
заслуговує широкого застосування в зеленбуді, 
особливо в одиночних посадках і невеликих 
групах. 

Рід золотий дощ (Laburnum) теж таксон з 
обмеженою кількістю видів – включає всього 3 
представника. Хоча всі вони в переліку флори 
Західної Європи, але України дісталися не так 
вже давно. Першим був декоративно 
найпримітніший красень – кущ із золотавими 
китицями. Кілька слів про нього, бо він дійсно – 
прикраса нашого ботанічного саду. 

Золотий дощ звичайний (Laburnum 
anagyroides Medic) – великий кущ до 5–7 м 
заввишки. Може бути і невеликим деревом з 
прямим стовбуром. Гілки у рослини звисаючі та 
розлогі. Листки трійчастоскладні, з довгими 
черешками й еліптичними або яйцеподібними 
листочками, які зісподу разом з гілками і 
чашечками притиснутоопушені. Квітує у травні. 
Квітки золотисто-жовті, у довгих повислих 
китицях. Біб сріблястоопушений. 
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Гледичія колюча 

Рослина досить стійка до посухи і витривала до міських умов, хоча краще зростає на 
родючому і вологому грунті. 

Цінується за рясне яскраве квітування і красу спадаючих жовтих китиць, а також як 
медонос. Але запам’ятаймо – усі частини рослини отруйні. 

Робінія (Robinia) – рід листопадних дерев і кущів з непарноперистоcкладними листями. 
Квітки метеликового типу зібрані у китицю. У таксоні близько 20 видів, дикоросло 
поширених головним чином у Північній і Центральній Америці. В Україні інтродуковано 7 
видів, 2 серед них є в експозиції університетського ботанічного саду. 

Робінія звичайна (Robinia pseudoacacia L.) – найпоширеніший  представник роду, більш 
відомий під назвою біла акація. В Європу завезена у ХVII столітті і з того часу успішно 
опанувала майже весь простір континента. В Україні стала культивуватися з ХVIII століття. 

Дерево з розлогою ажурною кроною до 25–30 м заввишки зі складними листками і 
видозміненими у плоскі колючки прилистками. Квітки білі, запашні, у звисаючих китицях. 
Плід – плоский біб до 8–12 см завдовжки. 

Біла акація – чудовий медонос. З одного дорослого дерева бджоли можуть зібрати до 8 кг 
меду, який завдяки високому вмісту фруктози дуже повільно кристалізується. У квітках 
багато також ефірної олії. Її добувають і застосовують у парфумерії. Народна медицина також 
узяла на озброєння цілющі властивості квітів і використовує їх для лікування ГРЗ, як 
знеболюючий засіб при захворюваннях шлунку та кишечника, при запальних процесах у ни-
рках і сечовивідних каналах. 

Деревина робінії щільна, міцна, з темно-жовтим ядром і світлою заболонню, добре 
полірується і йде на виготовлення меблів. 

Рослина морозо- і посуховитривала. Має широку кореневу систему, що розгалужується в 
усі боки від стовбура на 10–15 м. Невимоглива до родючості грунту, але світлолюбна. 
Використовують для заліснення ярів, залізничних схилів, створення вітро- і снігозахисних 
смуг.  

Робінія новомексиканська (Robinia neo-mexicana Gray) – дерево до 5–7 м заввишки, на 

батьківщині сягає до 12 м. Стовбур з ясно-коричневою корою. Близька родичка білій акаціїї і 

теж з Північної Америки. За змістом хоча і поступається своїй землячці, а от за формою 

намагається випередити її. Узяти, хоча б, репродуктивні органи. У 8–10 сантиметрових 

китицях, квітків може бути близько 25. Колір їх рожевий – приємний, багатообіцяючий, але 

майже без аромату. Бджоли не рояться, та й інших комах замало. Проте може квітувати двічі і 

навіть тричі на рік. От тільки плодів літнє квітування не утворює. Внутрішніх ресурсів, 

напевно, не вистачає? Густоопушені боби з’являються лише після весняного квітування. 
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Софора японська 

Деревця загалом більш декоративніші ніж у попереднього виду і їх можна 
використовувати у зеленбуді. Є садівники-аматори, котрі в озелененні содиб і відкритих 
територій віддають перевагу саме цьому виду робінії. 

Є серед бобових цікавий рід міхурник (Colutea), в назві якого відбивається 
найхарактерніша ознака його видів: шкірястий здутий біб за розмірами і формою схожий на 
риб’ячий міхур. В іншому – все як і належить порядним представникам поважної родини. 
Листки непарноперистоскладні з дрібними прилистками. Віночок з округлим прапорцем, 
крила серпоподібнозігнуті, човник тупий. Зрослих між собою тичинок 9, а десята – вільна. 
Зав’язь на ніжці. 

Рід нараховує 15 видів, 2 серед них у дикорослому стані зустрічається на півдні Криму. На 
Поліссі в культурі зростає 3 інтродукованих представники. У колекції ботанічного саду вони 
були теж, але 2 види у суворі зими 15-річної давнини загинули. 

Міхурник деревоподібний (Colutea arborescens L.) – найбільш зимостійкий серед своєї 
рідні. Дикоросло зустрічається в Західній Європі та Північній Африці. В Україну потрапив у 
кінці ХVIII століття. 

Це кущ до 4 м заввишки. Квітки до 2 см завдовжки, яскраві, світло-жовті, зібрані у 3–6 
квіткові китиці. Квітує рясно, з кінця травня до початку липня. Біб 4–6 см завдовжки, 
плівчастошкірястий, видовжений, на верхівці зігнутий. 

Рослина посуховитривала, невибаглива до якості грунту, але світлолюбна. Іноді дичавіє. 
Придатна для групових насаджень, створення живоплоту. 

Рід леспедеза (Lespedeza) не характерний для флори України. З п’ятьдесяти його видів, 

які поширені головним чином на території Східного Сибіру, Далекого Сходу, Монголії, Кореї, 

Китаю, один представник інтродукований в Україні. 
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Кладрастис жовтий 
 

 

 

Бундук дводомний 

Золотий дощ звичайний 

Леспедеза двоколірна (Lespedeza bicolor Turcz.) – кущ до 2 м заввишки зі спрямованими 

догори прутоподібними гілками. Молоді пагони зелені, старі – червоно-бурі. Листки 

розпускаються у другій половині травня. Вони трійчасто-складні, довгочерешкові. Кожний 

листочок 2–5 см завдовжки, на верхівці закруглений. Квітує пізно – у липні-вересні. Квітки 

фіолетові, яскраві, іноді білі з фіолетовим кінчиком човника, зібрані у рихлі пазушні китиці, 

які об’єднуються в одне велике пірамідальне суцвіття. Плоди – невеликі, до 5–7 мм 

завдовжки, з вістрячком, визрівають у жовтні. 
Завдяки рясному і яскравому квітуванню, красивому жовтогарячому забарвленню 

осіннього листя, здатності швидко 
розростатись, укріплювати грунт і збагачувати 
його на азот, ролина заслуговує активного 
поширення в озелененні. Крім цього леспедеза 
– щедрий медонос, добра кормова рослина з 
багатим вмістом фосфору, кальцію, білка і 
жиру. 

Представників роду карагана (Caragana) 
відомо близько 80, які поширені у флорі 
Західного Сибіру, Середньої Азії, Далекого 
Сходу, Монголії, Китаю. В Україні зустрічаєть-
ся 3–4 види, декотрі з них настільки 
поліморфні, що визначити їх таксономічний 
статус буває дуже важко. Морфологічна 
характеристика роду – наступна. 

Це листопадні кущі або невеликі деревця з 
парноперистоскладними або з 4 пальчасто-
зближеними листочками і плівчастими або 
колючкоподібними прилистками. Квітки 
поодинокі або зібрані пучками в пазухах 
листків. Чашечка короткотрубчаста. Віночок 
частіше жовтий. Дев’ять тичинок зрослися 
нитками в трубочку, десята – вільна. Боби 
лінійно-циліндричні, шкірясті, розкриваються 
двома стулками. В ботанічному саду рід 
представлений двома видами. 
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Робінія звичайна 

 

Робінія новомексиканська 

Карагана дерев’яниста (Caragana arborescens Lam.) більш відома під назвою жовта 

акація. Поширена у культурі по всій країні. Це кущ до 2–5 м заввишки, зі складними 

листками, що несуть 4–7 пар довгасто-елептичних листочки. Квітки по 2–5 у пучках. Віночок 

жовтий, вільнопелюстковий, до 20 мм завдовжки. Цвіте у червні-липні. Біб голий, значно 

довший за чашечку, з 5–8 насінинами, стулки при розтріскуванні скручуються. 

Медопродуктивність жовтої акації незначна, але, квітуючи у період, коли інші медоноси 

відцвіли, а до літніх ще далеко, вона забезпечує бджіл підтримуючим взятком. Крім нектару 

рослина пригощає запилювачів пилком, багатим на вітаміни. 

Як фітомеліоративну рослину карагану дерев’янисту використовують для створення 

лісосмуг у прибалкових насадженнях як підлісок, що захищає грунт від заростання бур’янами, 

а також при залісненні пісків. Вона добре піддається стрижці і тому придатна  для 

живоплотів. 

Карагана кущова [Caragana frutex (L.) C. Koch] має уніномінальний синонім – дереза. 

Дикоросло зустрічається на півдні Лісостепу і в Степу України на степових схилах і 

відслоненнях, нерідко утворюючи зарості. У культурі з середини ХVIII століття. 

Цілком виправдовує видовий епітет – кущова. Кущі рослини – невисокі, дуже 

розгалужені, до 30–80 (150) см заввишки, з тонкими прутоподібними гілками, жовтувато-

сіруватою корою. Листочки яйцеподібноклиновидні по 2 пари віялонаближені, що здаються 

пальчастоскладними. Цвіте у травні–червні. Квітки пазушні, поодинокі або рідше по 2–3. Біб 

лінійний, 2,5–4 см завдовжки. 

Рослина широко культивується в садах і парках. Використовується для створення 

живоплоту на узліссях і підліску. 

Дуже поліморфний вид, у якого варіюють переважно розміри та форма листків, а також 

характер опушення генеративних органів. 

Не секрет, що досить значна кількість північноамериканьської дендрофлори знайшла в 

Європі взагалі і в Україні зокрема – другу батьківщину. Цьому, безумовно, сприяє два 

фактори: по-перше, подібність природно-кліматичних умов двох континентів на відповідній 

географічній широті і, по-друге, невтримне прагнення людини урізноманітнити своє 

існування і привнести у життя нові елементи прагматичного й естетичного змісту. У цьому 
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контексті рід аморфа (Amorpha), будучи цілковито ендемічним північноамериканським 

таксоном зі своїми 15 видами, повільно, але впевнено здобуває місця під сонцем в Європі. 

Вже інтродуковано дві третини представників і вивчається їх потенціал. Треба сказати, що 

господарської заморочки з ними немає. Всі вони непримхливі щодо грунтових умов, добре 

витримують повітряну і грунтову посуху, засолення. Проте дуже  люблять світло і тепло. Під 

покровом насаджень почувають себе пригніченими і можуть навіть загинути. Також 

страждають від зимових морозів, але енергійно відновлюють свою декоративність. 

Найбільш морозостійкий вид і з високими лісомеліоративними якостями виявився 

нижченаведений представник роду. В експозиції ботанічного саду він займає гідне місце. 

Аморфа кущова (Amorpha fruticosa L.) – вельми відомий в Україні середніх розмірів, до 

2–3 м заввишки кущ з непарноперистоскладними листками, які складені з 8–12 пар овальних 

або майже ланцетних листочків. Квітує у червні–липні. Квітки зібрані у верхівкові запашні 

густі китиці. Їхня чашечка фіолетова, а віночок темно-червоно-фіолетовий з одного 

оберненояйцеподібного прапорця. Біб однонасінний, серпоподібнозігнутий, 6–9 мм 

завдовжки. В насіннях близько 15 % жирної олії, а в оплодні – до 2 % ефірної олії. Хороший 

медонос. 

Рослину культивують у садах і парках. Використовують її також для закріплення ярів, 

схилів і пісків. Добре переносить стрижку, тому рекомендується для створення живоплоту. 

Розмножується насінням, зеленими живцями і паростками. 

Родина гіркокаштанові (Hippocastanaceae) 

невелика: всього два роди з 15 видами, 5 з них – 

мають безстрокову прописку в Україні. 

Ще в дитинстві ми вперше чуємо назву 

дерева «каштан» і залюбки бавимося його 

округлими, глянцевими, шоколадно-корич-

невими «каштанчиками». Ми любимо це 

рідкісне за своєю декоративністю дерево. 

Стрункий і високий стовбур утримує розкішну 

крону з великими, пальчастоскладними 

листками на товстих черешках. Їх своєрідна 

нестандартність не минула уваги сучасної 

геральдики. Стилізований листок рослини став 

емблемою Києва. А хто не милується ошатністю 

дерева під час квітування, коли на смарагдовому 

тлі крони виструнчуються сотні огрядних білих 

або червоних пірамідальних суцвіть? А кому з 

авторів ліричних творів не дарувала натхнення 

розквітчана каштанова краса? Каштан… Ні, 

гіркокаштан. Це – по-науковому. Але така назва 

не налаштовує на лірику. І в російській біномі-

нальній назві «конский каштан» поезії замало. 

Наразі – будьмо вже не такими суворо прис-

кіпливими. Назва «каштан», а вона асоціюється 

з благородним справжнім каштаном (про нього 

далі буде), увійшла у повсякдення. Залишимо її піснярам, поетам, художникам… 

Гіркокаштани – уродженці Південної Європи. У позаминулому столітті вони оселилися 

спочатку в Криму, а потім рушили на північ. Прописка в Києві датується 1842 роком. Такому 

досить стрімкому опануванню географічного простору сприяли фізіологічні якості рослини. 

Гіркокаштан невибагливий до умов зростання, щодо типу грунтів і тепла. А несильні морози у 

молодому віці лише загартовують його і надалі росте він здоровим і ставним. 

Міхурник деревоподібний 
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Аморфа кущова 

Останнім часом гіркокаштан, продовжуючи  сумлінно виконувати суто прикрашальну 

функцію, став науці розкривати свій фармакологічний потенціал. Проти подагри і від 

ревматизму лікарі рекомендують настоянку з плодів. Препарати з рослини знижують 

здатність крові до зсідання, а це важливо, коли підвищується небезпека утворення тромбів. 

Формакологічна промисловість уже випускає ліки з плодів гіркокаштана, які зміцнюють 

стінки судин і підтримують їх еластичність. Допомагають вони також лікувати атеросклероз. 

А тапер знайомимося з ботсадівськими двома видами гіркокаштану.  

Гіркокаштан звичайний (Aesculus hippocastanum L.) – найпошириніший представник 

роду. Походить з Греції. До 4–5 років росте повільно, а потім, до 20 років – швидко, а після 20 – 

приріст уповільнюється. Зацвітає у першій декаді травня. Квітки білі, з червоними 

плямочками, зібрані в прямостоячу волоть – тирс. Плід – коробочка з великими шипами, іноді 

гола. 

Цінується як паркове дерево з високими декоративними ознаками. Дає багато нектару, 

пилку, клею. З насіння отримують технічний крохмаль, спирт, поліграфічний клей. Легка і 

м’яка деревина добре полірується, використовується в меблевій промисловості для вироб-

ництва фанери. Розмножується насінням, як восени так і навесні. 

Гіркокаштан червоний (Aesculus pavia L.) – дерево удвічі менше за попередній вид. 

Походить з Північної Америки. У культуру в Європі введений у 1820 році. Квітувати починає 

у другій декаді травня. Квітки рожево-червоні, пелюстки по краю з залозками. Коробочка без 

шипів. 

Найошатніше декоративне дерево під час квітування. Медонос. Не ушкоджується 

каштановою міллю. Висаджують для озеленення рихлих груп і алей. У зв’зку зі слабкою 

насінною продуктивністю розмножується щепленням. 

Родина рутових (Rutaceae) в ботанічному саду презентована представниками 2-х родів – 

по одному з кожного. З одинадцяти видів, які налічує рід птелея (Ptelea) дикорослих в 

Україні немає жодного. Інтродуковано 3 представника і тільки один – виходець з Північної 

Америки, поширився по всій країні. Далі – про нього. 

Птелея трилиста (Ptelea trifoliata L.) – 

кущ висотою 1,5–3 м, рідко маленьке деревце 

(до 8 м). Листя довгочерешкові, трійчасті. 

Квітки зеленкувато-білі, запашні, різностатеві 

(рослина дводомна), до 1 см у діаметрі, на 

тонких квітконіжках з приквітками. Суцвіття – 

складний щиток (або зонтик-щиток), 4–8 см 

завширшки. Плід – одно-, рідше двонасінна, 

округла, плоска крилатка, яка при розтиранні 

пахне хмелем. З плодів добувають духмяну 

олію. Кора і листки теж мають сильний запах і 

тонізуючі властивості. Їх застосовують в ме-

дицині. 

Розводять у парках і садах як декоративну 

рослину. Висаджують також у лісах та 

полезахисних смугах, здебільшого під 

покровом високих дерев. 
Другий рід з родини рутових – бархат 

(Phellodendron). Нараховує 10 видів. Жодного 
дикорослого представника в Україні немає. 
Інтродуковано лише 3, але справжньої поваги 
у сaдівників, лісівників, зеленбудівців набув 
тільки один вид. Під особливим наглядом 
перебуває ця незвична для поліської 
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дендрофлори порода у нашому ботанічному саду. Ще в далекому 1935 році посівом насіння 
на його території була створена алея з цього далекосхідного екзота. 

Бархат амурський ( Phellodendron amurense Rupr.) – дерево до 15–30 м заввишки, з 
бархатисто-зморшкуватою, пружною корою, до 5–7 см завтовшки, яка, власно, є корком – 
вторинною покривною тканиною. Крона широка, ажурна. Листки непарноперисті, з 7–13 
довгастими, наверхівці загостреними листочками. Квітки одностатеві (рослина дводомна),  
5-ти членні, зеленкуваті, зібрані у волотеподібні суцвіття. Плід – чорна, куле- або 
грушоподібна, гірко-солодка на смак, 3–5 насінна кістянка, розміром 5 х 3 мм. 

Рослина дуже поширена в парках України. Дає корок з кращими властивостями, ніж у 
коркового дуба і навіть коричнево-бура деревина з дивовижно красивою текстурою за 
тривкістю і стійкістю до вологості теж його переважає. Квіти цього дерева, листя , а також 
м’ясисті плоди мають духмяний гвоздичний запах. Це приваблює бджіл. Мед з бархату 
амурського не поступається липовому. Яскраво-жовтий луб, а також плоди містять алкалоїд 
берберин, який зменшує кров’яний тиск і серцебиття. Дерево має дуже розвинуту кореневу 
систему, тому вітростійке і не страждає від посухи. Бархат легко розмножується сіянням і 
садінням. 

Родина букові (Fagaceae) нараховує 7–8 родів і більше 900 видів («Жизнь растений», 
т. 5, М.Просвещение), що поширені у помірних, субтропічних і тропічних областях обох 
півкуль, за винятком більшої частини Південної Америки та тропічної і Південної Африки. 
Таксон об’єднує чи не найбільших з листопадних та вічнозелених велетнів на Землі. 
Найцікавішими і найважливішими родами є бук, дуб і каштан. 

Типовий рід родини – бук (Fagus) об’єднує 9 видів, серед них 2, які дикоросло 
зустрічаються в Україні, а 3 – інтродуковані, що збільшують видове різноманіття 
дендрофлори штучних насаджень. 

 

 
 

Куртина гіркокаштанів 
 

Усі представники роду – дерева з простими листками і характерними прилистками, які 
нерідко полегшують таксономічну ідентифікацію. Рослини однодомні, тичинкові квітки 
об’єднані в багатоквіткові головчасті суцвіття, тичинок 8–12. Маточкові квітки зібрані по 2–4 
і оточені спільною, щетинко-подібною обгорткою. Зав’язь нижня, тригнізда. 

У колекції ботсаду – один представник роду.  
Бук лісовий (Fagus sylvatica L.) – одне з найпоширеніших дерев у карпатській флорі. 

Недарма одна з географічних областей так і називається – Буковина. У рослини могутня, густа 
і розлога крона, котра майже не пропускає світла. Росте повільно. У сприятливих умовах 
дерево досягає віку 350 років, 50 м висоти і 120 см у діаметрі. Плід – бурий тригранний 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Гіркокаштан звичайний 
 

Гіркокаштан червоний 

горішок, до 1,5 см завдовжки, визріває у вересні, опадає на землю у жовтні-листопаді. 
Врожайні роки трапляються через 3–5 роки, тоді з 1 га можна зібрати до 300 кг горішків. Вони 
є хорошим кормом для лісових тварин. У Карпатах букове борошно додають до хліба. 
Вживати горішки у їжу можна лише підсмаженими, бо сире насіння містить отруйні 
речовини.   

Деревина бука тверда, водостійка, добре полірується. Її охоче використовують для 
виробництва меблів, паркету, фанери, високоякісної тари для продуктів харчування. Шляхом 
сухої перегонки з деревини отримують дьоготь і креозот. Останній має широке застосування в 
медицині як антисептичний засіб. 

В усьому світі видів роду – дуб (Quercus), (за версією Ю. Меницького, «Жизнь растений», 
т.5) нараховується близько 450. В Україні дикоросло зустрічається 4–5, а інтродукованих, які 
завезені з інших географічних місцевостей і випробовуються в наших природно-кліматичних 
умовах, вже близько 50. Дуби – дерева легендарні і значимі у багатьох аспектах людських 
інтересів. Ось лише конспективний перелік практичного використання цих рослин.  

Деревинне. Деревина дуба тверда, пружна, міцна на повітрі, у землі і під водою, з 
красивою текстурою. Вона – найліпший матеріал у меблевій промисловості, суднобудуванні, 
для шахтних і гідротехнічних споруд, для виготовлення паркету, ободів, шпиць, полозків, 
фанери, токарних і різб’ярських виробів, а також чудових бочок для засолювання овочів, 
яблук і зберігання олії, коньяку, вина. Дубові дрова – найжарчіші серед іншого деревного 
палива. 

Лікарське. Дуб – це справжня дерево-аптека. У хід ідуть кора, листки, деревина, жолуді. 
До кількох десятків потрібних для лікування різних захворювань речовин містяться у 
вегетативних і репродуктивних органах рослини. Вони допомагають долати запалення глотки, 
гортані. Їх застосовують при гінгвітах, стоматитах, ангіні, опіках, отруєнні алкалоідами. У 
народній медицині успішно лікують фурункули на шиї, проноси, дизентерію, рахіт, золотуху, 
анемію тощо. Відвар дубової кори вживають при виразці шлунка, при надмірних 
менструальних кровотечах.  

Харчове. З давніх часів із жолудів люди пекли хліб. Вміст поживних речовин у плодах 
досить великий. Тільки крохмалю в них 25–50 %, а є ще жирні й ефірні олії, цукор, білки. 
Один недолік у жолудів – вони гіркі. Але ця гіркота легко усувається багатьма способами. 
Найпростіший – це вимочування подрібненого насіння у воді з невеликою кількістю питної 
соди з наступним нагріванням, висушуванням і розтеранням. Борошно готове. Скільки людей 
врятувалося від смерті у жахливі часи голодомору завдяки дубу! З жолудів і коренів цикорію 
ще і досі виготовляють каву, яка є не тільки поживним, а й лікувальним засобом при 
шлунково-кишкових захворюваннях.  
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Птелея трилиста 

 

Бархат амурський 

 
 

Медоносне. Хоча бджоли і збирають з жіночих квітків дуба нектар, проте це лише 
супровідна процедура. Основна їх мета – весняний пилок. Як вітрозапильні рослини, вони 
продукують його чимало. 

Фарбувальне. Дубове листя багате на пігмент кварцитин, яким залежно від протрави 
фарбують вовну і шерстяні вироби у жовтий, зелений, коричневий і чорні кольори. 

Фітонцидні. Як кожна зелена рослина дуб продукує леткі речовини – фітонциди. 
Страждаючим на гіпертонію лікарі рекомендують якнайчастіше перебувати у дубових гаях. Їх 
цілюще повітря значно поліпшує стан хворих і нормалізує сон. Відпочинок під зеленим дубом – 
це приємно і здорово.      
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Бук лісовий 

Кормове. Жолуді – високопоживний корм для оленів, кабанів, білок, мишоподібних 
гризунів, сойок, качок, фазанів і свійських тварин. А для одомашненого дубового шовкопряда 
дубові листки – першорядна їжа. 

Фітомеліоративне. Різні види дуба рекомендуються спеціалістами як головні породи в 
полезахисних смугах, у лісових і протиерозійних насадженнях по балках і ярах. І для цього є 
грунтовні підстави: коріння у дубів могутнє, воно займає велику площу, проникає на значну 
глибину, сягає водоносних шарів. 

Декоративне. У зеленому будівництві дуби використовують для створення приміських 
гаїв, алей, куртин, поодиноких насаджень у парках і лісопарках. Особливою популярністю 
користуються декоративні форми дуба з пірамідальною, плакучою, пурпурово- і темнозелено-
листою кроною. 

А тепер ознайомимося з видовим асортиментом дубів нашого ботанічного саду. 
Дуб звичайний (Quercus robur L.) – наймогутніше дерево української флори. Він сягає 

величезних розмірів. Біля села Мельники Чернігівського району росте дуб висотою 30 м і з 
обхватом стовбура 8,65 м. Вік його становить біля 1100 років. Такі дуби – живі свідки 
історичних подій ще з княжих часів.     

Дуб звичайний має дві форми – літню і зимову. Літня форма розпускає листя на кілька 
тижнів раніше. Зимова форма зате не скидає листя на зиму.Навесні витримує затоплення 
водою. Дерево світлолюбне, вітро- і морозостійке, але в ранньому віці потребує захисту від 
холоду. Воно добре укріплює грунт і захищає його від ерозії. Практично не боїться засухи. 
Крона рослини добре очищає повітря, виділяє багато фітонцидів.  

Дуб австрійський (Quercus austriaca Willd.) – поширений у Південній і Середній Європі, 
де зростає від Альп до Карпат, а також в Малій Азії. В Україні відоме єдине природне 
місцезростання на українсько-румунському кордоні у підніжжі південного схилу Юлівських 
гір на Закарпатті. Дерево 15–30 м заввишки. Стовбур часто покривлений, кора сіра, з 
поздовжніми широкими тріщинами. Листки чергові, на коротких черешках до 2,5 см 
завдовжки, видовжені, лопатеві, в основі заокруглені, шкірясті, зісподу та по жилках більш-
менш опушені, 6–15 см завдовжки, з 4–7 парами лопатей та 7–10 парами жилок. Лопаті 
трикутні, довгастоланцетні, загострені. Жолуді довгасті, до 3–4 см завдовжки та до 2 см 
завширшки на ніжці до 2 см, вкриті при основі мисочкою з шилоподібнозагостреними, 
відлеглими лусочками, до 1,5 см завдовжки. Дозрівають на другий рік. Рослина чутлива до 
морозу. Цікава для ботанічних садів у плані подальшої акліматизації і господарського 
використання. 
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Бук лісовий форма плакуча 

 

Бук лісовий форма розсіченолиста 
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Дуб звичайний 

Дуб  (Quércus castaneifólia С.А.М.) – високе до 30 м дерево із струнким 

стовбуром, кора якого довго залишається гладкою, з широкою шатроподібною кроною і 

великими листками, схожими на листя каштана посівного, до 18 см завдовжки, з крупними, 

гострими трикутними зубцями. Жолуді до 3 см завдовжки, на 1/3 охоплені плюскою. Один з 

найбільш декоративніших дубів. Рекомендується для озеленення у південних регіонах 

України і створення лісовх культур. Дико зростає в Арменії, на Кавказі та в Північному Ірані. 

Дуб північний (Quercus borealis Michx.) – дерево до 30–35 м заввишки з густою, 

широкояйцеподібною кроною, міцними гілками і товстим прямим стовбуром. До Європи був 

завезений з Північної Америки у XVII столітті. Кора дуба містить багато таніну. Завдяки 

великій декоративності, стійкості до агресивного навколишнього середовища, заслуговує 

найширшого використання в зеленому будівництві, для створення одиничних та групових 

насаджень, алей, масивів, обсадження доріг та вулиць. Одна серед дубів швидкозростаюча 

порода. 

Дуб черепичастий (Quercus imbricaria 

Michx.) – дерево, що досягає 25 м заввишки, зі 

стовбуром до 1 м, відрізняється від більшості 

інших дубів листям, які мають форму лаврових 

листків, 8–20 см завдовжки і 1,5–7,5 см 

завширшки, з цілісним краєм, вони зверху 

яскраво-зелені, трохи блідніші і пухнастіші 

зісподу. Походить з південно-східної частини 

Північної Америки.  

В Україні з 1861 року. У минулому, з 

деревини дуба виготовляли черепицю, звідки і 

назва окремо. На батьківщині вважається 

найдекоративнішим видом дуба. Заслуговує 

випробовування в лісових культурах як 

швидкозростаюча деревна порода. 

Дуб скельний (Quercus petraea Liebl.) – 

відрізняється від дуба звичайного більш 

дрібними за розміром листками на довгих (до 3 

см) черешках та майже сидячими жолудями. 

Висота до 30 м. У порівнянні з дубом 

звичайним, є менш продуктивною породою 

(фактично довжина чистого стовбура без сучків 

становить 3–6 м) і деревина в нього м’ягша. 

Поширений у Західній Європі – від Скандинавії 

до Балкан, на Кавказі. В Україні природно росте 

в лісах, на вапняках у Гірському Криму, на 

південному заході Лісостепу і дуже рідко – на Поліссі (Житомирська область). 

Каштан (Castanea) – рід деревних рослин родини букових. Нараховує 14 видів, 

поширених у Північній Америці, Японії, Китаї, Середземноморських країнах, Кавказі. Один 

представник таксону є прикрасою і нашого ботанічного саду. 

Каштан їстівний (к. посівний, к. справжній, к. благородний), (Castanea sativa Mill.) – 

дерево до 35–40 м заввишки і до 2 м і більше у діаметрі з широколанцетними, по краю 

пилчастозубчастими листками. Суцвіття чоловічих квітків – угору спрямовані жовтуваті 

сережки, жіночі квітки зеленуваті, здебільшого по три (рідко по одній), оточені спільною 

обгорткою і розміщені або в окремих сережках, або в нижній частині спільних сережок. 

Обгортка при плодах щільногострошипувата, з 1–3 коричневошкірястими насінинами. 

Славетне дерево з багатою і загадковою історією, дерево, якому пощастило разом з 

виноградом, пшеницею, маслиною стати значним надбанням загальнолюдської культури.  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BD
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&rurl=translate.google.com.ua&sl=en&tl=uk&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Bay_laurel&usg=ALkJrhi3GpD-16sKm0D5jJ0RZgVAyvIovA
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Квітує дуб звичайний 

Каштан їстівний хоча і вважається рослиною теплого клімату, але витримує значні зимові 

морози і задовільно росте і плодоносить по всій Україні. Житомирщина не виняток. 

Головне багатство каштана – його насіння, яке визріває всередині їжакоподібного 

оплодня. У Франції, Італії, Іспанії, Португалії воно і досі залишається важливим продуктом 

харчування. Це хліб, і не тільки поживний, але й дуже смачний. Гектар насадження цього 

дерева може дати до трьох тон високоякісного борошна. 

Деревина – друга цінність каштана їстівного. Перевершуючи свого близького родича 

дуба, за міцністю і красою малюнка, каштанова деревина відмінно полірується, вона ж і 

надзвичайно стійка до гниття. 

Багато фахівців лісової справи вважають каштан їстівний найперспективнішою деревною 

породою для лісопаркових насаджень Українського Полісся. А розмножується цей каштан 

усіма відомими способами: поростю, щепленням насінням. 

Родина жостерові (Rhamnaceae) цікава з 3-х точок зору. По-перше, відзначається своїм 

таксономічним різноманіттям – 58 родів і понад 900 видів. По-друге, усі представники родини – 

це тільки кущі або невеликі дерева. По-третє, абсолютна більшість видів – теплолюби і 

поширені в тропічних і субтропічних областях. Флора жостерових в Україні представлена 

чотирма дикорослими і такою ж кількістю інтродукованими видами. Ботанічний сад має по 

одному представникові з 2-х родів: крушина (Frangulus) і жостер (Rhamnus). 

Крушина ламка (Frangulus alnus Mill.) – кущ з гладенькою, майже чорною корою. 

Родова назва рослини походить від слова «frangere» – ламати, що пов’язана з надзвичайною 

крихкістю, ламкістю деревини. 

Листки еліптичні, цілокраї, розміщення чергове, або косо-супротивне. Квітки двостатеві, 

пелюстки білі, зовні зеленуваті. Плід – кістянка, незрілі – червоні, стиглі – чорні. Плоди 

отруйні, у народі на них кажуть «вовчі ягоди», проте, птахи охоче їх поїдають. 

Кора, бруньки, плоди часто застосовуються у практиці традиційної та народної медицини 

у формі відварів, екстрактів, у складі послаблюючих та протигеморойних зборів. Завдяки 

малій щільності з її деревини отримують вугілля, яке йде на виготовлення чорного димного 

пороху.  

Зростає у чагарниках, лісах, вільшниках, 

по берегах річок і озер, на вогких луках. Кущі 

крушини досить декоративні, добре пере-

носять стрижку і легко набувають потрібної 

форми і тому нерідко використовують для 

живоплоту.   

Жостер послаблюючий (Rhamnus 

cathartica ) – дуже галузистий кущ або 

деревце заввишки до 3-х м. Кора молодих 

пагонів сріблясто-сіра, згодом стає буро- 

чорною. Верхівки гілок перетворюються на 

прямі колючки. Квітки по 10–15 у пучку, 

вузько-дзвоникуваті, 4–5 мм завдовжки. 

Плоди 6–8 мм у діаметрі, чорні. 

Рослина лікарська, фарбувальна, медо-

носна. Як лікарську сировину використовують 

висушені полоди, які мають м’яку 

послаблюючу дію завдяки антраглікозидам і рамникозидам. Кора багата на дубильні 

речовини. 

Жостер зростає як на сухих сонячних місцях, так і на вологих грунтах, у заболочених 

лісах. Зустрічається уздовж канав, у чагарниках, на лісових галявинах. 

Кущі рослини досить декоративні. Приємне враження справляє щільний живопліт, а 

також окремі групи їх під покровом дерев з розлогою кроною. 
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Дуб австрійський 

Дуб каштанолистий 

Дуб північний 

Родина виноградові (Vitaceae) нараховує 12 родів і 760 видів, поширених головним 

чином у зонах з помірним і субтропічним кліматом Європи, Азії, Америки і Північної 

Африки. В Україні інтродуковано 25 видів з трьох родів: виноград (Vitis), дикий виноград 

(Parthenocissis) і виноградовник (Ampelopsis). У ботанічному саду вирощується шість 

представників родини. 

Виноград звичайний(Vitis vinifera L.) – 

багаторічний дерев’янистий лазячий кущ до 

20 м завдовжки з вусиками стеблового 

походження. Листки в обрисі округлі або 5-

кутні, 5–20 см у діаметрі, більш-менш глибоко 

3–5 (7) лопатеві. Початок квітування – 

травень. Квітки двостатеві або функціонально 

маточкові, з відігнутими назад короткими 

тичинками і стерильними пиляками. Плід – 

ягода, жовтувато-зеленого, рожевого, черво-

ного або чорно-фіолетового забарвлення. 

Плоди винограду і продукти їх переробки 

мають цінні лікувальні, смакові і харчові 

якості. Залежно від сорту, ступенню зрілості 

ягід і умов вирощування лози вміст цукру в 

плодах (в основному це глюкоза) може 

становити 30 %. А ще в ягодах є винна, 

яблучна та інші органічні кислоти (всіх їх 

разом пересічно буває 1,4 %), білок (0,15–

0,9 %), пектини (0,3–1 %), ціла гама вітамінів і 

мінеральних речовин. Все це зумовлює 

лікувальний ефект при різних хворобах. Тому 

виноград вживають при схудненні, шлунково-

кишкових захворюваннях, функціональних 
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Дуб черепичастий 

Каштан їстівний 

неврозах, геморої, як легкий проносний і сечогінний засіб, при хворобах печінки. Лікарі 

радять вживати виноград при недокрів’ї і виснаженні нервової системи, при хронічних 

бронхітах, емфіземі легень, для підвищення апетиту. 

Виноградні листки – теж чудовий лікарський засіб. Ними лікують кровотечі, гнойні рани, 

виразки, хвороби шкіри, ангіну. Крім того листки використовують у приготуванні 

різноманітних страв. 

Як культурну рослину виноград вирощують по всій території України, але найбільш він 

поширений у степових регіонах, у Закарпатті й особливо в Криму. Полісся вже, як то кажуть, 

«не пасе задніх» – у доробку і в пропозиції  нашого ботанічного саду більше 30 сортів 

винограду звичайного, всебічно і грунтовно досліджених та припасованих до місцевих 

природних умов. Це – результат багаторічної і цілеспрямованої праці науковців ЖНАЕУ і в 

першу чергу – провідного виноградаря Полісся, кандидата сільськогосподарських наук, 

доцента Алексєєвич Т. Н., яка упродовж кількох десятиріч провела апробування більше 100 

сортів цієї найдавнішої і найзначимішої для людини культури. 20 сортів рекомендовано нею 

для присадибного вирощування на Житомирщині. Ось коротенька характеристика одинадцяти 

перспективних сортів. 

Столові сорти: 

Августовський – молдовський сорт дуже раннього строку достигання. Ягоди середні, 

світло-зелені, приємного смаку з мускатним ароматом. Урожайність середня. Морозистійкість 

висока (-26°С), стійкий проти мілдью та оїдіуму. 
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Насіння каштана їстівного 

Агат донський – російський сорт дуже раннього строку достигання. Ягоди великі, темно-

сині, простого смаку. Урожайність висока. Морозостійкість висока (-26°). Стійкий проти 

мілдью і сірої гнилі. Транспортабельність середня. 

Аркадія – український сорт дуже раннього строку достигання. Ягоди великі і дуже великі, 

білі, приємного смаку. Урожайність дуже висока. Морозистійкість середня (-21°С), відносно 

стійкий проти мілдью, сірої гнилі. Транспортабельність висока. 

Лора – український сорт дуже раннього строку достигання з функціонально жіночим 

типом квітки. Ягоди великі, білі, гармонійного смаку. Урожайність висока. Морозостійкість 

середня (-23°С), відносно стійкий проти мілдью, сірої гнилі. Транспортабельність дуже 

висока. 

Русвен – російський сорт дуже раннього строку достигання. Ягоди великі, світло-рожеві, 

приємного смаку. Урожайність висока. Морозостійкість підвищена (-25°С), стійкий проти 

мілдью, оїдіуму. Транспортабельність низька. 

Руський ранній – російський сорт дуже раннього строку достигання. Ягоди середні та 

великі, рожеві, приємного смаку. Урожайність середня. Морозостійкість середня (-23°С), 

відносно стійкий проти мілдью, сірої гнилі. 

Безнасінні сорти: 

Ромулус – американський сорт середнього строку достигання. Ягоди середні, зеленувато-

жовті, гармонійного смаку, з ананасно-суничним присмаком. Врожайність дуже висока. 

Морозостійкість підвищена (-26°С), стійкий проти мілдью, сірої гнилі. При переванта-женні і 

недостатньому вологозабезпеченні ягоди обпадають. 

Русбол – російський сорт раннього строку достигання. Ягоди середні, білі, гармонійного 

смаку. Урожайність висока. Морозостійкість підвищена (-25°С), стійкий проти мілдью, сірої 

гнилі. 

Технічні сорти: 

Алан – міжвидовий гібрид німецької селекції середнього строку достигання. Ягоди 

середні, білі, гармонійного смаку. Урожайність висока. Морозистійкість висока (-29°С), 

стійкий проти мілдью і сірої гнилі, відносно стійкий проти оїдіуму. 

Гечеї заматош – угорський сорт ранньосереднього строку достигання. Ягоди середні та 

дрібні, гармонійного смаку з мускатним ароматом. Урожайність висока. Морозостійкість 

підвищена (-25°С), відносно стійкий проти мілдью, оїдіуму. Уражується сірою гниллю. 

Іллічівський ранній – український сорт раннього строку достигання. Ягоди середні, чорні, 

приємного смаку. Урожайність середня. Відносно морозостійкий (-24°С). Стійкий проти 

мілдью й оїдіуму, незначно вражається сірою гниллю. 

У зеленому будівництві виноград звичайний – один з найпоширеніших декоративних ліан 

і використовується для вертикального озеленення невисоких споруд. 

Виноград Ізабелла (Vitis labrusca L.) – північноамериканський вид, який утворився 

шляхом природного схрещування двох сортів. Своєрідний аромат і ніжний смак цього гібриду 

вперше оцінив американський селекціонер Вільям Принс. Виноград з великими, темними і 

оригінально запашними ягодами було названо в честь господарки маєтку Ізабелли Гібс, в саду 

якої вперше була знайдена лоза невідомого винограду. 
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Підв’язування винограду 

Виноград звичайний, сорт Русбол 

 

Вирощують на Кавказі, в Молдові, Підмосков’ї і в кількох культурних сортах майже по 

всій Україні. Добре росте і плодоносить у різних грунтово-кліматичних зонах. Досить 

морозостійкий вид, виносить зниження температури до -30°С. 

Ягоди сортів цього винограду містять антиоксиданти й антоціани, що наділяють їх 

здатністю покращувати склад крові та стан кровоносних судин, нормалізувати артеріальний 

тиск, підвищувати рівень гемоглобіну, захищати організм від утворення пухлин. Інші 

компоненти ягід сприяють видаленню з організму шлаків, токсинів, підвищують тонус 

організму. 

Виноград амурський (Vitis amurensis 

Rupr.) – двудомна, до 15–25 м завдовжки 

дерев’яниста ліан а з темною корою, що 

лущиться поздовжніми смугами. Молоді 

пагони зелені або червонуваті, до осені 

змінюють забарвлення на червоно-буре. У 

природі зростає у долинах рік і струмків у 

лісах Маньчжурії, Приамур’я, Китаю та 

Кореї, де дістається верхівок дерев або 

стелиться поверхнею грунту. Витримує 

зимові температури до -45°С. 

Рослина дуже декоративна, навесні – 

завдяки великим зеленим листкам (до 30 см), 

влітку – завдяки «пухнастим» суцвіттям, 

восени – завдяки багряним, рожевим, 

червоним листкам і темно-синім гронам ягід.   

Листки за формою дуже різні. Вони 

бувають три- або п’ятилопатевими, 

яйцеподібними або округлими, з гострими 

або округло-трикутними пилчастими 

зубцями. З верхнього боку листкова 

пластинка гола, а зісподу густо вкрита 

короткими щетинками. 

Квітки дрібні, непоказні, жовтуваті, зі 

слабким, але досить приємним ароматом. 
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Сорт Агат донський          Сорт Руський ранній       Сорт Алан 

Квітування триває 20 діб. Ягоди товстошкірі, округлі, синьо-чорні, у рихлих гронах, їстівні, 

від солодких  до кислих. Використовують у їжу свіжими, а також після переробки. З насіння 

отримують олію та сурогат кави. 

Виноград амурський використовується у селекційній роботі та як декоративна ліана для 

вертикального озеленення. 

Дикий виноград п’ятилисточковий [Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch.] – витка 

ліана або лазячий кущ до 10(20) м заввишки. Батьківщина – Північна Америка. Введений у 

паркову культуру ще в XVII столітті і дотепер відіграє помітну роль у ландшафтному дизайні. 

Це одна із найцінніших декоративних ліан, яка здатна укріплюватись на вертикальних 

поверхнях своїми вусиками з 3–8 розгалуженнями, що закінчуються овальними 

потовщеннями – «присосками». Листки пальчастоскладні, до12 см завдовжки, довгасто-

яйцеподібні, із загостреною верхівкою, зверху темно-зелені, зісподу – світлі, сизуваті. 

Особливо ефектні листки в осінню пору, коли вони палають багряним і пурпуровим цвітом. 

Квітки на тоненьких квітконіжках у 3–6 квіткових зонтиках, зібрані у верхівкові суцвіття. 

Плоди – синювато-чорні ягоди із сизим нальотом. 

Рослина росте дуже швидко: річний приріст у неї досягає 2–3 метрів і більше. Цікава ще і 

тим, що тіньовитривала, морозостійка, невибаглива до якості грунту, майже не ушкоджується 

хворобами і шкідниками, надзвичайно добре зростає в умовах сучасного міста і легко 

розмножується живцями і насінням. 

Дикий виноград тригострокінцевий [Parthenocissus tricuspidata (Sieb. еt Zucc.) Planch.] – 

дуже разголужена ліана до 12 м заввишки, дикоросло поширена в Японії, Примор’ї, Кореї, 

Китаї. В Україні вирощується переважно у західних регіонах. У культурі з 1862 року. 

Рослину можна назвати справжнім «альпіністом» щодо подолання вертикальних 

поверхонь. Маючи галузисті вусики з чисельними присосками, вона бездоганно декорує 

плоским покриттям будь-яку непривабливість споруди, пошарпаність стіни будівлі і 

безумовно, використовується для естетичного оформлення невисоких споруджень. Гладенькі, 

наче полаковані листки цього дикого винограду, розміщуються черепичасто один над одним і 

утворюють густе, орнаментальне мереживо зеленого кольору влітку і золотисто-жовте або 

червоне – восени. Самі вони досить різноманітні за формою – трилопатеві, трикутні, огруглі, 

серцеподібні. Квіти невиразні, зібрані у розгалужених напівзонтиках. Ягоди синювато-чорні із 

сизим нальотом, 6–8 мм у діаметрі. 

Зеленбудівці не радять ігнорувати цю досить декоративну ліану. Вона заслуговує біль-шої 

уваги і поширення. 



   

109 

 

Сорт Гориздра     Сорт Голубок 

Рід виноградовник (Ampelopsis) – виключно далекосхідний таксон з 20 видами. Частина 

їх у різні часи була інтродукована, тепер як декоративні ліани досить поширені в Україні. Але 

зустрічаються і здичавілі екземпляри, які часом «забур’янюють» культурні 

дендронасадження. Один з таких всюдисущих видів призвичаївся і в нашому ботанічному 

саду. 

Виноградовник  короткоквітконіжковий [Ampelopsis brevipedunculata (Maxim.) Trautv.] – 

дерев’яниста ліана, що піднімається до 5 і більше метрів, при цьому, як правило, сильно 

обплітаючи гілки дерев і кущів. Листки в обрисі широкояйцеподібні, 3–5-ти лопатеві, з дуже 

відтягнутою середньою лопаттю, щільні, темно-зелені, зісподу більш світліші. Молоді пагони 

вкриті жорсткими волосками. Квітки непоказні, дрібні, зеленкуваті, зібрані у щиткоподібні 

суцвіття, розпускаються у липні. Плоди – ягоди 6–8 мм у діаметрі, сині або білуваті. Не 

їстівні. 

Надземна частина не витримує сильних морозів, але навесні пагони відновлюються 

використовується для озеленення невисоких споруд. 

В’язові (Ulmaceae) – родина виключно дендрологічна, представлена приблизно 130 

видами деревних і кущових рослин, які розміщені у 15 родах. Флорі  України дісталися лише 

2 роди з невеликою кількістю видів: 7 – поширених дикоросло і 4 – інтродукованих, що 

культивуються у ботанічних садах і парках. Ще близько 10 представників з цих родів – 

проходять всебічну апробацію в провідних ботанічних садах нашої країни. 

У дендрологічній експозиції нашого саду – 4 види родини. 

Типовий рід в’яз (Ulmus) – об’єднав, принаймні в Україні, листопадні дерева з двоста-

тевими, в густих бокових пучках, квітами, що мають дзвоникувату 4–8 лопатеву оцвітину, 4–8 

тичинок і зав’язь на короткій ніжці. Плід – горішок, оточений перетинчастим крилом 

(крилатка). 

У всіх в’язів густа, тіньостворююча крона. Їх листя настільки активно відфільтровують з 

повітря сажу і пил, що вважаються прекрасним природним «пилососом». 

В’яз гладкий (Umus laevis Pall.) – дерево 15–30 м заввишки з товстим стовбуром, вкритим 

бурою корою. Молоді пагони червонувато-бурі, опушені, гілки тонкі, блискучі, бруньки 

гострі, конічні. 

Оселяється у широколистяних лісах, перевагу віддає узліссям і галявинам. Дерево 

солевитривале, світлолюбне. Період квітування розтягнутий з квітня по червень. Добрий 

пилко- і медонос. 
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Дикий виноград п’ятилисточковий 

У в’яза гладкого використовують кору, листя заготовлені навесні. Листки містять азотисті 

(до 16 %) і безазотисті (до 44 %) речовини, сиру клітковину (8,6 %), сирий жир (до 3 %), 

каротин (286 мг %), аскорбінову кислоту (225 мг %) тощо. В корі є дубильні речовини. 

Рослина має кровоспинні та протизапальні властивості. У народній медицині відваром 

кори лікують водянку, хронічний ревматизм, застуду. 

В’яз гладкий культивують як декоративне дерево і використовують у групових, 

поодиноких і алейних насадженнях. Він добре піддається стрижці і довго зберігає надану 

йому форму. 

Розмножується насінням, зібраним на початку червня 

 

В’яз голий обо в’яз гірський (Ulmus glabra Huds.) – струнке дерево до 30 м заввишки, 

утворює могутній стовбур з широко циліндричною тінистою кроною. Цвіте на початку квітня 

ще до появи листя, а в кінці травня вже обпадають зрілі крилатки. 

В’яз голий поширений майже по всій Європі. В Україні трапляється у лісових насаджен-

нях практично на всій території. Дерево швидкозростаюче, морозостійке, тіньовитривале, 

любить родючий грунт. Успішно росте у великих містах, витримує обрізку та формування 

крони. У зеленому будівництві варто використовувати декоративні форми: плакучу, 

крупнолисту, пірамідальну, пурпурову. Добре розмножується насіням. 

Деревина у породи досить важка, щільна, в’зка, тверда, пружна, красивої текстури, добре 

полірується, придатна для оздоблення приміщень, вагонобудування, виготовлення паркету, 

гальмових колодок, шпону, фанери, прикладів для зброї та інших виробів. 

В’яз граболистий (Ulmus carpinifolia Rupp. ex G.Suckow) – дерево до 30 м заввишки з 

коричнево-сірою, у старих – з розтрісканою корою і овальними, на верхівці пригостреними 

листками. Відрізняється від в’яза гладкого тупими чорно-бурими бруньками, дрібнішими 

листками, які зісподу вздовж усіх жилок вкриті волосками і дрібними червоними залозками. 

Бічні жилки вилчасті. Дрібні двостатеві квітки зібрані в густі головчасті суцвіття. Крилатки на 

коротких плодоніжках, горішок розміщений у верхній частині плоду, поблизу виїмки. Цвіте 

рано навесні до появи листя. 
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Зразок оформлення ділянки узлісся 

Поширений в Західній  Європі і по всій Україні. Росте у байрачних лісах, по чагарниках, 

на схилах. Рослина теплолюбна і тіньовитривала. 

В’яз граболистий являє певний інтерес як джерело гілкового корму. В гілках, 

заготовлених у травні, багато протеїну (до 13 %), жиру (до 4,2 %), клітковини (до 28 %), 

безазотистих екстрактивних речовин (до 48 %) і вони залюбки поїдаються всіма травоїдними 

тваринами. А плоди багаті на білки та жири, в них мало клітковини і дуже мало танідів, тому 

особливо придатні для дійних корів. Висушене, змелене і зварене насіння – гарний корм для 

свиней. 

Деревина цого в’яза міцніша від деревини інших видів роду, використовується у 

будівництві. Як декоративну рослину в’яз граболистий висаджують у парках та вздовж 

вулиць, особливо його культурну форму з дуже густою кроною. Рослина йде на створення 

живоплотів та полезахисних лісових смуг. 

Каркас західний (Celtis occidentalis L.) – переселець з Північної Америки. На 

батьківщинні живе до 500 років . Світлолюбне дерево до 40 м заввишки. На відміну від інших 

в’язових стійкий проти хвороб. Квітки одностатеві, невиразні, у пазушних суцвіттях. 

Плодоносить з 10–12 років. Плід – куляста кістянка. З насіння виробляють олію, що нагадує 

мигдальну. Молоде листя – поживний корм для тварин. Кора йде на дублення шкір. 

Деревина каркасу винятково міцна, добре полірується, використовується в столярній 

справі. В лісовій культурі цієї породи, на жаль, майже немає, незважаючи навіть на високу її 

господарську цінність. 

Рослина зимо- і посухостійка, витривала до міських умов, але в декоративних цілях не 

використовують, бо росте дуже повільно і утворює неправильну форму крони.   

Розмножується відводками і насінням, яке висівають восени. 

Родина актинідієві (Actinidiaceae) – таксон з абсолютною більшістю тропічних видів, 

поширених в Азії, Америці і північній частині Австралії, об’єднує 350 видів у 3-х родах. Один 

з них – типовий, актинідія (Actinidia) подарував нам два чудових у багатьох відношеннях 

представника, які, прийшовши з Далекого Сходу й оселившись в Україні, стали прикрасою 

парків, садів, присадибних ділянок і джерелом смачних, вітаміновмісних і цілющих плодів. Є 

вони і в дендрофлорі нашого ботанічного саду. 

Актинідія коломікта [Actinidia kolomikta (Rupr.) Maxim.] – дводомний виткий кущ-ліана 

до 10 м завдовжки, який піднімається по деревах або стелиться по землі. Листки чергові, 

цілісні, овальні, з серцеподібною основою, часом витягнуті у вістря, двічі 

тонкогостропилчасті. Зацвітає у липні. Квітки правильні, 5-ти пелюсткові, білі або рожеві, 

ароматні; чоловічі – у 2–5 квіткових суцвіттях, зрідка одиночні, а жіночі – завжди одиночні. 

Плід – ягода, зеленого кольору, овальна, близько 20 мм завдовжки. Визрівають у серпні. 
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В’яз гладкий 

В’яз голий 

Ягоди актинідії солодкі на смак, злегка 

кислуваті, з приємним ароматом. Вони добре 

зберігаються заморожені і засушені. Цінуються 

як дієтичний продукт з цілющими 

властивостями. Їх використовують як 

протицинготний, глистогінний, кровоспинний і 

болетамувальний засіб, при лікуванні 

туберкульозу легень, бронхіальної астми, 

коклюшу та карієсу зубів. Корисно вживати 

ягоди при ослабленні і виснаженні організму 

внаслідок перенесення інфекційних 

захворювань і операцій, при фізичній і 

розумовій перевтомі, гострих і хронічних 

хворобах шлунка і кишечника. 

Вирощують актинідію коломікту як 

швидкозростаючу декоративну і плодоягідну 

рослину. У кліматичних умовах Полісся вона 

не підмерзає. Розмножується насінням, 

живцями, відводками. 

Актинідія гостра [Actinidia arguta (Sieb. 

et Zucc.) Planch.] – багаторічний виткий кущ-

ліана до 15 м заввишки. Молоді зкорковілі 

пагони мають багато сочевичок. Листки 

чергові, цілісні, на коротких голих черешках, 

шкірясті, видовжено-овальні або еліптичні, з 

верхівкою, звуженою в короткий гострячок. 

Квітки правильні, 5-пелюсткові, білі, запашні, в пазушних небагатоквіткових щиткоподібних 

суцвіттях. Плід – ягода зеленого кольору, переважно кулясто-елептичні, з соковитою 

ароматною м’якоттю, 25–30 мм завдовжки. Цвіте у липні, а ягоди визрівають вже у серпні.  

Вміст вітамінів, цукрів, органічних кислот, 

мікроелементів, мінеральних солей та інших 

корисних речовин у плодах цього виду актинідії 

майже такий як і у попереднього. Вико-

ристовують їх як продукт харчування і як 

лікарський засіб так само, як і ягоди актинідії 

коломікти. 

Рослина морозовитривала, плодоносить 

щорічно і щедро, швидко росте, має красиве 

темно-зелене блискуче листя – ось саме за ці 

якості люблять і поважають актинідію гостру 

зеленбудівці, садівники і господарі присадибних 

ділянок. Розмножується ця ліана просто – 

насінням, живцями або відводками. 

Монотипна родина півонієві (Paeoniaceae) з 

чотирма десятками видів, 6 з яких – дере-

воподібні представники. Декоративність декот-

рих з них – незаперечна, тому так бажані вони у 

зеленому оформленні наших міст. І в першу чергу 

це стосується наступного виду, який у пору 

квітування не залишає байдужим жодного 

відвідувача ботанічного саду. 
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Каркас західний 

Півонія деревоподібна (Paeonia suffruticosa Andr.) – листопадний  напівкущ, 1–1,5(2,5) м 

заввишки. Походить з Китаю, де вона культивується більш ніж 2000 років. Європейці вперше 

побачили цю рослину на її батьківщині у 1656 році. У позаминулому столітті ця екзотична 

півонія повільно стала поширюватися у країнах Європи. 

Листки у рослини розсічені, великі. Квітки одиночні, формуються на верхівці пагонів, 12–

20 см у діаметрі, прості або напівмахрові, білі до густо-фіолетових, з темною плямою в основі 

пелюстки. Квітує у травні-червні. 

В умовах Житомира досить зимовитривала. Завдяки винятковій декоративності під час 

квітування заслуговує більш ширшого застосування у зеленбуді. 

Розмножується насінням і вегетативно – діленням куща, стебловими живцями, відводками 

і щепленням. 

Родина симарубові (Simarubaceae) – хоча і нараховує 30 родів з 300 видами, але нас не 

балує своїм різноманіттям. Утаємниченість таксону зрозуміла, бо всі його представники – 

рослини тропіків. Але є виняток – рід айлант (Ailanthus) з 15 видами, 3 з яких інтродуковані 

в Україні. Поширення ж набув лише один представник. Познайомимося з ним. 

Айлант найвищий, китайський ясень [Ailathus altissima (Mill.)Swingle] – дерево до 15–

20(30) м заввишки. Батьківщина – Китай. В Україні його вирощують, можна сказати, вже 200 

років. Рослина має привабливий вигляд завдяки довгим (до 60 см) непарноперистим листкам з 

13–25 довгастояйцеподібними листочками і досить великою верхівковою китицею дрібних 

зеленувато-білих квітів, які ближче до осені перетворюються на яскраво-червоно-коричневі 

крилатки, що ще більше посилює декоративність дерева. 

Айлант росте швидко, хоча живе недовго – 40–50 років. Компенсує свою недовговічність 

тим, що на довгих, до 20 м коренях утворює паростки, які мають велику силу росту, 

пробиваючи навіть асфальтове покриття тротуарів. 

Листки айланту мають дуже неприємний запах при розтиранні. Напевно, саме цей 

«аромат» і не подобається гельмінтам і… повитиці. Кору і листя медицина використовує як 

глистогінний засіб, а землероби – як гербіцид. Є свідчення, що листки айланту примушують 

тарганів втікати з людського помешкання. 

Айлант засуховитривалий і непримхливий до грунту, має швидкий ріст, непогану 

приживлюваність і велику коренепаросткову властивість. Це дає підставу рекомендувати цю 

деревну породу активно використовувати в агролісомеліорації, головним чином для 

закріплення схилів, ярів, балок. Цікавий айлант і в озелененні міст і промислових об’єктів. 
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Актинідія коломікта 

Актинідія гостра 

Родина жимолостеві (Caprifoliaceae) нараховує 12 родів з 450 видами. Значна частина їх 
зосереджена у північно-помірній зоні і дає нам можливість ближче познайомитися з цікавими 
об’єктами живої природи. Тільки в Україні можна зустрітися віч-на-віч з представниками 6 
родів і практично визначити їх естетичне або господарське  значення. А спочатку – коротка 
морфологічна характеристика родини. 

Здебільшого це кущі з супротивними листками. Квітки двостатеві, з подвійною 
оцвітиною, зібрані у волоті, зонтикоподібні суцвіття або ж попарно. Чашечка 4–5 зубчаста, 
віночок зрослопелюстковий, 4–5 лопатевий. Тичинок 4–5. Зав’язь нижня, 1–5 гнізда. Плід 
ягода, кістянка або коробочка. 

Рід жимолость (Lоnicera) займає в родині перше місце за кількістю видів – їх більше ніж 
200. В Україні зростає майже половина, але тільки 4 з них зустрічається у дикорослій флорі, 
решта – інтродуковані. Саме останні цікаві тим, що культивуються як декоративні рослини. 

Жимолость пухнаста (Lonicera xylosteum L.) – кущ до 1–2(3) м заввишки з опушеними 
молодими гілками, овальними листками і жовтувато-білим віночком оцвітини. Зацвітає на 
початку травня. Ягоди парні, при основі, як правило, зростаються, червоні, кулясті, 
визрівають в кінці липня. 
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Півонія деревоподібна 

Дикоросло зустрічаються у лісах, на галявинах, схилах ярів, у лісовій і лісостеповій зоні 

України.   

Жовтувато-зеленкувата деревина дуже тверда, використовується на чубаки, ціпки, 

ґудзики. 

Підстриження переносить добре і тому перспективна в озелененні садів, парків, скверів. 

Жимолость альпійська (Lonicera alpigena L.) – кущ до 1–2(3) м заввишки. Молоді 

пагони злегка 4-гранні. Листки подовжено-еліптичні. Квітки парні, пазушні, двогубі, 

жовтуваті, зверху з темно-червоним нальотом. Зацвітає у першій декаді травня. Ягоди парні, 

округлояйцеподібні, блискучі, червоні. Дозрівають у кінці липня. 

Батьківщина – гірські регіони Середньої і Південної Європи. У культурі з 1600 року. В 

Укаїні почали розводити 200 років тому. 

Рослина декоративна, стійка до грибкових захворювань. 
Жимолость східна (Lonicera orietalis Lam.) – кущ до 3 м заввишки з розлогою кроною і 

майже ланцетними листками. Квітки рожево-фіолетові, з’являються у другій половині травня. 
Ягоди синьо-чорні, достигають у серпні. 

У дикорослому стані поширена у Малій Азії. Зимо- і посуховитривала. У культурі 

зустрічається рідко. 

Жимолость козолиста (Lonicera caprifolium L.) – родом з південної Європи, дикоросло 

зустрічається на Кавказі і здичавіло у Південному Криму. Це лазячий або виткий кущ (ліана) 

до 2–4(6) м заввишки з молодими блідо-зеленими або з фіолетовим відтінком пагонами. 

Листки округло-овальні, верхні на квітуючих пагонах зрослися широкими основами між 

собою. Квітки по 3–5 у пазухах зрослих листків, дуже ароматні. Віночок рожевий або 

жовтувато-білий. Зацвітає у третій декаді травня. Ягоди оранжево-червоні. 

Культивують як декоративну рослину майже по всій Україні. Ціниться за красиве листя, 

рясність ошатних і запашних квітів і декоративність яскравих плодів. 

Жимолость татарська (Lonicera tatarica L.) – кущ до 2,5(4) м заввишки з порожнистими 

гілками. 200 років тому ця рослина з’явилася в Україні. Привезли її зі сходу. Дикоросло 

зростає на Поволжі, Південному Уралі, півдні Східного і Західного Сибіру і в гірських 

районах Середньої і Центральної Азії. 

Жимолость татарська декоративна упродовж всієї вегетації завдяки демонстрації рясних 

рожевих різних відтінків квітів і пишнобарвних плодів – червоних, оранжевих або жовтих. А 

ще – вона невибаглива, тіньовитривала. 

Використовується для озеленення у садах і парках, а також у захисних смугах уздовж за-

лізниць і полезахисних лісових смуг. 
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Айлант найвищий 

Жимолость багатоквіткова (Lonicera floribunda Boiss. et Buhse) – кущ до 2–3,5 м 

заввишки з голими гілками і чорнуватою корою. Батьківщина – Копет-Даг, Іран, Кавказ. В 

Україні – з тридцятих років минулого століття. 

Листя у рослини широкояйцеподібні з тупою верхівкою, яскраво-зелені. Зацвітає у другій 

декаді травня. Квітки рожеві, ягоди червоні, достигають у липні. Нарядна під час квітування. 

Рекомендується для озеленення прибудинкових територій, скверів, парків. 

Жимолость монетолиста (Lonicera nummulariifolia Jaub. et Spach) в Україні з 1914 

року, коли була вперше висаджена в Харківському ботанічному саду. Батьківщина рослини – 

Середня Азія, Афганістан. Це кущ до 3 м заввишки, з майже круглими, з обох боків сірувато-

бархатистими листками, блідо-жовтими квітками і кулястими ягодами. Зацвітає на початку 

травня, плодоносить – у липні. 

Декоративний кущ, придатний для озеленення міст так само як і іншими видами роду. 

Рід бузина (Sambucus) включає 40 видів з яких 3 – зростають майже по всій Україні, 

виконуючи роль домінаторів або співутворювачів чагарникових і лісових асоціацій. Завдяки 

своїй напористій вдачі бузина надзвичайно швидко розповсюджується і першою займає 

більш-менш годящу екологічну нішу. Тому і відомі з дитинства ці кущі та деревця, бо ніколи 

не зникали з поля зору наших очей. Давайе ближче познайомимося зі спутнецею на-шого 

життя, добродайною рослиною під назвою бузина. 

Бузина чорна (Sambucus nigra L.) – гіллястий кущ або невелике деревце до 3–6 м 

заввишки, з бурувато-сірими пагонами, засіяними коричневими сочевичками і широкою 

м’якою серцевиною. Листки супротивні, непарноперисті, до 35 см завдовжки, здебільшого з 5 

майже сидячими еліптичними або яйцеподібно-довгастими пилчастими листочками. При їх 

розтиранні відчувається неприємний запах. Квітки дрібні. Білі, іноді з голубуватим або жо-

втуватим відтінком, зібрані в щиткоподібні волоті п’ятьма головними гілочками. Квітує у 

травні-червні. Плід – тринасінна, куляста, чорно-лілова кістянка. Дозрівають плоди у серпні-

вересні. 

Чорна бузина – весняно-літній медонос, дає бджолам підтримуючий взяток.Її квітки 

мають широке застосування у кондитерському і лікеро-горілчаному виробництві. Ними 

ароматизують кон’яки і шампанські вина. 
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Жимолость пухнаста 

Жимолость козолиста 

Плоди у свіжому вигляді не їстівні, бо 

мають неприємний солодко-кислий смак і 

своєрідний аромат. Проте добре дозрілі 

кістянки використовують при виробництві 

наливок, лікерів, вин, варення, мусів, киселів, 

желе, чайно-кофейних сурогатів, начинок для 

цукерок і пирогів. Згущеним соком 

підфарбовують червоні вина. 

Наукова медицина теж не залишила поза 

увагою бузину чорну. Її квіткові бруньки, 

квіти і листки використовують як пото- і 

сечогінні засоби, при простуді, а препарати з 

них – при ОРЗ різної етіології, грипі, 

захворюваннях нирок і сечового міхура, при 

невралгії. Народна медицина листками і 

корою рекомендує лікувати ревматизм, 

подагру, артрити, водянку, діабет, геморой, застуду. 

А ще плоди бузини чорної застосовують для фарбування шовкових тканин у червоний 

колір. З квітів добувають ефірну олію. Завдяки специфічному запаху бузина відлякує 

гризунів, тому її пагонами обв’язують стовбури плодових дерев. 

Як декоративна рослина вона придатна для живоплотів і поодиноких насаджень. 

Уводиться як підлісок у ґрунтозахисних протиерозійних насадженнях. 

Бузина червона (Sambucus racemosa L.) – кущ або дерево до 2–4 (5) м заввишки зі світло-

бурими голими пагонами і губчастою серцевиною. Листки до 25 см завдовжки, з 5 (7) 

яйцеподібноланцетними пилчастими листочками. Листки і кора з неприємним запахом. Всі 

квітки на ніжках. Їх віночок спочатку зеленуватий, пізніше – жовтувато-білий. Суцвіття – 

яйцеподібна щільна волоть, спрямована вгору. Квітує у першій половині травня, а плоди дос-

тигають у серпні. Квітки позбуті нектару. Їх відвідують мухи та жуки, які поїдають пилок і, 

перелітаючи з одного суцвіття на інше, здійснюють запилення. Плоди – червоні кістянки, до 5 

мм у діаметрі, не їстівні, отруйні. 

Бузина червона не має харчових властивостей, і 

офіційна медицина її не застосовує, але ціниться як 

інсектицидна і фітонцидна рослина. Взимку яскраво-

червоні плоди залюбки поїдають птахи, які заносять 

насіння навіть у найнедоступніші місця. 

Рослина тіньовитривала, тому найчастіше її 

можна зустріти у підліску листяних і мішаних лісів. 

Розводять як ґрунтозахисну і грунтопокращуючу 

породу і як декоративний кущ. 

Рід вейгела (Weigela) нараховує півтора десятки 

видів, які є прямостоячими кущами з простими без 

прилистків листками. Квітки у пазушних півзонтиках 

на коротких ніжках. Віночок трубчасто-

дзвоникоподібний, тичинок 5, приймочка головчаста. 

Плід – однонасінна коробочка.  

В Україні інтродуковано 6 видів, що 

культивуються в садах і парках як декоративні 

рослини. У ботанічному саду нашого університету 

вирощують 2 представника роду. 

Вейгела рясноцвіта [Weigela floribunda (Sieb. et Zucc.) C.A. Mey.] – представниця флори 

Японії, інтродукована в Україну в 1960 році. Показний кущ до 2–3 м заввишки з довгастими 
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Жимолость татарська 

до 10 см листками, які мають заокруглену основу і загострену верхівку. Квітки з трубчасто-

лійкоподібним віночком до 4 см завдовжки, які на початку квітування – темно-червоні, а 

потім стають рожево-фіолетовими. Насіння крилаті. 

Ошатний декоративний кущ зі схиленими, кольористими квітками – гідна прикраса 

скверів, алей, парків. 

Вейгела гібридна (Weigela hybrida Jaeg.). У різних країнах вже більше 100 років триває 

селекційна робота, завдяки котрій отримані найрізноманітніші садові форми і сорти цієї 

красивої рослини. А оскільки під час схрещування були задіяні десятки видів з переважно 

невизна-ченим походженням, то всі садові форми в наш час об’єднані під загальною назвою 

вейгела гібридна. Всі вейгели легко схрещуються між собою. 

Рясне і тривале квітування, красиві трубчасті квітки різноманітних кольорів: білого, 

рожевого, жовтого, червоного, бузкового – роблять веселим, цінним для озеленення 

декоративний кущ. Розмножується росина насінням і живцями. Любить вологі родючі грунти. 

Рід сніжноягідник (Symphoricarpus) зі своїми п’ятнадцятьма видами має природний 

ареал у гірських місцевостях Північної Америки. В Україні інтродуковано 8 представників, 

але поширення набув один – найстійкіший до екологічних негараздів і невибагливий до умов 

зростання. Наш ботанічний сад знайомить екскурсантів з цією у певному розумінні 

оригінальною рослиною. 

Сніжноягідник прирічковий (Symphoricarpus rivularis Suksdorf) – невисокий кущ до 1,5 

м заввишки, з тонкими гілками і округлояйцеподібними листками. Непоказні блідо-рожеві, 

але медоносні квітки зібрані у короткі і щільні пазушні волоті. Плід – біла двонасінна 

ягодоподібна куляста кістянка, близько 10 мм у діаметрі. Плоди визрівають у серпні і за-

лишаються на пагонах майже усю зиму, за що і ціниться як осінній і зимовий декоративний 

кущ. 

Висаджують рослину у садах, парках, скверах, на бульварах групами і окремими 

екземплярами. Для створення більш компактних кущів сніжноягідник стрижеться. 

Розмножується насінням, паростками, живцями. Дуже легко укорінюється і швидко росте. 
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Бузина чорна 

Бузина червона 

Рід калина (Viburnum) охоплює близько 

200 видів здебільшого листопадних кущів і 

невеликих дерев, поширених в Європі, Азії, 

Північній Африці, Північній, Центральній і 

Південній Америці. В Україні у природних 

умовах зростає лише 2 види. Інтродуковано – 40. 

Що спільного між представниками 

таксону, які живуть у країні постійно або 

оселилися нещодавно? 

Це кущі з правильними квітками, 

зібраними в більш-менш плоску зонтико-

подібну волоть. Членів оцвітини по 5, стільки 

ж і тичинок. Стовпчик короткий з трироз-

дільною приймочкою. Плід – кістянка, з 

однією кісточкою, звичайно стиснутою з 

боків. 

В дендроколекції ботанічного саду – 4 

види калини і одна її різновидність.   

Калина звичайна (Viburnum opulus L.) – 

найпоширеніший в країні (крім Криму) 

розлогий кущ до 2–4 м заввишки. Віддає 

перевагу вологим грунтам, тому береги річок 

і луки – її улюблені місця зростання. 

Приваблива калина в пору весняного 

квітування завдяки молодим ніжно-зеленим листям і білим зонтикам суцвіть. Зачаровує нас 

калина і наприкінці вегетації, коли переодягається у яскраво-лимонно-жовте осіннє вбрання, 

прикрашаючи його гронами рубіново-червоних плодів. 

Калина щорічно дає рясні врожаї. Плоди їстівні, їх вживають після приморожування, коли 

вони втрачають гіркий смак. З них готують начинку для пирогів, киселі, приправи. 

Використовують калинові плоди для виготовлення мармеладів, соків, желе, наливок, лікерів, 

вживають як чайно-кофейний сурогат. 
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Вейгела рясноцвіта 

Кора калини містить дубильні речовини, смоли, органічні кислоти, вітаміни. Її 

застосовують як кровоспинний засіб, при простуді, золотусі, а також як заспокійливе і 

протисудомне. У плодах багато аскорбінової кислоти, дубильних речовин, органічних кислот, 

цукрів. Ними лікують виразкові хвороби і запалення верхніх дихальних шляхів. 

Шанують калину звичайну і лісомеліоратори як ґрунтозахисну породу і як таку, що 

приваблює корисних птахів. 

Калина звичайна стерильна, калина бульденеж (Viburnum opulus L.  var. sterile DC) – 

махровий різновид калини звичайної, дивовижний за своєю красою кущ до 3 м заввишки. 

Квітує бульденеж тривало і рясно, починаючи з другої декади травня. Його махрові кулясті 

суцвіття досягають 10 см у діаметрі. Спочатку кулі зеленкувато-білі, потім стають білими і 

кремово-білими. Плодів не утворює, бо квіти позбуті генеративних органів. Розмножується 

зеленими живцями або відводками. 

Використовують рослину в озелененні досить різноманітно: у групах, на газоні, у 

створенні красивого живоплоту, одиночними насадженнями, для підбиття деревних груп 

тощо. 

Калина цілолиста, гордовина (Viburnum lantana L.) – кущ або дерево до 3–5 м заввишки. 

Молоді гілки, а також листки зісподу і по черешках вкриті зірчастими волосками. Листки 

овальні, зморшкуваті, дрібнопилчасті. Суцвіття – шишкоподібна волоть на верхівці гілок, 

квітки всі плідні, білі. Плоди короткоеліпсоподібні, кістянки спочатку зелені, потім червоні і 

при повній стиглості – чорні, блискучі. Неїстівні. 

Один з найкращих тіньовитривалих декоративних кущів для озеленення з красивим 

листям, суцвіттям і плодами. 

Канадська гордовина (Viburnum lentago L.) – дерево до 10 м заввишки або великий кущ з 

тонкими гілками. Листки округлояйцеподібні до еліптичних, розміром 5–10 х 4–7 см, по краю 

дрібнопилчастозубчасті, зверху яскраво зелені, голі, блискучі, зісподу світло-зелені. Кремово-

білі квітки зібрані на верхівці пагонів у широкі, сидячі напівзонтики. Плоди еліптичні, злегка 

стиснуті, синяво-чорні, з борошнистою, фіолетово-чорною, солодкуватою м’якоттю. Рослина 

не підмерзає і не страждає від посухи. Рясно квітує і плодоносить. Плоди їстівні.   

Ціниться у зеленбуді за невибагливість, красиве листя – яскраво-зелене влітку і буро-

червоне восени – і декоративні плоди. 
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Вейгела гібридна 

Сніжноягідник прирічковий 

Калина Саржента (Viburnum sargenti Koehne) – родом з Далекого Сходу, зростає кущем 

до 2–3 м заввишки. Кора молодих пагонів жовто-бура або червонувата. Листки трійчасто-

гостролопатеві, по краю неправильно город-частозубчасті, з розмірами 5–12 х 3,5–10 см, 

зверху темно-жовто-зелені, зісподу світло-зелені, опушені. Суцвіття – складне 

зонтикоподібне. Облямовуючі його квіти – стерильні, білі, а плідні – дрібні, кремово-білі, 

чашоподібні. Плоди – кулясті кістянки, оранжево-червоні, соковиті, гіркуваті. Містять 

валеріанову кислоту та її ефіри. Йдуть на виготовлення плодоягідних вин. Кора і листя 

використовуються в народній медицині. 

Красивий декоративний кущ для садів і парків. Листя восени забарвлюються в яскраві 

червоні кольори. Використовується в одиночних насадженнях, у групах і на узліссях. 

Сумахові (Anacardiaceae) – родина, що включає біля 80 родів з п’ятьма сотнями видів, 

поширених головним чином у тропічних і субтропічних країнах обох півкуль, але частково 

зростають також у Південній Європі та помірних регіонах Азії і Америки. На Поліссі родина 

представлена двома родами. 

Рід скумпія (Cotinus) має лише 2 види, один з яких є нашою вітчизняною рослиною з 

південноукраїнським природним ареалом. 

Скумпія звичайна, рай-дерево (Cotinus coggygria Scop.) – високий кущ або деревце до  

1–4 (6) м заввишки і з зеленими або фіолетовими, товстуватими пагонами, на зрізі виділяють 
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Калина звичайна 

молочний сік. Листки чергові, прості, округлі або овальні, розміром 3–8 х 2–4 см, майже 

шкірясті, цілокраї, на довгих до 4 см черешках, темно-зелені, восени набувають яскравого 

оранжево-червонуватого забарвлення. Квітки дрібні, зеленувато-жовті, зібрані у верхівкові 

суцвіття до 15–30 см завдовжки з численними пурпуровими відхиленими волосками, що 

надають суцвіттю декоративного вигляду. 

Важлива танідоносна рослина містить у 

листках від 10 до 27,9 % танідів високої якості, а 

в корі – 3–9,5 %. У дикому стані та як 

культивована рослина, що є джерелом дубильної 

сировини, поширена від Середземномор’я до 

Східної Азії. Використовують також як барвник 

деревини, шкіри та вовни. 

У ботанічному саду росте декоративна 

форма «Royal Purple» з пурпуровими молодими 

листками і волосками. 

Рід сумах (Rhus) представлений в Україні 

двома видами, один з яких – інтродуцент. 

Сумах коротковолосий, оцтове дерево 
(Rhus typhina L.) – невелике дерево до 3–7 м 
заввишки, родом з Північної Америки. Крона 
його ажурна, елегантна із пухнастими світло-
бурими пагонами, густо вкритими оксамитом 
світло-коричневих волосків, які нагадують 
оленячі панти. Листки непарноперисто-складні, 

довжиною до 50 см з 17–21 листочками. 
Квітки в щільних пірамідальних волотях; 
кожна квітка дуже маленька, зеленувата з 
п’ятьма пелюстками.  

Плоди – дрібні червонуваті кістянки, 
утворюють щільне скупчення, схоже на 
шишку, 12–25 см завдовжки, які можуть 
залишатися на рослині всю зиму. 

Цікава рослина своєю оригінальною 
декоративністю: майже усю осінь вона чарує нас неповторним гарячим вбранням – довгі, 
зелені колись листки, мов відлуння гарячого літа, зігрівають тепер яскраво-оранжевим 
полум’ям листочків пожухле довкілля. 

Оцтове дерево ще й цінна дубильна та лікарська рослина, що містить 12–24 % таніну і 
тому її культура може мати господарське значення. 

У родини кленові (Aceraceae) – всього 2 роди, серед яких першорядне місце займає 
типовий рід клен (Acer), який налічує близько 160 видів деревних і кущових рослин, 
поширених в Європі, Азії, Північній Африці, Південній і Центральній Америці. В Україні 
зростає 5 своїх, аборигенних видів і до 45 – інтродукованих, частина яких вийшла з-під опіки 
фахівців і самотужки поширилася у довкіллі. 

Усі клени мають чудовий декоративний вигляд. Вони дивують різноманітністю форми 
крони, різнобарвністю красивих за обрисом листків у різні пори року, строкатістю барв 
крилаток. От тільки не досягнули високого естетичного рівня квітки, вони непоказні, 
невеличкі, позбуті ефектних надмірностей, з непишним блідо-зеленкувато-жовтим 
забарвленням. Проте дають чимало нектару.  
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Калина звичайна стерильна, калина 

бульденеж 

Калина цілолиста, гордовина 

Ціниться у кленів деревина. Вона 

тверда, щільна, міцна, а у деяких видів – ще 

й гнучка. Легко фарбується, добре 

обробляється і полірується. Роблять з кленів 

меблі, паркет, фанеру, токарні вироби, а 

також музикальні інструменти. 

Використовують деревину в машино-

будуванні й авіобудуванні. Добувають з 

листків, кори і деревини кленів різноманітні 

стійкі фарби. 

В озелененні сучасних міст клени – 

найбажаніші породи. Вони створюють 

значну тінь, дуже добре фільтрують від 

пилу і кіптяви повітря, насичують його 

фітонцидами, вбирають шкідливі викиди 

автомобілів, поглинають шум. 

Широке застосування знаходять клени у 

полезахисному лісорозведенні. Їх також 

використовують для уліснення ярів і гір-

ських схилів. Своєю могутньою горизон-

тально-сланкою кореневою системою вони 

зміцнюють грунт, протистоять водній 

ерозії. 

Познайомимося з колекцією кленів 

нашого ботанічного саду. 

 

Клен звичайний, клен гостролистий (Acer platanoides L.) – високе, до 25–30 м заввишки, 

струнке дерево з розлогою кроною. Від зимового сну прокидається в перші дні весни. Зацвітає 

відразу після тополі і берези в кінці квітня, одночасно з появою листків або трохи раніше. 

Лопаті листків тонко загострені, з країв з 2–3 великовиїмчастими зубцями. Виїмки між 

лопатями заокруглені. Зеленувато-жовті квітки зібрані в прямостоячі, щитковидні, голі 

суцвіття. Плід – подвійна крилатка, крила її розходяться під тупим кутом. 

Деревина безядрова, заболонна, тверда, важка, рожевого забарвлення, широко 

використовується для виготовлення меблів, фанери, шпону. 

Культивують у парках, вуличних насадженнях, висаджують у лісосмугах. 
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Скумпія звичайна форма «Royal Purple» 

Клен несправжньоплатановий, явір (Acer pseudoplatanus L.) відрізняється від 

попереднього виду лопатями листка. Вони в нижній частині з паралельними краями, широко-

яйцеподібні, коротко загострені, зверху темно-зелені, матові, зісподу сизувато-білі, 

здебільшого волосисті. Квітки в довгій колосоподібній китиці, згодом повислій. Віночок 

зелений. Крилатки розходяться широкими крилами під гострим кутом. 

Явір використовують як джерело білої з шовковистим блиском деревини, стійкої до 

несприятливих умов, яка йде на виготовлення музичних інструментів (флейт, гобоїв, 

кларнетів, скрипок), меблів та фарнітури, підлоги, у тому числі паркету. 

Можна зустріти поодинокі явори із деревиною шовкоподібного блиску та хвилястою 

структурою. Вона має особливу цінність для декоративного облицювання і позначається у 

мові торгівлі під назвою «клен – пташине око». Насіння таких кленів використовують для 

розмноження цієї рідкісної форми. 

Рослину майже повсюдно культивують у парках та вуличних насадженях. Придатна для 

полезахисних лісових смуг. 

Клен татарський, чорноклен (Acer tataricum L.) – дерево до 5–6 (8) м заввишки або 

багатостовбурний кущ з гладенькою темно-сірою, майже чорною корою. Листки здебільшого 

яйцеподібні, із загостреною верхівкою, цілісні, іноді з ледь помітними лопатями, яскраво-

зелені, зісподу світліші. Квітує у травні після появи листя. Медоносні квітки з білим віночком 

і жовтуватою чашечкою зібрані у прямостоячі щиткоподібні суцвіття. Крила плодів 

розходяться  під гострим кутом. 

Рослина морозо- і посуховитривала, невибаглива до ґрунтових умов, тому бажана у 

полезахисних смугах і прибалкових насадженнях, добре закріплює схили. 

Завдяки гронам пурпурових крилаток і осінньому світло-жовтому або червоному вбран-

ню чорноклен досить декоративний. Тому його часто розводять у садах і парках. 

Клен польовий (Acer campestre L.) – невисоке дерево до 5–15 м заввишки, рідше високий 

кущ з бурувато-сірою тріщинуватою корою і розлогою тінистою кроною. Пагони жовтувато-

коричневі, інколи з крилоподібними корковими наростами. Лопаті листків тупі, цілокраї або 

верхні з 1–2 великими тупими зубцями, з гострими виїмками між лопатями. Суцвіття 

відстовбурченоволосисті. Віночок жовтувато-зелений. Крилатки горизонтальні. 
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Сумах коротковолосий 

Деревина цього клену тверда, 

щільна, червонувато-білого кольору, 

гарно полірується. Колеться погано, 

використовується на дрібні токарні 

вироби. 

Використовують рослину в зеленому 

будівництві для живоплотів, у вуличних 

насадженнях.   
Клен цукристий (Acer saccharinum L.) дістався України з Північної Америки у 1811 році. 

Довголітнє дерево сягає 30 і навіть 40 м заввишки при діаметрі 1,5 м. На відкритих місцях має 
збіжистий стовбур і щільну кулеподібну крону. У молодих дерев кора гладенька, срібляста, з 
віком вона темнішає і покривається густими поздовжними борозенками, а з часом – лущиться. 
Листки глибокоп’ятилопатеві, з гострими зубцями, зісподу сріблясто-білі. Восени стають 
оранжеві, рожеві, пурпурові, жовті, червоні. Рослини дводомні. Квітки зеленкувато-жовті, без 
віночка, в пучках, розвиваються до розкриття листків. Крилатка із серповиднозігнутими 
крилами.   

Майже всі клени виділяють солодкий сік. Але цей вид особливий, у його соці міститься 
3 % цукру, а у деяких форм – до 5 %. Найкрупніший виробник кленового сиропу – Канада. 
Віддаючи належне цьому чудовому дереву в житті країни, канадці включили кленовий лист у 
композицію державного герба і назвали своєю національною емблемою. 

Порода хоча і повільно зростаюча, проте довговічна – живе до 300–400 років. Досить 
морозостійка і тіньовитривала. Витримує загазованість і задимленість, тому рекомендується 
для озеленення міських вулиць, парків, алей і особливо – промислових територій. 

Клен ясенелистий (Acer negundo L.) походить з Північної Америки, в Україні 180 року. 
Листопадне дерево до 10–20 м заввишки з нерівномірною кроною. Стовбур короткий, часто 
розділяється на декілька довгих, розлогих, переважно зігнутих відростків, які розходяться 
нерівномірно у різні боки і створюють стрибкоподібну крону. Листки непарноперисті, мають 
3, 5, іноді 7 листочків, у верхній частині ясно-зелені, зісподу бліді, зазвичай гладенькі на 
дотик. Квітує до появи листя. Рослина дводомна. Квітки у звисаючих китицях. У таких довгих 
«сережках» і крилатки, які до зими розгойдуються на гілках. 
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Клен звичайний, клен гостролистий 

Клен несправжньоплатановий, явір 

Порода характеризується широкою 

екологічною амплітудою, завдяки чому 

має дуже велике поширення. Декоративні 

якості низькі, деревина малоцінна. 

Лісівники називають клен ясенелистий 

«деревним бур’яном». 

Родина аралієві (Araliaceae) 

нараховує 55 родів і майже 700 видів 

дерев, кущів і багаторічних трав, 

поширених головним чином в тропічних і 

субтропічних країнах. Невелика частина 

більш загартованих представників таксону 

проторувала шлях і до помірних 

кліматичних зон, дивуючи нас не тільки 

красою, але і корисністю.. 

В Україні аралієві представлені двома дикорослими видами з одного роду і десятьма 

інтродукованими – з інших. Три представника родини є і в нашому ботанічному саду. 

У типовому роді аралія (Aralia) близько 35 видів невисоких листопадних дерев або 

великих трав’яних рослин зі складними двічі і тричі перистими листками. В нашій країні 

інтродуковано 3 види, один з них призвичаївся до умов Житомира і благополучно зростає і 

плодоносить у дендрарії вже багато років. 

Аралія маньчжурська (Aralia mandshurica Rupr. et Maxim.) – дерево до 3–4 м заввишки 

або високий кущ з пальмоподібною кроною і малогалузистим стовбуром, усіяним шипами. 

Листя до 1 м завдовжки, двічі- або тричіперистоскладні. У липні на верхівці пагонів 

з’являються скупчення ажурних китице- або волотеподібних суцвіть до 0,5 м завдавжки. 

Квітки дрібні, білі, запашні, медоносні. Плоди синьо-чорні, до 5 мм у діаметрі, з 5 насінинами, 

достигають у вересні. Не їстівні. 

Корені рослини містять сапоніни, ефірні оліїї, глікозиди. Настоянка коренів 

використовується як тонізуючий засіб при нервових захворюваннях, перевтомі, а також при 

гіпотенії. З плодів отримують фарбу. 
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Клен цукристий 

У культурі, за винятком ботанічних садів, аралія майже не зустрічається, але заслуговує 
широкого розповсюдження, хоча б за ту казкову осінню красу, коли її величезні вишукані 
листя стають пурпурово-червоними. 

Розмножується насінням і кореневими паростками. Живе до 25–30 років. 
Рід елеутерокок (Eleutherococcus) зі своїми п’ятнадцятьма видами листопадних, але 

дуже теплолюбних кущів, поширений у Східній Азії. Лише один вид зайшов далеко на північ, 
аж до Приморського і Хабаровського краю на Далекому Сході. Звідти дістався й України. Як 
інтродуцент зростає і в нашому ботанічному саду. 

Елеутерокок колючий [Eleutherococcus senticosus (Rupr.et Maxim.)Maxim.] – невисо-кий 
кущ до 2(3) м заввишки, зі світло-сірою корою пагонів, вкритих тонкими ламкими шипами. 
Листки пальчасто складні з 5-ти подовженоелептичних загострених листочків. Починає 
квітувати у липні. Квітки дво- або одностатеві, жовтуваті або блідо-фіолетові, зібрані у 
головчасті суцвіття на довгих квітконосах на кінцях пагонів. Плодоносить у вересні. Плоди – 
чорні кулеподібні кістянки до 1 см у діаметрі. Не їстівні. 

Розмножується в основному вегетативно, бо насіння має недорозвинутий зародок і 
проростає лише на другий рік. 

У всіх органах містяться ефірні олії, більше всього їх (до 0,8 %) у кореневищах і коренях. 
Є в них глікозиди, смоли, камедь. Екстракт кореневищ має тонізуючу дію, посилює фізичну і 
розумову працездатність, збільшує опірність організму при хворобах, отруєннях, опроміненні, 
понижує цукор у крові. 

Рослина використовується як джерело цінної лікарської сировини. Але, як покузує досвід 
нашого ботанічного саду, елеутерокок можна успішно культивувати і як декоративну 
рослину. 

Рід плющ (Hedera) нараховує 15 видів, два з них у дикорослому стані зустрічаються в 
Україні, а ще два – інтродуковані. 

Плющ звичайний, прочитан (Hedera helix L.) – вічнозелений лазячий кущ – ліана, що 

стелиться по камінні, поверхні грунту, або вибирається по опорі на висоту 30 м при допомозі 

додаткових коренів-присосок. Листки шкірясті, чергові, блискучі, 3–5 лопатеві. У 

репродуктивних пагонах листки цілісні. Квітки у 

кулеподібних зонтиках, двостатеві, правильні, 

опушені, зеленкуваті, запашні, медоносні. Квітує 

восени. Плоди – круглі, синьо-чорні, ягодоподібні, до 

1 см у діаметрі, з 5 насінинами, визрівають упродовж 

весни і літа наступного року. 

В Україні зростає в затінених лісах у Карпатах, на 

Поліссі і в Правобережному Лісостепу зрідка, на схід 

іде до Вінниці. 

Плющ конче декоративний і використовується як 

ґрунтопокривна ампельна рослина і для 

вертикального озеленення. У культурі відомо більше 

100 форм, що різняться за обрисом листків. 

Розмножується насінням і вегетативно. 

Родина бруслинові (Celastraceae) за кількістю 

родів (55) і видів (більше 850) є серед квіткових 

рослин однією з найбільших, якій належать 

виключно деревоподібні форми. Представники 

таксону мають велике поширення у світі, головним 

чином у тропічних, субтропічних і помірних 

регіонах. Вони відсутні лише у холодних зонах. В 

Україні родина презентує 5 дикорослих і 25 

інтродукованих видів з двох родів. Кілька видів є і в 

ботанічному саду ЖНАЕУ. 
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Клен ясенелистий 

Рід бруслина (Euonymus L.) нараховує 176 видів вічнозелених і листопадних дерев, 
кущів і стелюхів. І лише 5 видів таксону призвичаїлися до наших природних умов і успішно 
зростають у лісах, по чагарниках України. З двома представниками роду можна 
познайомитися в нашому дендрарії. Це бруслина європейська  і  бруслина бородавчаста. У 
них є багато цікавих спільних ознак і рис. А вони такі.  

Починають квітувати бруслини у другій половині травня. У цей час у пазухах листків 
утворюються напівзонтики з невеличких непоказних 4-членних квітів, які видихають сильний 
специфічний «мишачий» запах. Бджоли таку сумнівну духмяність ігнорують, тому запилюють 
рослину дрібні комахи – мухи, мурашки, пильщики, що живляться легкодоступним нектаром. 

Плід – коробочка з 4-х заокруглених лопатей. Насінини оточені м’ясистим 
принасінником. У природі вони сходять на другу весну, що, безумовно, ускладнює насінне 
відтворення. До того ж і насіння утворюється замало – не більше одного відсотка від кількості 
квітів. І якщо бруслини успішно збереглися у наших лісах з давніх часів, то тільки завдяки 
активному вегетативному розмноженню при допомозі кореневих паростків і вкоріненню 
сланких або полеглих надземних пагонів. 

Люблять ці кущі родючі, багаті на вапно грунти. Уникають перезволожених місць, добре 
витримують атмосферну посуху. 

Бруслинова деревина з давніх часів була у пошані. Вона щільна, тверда, міцна, 
дрібношарова, йшла на виготовлення веретен, в’язальних спиць, цвяшків, шпильок, чубуків, 
клавіш для роялей, типографських кліше тощо. Як фарбник використовували плоди. А 
невисихаюча олія, отримувана з насіння – коштовна сировина для промисловості. 

Досить перспективні бруслини як технічні рослини. Майже у всіх органах у них 
утворюється гутаперча – каучукоподібна речовина. Ізоляція з неї не руйнується у морській 
воді, стійка проти дії кислот, тому застосовують для покриття підводної частини суден. 

Бруслини мають і ґрунтозахисне значення, вони укріплюють береги річок, схили гір і ярів. 
Використовують їх і в лісокультурній практиці, захисному лісорозведенні. 

Бруслина європейська (Euonymus europaea L.) – високий кущ, іноді невелике дерево до 
5–7 м заввишки. Гілки тупочотиригранні, зелені, з буруватими окорковілими ребрами. Листки 
еліптичні, світло-зелені, зісподу при основі жилки короткоопушені. Чотирипелюсткові квітки 
світлі, кремово-зеленкуваті. На початку осені плоди стають пурпуровими, розкриваються і з 
них на тонких нитках звисають оранжеві м’ясисті покрівельки, в яких заточене насіння. 
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Аралія маньчжурська 

Елеутерокок колючий 

Рослина давно культивується як декоративний кущ, що восени вражає красою яскравих 
плодів і жовтуватим або пурпурово-червоним листям. 

Бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosa Scop.) – кущ до 1–2(3) м заввишки з 
гілками густо всіяними чорно-бурими бородавками. Листки довгастоеліптичні, на коротких 
(1–2 см) черешках. Квіти буро-червоні або зеленуваті. Зі стиглих плодів звисають чорні 
блискучі насінини, наполовину оточені цегляно-червоною м’ясистою покрівелькою. 

Восени бруслина бородавчаста дивовижно красива завдяки оригінальним яскравим 
плодам і жовто-рожевим забарвленням листя. 

Рід деревогубець (Celastrus) хоча є типовим в родині бруслинові, але по кількості 
представників (їх всього 30) – непоказний. У природних умовах вони зростають на Дале-кому 
Сході, у Гімалаях, Північній Америці. В Україні інтродуковано 5 видів. Це зимостійкі ліани, 
невимогливі до грунту, стійкі до загазованості повітря. Використовують для вертикального 
озеленення високих огорож, стін будинків, арок, веранд та інших споруд. Завдяки сильному 
закручуванню витких пагонів навколо підпор і швидкому росту, рослини не мають рівних 
серед інших ліан. Така їхня вдача нерідко призводить до загибелі дерев, стовбури яких 
правили за опору деревогубцям.   

З двома представниками цього таксону можна познайомитися в нашому ботанічному саду. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



   

130 

 

Плющ звичайний 

Деревогубець круглолистий (дави-

дерево), (Celastrus orbiculata Thunb.) – вже 

півтора століття у культурі. Батьківщина його 

– Далекий Схід. У дендрарії з 1935 року. 

Типова ліана до 10–12 м заввишки, що по 

спіралі обвиває опору (найчастіше це стовбур 

дерева). Пагони зелені, з часом стають 

червоно-коричневими. Листки округло-

еліптичні, розміром 2–10 х 1,8–7 см, раптом 

загострені, щільні, злегка лискучі, зісподу 

сизуваті. Квітки непоказні, зеленкуваті, з 

лускоподібними приквітниками. Плоди – 

коробочки, злегка приплющені, до 8 см у 

діаметрі, яскраво-жовті, м’ясисті. З них 

звисає насіння в яскраво-оранжевому 

соковитому покриві.  

Ціниться у вертикальному озелененні за швидкий ріст, густу облистяність і декоратив-

ність яскраво забарвлених плодів. 

Деревогубець лазячий (Celastrus scandes L.) – ліана до 8 м заввишки, з природним 

поширенням у Північній Америці. В Україні з 1811 року. Любить багатий грунт. Рослина 

морозовитривала. Листя яйцеподібні, розміром 5–10 х 2,5–5 см, гострокінцеві, з 

ширококлиноподібною основою. Суцвіття верхівкові, прямостоячі, малорозгалужені волоті до 

5–10 см зовдовжки. Плоди – коробочки, до 8 мм у діаметрі, жовто-оранжеві. Насіння з 

шарлахово-червоним присім’янником. 

Використовується для озеленення арок, альтанок, пергол та інших споруд. Швидко росте, 

має густе листя і декоративні плоди. 

Родина маслинові (Oleaceae) нараховує 29 родів, які об’єднують близько 600 видів 

рослин, які зростають в основному у помірних, тропічних і субтропічних регіонах Північної 

півкулі. В Україні поширені представники 11 родів як дикозростаючі так і інтродуковані. 

У родину «співдружність» увійшли 

дерева і кущі, які мають прості або 

перистоскладні листки. Їхні квітки зібрані 

китицями, які, в свою чергу, часто 

утворюють волотисті суцвіття . Квітки 

правильні, як правило, двостатеві, без 

оцвітини, а якщо з оцвітиною – тоді 

чашечка 4-зубчаста, віночок 

зрослопелюстковий, з довгою трубочкою і 

4-роздільним відгином, тичинок – 2. 

Зав’язь верхня, двогнізда. Плід сухий, 

крилатка чи коробочка, або соковитий – 

ягода чи кістянка. У нашому ботанічному 

саду доглядаються представники 4-х родів. 

Рід ясень (Fraxinus) об’єднує близько 

70 видів, 6 з яких – це наші, аборигенні 

дикозростаючі дерева, плюс ще 3 – прийди з Північної Америки, яким прийшовся до вподоби 

український клімат і вони успішно асимілювалися у садах, парках, на алеях, вздовж доріг 

нашої країни. Ще 16 ясенів-інтродуцентів проходять апробацію в ботанічних садах наукових 

установ. 
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Бруслина європейська 

Чим цікаві ясени? 

По-перше, благородна постава, краса розлогого листя, світло, що ллється з віт від усного 

дерева, роблять ясени незамінними для зеленого будівництва. Найбажанішими породами вони 

є і в полезахисних насадженнях. 

По-друге, ясенева деревина – найкращий вихідний матеріал для всіляких виробництв. 

Вона за міцністю, твердістю, пружністю мало поступається перед деревиною дуба, а за 

гнучкістю, красою та різноманітністю малюнка близька до в’яза. Деревина ясенів легко 

обробляється, мало жолобиться, добре палірується, мало всихається. Найкращі сорти 

деревини застосовують в авіобудуванні, літакобудуванні, в сільськогосподарському 

машиновудуванні. З неї виготовляють шпон для оформлення коштовних меблів та музичних 

іструментів. 

По-третє, ясени мають неабияке лікувальне і харчове значення. Листки і кору дерев 

використовують при лихоманці, застуді, кашлі, ревматизмі. Сок з листя – сильний 

глистогінний засіб, а також як послаблююче і сечогінне. Насіння йде на лікування хвороб 

нирок. А в їжу вживають недостиглі плоди, коли вони легко перетираються між пальцями. Їх 

маринують, заквашують, солять з перцем. В результаті – пікантна приправа до овочевих і 

м’ясних страв. 

А тепер кілька слів про наших 

вихованців. 

Ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.) з 

усіх ясенів – найпоширеніший вид. Це високе 

дерево до 20–30 (40) м заввишки з ажурною, 

високо піднятою кроною і струнким 

стовбуром з ясно-сірою гладенькою корою, 

яка на старих деревах стає дрібно-

тріщинуватою. Пагони сірувато-зелені з 

вугільно-чорними бруньками. Листки не-

парноперисті, до 40 см завдовжки, 

супротивні, з 3–5 (6) парами листочків. За 

формою вони ланцетні, лінійно- або овально-

ланцетні, мають загострення і зубчастий 

край, іноді маловиразний, черешок відсутній. 

Квітки зібрані у більш-менш щільні волотисті 

суцвіття. Плід – сплюснута лінійно-ланцетна 

крилатка, 2–2,5 см завдовжки, часто злегка 

гвинтоподібно закручена. 

Легко розмножується насінням. 

Швидкозростаюча порода. У зеленбуді 

використо-вується здебільшого у парках. 

Вимоглива щодо якості грунту.   

Ясен пенсільванський (Fraxinus pennsylvanica Marsh.) – дерево середньої величини, до 

20 м заввишки. Походить з Північної Америки. Вільно зростаюче дерево має розлогу, 

неправильної форми крону. Пагони з опушенням, буро-коричневі. Листя складаються з 5–9 

листочків, зверху матові, зелені, зісподу сірувато-зелені. Непоказні квітки в пучках. Крилатки 

вузькі, до 6 см завдовжки. 

До родючості грунту менш вимогливий, ніж ясен звичайний, але потребує більше вологи. 

Переносить тимчасове затоплення і невелике засолення. Серед видів цього роду найбільш 

морозовитривалий і стійкіший до малосприятливих міських умов життя. Ці якості дозволяють 

широко використовувати цей вид в озелененні північних регіонів, у створенні культурних 

ландшафтів, а також у полезахисному лісорозведенні. 
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Бруслина бородавчаста 

Деревогубець круглолистий 

Ясен ланцетний, ясен зелений (Fraxinus lanceolata Borkh.) – невелике дерево, до 15 (20) 

м заввишки. Батьківщина – атлантична частина Північної Америки. Має голі пагони з голими 

черешками складних листків, які утворені 5–9 листочками. Зверху вони темно-зелені, 

блискучі, зісподу блідо-зелені, голі, щільні, довжиною 5–12 см, ланцетної форми. Крилатки 

дрібніші ніж у ясена пенсільванського, до 3,5 см завдовжки. 

Порода досить декоративна своєю 

монументальністю, стрункістю стовбура, 

широкопірамідальною компактною 

кроною і блискучим темно-зеленим 

листям. 

Відзначаючись невразливістю до 

загазованості міського повітря, морозо- і 

посуховитривалістю, а також стійкістю до 

засоленості грунту, ясен ланцетний 

заслуговує найширшого розповсюдження 

в зеленому будівництві і в 

агролісомеліорації. 

Рід форзиція (Forsythia) – непишний 

таксон, усього 7 видів, один з яких 

уподобав Південно-Східну Європу, решта 

– вибрала Східну Азію. 5 представників 

інтродуковано в Україні. Це листопадні 

кущі, із супротивними, зазвичай простими 

листками. Квітки одиночні або по кілька у 

пазушних суцвіттях, яскраво-жовті. І саме 

ці квіти – найголовніше достоїнство цих 

рослин: з’являються вони мов гаряче 

золотаве сяйво у поки ще безбарвний 

період стартового весняного пробудження 

природи, задовго до розпускання листя.  
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Деревогубець лазячий 

Тому і люблять форзицію за цей щедрий весняний дарунок, що впевнено віщує – 

холоднечі прийшов кінець. 

Знайомитися зі святково квітуючими форзиціями приходьте в ботанічний сад у квітні. В 

колекції їх 2 види. 

Форзиція європейська (Forsythia europaea Degen et Bald.) природно зростає в Алба-нії. 

Це прямостоячий невисокий кущ висотою до 1–2 м. Листя супротивні, довгасто-овальні, 

яскраво-зелені, розміром 4–8 х 2–4 см. Квітки золотисто-жовті, дзвоникоподібні, з короткими 

пелюстками, переважно одиночні, до 3,5 см у діаметрі, на коротенькій (3 мм) вигнутій 

квітконіжці. Плід – яйцеподібна коробочка, 10–12 мм завдовжки. 

У порівнянні з іншими форзиціями – найзимостійкіший вид. Дуже ефектна у період 

квітування, яке триває до 20 діб. 

Форзиція плакуча, форзиція повисла [Forsythia suspensa(Thunb.)Vahl] – «імігрантка» з 

Китаю. За 180 років перебування в Європі встигла призвичаїтися до місцевих умов, успішно 

урізноманітнитися багатьма садовими формами і тепер тішить своєю красою кожного, кому 

небайдужий оточуючий рослинний світ. Кущі цього виду до 2–3 м заввишки, мають широку 

розлогу крону з дугувато зігнутими пониклими гілками, нерідко сланкими. Листки трійчасті, 

3-лопатеві або зубчасті, тільки на старих пагонах прості, цілісні, довгастояйцевидні, темно-

зелені, восени стають буро-фіолетовими. Квітки великі, до 3,5 см у діаметрі, одиночні або у 

пучку до 6 штук, на довгих квітконіжках, золотисто-жовті, з оранжевими смужками всередині 

трубочки віночка. 

Одна з красивіших форзицій, з раннім і рясним квітуванням. Висаджують одиночно або в 

групах на газонах, галявинах серед дерев, у живоплотах, що не стрижуться. Розмножується 

кореневими паростками, здерев’янілими і зеленими живцями, відводками. 

Рід бузок (Syringa) – один з примітніших серед родини. Славетний він не кількістю видів 

(їх близько 30), а багатством найрізноманітніших за своєю красою сортів, яких у 

декоративному садівництві світу налічується більше 600. І всі вони різні: за розміром і 

формою квітуючих суцвіть, забарвленням квітів, ароматом, розмірами куща, обрисом і 

кольором листків та пагонів. 
Дикорослі бузки зростають у Східній Азії і Європі. В Україні інтродуковано півтора 

десятки видів. Всі вони перебувають у культурі як цінні декоративні кущі або деревоподібні 
кущі. Нерідко в природі трапляються здичавілі кущі бузку звичайного. У Карпатах по 
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Ясен звичайний 

Ясен ланцетний 

чагарниках іноді можна зустріти реліктовий вид – бузок угорський. Але і він зараз опікується 
в культурі. 

Всі представники роду мають спільні риси й ознаки, за якими ідентифікується цей таксон. 
Вони наступні. 

Листки супротивні, прості, цілісні, квітки різноманітного забарвлення, розташовані у 
волотях, якими закінчуються гілки. Чашечка неопадна, короткотрубчаста, з 4 зубчиками. 
Віночок з довгою циліндричною трубочкою і 4-роздільним відгином. Стовпчик нитковидний з 
двороздільною приймочкою. Дві тичинки прикріплені до трубочки віночка. Плід – двогнізда 
коробочка, розкривається двома стулками. 

Розмножуються насінням, відводками, 
живцями, садові форми – звичайно щепленням. 
Наш ботанічний сад пропонує до уваги 
відвідувачів 5 видів бузку. 

Бузок звичайний (Syringa vulgaris L.) – 
дерево до 6 м заввишки або високий кущ, 
походить з Балкан. Листя яйцеподібні, 5–12 см 
завдовжки, голі, цілокраї, темно-зелені, з 
серцеподібною основою. Квіти духмяні, від білих 
і рожевих до темно-фіолетових у прямостоячих 
пишних волотях довжиною до 20 см, цвітуть у 
травні після розпускання листя. Коробочка 
гострувата, гладенька, довжиною до 1,5 см. 

Найпопулярніший декоративний кущ або 
дерево. Культивується у величезній кількості 
сортів по всій Україні. 

Бузок угорський (Syringa josikaea Jacq.) – кущ 
до 3 (5) м заввишки з прямостоячими гілками. 
Листки широкоовальні, на верхівці загострені, 6–
14 см завдовжки, темно-зелені, блискучі, зісподу 
гладенькі. Квітки лілові, духмяні, до 10 мм у 
діаметрі, у негустих верхівкових волотях до 20 
(30) см завдовжки. Коробочка тупа, гладенька. 

Рослина посухо- і газовитривала. 

Рекомендується для озеленення тери-

торій промислових центрів. 

Бузок волосистий (Syringa villosa 

Vahl) родом з Північного Китаю. У 

Європі інтродукований у 1855 році. В 

Україні зустрічається повсюди у садах, 

парках, скверах. Густолистий кущ до 3–4 

(5) м заввишки. Листки широкоеліптичні, 

розміром 6–18 х 3–5 см, зісподу по 

головній жилці волосисті. Квітки рожево-

фіолетові до білуватих, запашні, зібрані у 

прямостоячі, компактні, широкопіра-

мідальні суцвіття до 20–30 см заввишки. 

Рослина рясноквітуюча, з великою морозовитривалістю, стійка до задимленості. 
Бузок китайський (Syringa chinensis Willd.) у дикорослому стані невідомий. Вперше 

виявлений у Франції у 1777 році. Припускають, що це природний гібрид між бузком 
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Куртина форзиції 

Форзиція європейська 

звичайним і бузком перським. Це розлогий кущ до 3–5 (6) м заввишки з товстими 
прямостоячими пагонами, цілісними, довгасто-ланцетними або округлояйцеподібними 
листками до 6 см зовдовжки. Квітки прості, лілові, до 2-х см у діаметрі, дуже ароматні, зібрані 
у великих розлогих волотях розміром 20–30 х 15–25 см. Коробочка на верхівці 
шилоподібнозогострена. 

Невимогливий до грунту кущ. Кращий 
вид бузка для квітуючих живоплотів. 
Годящий для зимової вигонки.   

Бузок перський (Syringa persica L.) 
походить з країн Близького Сходу. У 
культуру введений у середині 17 століття. Це 
густогалузистий не дуже високий кущ до  
1–1,5 (2) м заввишки, з пониклими тонкими 
гілками і дрібними (до 6 см завдовжки), 
яйцеподібно-ланцетними, часто перистонад-
різаними листками. Квітки лілові, у дрібних, 
рихлих, духмяних волотях, до 12 см 
завдовжки. Коробочка на верхівці тупа, з 
шиловидним загостренням. 

Ціниться за красиве ажурне листя, 
витончену красу суцвіть і аромат квітів. 

Рід бирючина (Ligustrum) нараховує 30 
видів вічнозелених або листопадних кущів, 
які поширені переважно у Південно-Східній Азії, Австрії, а також у Європі. В Україні у 
дикоролому стані відомий лише один представник. Інтродуковано – 11, а в культурі з їх числа 
поширився лише один субтропічний вид з Китаю, який вирощується на Чорноморському 
узбережжі Криму. А по всій Україні успішно культивується наш вітчизняний чагарниково-
лісовий виходець. Є він і в нашому дендрарії. 

Бирючина звичайна (Ligustrum vulgare L.) – кущ до 3–5 м заввишки, з опадаючими 

довгасто-еліптичними на верхівці загостреними листками, розмір яких 2–8 х 0,5–2 см. Квітки 

білі, іноді кремові, у прямостоячих китицеподібних суцвіттях, які утворюють волоть до 10 см 

завдовжки. Плід – ягодоподібна куляста чорна кістянка з 1–4 насінинами. Не їстівна. 

Використовують для живоплоту і як підщепу для бузку. Стрижка кущів надає кроні 

красивої форми. Розмножується живцями. 
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Бузок угорський 

Бирючина звичайна 

У декоративному плані родина жовтецеві 

(Ranunculaceae), що нараховує близько 50 родів, 
цікава лише тими таксонами, в яких об’єднані 
багаторічні деревоподібні види. Найпоширеніший у 
культурі – рід ломиніс (Clematis), де представлені 
лише ліани з плеткими пагонами до 10 м завдовжки і 
прямостоячі кущі до 90 см заввишки. Усіх їх в 
українській дикорослій флорі 6, а інтродуковано ще 
25 видів з досить великою кількістю різновидів і 
сортів.  

У першу чергу варті уваги у цих рослин їх квітки. 
По-перше: оцвітина їх проста, віночкоподібна, різних 
форм – чашо-, глечико-, дзвоникоподібні, розкриті, 
пониклі, у діаметрі  від 1 до 20 см. По-друге: 
різноманітне забарвлення – чисто-білі, жовті, сині, 
фіолетові, червоні – і всі з усякими відтінками, 
завдяки чому визначається ступінь привабливості і 
декоративності рослини. 

У ботанічному саду знайшов гідний притулок 
поки що один представник славнозвісного роду. 

Ломиніс виноградолистий (Clematis vitalba L.) 
дикоросло поширений у гірських світлих лісах і по 
чагарниках у Закарпатті, Криму. Дуже розгалужений 
ліаноподібний кущ до 10 м заввишки. Залазить на дерева за допомогою листкових черешків, 
закручуючись навколо опори, що є причиною великої чіпкості рослини, що допомагають їй 
долати чималі відстані вгору. Листки перисті, з глибокозубчастими частками до 9 см 
завдовжки. Квітки невеликі, до 2 см у діаметрі, білуваті, опушені, у розгалужених 
волотеподібних суцвіттях, зі слабким специфічним запахом. Квітує з липня по вересень. Плід – 
двічі випукла сім’янка з довгоопушеним стовпчиком. 

Надзвичайно стійка ліана. Використовується для вертикального озеленення дерев, огорож, 
будівель тощо. Ціниться за швидкість зростання, густу облистяність, рясне і тривале 
квітування. 
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Ломиніс виноградолистий 

Будлея Давида 

Майже всі представники родини будлеєві 

(Buddlejaceae) – тропічні і субтропічні рослини 

(10 родів і близько 170 видів). Набільш 

крупний рід – будлея (Buddleja) представлений 

невисокими деревами, кущами, іноді травами. 

Квітки звичайно дрібні, численні, різнобарвні, 

зібрані у великі суцвіття. Відомо близько 100 

видів, поширених в Азії, Африці й Америці. 

Деякі види введені в культуру як декоративні 

рослини. В цьому відношенні пощастило 

видам, у яких невеличкі, проте красиві і 

запашні квіти об’єднані у компактні ошатні 

суцвіття. 

Ботанічний сад має в експозиції один 

інтродукований вид.   

Будлея Давида, будлея мінлива (Buddleja 
davidi Franch.) родом з Китаю. В країнах 
Європи вона стала чудовою оранжерейною і 
садовою рослиною. Будучи не дуже 
морозовитривалим кущем, узимку частина, а 
часом і геть усі надземні органи відмерзають. 
Але таке явище садівників не засмучує. 
Рослина щовесни відновлює втрачені пагони і 

безклопітно зацвітає, буває, що встигає і плодоносити. 
Гілки у куща розлогі, з яйцеподібно-ланцетними листками до 20 (25) см завдовжки, 

темно-зеленими зверху і сіроповстистими зісподу. Запашні квітки зібрані у кінцеві 
прямостоячі або злегка повислі волотеподібні або головчасті суцвіття до 25 см завдовжки. 
Залежно від кольору (від білого до темно-
фіолетового) будлею розрізняють по сортах. 
У ботсадівській колекції вирощується 3 
сорти: один – з білими квітками – сорт «Біла 
хмара» («White Cloud»), другий – з блідо-
бузковими (сорт невідомий) і третій – з синьо-
фіолетовими – сорт «Чорний лицар» (Black 
Knight). 

Завдяки своїм декоративним якостям і 
біологічним властивостям рослина перспек-
тивна для озеленення зон відпочинку. 

Родина бігнонієві (Bignoniaceae) 
увібрала більше 120 родів з 800–900 видами 
рослин, поширених у тропічних і 
субтропічних зонах обох півкуль. З життєвих 
форм для представників таксону найбільш 
характерні дерев’янисті ліани. Дерев і кущів 
значно менше, хоча і вони відіграють у житті 
тропічних лісів і саван помітну роль. Усі 
бігнонієві – перехреснозапильники. Запи-
люються рослини довгохоботковими комахами, птахами і рукокрилими. 

Мешканцям позатропічних країн рослини з цієї родини відомі в основному як красиво 
квітуючі декоративні листопадні дерева з роду катальпа (Catalpa), яких відомо 11 видів.   
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Будлея Давида – сорти: Біла хмара, 

Чорний лицар 

Катальпа бігнонієподібна 

Найбільшу популярність набули лише 3 
представника, які беруть активну участь в 
озелененні наших міст. 

Ботанічний сад опікується двома 
північноамериканськими видами. 

Катальпа бігнонієподібна (Catalpa 
bignonioides Walt.) – дерево до 20 м заввишки, з 
розлогими гілками, що утворюють широко 
округлу крону. Листки великі, розміром 10–20 х 
10–15см, схожі за формою на листя бузку. При 
розтиранні неприємно пахнуть. Навіть і запах 
квітів не компенсує отримане бридке відчуття. 
Проте саме квіти вражають нас своєрідною 
красою. Вони немалі, до 5 см завдовжки, білі, з 
вишукано квітчастим візерунком на 
внутрішньому боці віночка: дві приривчасті жовті 
смужки оточені багатьма пурпурово-коричневими 
плямами і крапками. Суцвіття – рихла, 
багатоквіткова, широкопірамідальна, прямо-
стояча волоть. Квітує у червні–липні, впродовж 
3-х тижнів. Плоди – вузькі стручкоподібні 

коробочки до 30 (40) см завдовжки і до 6–8 мм завширшки. 
Рослину використовують в одиночних, групових, алейних насадженнях у парках, садах, на 

вулицях.  
Катальпа чудова (Catalpa speciosa Ward.) – дерево з прямим стовбуром і густою піра-

мідальною кроною до 15 (30) м заввишки. Листки яйцеподібні, довгогострокінцеві, розміром 
15–30 х 15–20 см, на довгих черешках. Зверху пластинка гладенька, зісподу – злегка опушена. 
Духмяні кремово-білі квітки з хвилястим краєм до 6 (7) см завдовжки, мають подібне до 
попереднього виду забарвлення внутрішньої частини віночка. Суцвіття – порівняно мало 
квіткова волоть до 15 см завдовжки. Квітує у червні– липні три тижні. Плоди до 45 см 
завдовжки і 12–15 мм завширшки прикрашають дерева з другої половини літа і аж до 
наступного урожаю. 
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Катальпа бігнонієподібна 

Катальпа чудова 

Деревина рослини м’яка, легка, міцна, не піддається гниттю, незамінна для виготов-лення 

стовпів, огорож. Дуже світлолюбне і посуховитривале дерево. Стійке до несприятливих 

міських умов – диму, пилу, газів. Використовується подібно до попереднього виду. 

Розмножують насінням, живцями і відводками.   
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ГОЛОНАСІННІ  РОСЛИНИ 
 

Голонасінні (Pinophyta, Gymnospermae) відділ вищих рослин, у яких насінні зачатки і 

насіння на лусочках шишок лежать відкрито. Усі голонасінні – це дерева і кущі, трав’янистих 

форм серед них немає. Їх панування припало на кінець палеозойської і в мезозойську ери. До 

кінця мезозою більшість голонасінних вимерли. Зараз голонасінні налічують близько 750 

представників. Попри відносно невелику кількість видів, вони поширені по всій земній кулі. 

Сучасні голонасінні об’єднують у класи: Саговникові, Гінкгові, Гнетові та Хвойні. 

Клас хвойні [Ріnopsida (Coniferae)] найчисельніший у відділі таксон (560 видів). Його 

представники широко розповсюджені, особливо у північній півкулі, де утворюють величезні 

масиви хвойних лісів. За зовнішнім виглядом – це дерева і кущі різних розмірів: від 

карликових сосон (1 м) до гігантських дерев (секвойя – 100 м). У корі та деревині хвойних 

багато смоляних ходів, які заповнені живицею. При ушкодженні вона затягує рану стовбура. 

Всі хвойні, особливо сосни, виділяють леткі речовини, які пригнічують розвиток багатьох 

шкідливих бактерій і не тільки в лісі, а й навколо нього. Хвойні також широко 

використовуються у господарській діяльності, перш за все як будівельний матеріал та 

сировина для целюлозно-паперової промисловості.  

Родина соснові (Ріnасеае). Немає на планеті рослин, які могли б позмагатися з 

представниками цієї родини як у нагромадженні біомаси, так і в освоєнні території. Деякі 

види їх оселяються високо в горах, ростуть вони навіть за полярним колом. Всього таксон 

нараховує близько 250 дикорослих видів, а в Україні з їх числа – 10 видів.  

Соснові – вічнозелені, рідше – листопадні дерева, іноді сланкі кущі. Листки у них голко-, 

лускоподібні, вузьколанцетні: різні вони і за величиною: бувають дрібненькі, як, приміром, у 

ялиці та ялини, або довжелезні, як у сосни болотної. «Голка» у неї 45 см завдовжки! На дереві 

листки тримаються від 2 до 12 років, і лише у модрини і псевдомодрини вони щороку 

опадають. У ялини та ялиці всі пагони однакові, листки сидять спірально поодинці або 

супротивно у два ряди. А ось у сосни і модрини, крім звичайних пагонів, є ще і короткі бічні. 

Листки на них розміщуються пучками. 

Більшість соснових має добре розвинену, міцну кореневу систему, на дрібних коріннях 

якої, можна виявити мікоризу: гіфи грибів добувають з грунту мінеральні солі й діляться 

ними з деревом, одержуючи взамін органічні речовини.  

«Квітує» сосна звичайна 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8F
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Ялина європейська Ялина європейська форма гніздо- 

подібна – Nidiformis 

Ялиця біла форма гребінчаста 

В ботаніному саду соснові представлені як аборигенними так і інтродукованими видами. 

Ялиця біла, або європейська (Abies alba Mill.) – дерево першої величини, досягає 60 м у 

висоту і доживає до 400 років. 

Походить з гір Центральної і Південної Європи, де утворює пояс нижньою межею від 300 

м над рівнем моря до верхньої межі лісу (до 2000 м). Утворює як чисті, так і мішані 

насадження з різними листяними породами, переважно з буком. Поширення в природі 

пов’язане з високою постійною вологістю повітря і рясними опадами, м'якою зимою і 

прохолодним літом. Охороняється у заповідниках. Ялиця чутлива до забруднення повітря 

різними газами і димом, що обмежує її використання для озеленення міст і промислових 

районів. 
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   Ялина сиза       Ялина сиза форма конічна 

Ялина колюча форма срібляста   Ялина колюча форма сиза 

Ялина європейська, смерека [Рісеа abіes (L.) Karst.] – вічнозелене однодомне дерево. 

Висота стовбура досягає 30–50 м, а діаметр до 2 м. Навіть дуже маленькі діти (звичайно, ті, 

котрі живуть у помірному поясі), знають, що таке ялина. Скільки радості приносить у дім 

новорічна колюча красуня! Надовго запам'ятовується неповторний смолистий аромат дерева, 

відігрітого у теплій кімнаті після зимової холоднечі. 

У ботанічному саду успішно зростає Picea abies «Nidiformis» (гніздовидна форма) 

карликовий сорт с подушковидною формою крони та заглибленням у центрі. 

Ялина сиза [Picea glauca (Moench) Voss.] досить зимо- і посухостійка, за сприятливих 

умов може жити 300–500 років. Уже більше трьох століть культивується в Західній Європі, 

куди була завезена з Канади, тому перша назва у неї була «канадська ялина». До найбільш 

поширених у садівництві форм ялини сизої відносяться «Conica» – висота близько 2 м, 

діаметр крони до 2 м, крона вузькоконічна, яка успішно зростає в ботанічному саду. 
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Псевдотсуга Мензіса 

Сосна звичайна 

Ялина колюча (Picea pungens Engelm.) – вічнозелене дерево до 25 м, а в природі до 45 м 

висоти. Крона пірамідальна. Гілки утворюють правильні щільні яруси, горизонтальні або 

звисаючі під різним кутом. Найцінніші декоративні форми: Срібляста («Argentea») – хвоя 

сріблясто-біла, світлий восковий наліт зберігається і на старих рослинах та Сиза («Glauca»), 

хвоя має ніжно-зелене з білуватим відтінком забарвлення. Обидві форми стійкі до 

забруднення повітря. У культурі відомі з минулого століття. Широко використовуються в 

озелененні, в одиночних і групових посадках, ефектні в алеях. 

Псевдотсуга Мензіса, дугласія [Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco] Дерево висотою до 50–75 

(115) м, діаметром до 1,5–2,0 (4) м. Природно зростає 

в Північній Америці вздовж берегів Тихого океану. 

Високопродуктивна, запас деревини може сягати до 

1000 м³ з одного гектара. 

Сосна звичайна (Pinus sіlvestris L.) — високі до 50 

м дерева, займають майже третину лісів України (в 

основному на Поліссі). Оспівана в піснях, 

опоетизована в легендах, вона завжди була поруч 

людського обійстя, а сосновий бір — своєрідною 

коморою для сільського мешканця. Усім селом 

сходилися люди, щоб заготовити ягоди, гриби, глицю. 

Соснова деревина легко піддається ручній обробці, 

зберігає тепло, не псується, а тому широко 

використовується в будівництві. Здавна з неї робили 

зруб, а з тонших дерев виготовляли крокви. Із соснових дощок робили стелю, підлогу, дах. 

Сосна Веймутова (Pinus strobus L.) родом з Північної Америки. Дерево досягає 75 м 

висоти з зеленувато-сірою корою, тоненькою, м’якою, майже сріблястою хвоєю, довжиною до 

14 см, що розташовується на пагінцях пучками по п’ять штук. Дуже декоративна. В Європі 

дана культура вирощується понад 260 років. 
 або кедр  (Pinus sibirica Du Tour) – дерево до 35–45 м, 

діаметр стовбура – до 2 м. Росте у більшій частині Сибіру на висотах 100–200 м над рівнем 
моря, піднімаючись до 1000–2400 м у південному Алтаї. Ця сосна широко використовується 
як джерело цінної деревини та їстівного насіння – так званих «кедрових горішків» Хоча сосна 
сибірська широко відома під назвою кедрової сосни, вона не пов’язана зі справжнім кедром 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B2%D0%BE%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B4%D1%80
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Сосна Веймутова 

(Cedrus), який росте лише в Середземномор’ї та Гімалаях. Дослідники припускають, що назву – 
сибірський кедр – сосні сибірській дали російські першопроходці, які в XV столітті 
досліджували Сибір і вперше зустріли це цінне дерево. Побачивши його пухнасту вічнозелену 

крону, відчувши аромат хвої, оцінивши якість 
деревини, вони назвали дерево сибірським 
кедром, оскільки він нагадував їм священний 
ліванський кедр, про який згадується в Біблії. 

Модрина європейська (Larix decidua 
Mill.) та модрина сибірська (Larix sibirica 
Ledeb.) Дуже світлолюбні дерева до 50 м у 
висоту і доживають до 300-400 років. 
Основна відмінність видів – у будові шишок: 
у модрини європейської насінні луски на 
спинці голі, а у модрини сибірської вони 
густо коротко опушені.  

Модрина хоча і належить до хвойних 
порід та виникла вона значно пізніше сосни, 
ялини та кедра. Ці дерева з'явилися на світ у 
кінці мезозойської ери майже одночасно з 
дубом, тому ці дерева «навчилися» щорічно 
скидати хвою. Все, що зроблено з модрини – 
зроблено на століття. Наочні тому приклади: 
Венеція, та Санкт-Петербург вибудувані на 
палях із модрини. Перші шпали під 
залізничними рейками – модринові. 
Найпопулярніший і найдешевший газетний 
папір – з модринової деревини. 

Сосна сибірська 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%27%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%97
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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Модрина сибірська 

  Туя західна     Туя західна форма золотиста 

 

Родина кипарисові (Cupressaceae) об'єднуює 20 родів і більше 140 видів вічнозелених 

дерев і кущів. Переважна більшість їх зростає у місцевостях із теплим кліматом помірного, 

тропічного і субтропічного поясів обох півкуль. Дерева кипарисових зазвичай середніх 

розмірів або низькорослі, але зустрічаються види, що досягають у висоту 40–70 метрів. 

Гіллясті кущі різні за формою, можуть бути прямозростаючі або сланкі, притиснуті до грунту. 

Розташування листя на пагонах чергове, супротивне або мутовчате по 3–4. Молоде голчасте 

листя опадає, постійні листки лускоподібні, лінійно-ланцетні або голкоподібні. Людина зда-

вна використовує деревину кипарисових для виробництва меблів, а також у токарній і столя-

рній справі. Із деревини ялівців виготовляють оболонки олівців. У садах і парках деякі пред-

ставники родини кипарисових культивуються як декоративні рослини, наприклад, кипарис, 

туя, яловець, біота та інші. 

Туя західна (Thuja occidentаlis L.) - вічнозелене хвойне дерево у природі зутрічається в 

східних районах Північної Америки. Латинську назву Thuja рослина отримала з грецької 

мови, де означає жертвування, що пов’язане з приємним запахом, який поширювався при 

спалюванні ароматичних порід деревини під час древніх жертвоприношень.  

http://znaimo.com.ua/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Туя складчаста 

 

Біота східна 

Завдяки великій кількості високодекоративних штучно виведених форм (близько 120), 

зимостійкості, довговічності й стійкості до міських умов, рослина дуже поширена в 

декоративному садівництві по всіх континентах.   

У ботанічному саду ЖНАЕУ туя західна презентована наступними формами: Брабант 

(Brabant), Даника (Danica), Ауреа (Aurea), Глобоза (Globosa), Голден Глоб (Golden Globe), 

Холмструп (Holmstrup), Хосери (Hoseri), Смарагд (Smaragd) і Еллоу Риббон (Yellow Ribbon). 

Туя складчаста, туя велетенська (Thuja plicata D. Don.) походить з Північної Америки. 

Однодомне дерево до 75 м висотою.Тіньовитривале, але добре росте на осонні. Вибаглива до 

вологості повітря і грунту. Враховуючи її високі декоративні властивості, доцільно 

створювати ландшафтні групи, особливо в зелених зонах та курортних лісах. 

 (Biota orientalis Endl.) – дерево 5–10 м заввишки або кущ. Крона 

яйцеподібна, складається з багатьох плоских пагонів («пластин»), розташованих у 

вертикальній площині. Листки лускоподібні, ясно-зелені, яйцеподібноромбічні, до 1 мм 

завдовжки. Китайська буддійська філософія пов’язує рослину з довгим життям та енергією, 

що, ймовірно, основано на довговічності дерева при незмінності його зеленого забарвлення в 

холодному сухому кліматі північного Китаю (батьківщині виду). 

Кипарисовик горохоплідний (Chamaecyparis pisifera Sieb. et Zucc.) походить з Японії. Це 

дерево з конусовидною кроною і гілками, що розходяться горизонтально. Хвоя внизу гілок 

http://znaimo.com.ua/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F
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Кипарисовик горохоплідний 

Мікробіота перехреснопарна 

білоплямиста з білими смужками. Шишки розміром з горошину. Має ряд декоративних форм: 

з круглими пагонами і голчастою хвоєю, з довгими, повислими на кінцях гілками, з 

подовженими хвоїнками, з лускоподібною хвоєю, з білострокатою та світлою хвоєю. 

 (Microbióta decussáta Kom.) – вічнозелений розлогий або 

сланкий кущ. Його висота коливається від 0,3 м до 0,6 м. Крона ажурна, а кора – темно-

коричнева. Мікробіота – ендемік гір Сіхоте-Аліня. Повільно росте в молодому віці, живе 

понад століття. В даний час у культурі мікробіота майже не зустрічається, бо вид «молодий», 

відкритий у 1923 році і трохи пізніше описаний видатним російським ботаніком 

В. Л. Комаровим. Але фахівці рекомендують її для широкого використання в декоративних 

цілях у садівництві та зеленому будівництві.  

Рід яловець (Juniperus) – найчисельніший в родині, включає близько 55 видів. Ялівці 

відомі людям з глибокої давнини. Ці рослини згадуються давньоримським поетом Вергілієм 

під назвою «juniperus». Карл Лінней, описуючи рід, зберіг цю назву. Представники роду – 

невеликі вічнозелені хвойні дерева висотою 10–12, рідше – 20–30 м, або кущі. Від інших 

кипарисових відрізняються своїми соковитими шишками. Шишки мають кулясту або кілька 

видовжену форму і в зрілому стані дуже схожі на ягоди. У побуті їх називають шишкоягоди. 

Там, де посаджений яловець, повітря значно чистіше. Один гектар посадок ялівцю за добу 

продукує близько 30 кг фітонцидів (кількість, достатня для очищення атмосфери мегаполісу 

від хвороботворних організмів). 

Яловець козачий (Juniperus sabina L.) – 

дводомний сланкий кущ висотою 1–1,5 м. Швидко 

розростається в ширину і утворює щільні зарості. У 

культурі відомий давно. Хвоя голчаста і луската, 

колюча, синьо-зелена. Зростає повільно. 

Довговічний. Світлолюбний, але може рости в 

півтіні. У цього виду в пагонах є отруйна ефірна 

олія під назвою сабіноль. Цей яловець добре 

протистоїть газам і диму, часто застосовується для 

гірок з каменями, узлісь та для газонів. 

 (Juniperus communis L.) – 

вічнозелений кущ або невелике деревце (4–6 м 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%90%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
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Яловець козацький форма 

золотокінцева 

Яловець звичайний форма 

ірландська 

Яловець віргінський 

заввишки) з прямим стовбуром і конусоподібною або яйцеподібною кроною; кора сірувато-

бура. Молоді пагони червонувато-бурі, на них кільчасто розміщені по три колючі кілюваті 

хвоїнки (8–20 мм завдовжки). Зверху хвоїнки білуваті з восковим нальотом, знизу блискучі, 

зелені, при основі зчленовані. Щоб пересадити кущ ялівцю на інше місце, його слід 

орієнтувати по сторонах світу з високою точністю. Тобто, перш ніж викопувати кущ, 

необхідно заміряти за допомогою компаса, як він росте, і зберегти те ж положення в новому 

просторі. 

 (Juniperus virginiana L.) – 

кущ або невелике деревце. Батьківщина – східна частина 

Північної Америки. У Європі культивується як 

декоративна рослина. Має цінну деревину, яка 

використовується, зокрема, для виготовлення олівців. Тому 

його ще називають «олівцевим деревом». 

Сучасні таксодієві (Taxo-

diaceae) є представниками 

родини, що виникла 140 млн 

років тому, і зростали в 

північній півкулі на значних 

площах що заходили за полярне 

коло. Зараз до родини належить 

9 родів та 15 видів, які в 

Україні природно не зростають. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%89
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Метасеквойя гліптостробусоподібна 

Це крупні, інколи велетенські вічнозелені дерева (Секвойя, секвойядендрон), швидкорослі, з 

міцною деревиною і чітко вираженими річними кільцями. В ботанічному саду представлений 

видом монотипного роду метасеквойя (Metasequoia). 

Метасеквойя гліптостробусоподібна (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng) – 

дерево до 50 м заввишки. Вид займав в крейдяному періоді величезні території в Північній 

півкулі, зберігся в Центральному Китаї (Сичуаньська ущелина). Був описаний в 1946 році, 

тоді ж було виявлено деревостан, площею 0,8 га, де зростає близько 1000 дерев, окремі з яких 

досягають 600-річного віку. На відміну від секвойї, метасеквойя щорічно на зиму скидає всю 

хвою з несучими її вкороченими пагінцями (гілкопад). Занесений до Міжнародної Червоної 

книги. Вирощується як садово-паркова культура. 
Родина тисові (Taxaceae) за видовим складом – невелика: всього 4 роди з двадцятьма 

представниками, які поширені переважно у Східній Азії і Північній Америці. В Україні 
дикоросло з давніх часів у Карпатах, Прикарпатті і зрідка у гірському Криму зростає тис 

негній-дерево (Taxus baccata L.) – типовий вид роду і родини. Видовий епітет baccata з 
латинської назви тиса перекладається ягідний. Проте ягода – це плід. А у голонасінних плоду 
немає. Тому недоречно було б використовувати такий прикметник для видового епітету. А 
втім насінина, маючи червоне соковите облямування, і справді виглядає як ягідка. Треба лише 
пам’ятати, що насінина, так само як і хвоя тису дуже отруйні. 

Для садово-паркового будівництва найвікодавніший представник голонасінних – тис 
становить виключну цінність Він чудово піддається стрижці, є незамінним, коли треба 
створити із зелені справжні споруди, високі стіни, живопліт, фігури людей і фантастичних 
тварин. Тис найтіньовитриваліша рослина посеред деревних порід. 

Його дрібнозерниста деревина не містить смоли, чудово полірується і не розколюється. 
Вона красива і довговічна, використовується для виготовлення коштовних меблів. Але 
головне її достоїнство – міцність і надзвичайна стійкість проти гниття як на повітрі, так і у 
воді, а палі та фундаменти для водяних млинів та мостів і на сьогоднішній день залишаються 
найвитривалішими, надзвичайно надійними і довговічними. Ось чому у народі тис влучно 
назвали негній-дерево. 

Є одна біда у тиса – надмірна повільність у зростанні, як у висоту так і в ширину. А втім 
тис чекає на гідну до себе увагу. Віддяка не забариться. 

Гінкго дволопатеве (Ginkgo biloba L.) – реліктова рослина монотипного роду гінкго 

(Ginkgo), що є представником монотипної родини гінкгові (Ginkgoaceae), яка, в свою чергу, 

є єдиною у класі гінкгоподібні – Ginkgopsida. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F)
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Тис негній-дерево 

Гінкго дволопатеве 

Ця рослина – живий пам’ятник далекого минулого, сучасник ящерів-динозаврів – гінкго 

дволапотеве, «жива скам’янілість», як назвав це дерево Чарльз Дарвін. Віялоподібні листки з 

ущільненим дихотомічним жилкуванням мають посередині виріз, який розділяє листок на дві 

лопаті. В наш час гінкгове листя 

використовують для виготовлення 

косметичних засобів, медичних препаратів, 

якими лікують кровоносні судини 

головного мозку. Насіння дерева їстівне, 

поживне і корисне – у тому сенсі, що 

активізує фізіологічні процеси людського 

організму. Гінкго не боїться забрудненого 

повітря й успішно зростає на вулицях 

промислових центрів. Легкість роз-

множення (насінням, а також стебловими, 

кореневими і зеленими живцями), своє-

рідність форми крони та листків і, нарешті, 

реліктове походження заслуговує широкого 

застосування гінкго у садах, парках і 

скверах, озелененні пришкільних ділянок, 

де воно матиме важливе навчально-виховне 

і пізнавальне значення, як пам’ятник історії 

розвитку рослинного світу. 

Ось і дійшла кінця наша розповідь про 

чарівний куточок Житомира – ботанічний сад. Якщо ви хочете бути красивими, прагнете 

завжди мати вигляд молодої, здорової людини – створюйте свої сади, великі та маленькі, 

допомагайте ботанікам збагачувати колекцію рослин, захищайте їх. Такі діяння ваші будуть 

бажані Природі та Богу. Плекайте, любіть рослини, передаючи цю любов своїм дітям, онукам. 

Тільки так можна зберегти Життя на Землі. 
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Покажчик  українських  назв  рослин 
 

Абрикос 58 

– звичайний 58 

Аґрус 80 

– відхилений 80 

Агрусові 79 

Азалія 86 

–   понтійська  86 

Айва 40 

–   довгаста 40 

Айлант 113 

    –   найвищий 113 

Актинідієві 111 

Актинідія 111 

–   гостра 112 

–   коломікта 111 

Алича 56 

Аморфа 95 

   –   кущова 95 

Аралієві 126 

Аралія 126 

  –   маньчжурська 126 

     Аронія 47 

        –   чорноплодова  47 

        

Барбарис 71 

       –   амурський 73 

       –   Гільгіана 73 

       –   густоколосий 73 

       –   звичайний 72 

       –   звичайний ф. темно-пурпурова 72 

       –   корейський 73 

       –   критський 72 

       –   Тунберга 72 

Барбарисові 70 

Бархат 96 

       –   амурський 97 

Береза 28 

       –   бородавчаста 28 

       –   вишнева 30 

       –   даурська 30 

       –   Ермана 30  

       –   залізна 31  

       –   карельська 31 

       –   паперова 28 

       –   повисла 28 

       –   пухнаста 28 

       –   цукриста 30 

       –   Шмідта 31 

Березові 14, 26 

Берека 46 
Бирючина 135 

–   звичайна 135 
Бігнонієві 137 

Біота 146 

–   східна 146 
Бобові 87 

Бруслина 128 
–   бородавчаста 129 
–   європейська 128 

Бруслинові 127 
Будлеєві 137 
Будлея 137 
     –   Давида 137 
     –   мінлива 137 
Бузина 116 

 –   червона 117 
–   чорна 116 

Бузок 133 
     –   волосистий 134 
     –   звичайний 134 
     –   китайський 134 
     –   перський 135 
     –   угорський 134 
Бук 97 
     –   лісовий 97 
     –   лісовий ф. плакуча 101 
     –   лісовий ф. розсіченолиста 101 
Букові 97 
Бундук 89 
     –   дводомний 89 
 
Вейгела 117 
      –   гібридна 118 
      –   рясноцвіта 117 
Верба 16 
      –   біла 18 
      –   вушката 19 

      –   гостролиста 20 
      –   козяча 18 
      –   ламка 19 
      –   Матсуда ф. звивчаста 19 
      –   прутоподібна 19 
      –   пурпурова 19 
Вербові 16 
Вересові 82 

Виноград 104 
      –   амурський 107 
      –   звичайний 104 

      –   Ізабелла 106 

Виноградові 104 
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Виноградовик 109 

        –   короткоквітконiжковий 109 

Вишня 57 

        –   звичайна 57 

        –   повстиста 57 

        –   пташина 58 

Вільха 14 

        –   клейка 14 

        –   сіра 14 

        –   чорна 14 

Вовче лико 26 

В’яз 109 

        –   гірський 110 

        –   гладкий 109 

        –   голий 110 

        –   граболистий 110 

В’язові 109 

 

Гінкгові 149 

Гінкго 149 

        –   дволопатеве 149 

Гінкгоподібні 149 

Гіркокаштан 96 

        –   звичайний 96 

        –   червоний 96 

Гіркокаштанові 95 

Гледичія 88 

        –   колюча 88 

Глід 41 

        –   згладжений 41 

        –   згладжений ф. махрова 42 

        –   одноматочковий 41 

        –   півниковий 43 

        –   український 42 

        –   шарлаховий 42 

Голонасінні 140 

Гордовина 120 

Горіх 59 

        –   волоський 60 

        –   грецький 60 

        –   Зібольда 61 

        –   маньчжурський 61 

        –   сірий 60 

        –   чорний 61 

Горіхові 59 

Горобина 45 

        –   звичайна 45 

Горобинник 44 

        –   горобинолистий 44 

Гортензієві 77 

Гортензія 77 

       –   Бретшнайдера 77 

       –   деревоподібна77 

Грім-дерево 26 

Груша 55 

        –  звичайна 55 

        –  усурійська 55 

Гумі 67  

 

Дави-дерево 130 

Дейція 77 

        –   шорстка ф. білосніжна 77 

        –   шорстка ф. махрова 77 

Деревогубець 130 

         –   круглолистий 130 

         –   лазячий 130 

Деренові 24 

Дикий виноград 108 

          –   п’ятилисточковий 108 

          –   тригострокінцевий 108 

Дуб 98 

          –   австрійський 100 

          –   звичайний 100 

          –   каштанолистий 102 

          –   північний 102 

          –   скельний 102 

          –   черепичастий 102 

Дугласія 143 

 

Евкомієві 70 

Евкомія 70 

          –   в’язолиста 70 

Екзохорда 44 

          –   Альберта 44 

Елеутерокок 127 

          –   колючий 127 

 

Жимолостеві 114 

Жимолость 114 

          –   альпійська 115 

          –   багатоквіткова 116 

          –   козолиста 115 

          –   монетолиста 116 

          –   пухнаста 114 

          –   татарська 115 

          –   східна 115 

Жовтецеві 136 

Жостер 103 

          –   послаблюючий 103 

Жостерові 103 

 

Золотий дощ 90 

           –   звичайний 91 
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Ірга 36 

        –   вільхолиста 37 

        –   колосиста 37  

        –   овальна 36 

        –   рясноквітуюча 37 

 

Йошта 81 

 

Калина 119 

        –   бульденеж 120 

        –   звичайна 119 

        –   звичайна стерильна 120 

        –   Саржента 121 

        –   цілолиста 120 

Канадська гордовина 120 

Карагана 93 

        –   дерев’яниста 94 

        –   кущова 94 

Карія 62 

        –   біла 63 

        –   пекан 63 

Каркас 111 

        –   західний 111 

Катальпа 137 

        –   бігнонієподібна 138 

        –   чудова 138 

Каштан 102 

        –   благородний 102 

        –   їстівний 102 

        –   посівний 102 

        –   справжній 102 

Кедр сибірський 143 

Керія 43 

        –   японська 43   

Кизил 24 

        –  справжній 24 

Кизильник 38 

        –   розлогий 39 

        –   цілокраїй 39 

        –   чорноплідний 38    

Кипарисові 145 

Кипарисовик 146 

        –   горохоплідний 146 

Китайський ясень 113 

Кладрастис 90 

        –   жовтий 90 

Клен 122 

        –   гостролистий 123 

        –   звичайний 123 

        –   несправжньоплатановий 124 

        –   польовий 124 

        –   татарський 124 

        –   цукристий 125 

        –  ясенелистий 125 

Кленові 122 

Крушина 103 

         –   ламка 103 

Курильський чай 43 

         –   даурський 43 

         –   кущовий 43 

 

Лапина 64 

          –   крилоплода 64 

Леспедеза 92 

          –   двоколірна 93 

Лимонник 70 

          –   китайський 70 

Лимонникові 70 

Липа 74 

           –   пухнаста 76 

           –   серцелиста 76 

           –   срібляста 76 

           –   широколиста 75 

Липові 74 

Ліріодендрон 33 

            –   тюльпанний 33 

Ліщина 15 

            –   ведмежа 15 

            –   «гібридна» 16 

            –   деревоподібна 15 

            –   звичайна 15 

Ломиніс 136 

            –   виноградолистий 136 

 

Магнолія 32 

            –   кобус 32 

            –   Суланжа 32 

Магнолієві 32 

Магонія 73 

            –   падуболиста 73 

Маслинка 66 

            –   багатоквіткова 67 

            –   вузьколиста 66 

Маслинкові 65 

Маслинові 130 

Метасеквойя 149 

            –   гліптостробусоподібна 149 

Мікробіота 147 

            –   перехреснопарна 147 

Міхурник 92 

            –   деревоподібний 92 

Модрина 144 

            –   європейська 144 

            –   сибірська 144 
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Мушмула 40 

            –   звичайна 40 

 
Обліпиха 65 
        –   крушиноподібна 65 
Осика 23 
Осокір 22 
Оцтове дерево 122 

 
Печіночниця 14 
        –   благородна 14 
Півонієві 112 
Півонія 113 
        –   деревоподібна 113 
Підсніжник 13 
        –   білосніжний 13 
Піраканта 39 
        –   червона 39 
Платан 69 
        –   кленолистий 69 
Платанові 69 
Плющ 127 
        –   звичайний 127 
Порічки червоні 79 
Прочитан 127 
Псевдотсуга 143 
        –  Мензіса 143 
Птелея 96 
        –   трилиста 96 
Пухироплідник 36 
        –  калинолистий 36 
 
Рай-дерево 121 
Робінія 91 
       –  звичайна 91 
       –  новомексиканська 91 
Рододендрон 82 
        –   Вазея 86 
        –  гострокінцевий 85 
        –   даурський 84 
        –   дрібноквітковий 86 
        –   жовтий 86 
        –   канадський 84 
        –   кетевбінський 84 
        –   Ледебура 86 
        –   пухканський 86 
        –   сихотинський 85 
        –   тупий 85 
        –   Форчуна 85 
        –   Шліппенбаха 87 
        –   японський 85 
Розові 33 
Рутові 96 
 

Садовий жасмін 78 
        –   звичайний 78 
        –   Лемуана 78 
Самшит 68 
        –   вічнозелений 68 
Свидина 25 
        –   біла 25 
        –   кров’яна 25 
        –   паросткова 26 
Симарубові 113 
 
Скумпія 121 
          –   звичайна 121 
 
Слива 56 
          –   карликова 57 
          –   колюча 57  
          –   розлога 56 
          –   садова 56 
Смерека 142 
Смородина 79 
          –   золотиста 80 
          –   колосиста 79 
          –   червона 79 
          –   чорна 79 
Сніжноягідник 118 

      –   прирічковий 118 
Сосна 143 
          –   Веймутова 143 
          –   звичайна 143 
          –   сибірська 143 
Соснові 140 
Софора 88 
          –   японська 88 
Сумах 122 
          –   коротковолосий 122 
Сумахові 121 
 
Таволга 33 
          –   бузкоцвіта 35 
          –   Бумальда 35 
          –   Вангута 34 
          –   верболиста 35 
          –   гострозазублена 34 
          –   китайська 34 
          –   японська 35 
Таксодієві 148 
Терен 57 
          –   колючий 57 
Тис 149 
          –   негній-дерево 149 
Тисові 149 
Тополя 20 
          –   бальзамічна 22 
          –   біла 22 
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          –   великолиста 23 
          –   пірамідальна 23 
          –   тремтяча 23 
          –   чорна 22 
Троянда 47 
Туя 145 
           –   велетенська 146 
           –   західна 145 
           –   складчаста 146 
Тюльпанне дерево  33              
 
Форзиція 132 
         –   європейська 133 
         –   плакуча 133 
         –   повисла 133 
 
Хвойні 140 
Хеномелес 33 
         –   японська 33 
 
Черемха 49 
         –   віргінська 51 
         –   звичайна 50 
         –   Маака 51 
         –   пізня 50 
Черешня 58 
Чорноклен 124 
 

Шелюга 20 
Шипшина 47 
         –   багатоквіткова 48 
         –   зморшкувата 48 
         –   корична 48 
         –   собача 49 
         –   червонолиста 49 
         –   яблунева 48 
Шовковицеві 67 
Шовковиця 67 
         –   біла 67 
         –   чорна 68 
 

Яблуня 52 
         –   домашня 52 
         –   Зібольда 53 
         –   китайка 52 
         –   лісова (кислиця) 54 
         –   маньчжурська 53 
         –   Недзведцького 53 
         –   пурпурова 53 
         –   Саржента 53 
         –   сливолиста 52 
         –   ягідна 52 
Явір 124 
Ялина 142 
         –   європейська 142 

         –   колюча 143 
         –   сиза 142 
Ялиця 141 
         –   біла 141 
         –   європейська 141 
Яловець 147 
         –   віргінський 148 
         –   звичайний 147 
         –   козачий 147 
Ясень 130 
         –   звичайний 131 
         –   зелений 132 
         –   ланцетний 132 
         –   пенсільванський 131 
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Покажчик  латинських  назв  рослин 
 

Aesculus 96  
    –  hippocastanum L. 96 

–  pavia L. 96 
Abies 141 

– alba Mill. 141 
Acer 122 

– campestre L. 124 
– negundo L. 125 
– platanoides L. 123 
– pseudoplatanus L. 124 
– saccharinum L. 125 
– tataricum L. 124 

Aceraceae 122 
Actinidia 111 

– arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. 112 
– kolomikta (Rupr.) Maxim. 111 

Actinidiaceae 111 
Ailanthus 113 

– altissima (Mill.) Swingle 113 
Alnus 14 

– glutinosa (L.) Gaertn 14 
– incana (L.) Moench 14 

Amelanchier 36 
– alnifolia Nutt. 37 
– florida Lindl. 37 
– ovalis Medik 36 
– spicata (Lam.) C.Koch 37 

Amorpha 95 
– fruticosa L. 95 

Ampelopsis 109 
– brevipedunculata (Maxim.) Trautv. 109 

Anacardiaceae 121 
Aralia 126 

– mandshurica Rupr. et Maxim. 126 
Araliaceae 126 
Armeniaca 58 

– vulgaris Lam.58 
Aronia 47 

– melanocarpa (Mish.) Elliot. 47 
 

Berberidaceae 70 
Berberis 71 

– amurensis Rupr. 73 
– cretica L. 72 
– dasystachia Maxim. 73 
– gilgiana Fedde. 73 
–  koreana Palib. 73 
– thunbergii DC 72 
– vulgaris L. 72 
– vulgaris L. f. atropurpurea Regel 72 

Betulaceae 14, 26 
Betula 26 

– dahurica Pall. 30 
– ermani Cham. 30 

– lenta Michx. 30 
– papyrifera Marsh. 28 
– pendula Roth. 28 
– pubescens Ehrh. 28 
– schmidtii Rgl. 31 
– verrucosa Ehrh. f. carelica hort. 31 

Bignoniaceae 137 
Biota 146 

– orientalis Endl. 146 
Buddleja 137 

– davidi Franch. 137 
Buddlejaceae 137 
Buxus 68 

– sempervirens L. 68 
 

Caprifoliaceae 114 
Caragana 93 

– arborescens L. 94 
– frutex (L.) C.Koch 94 

Carya 62 
– alba (L.) Nutt. 63 
– pecan (Marsh.) Engl. et Graebn. 63 

Castanea 102 
– sativa Mill. 102 

Catalpa 137 
– bignonioides Walt. 138 
– speciosa Ward. 138 

Celastraceae 127 
Celastrus 129 

– orbiculata Thunb. 130 
– scandes L. 130 

Celtis 111 
– occidentalis L. 111 

Cerasus 57 
– avium (L.) Moench 58 
– tomentosa (Thunb.) Wall. 57 
– vulgaris Mill. 57 

Cerria 43 
– japonica (L.) DC 43  

Chamaecyparis 146  
– pisifera Sieb. et Zucc. 146  

Chaenomeles  33  
– speciosa (Sweet) Nakai 33  

Cladrastis 89  
– lutea (Michx.) C.Koch  90 

Clematis 136 
– vitalba L. 136 

Colutea  92  
– arborescens L. 92  

Coniferae 140 
Cornaceae 24  
Cornus 24 

– mas L. 24 
Corylaceae 15 
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Corylus 15 
– avellana L. 15 
– colurna L. 15 

Cotinus 121 
– coggygria Scop. 121 

Cotoneaster 38 
– divaricatus Rehd. et Wils. 39 
– melanocarpus Fisch. et Blytt 38 
– integerrimus Medik. 39 

Crataegus 41 
– coccinea L. 42 
– crus-galli L. 43 
– laevigata (Poir) DC 41 
– laevigata (Poir) DC f. splendens 

C.K.Schneid  42 
– monogyna Jacq. 41 
– ucrainica Pojark 42 

Cupressaceae 145 
Cydonia 40 

– oblonga Mill. 40 
 
Daphne 26 

– mezereum L 26 
Dasiphora 43 

– davurica (Nestl.) Kom. et Klob.-Alis. 43 
– fruticosa (L.) Rydb. 43 

Deutzia 77 
– scabrum Thunb. f. candidissima Rehd. 77 
– scabrum Thunb. f. plena (Maxim.) C.K.   

Schneid. 77 
 

Elaeagnaceae 65 
Elaeagnus 66 

– angustifolius L. 66 
– multiflora Thunb. 67 

Eleutherococcus 127 
– senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim. 127 

Ericaceae 82 
Eucommiacеae 70 
Eucommia 70 

– ulmoides Oliv. 70 
Euonymus 128 

– europaea L. 128 
– verrucosa Scop. 129 

Exochorda 44 
– albertii Rgl. 44 

Fabaceae 87 
Fagaceae 97 
Fagus 97 

– silvatica L. 97 
Forsythia 132 

– europaea Degen et Bald. 133 
– suspensa (Thunb.) Vahl 133 

Frangulus 103 
– alnus Mill. 103 

Fraxinus 130 
– excelsior L. 131 
– lanceolata Borkh. 132 
– pennsylvanica Marsh. 131 

Galanthus 13 
– nivalis L. 13 

Ginkgoaceae 149 
Ginkgo 149 

– biloba L. 149 
Ginkgopsida 149 
Gleditsia 88 

– triacanthos L. 88 
Grossularia 80 

– reclinata (L.) Mill. 80 
Grossulariaceae 79 
Gymnocladus 89 

– dioicus (L.) C.Koch 89 
Gymnospermae 140 
 

Hedera 127 
– helix L. 127 

Hepatica 14 
– nobilis Mill. 14 

Hippocastanaceae 95 
Hippophaѐ 65 

– rhamnoides L. 65 
Hydrangea 77 

– arborescens L. 77 
– bretschneideri Dipp. 77 

Hydrangeaceae 77 
 

Josta 81 
Juglandaceae 59 
Juglans 59 

– cinerea L. 60  
– mandshurica Maxim. 61  
– nigra L. 61  
– regia L. 60  
– sieboldiana Maxim. 61 

Juniperus 147 
– communis L.147  
– sabina L. 147 
– virginiana L. 148  

 

Laburnum 90  
– anagyroides Medic 99 

Larix 144 
– decidua Mill. 144 
– sibirica Ledeb. 144 

Lespedeza 92  
– bicolor Turcz. 93 

Ligustrum 135 
– vulgare L. 135  

Liriodendron 33  
– tulipiferum L. 33 

Lonicera 114  
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– alpigena L. 115 
– caprifolium L. 115 
– floribunda Boiss. et Buhse 116 
– nummulariifolia Jaub. et Spach 116 
– orientalis Lam. 115 
– tatarica L. 115 
– xylosteum L. 114 
 

Magnoliaceae 32 
Magnolia 32 

– kobus Thunb. 32 
– soulangeana Soul. 32 

Mahonia 73 
– aquifolium Nutt. 73 

Malus 52 
– baccata (L.) Borkh. 52 
– domestica Borkh. 52 
– mandshurica (Maxim.) Kom. 53 
– niedzwetzkyana Dieck 53 
– prunifolia (Willd.) Borkh. 52 
– purpurea (Barb.) Rehd. 53 
– sargentii Rehd. 53 
– sieboldii (Rgl.) Rehd. 53 
– silvestris (L.) Mill. 54  

Mespilus 40 
– germanica L. 40 

Metasequoia 149 
– glyptostroboides Hu et Cheng 149 

Microbiota 147  
– decussata Kom. 147 

Moraceae 67 
Morus 67 

– alba L. 67 
– nigra L. 68 

 

Oleaceae 139 
Padus 49 

– avium Mill. 50 
– maackii (Rupr.) Kom. 51 
– serotina (Ehrh.) Ag. 50 
– virginiana (L.) Roem. 51 

Paeonia 113 
– suffruticosa Andr. 113 

Paeoniaceae 113 
Parthenocissus 108 

– quinquefolia (L.) Planch. 108 
– tricuspidata (Sieb. et Zucc.) Planch. 108 

Phellodendron 96 
– amurense Rupr. 97 

Philadelphus 78 
– coronarius L. 78 
– lemoinei Lem. 78 

Physocarpus 36 
– opulifolius (L.) Maxim. 36 

Picea 142 

– abies (L.) Karst. 142 
– glauca (Moench) Voss. 142 
– pungens Engelm. 143 

Pinaceae 140 
Pinophyta 140 
Pinopsida 140 
Pinus 143 

– sibirica Du Tour 143 
– strobus L. 143 
– silvestris L. 143 

Platanaceae 69 
Platanus 69 

– acerifolia Willd. 69 
Populus 20 

– alba L. 22 
– balsamifera L. 22 
– berolinensis Dipp. 22 
– candicans Ait. 23 
– nigra L. 22  
– tremula L. 23 

Prunus 56 
– divaricata Ledeb. 56 
– domestica L. 56 
– pumila Jackob 57 
– spinosa L. 57 

Pseudotsuga  143 
– menziesii (Mirb.) Franco 143 

Ptelea  96 
– trifoliata L. 96 

Pterocarya 64 
– pterocarpa (Michx.) Kunth 64 

Pyracantha 39 
– coccinea (L.) M.Roem 39 

Pyrus 54 
– communis L 55 
– ussuriensis Maxim. 55 
 

Quercus 98 
– austriaca Willd. 100 
– borealis Michx. 102 
– castaneifolia C.A.M. 102 
– imbricaria Michx. 102 
– petraea Liebl. 102 
– robur L. 100 
 

Ranunculaceae 136 
Rhamnaceae  103 
Rhamnus 103 

– cathartica L. 103 
Rhododendron 82 

– canadense (L.) Torr. 84  
– catawbiense Michx. 84 
– dahuricum L. 84 
– fortune Lindl. 85 
– japonicum (Gray) Surin. 85 
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– ledebourii Pojark 86 
– luteum Sweet 86  
– micranthum Turcz. 86 
– mucronulatum Turcz. 85 
– obtusum (Lindl.) Phanch. 85 
– poukhanense Levl. 86 
– schlippenbachii Maxim. 87 
– sichotense Pojark. 85 
– vaseyi Gray 86 

Rhus 122 
– typhina L. 122 

Ribes 79 
– aureum Pursh  80 
– nigra L. 79 
– rubra L. 79 
– spicata 79 

Robinia 91 
– neo-mexicana gray 91 
– psendoacacia L. 91 

Rosa 47 
– canina L. 49 
– cinnamomea L. 48 
– glauca Рourr. 49 
– multiflora Thunb. 48 
– pomifera Herrm. 48 
– rubrifolia Vill. 49 
– rugosa Thunb. 48 

Rosaceae 33 
Rutaceae 96 
Salicaceae 16 
Salix 16 

– acutifolia Willd. 20 
– alba L. 18 
– aurita L. 19 
– caprea L. 18 
– fragilis L. 19 
– matsudana Koidz. f. tortuosa Reh. 19 
– purpurea L. 19 
– viminalis L. 19 

Sambucus 116 
– nigra L. 116 
– racemosa L. 117 

Schisandraceae 70 
Schisandra 70 

– chinensis (Turcz.) Baill. 70 
Simarubaceae 113 
Sophora 88 

– japonica L. 88 
Sorbaria 44 

– sorbifolia (L.) A. Br. 44 
Sorbus 45 

– aucuparia L. 45 
– terminalis (L.) Crantz. 46 

 
 

Spiraea 33 
– arguta Zbl. 34 
– bumalda Burv. 35 
– chinensis Maxim. 34 
– japonica L. 35 
– salicifolia L. 35 
– syringaeflora Lem. 35 
– vanhouttei (Briot) Zbl. 34 

Swida 25 
– alba (L.) Opiz 25 
– sanguinea (L.) Opiz 25 
– stolonifera (Michx.) Rydb. 26 

Symphoricarpus 118 
– rivularis Suksdorf 118 

Syringa 133 
– chinensis Willd. 134 
– josikaea Jacq. 134 
– persica L.   135 
– villosa Vahl 134 
– vulgaris L. 134 

 

Taxaceae 149 
Taxodiaceae 148 
Taxus 149 

– baccata L. 149 
Thuja 146 

– occidentalis L. 145 
– plicata D.Don. 146 

Thymelaeaceae 26 
Tilia 75 

– argentea Dest. ex DC 76 
– cordata Mill. 76 
– platyphyllos Scop. 75 

Tiliaceae 74 
   
Ulmaceae 109 
Ulmus 109 

– carpinifolia Rupp. ex G.Suckow 110 
– glabra Huds. 110 
– laevis Pall. 109 
 

Viburnum 119 
– lantana L. 120 
– lentago L. 120 
– opulus L. 119 
– opulus L. var. sterile DC 120 
– sargenti Koehne 121 

Vitaceae 104 
Vitis 104 

– amurensis Rupr. 107 
– labrusca L. 106 
– vinifera L. 104      

Weigela 117 
– floribunda (Sieb. et Zucc.) C.A.Mey. 117 
– hybrida Jaeg. 118 
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