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1. Вступ 

Деревні та чагарникові насадження відігра-

ють значну роль у створенні сприятливого для лю-

дей середовища проживання. Багато десятиліть ін-

тродукція деревних рослин в першу чергу спрямо-

вувалась на поступове залучення нових видів до 

господарської діяльності, в тому числі до озеле-

нення населених пунктів. Для великих промисло-

вих міст степової зони здавна і до сьогодні стоїть 

питання поповнення асортименту і використання в 

зеленому будівництві нових більш декоративних та 

довговічних видів. Ця проблема в останні роки 

ускладнюється глобальними змінами клімату та 

збільшенням антропогенного навантаження на ур-

банізовані екосистеми. В міському озелененні до-

мінує напрямок одновидового використання дере-

вних і чагарникових рослин, особливо у вуличних, 

придорожніх насадженнях, навіть на прибудинко-

вих територіях у більшості випадків використову-

ється один вид у групових посадках при створенні 

куртин і композицій. 

З 70-х років XX століття нові види і культивари 

деревних рослин в містах і селах почали витісняти 

найбільш поширену в їх озелененні Robinia pseu- 

doacacia L. З того часу для озеленення населених пун-

ктів степової зони залучалось все більше хвойних рос-

лин, доля яких у великих містах постійно збільшуєть-

ся. За час незалежності України масово почали завози-

ти різні декоративні культивари хвойних з європейсь-

ких держав. Їх сучасне видове і формове різноманіття 

дає можливість для зміни загальної стратегії озеленен-

ня. Широке використання хвойних порід при переході 

від моновидових насаджень до різних садово-

паркових композицій можливе завдяки тому, що 

хвойні зберігають свої декоративні якості протягом 

всього року, довговічні і надзвичайно різноманітні за 

зовнішнім виглядом. 

 

2. Літературний огляд 

У декоративному садівництві України хвой-

ні почали використовувати в озелененні панських 

маєтків і при створенні дендропарків з перших ро-

ків їх створення (1783–1834 рр.) [1, 2]. Протягом 

десятиліть набутий певний досвід використання 

хвойних у міських насадженнях різних районів 

України [3, 4]. Провідне місце у створенні ниніш-

ніх парків, скверів, зон відпочинку посідають 

алейні, групові та куртинні посадки і значно рід- 

ше – композиційні з використанням хвойних [5]. 

Надзвичайна декоративність, оригінальність зов-

нішнього вигляду, довговічність, всесезонність 

здобули їм славу вельми привабливих рослин і на-

дали їм превагу над багатьма листяними породами 

[6]. Висока художньо-естетична виразність хвой-

них порід робить їх незамінними при створенні 

ландшафтних композицій: вони використовуються 

в озелененні як в якості фону для красивоквітучих 

рослин, так і самостійно. В індустріальних містах 

деревні насадження стають важливим екологічним 

фактором, що поліпшує стан та якість урбанотех-

ногенного середовища. Але для отримання надій-

ного результату необхідно враховувати досвід їх-

нього культивування, особливо в такій складній 

місцевості, як промислові регіони та міста степової 

зони України [7]. Впровадження хвойних дерев та 

чагарників в зелене будівництво Криворіжжя є ду-

же повільним, що можна пояснити недостатнім до-

свідом їх всебічного випробування [8]. 

 

3. Мета та задачі досліджень 

Мета дослідження – визначення основних 

ефективних мікрокомпозиційних рішень з викорис-

танням інтродукованих хвойних дерев та чагарників 

в Криворізькому ботанічному саду НАН України.  

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

1. Визначення принципів побудови та структу-

ри мікроландшафтних дендрокомпозицій з викорис-

танням видів та культиварів хвойних порід.  

2. З’ясування особливостей хвойних мікролан-

дшафтних дендрокомпозицій за видовим, формовим 

та кількісним складом, вертикально-горизонтальним 

просторовим розміщенням на території КБС. 

3. Оцінка життєвого стану, біоморфологічних 

характеристик та декоративності кожного виду та ку-

льтивару в мікроландшафтних дендрокомпозиціях. 

4. Встановлення перспективності мікроланд-

шафтних дендрокомпозицій за участю хвойних ін-

тродуцентів у вирішенні сучасних проблем озеленен-

ня промислових в степовій зоні України. 
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4. Матеріали та методи досліджень 

Таксономічний склад хвойних в мікроландша-

фтних дендрокомпозиціях КБС визначали в польових 

умовах, використовуючи довідники [7, 9, 10]. Життє-

вий стан хвойних оцінювали за методикою, розроб-

леною В. Т. Ярмішко [11]. Біоморфологічний аналіз 

проводили за І. Г. Серебряковим [12], розподіл за фо-

рмою крони – за А. І. Колєсніковим [13]. Декоратив-

ність визначали за методикою Т. Г. Тамберга і Т. Н. 

Ульянової [14]. 

 

5. Результати досліджень 
На початкових етапах інтродукційного випро-

бування хвойних створювались моновидові наса-

дження, як наприклад сосни кримської (Pinus 

pallasiana D. Don), сосни звичайної (Pinus sylvest- 

ris L.) та видів роду Abies Mill., Juniperus L., Thuja L., 

Larix Mill., Picea A. Dietr. На початку 2000-х років 

перевага вже надавалась мікрокомпозиційним рішен-

ням з використанням видів, що різняться за габітусом 

крони, її формою, забарвленням хвої та інших ознак. 

Такі мікрокомпозиції хвойних, з котрих деяким вже 

15–20 років, мають великі перспективи для викорис-

тання в декоративному озелененні різних за призна-

ченням територій великих промислових міст степової 

зони України. На цей час їх ніхто не описував в нау-

ковій літературі. 

Не всі види та культивари хвойних рослин 

мають достатню стійкість до несприятливих факторів 

середовища, як біотичних, так і абіотичних. У місті 

Кривий Ріг абсолютна мінімальна температура ста-

новить – 35 °С, максимальна – +38 °С, середня тем-

пература січня – 3,6 °С, липня +21,6 °С, середньоріч-

на температура +8,8 С, кількість опадів 474 мм з рік, 

безморозний період триває 170–180 днів [15]. 

Криворізький ботанічний сад НАН України 

(КБС) з 1980 року став центром інтродукційного ви-

пробування деревних рослин в несприятливих умо-

вах степового клімату, забруднення атмосфери та 

ґрунту промисловими викидами, значними площами 

земель, порушених гірничовидобувною промисловіс-

тю. На теперішній час його колекційний фонд налі-

чує 179 таксонів – 43 види, 127 культиварів та  

9 гібридів. Провідними родинами є Сupressaceae та 

Pinaceae. У 2017 році було виділено 21 натурну мік-

роландшафтну дендрокомпозицію хвойних різного 

типу. До їх створення було залучено 51 таксон хвой-

них порід (13 видів, 38 культиварів) з 4 родин та 9 

родів, що становить 28 % від колекційного фонду 

хвойних КБС (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Таксономічний та біоморфологічний склад мікроландшафтних дендрокомпозицій різного типу в дендрарію 

КБС НАН України 

Родина Рід 
Кількість 

видів культиварів д к 

CUPRESSACEAE F. NEGER. 

Chamaecyparis Spach. 1 3 3 1 

Juniperus L. 2 15 3 14 

Thuja L. 2 10 11 1 

PINACEAE LINDL. 

Abies Mill. 2 – 2 – 

Picea A. Dietr. 2 4 6 – 

Pinus L. 2 – 2 – 

Pseudotsuga Carr. 1 – 1 – 

TAXACEAE S. F. GRAY Taxus L. – 5 – 5 

TAXODIACEAE F. W. 

NEGER. 
Cryptomeria D. Don. 1 1 – 2 

Всього  13 38 28 23 

Примітка*: д – дерево, к – кущ 

 

Композиції були розподілені на чисто хвойні 

та змішані хвойно-листяні, одновидові та багатови-

дові, за розміром – на малі (до 10 м
2
), середні (до  

25 м
2
) та великі (більше 25 м

2
). Серед чисто хвойних 

композицій виявлено чотири одновидові композиції 

(дві – з Pinus pallasiana, одна – з Pseudotsuga 

menziesii (Mirb.) Franco, одна – з Taxus baccata L.) та 

10 багатовидових, що названі за домінуючими рода-

ми (1 туєва, 1 ялинова, 4 ялівцевих, 2 ялівцево-

ялинових, 1 кипарисовиково-ялинова, 1 туєво-

ялинова). Хвойно-листяні композиції кількісно були 

розподілені таким чином: ялівцева – 3, ялицево-

березова – 1, дубово-соснова – 1, ялівцево-липова – 1, 

туєво-ялівцева – 1. При побудуванні композицій були 

застосовані екологічний, систематичний та фізіоно-

мічний принципи, що були сформульовані Л. І. Руб-

цовим [16].  

Найбільш різноманітно в композиційних наса-

дженнях представлена родина Сupressaceae, яка на-

раховує 33 таксони (65 %). Рослини інших родин ви-

користані в меншій кількості і розподіл між ними ви-

глядає таким чином: Pinaceae – 21 % (11 таксонів), 

Taxaceae – 10 % (5), Taxodiaceae – 4 % (2 таксони) 

(рис. 1). 

Серед родів найбільш чисельно представлені 

Juniperus (17 таксонів) та Thuja (12 таксонів) (рис. 2).  
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Рис. 1. Розподіл хвойних дерев та чагарників в мікроландшафтних дендрокомпозиціях Криворізького ботаніч-

ного саду НАН України за кількістю таксонів в межах родини 

 

 
Рис. 2. Розподіл хвойних дерев та чагарників в мікроландшафтних дендрокомпозиціях Криворізького ботаніч-

ного саду НАН України за кількістю таксонів в межах роду 

 

До створення мікроландшафтних дендроком-

позицій було залучено 500 екземплярів деревних 

рослин (рис. 3). Найбільш активно був використаний 

Juniperus sabina L. ‘Tamariscifolia’, що задіяний у  

6 групових посадках, де його загальна кількість ста-

новить 153 екземпляри (23 %). Завдяки моновидово-

му масиву значна чисельність встановлена у Pinus 

pallasiana – 91 екземпляр (14 %). В 6 композиціях 

використані Picea pungens Engelm. ‘Coerulea‘ та Picea 

abies (L.) Karst., де їх чисельність становить 21 та  

20 екземплярів відповідно (3 %). Juniperus virginiana 

L. ‘Hetz’ представлений 21 екземпляром (3 %) у  

3 композиціях, Juniperus squamata Lamb. ‘Blue 

Spider’ – 18 екземплярами (2,5 %) у 2 композиціях. 

Моновидова група Pseudotsuga menziesii налічує  

17 екземплярів (2,5 %). Решта рослин використана в 

1–2 композиціях, де їх загальна кількість становить 

1-12 екземплярів. Одним екземпляром представлені 

Chamaecyparis nootkatensis (Lamb.) Spach. ‘Pendula 

Glauca’, Chamaecyparis pisifera Siebold et Zucc. 

‘Filifera Aurea’, Chamaecyparis pisifera ‘Boulevard’, 

Juniperus х pfitzeriana (Späth) P. A. Schmidt, ‘Golden 

Saucer’, Juniperus х pfitzeriana ‘Mordigan Gold’, 

Juniperus procumbens Siebold ex Lindl ‘Nana’, 

Juniperus squamata ‘Mejeri’, Thuja occidentalis L. 

‘Aureo-spicata’, Thuja occidentalis ‘Filiformis’, Thuja 

occidentalis ‘Stolwijk’, Thuja occidentalis ‘Variegata’, 

Picea abies ‘Maxwelli’, Cryptomeria japonica D. Don., 

Cryptomeria japonica ‘Araucarioides’.  

Хвойні рослини в мікроландшафтних дендро-

композиціях розподілені за формою крони на 7 груп 

за А. І. Колєсніковим [13] в межах родини (рис. 4). 
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Конічна форма крони визначена у половини видів та 

культиварів досліджених рослин (13 таксонів з роди-

ни Сupressaceae, 11 – з родини Pinaceae, 2 – з родини 

Taxodiaceae). Четверта частина всіх таксонів має роз-

логу форму крони (11 таксонів з родини 

Сupressaceae, 2 – з родини Taxaceae). З колоноподіб 

ною формою визначені 6 таксонів з родин 

Сupressaceae та Taxaceae, зі сланкою формою – 3 так-

сони з родини Сupressaceae, з кулеподібною – 2 куль-

тивари з родин Сupressaceae та Taxaceae, з плакучою – 

1 таксон з родини Сupressaceae, з подушкоподібною – 

1 таксон з родини Pinaceae. 

 

 
Рис. 4. Розподіл хвойних рослин за формою крони в мікроландшафтних дендрокомпозиціях Криворізького  

ботанічного саду НАН України 

 

За забарвленням хвої досліджені рослини роз-

поділені на 3 групи (рис. 5). Родина Сupressaceae 

майже в рівній мірі налічує таксони з жовтою (жовто-

строкатою), зеленою та сизо-блакитною кроною (13, 

9, 11 таксонів відповідно). В мікроландшафтних ден-

дрокомпозиціях серед представників родини Pinaceae 

зустрічаються рослини із зеленою кроною (9 таксо-

нів) та із сизо-блакитною (2 таксони). В таких компо-

зиціях родини Taxaceae налічують 1 культивар з жов-

то-строкатою кроною, 4 культивари – з зеленою, а у 

родини Taxodiaceae – 1 культивар з жовтуватими від-

тінками крони, 1 вид – із зеленими. 

Серед усієї кількості досліджених хвойних 

рослин найвищий рівень життєздатності (IV бали) 

відмічений у 80 % екземплярів (рис. 6). Знижений  

рівень життєздатності (II бали) був визначений у 

20 % екземплярів, а саме у всіх рослин Pinus 

pallasiana (зниження щільності крони на 30–40 % у 

верхній частині крони, пошкодження хвої шкідни-

ками та хворобами) та Juniperus communis L. 

‘Hibernica’ (розпадання крони, кількість сухих гі-

лок до 30 %).  

В насадженнях Pinus pallasiana не припусти-

ма висока щільність посадок, тому як це світлолюб-

на рослина, добре росте на відкритих сонячних міс-

цях і при затіненні уражується шкідниками. Росли-

ни Juniperus communis ‘Hibernica’ після 20–25 ро- 

ків зростання потребують заміни.  

 

 
Рис. 5. Розподіл рослин хвойних за забарвленням крони в мікроландшафтних дендрокомпозиціях Криворізького 

ботанічного саду НАН України 
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Рис. 6. Розподіл хвойних в мікроландшафтних денд-

рокомпозиціях Криворізького ботанічного саду  

НАН України: а – за життєвим станом; б – за декора-

тивністю 

 

Декоративність кожного виду та культивару, 

як естетичний показник, що характеризує певні влас-

тивості рослин, була розрахована за наступними 

ознаками: архітектоніка крони, забарвлення хвої в лі-

тній та зимовий періоди, аромат хвої, життєвий стан. 

Ці декоративні якості мінливі, динамічні та відігра-

ють важливу роль у садово-парковому будівництві. 

Більшість екземплярів хвойних рослин (74 %) в дос-

ліджених дендрокомпозиціях мають найвищий бал 

декоративності (1 бал) (рис. 6). У 24 % екземплярів 

рослин рівень декоративності знижений до 2 балів – 

у Pinus pallasiana, Juniperus sabina L., Juniperus 

chinensis L. ‘Expansa Variegata’ внаслідок ушкоджен-

ня шкідниками та хворобами, у Juniperus squamata 

‘Blue Spider’, Cryptomeria japonica, Cryptomeria 

japonica ‘Araucarioides’ – з причини втрачання яскра-

вого забарвлення хвої в зимовий період або його змі-

нення на коричнево-іржаві відтінки, у Chamaecyparis 

pisifera – з причини його біологічної особливості збе

рігати в кроні відмерлу суху фракцію хвої. На рівні 3 

балів була оцінена декоративність 10 екземплярів  

(2 %) Juniperus communis ‘Hibernica’, що спричинено 

зниженням їх життєвого стану. 

Всі досліджені хвойні інтродуценти та мікро-

ландшафтні дендрокомпозиції за їх участю в цілому є 

перспективними для впровадження в озеленення 

промислового міста і можуть бути рекомендовані в 

першу чергу для територій біля різних адмінбудівель, 

вільних міжбудинкових просторів, а також ділянок 

біля проїжджих частин міст. Однозначно їх слід ви-

користовувати в скверах, парках та інших місцях від-

починку людей. Сукупна емоційно-естетична віддача 

хвойних композицій більша порівняно з окремими 

ізольованими їх групами або куртинами, особливо в 

осінньо-зимовий період. Цей ефект явно підсилюєть-

ся зеленим фоном доглянутого газону із злакових 

трав в період вегетації рослин.  

 

6. Висновки 

1. При створенні мікроландшафтних дендро-

композицій з хвойних у Криворізькому ботанічному 

саду НАН України були застосовані екологічний, си-

стематичний та фізіономічний принципи побудови. 

Об’єкти досліджень були розподілені на чисто хвойні 

та змішані хвойно-листяні, одновидові та багатови-

дові, за розміром – на малі, середні та великі. Серед 

чисто хвойних композицій виявлено чотири однови-

дові та 10 багатовидових, що названі за домінуючими 

родами. 

2. Таксономічний склад хвойних рослин в 

дослідженій 21 мікроландшафтній дендрокомпозиції 

КБС представлений 51 таксоном (14 видів, 37 куль-

тиварів) з 4 родин та 9 родів.  

3. Серед хвойних інтродуцентів 28 таксонів 

мають життєву форму дерево, 23 таксони – кущ. За 

формою крони вони розподілені на 7 груп: конічна (49 

%), розлога (25 %), колоноподібна (12 %), сланка (6 %), 

кулеподібна (4 %), плакуча (2 %), подушкоподібна (2 

%). За забарвленням хвої виділено наступні 3 групи: зе-

лена (43 %), жовта та жовто-строката (30 %), сизо-

блакитна (27 %). Високий рівень життєвого стану (I 

бал) відмічений у 80 % рослин, знижений (II бали) – у 

20 %, а саме у всіх рослин Pinus pallasiana та Juniperus 

communis ‘Hibernica’. Найвищий бал декоративності 

отримали 74 % хвойних дерев та чагарників.  

4. Всі зазначені мікроландшафтні дендроком-

позиції за участю хвойних інтродуцентів, які вже є у 

Криворізькому ботанічному саду, можуть бути вико-

ристані в озелененні різних за призначенням терито-

рій населених пунктів. За ними велике майбутнє при 

вирішенні сучасних проблем оптимізації урбаносере-

довища промислових міст в степовій зоні України. 
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