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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ
До пропонованого читачеві Збірника матеріалів, проведеної у
Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України 3–6
липня 2019 р. разом з Уманським національним університетом
садівництва та Українським товариством генетиків і селекціонерів
ім. М. І. Вавилова II Міжнародної наукової конференції «Етноботанічні
традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні», присвяченій 210річниці від дня народження Чарльза Дарвіна, включено статті науковців
«Софіївки», а також різних наукових установ і університетів В’єтнаму,
Індії, Киргизстану, Росії й України.
Чарльз Дарвін увійшов в історію біологічної науки як геніальний
мислитель, обґрунтована яким еволюційна теорія сколихнула у ХІХ
сторіччі не лише світову наукову спільноту, а й широку громадськість
багатьох держав цивілізованого світу. Тому цілком логічним було рішення
Оргкомітету конференції присвятити її роковинам Чарльза Дарвіна.
Етноботаніка, що виділилась як один з компонентів загальної
ботаніки трохи більше 120-ти років тому, має прадавню історію. Саме
рослини впродовж тисячоліть були для різних етносів не лише джерелом
для харчування й лікування та виготовлення косметики, барвників,
текстилю й будівельних матеріалів, а й багато з них вважалися
племінними тотемами й використовувались жерцями й шаманами для
ворожіння і здійснення різних ритуалів.
Досягнення агрономічної й медичної науки, що з середини минулого
сторіччя унаслідок «Зеленої революції» та вдосконалення гігієни й
запровадження світових стандартів лікування і діагностики поширились з
найбільш економічно розвинених держав до найвіддаленіших куточків
Африки, Азії та Південної Америки, дещо зменшили утилітарне значення
місцевих сортів, народних методів лікування, а значить, знизили інтерес
до етноботаніки. Однак зумовлене глобалізацією збіднення рослинних
ресурсів планети спонукало до відродження етноботанічних досліджень.
Було створене Міжнародне товариство етнобіології, у 1988 році було
прийнято «Беленську декларацію» (Declaration of Belém, 1988) спрямовану
на захист інтелектуальних, природних і технологічних ресурсів корінних
народів, проведено ряд наукових експедицій в Аргентину Болівію, Індію,
Іран, Пакистан, Південну Африку й інші країни, в яких дотепер
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збереглися знання предків щодо використання місцевих рослин, з’явилися
спеціалізовані журнали й інші видання з етноботаніки.
Враховуючи успіх Першої Міжнародної наукової конференції
«Етноботанічні традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні»,
присвяченої року культурної спадщини у Європі, що відбулася у 4–7
липня 2018 року у Національному дендропарку «Софіївка» НАН України,
у Програмі цьогорічної конференції було збережено основні напрями:
1. Етноботаніка як складова етнокультурних традицій, що
визначають культурну ідентичність цивілізованих народів.
2. Значення народних назв для ботанічної систематики судинних
рослин.
3. Автохтонні та інтродуковані рослини в традиційній і народній
медицині, косметиці, кулінарії та садовому дизайні.
4. Збереження біотичного різноманіття in situ та ex situ.
5. Роль ботанічних установ у вихованні екологічно-зорієнтованої
ментальності.
6. Ефективність запобіжних заходів убезпечення від інвазій.
7. Дидактичні проблеми етноботанічної науки і практики.
8. Етноботанічні мотиви у пісенно-музичній творчості і
літературі.
Програма Другої Міжнародної наукової конференції «Етноботанічні
традиції в агрономії, фармації та садовому дизайні», присвяченій 210річниці від дня народження Чарльза Дарвіна, дотична або збігається з
основними напрямками діяльності Національного дендрологічного парку
"Софіївка" НАН України та установ співорганізаторів, науковці яких
вивчають, аналізують та узагальнюють вітчизняні та світові досягнення,
що стосуються еволюційної теорії, ботаніки, фізіології рослин,
інтродукції, генетики й селекції, екології, збереження і примноження
глобального
та
локального
фіторізноманіття
з
урахуванням
етноботанічних аспектів.
Головний редактор Збірника
Директор Національного дендрологічного парку
«Софіївка» НАН України,
чл.-кор. НАН України, доктор біологічних. наук, професор
І.С. Косенко
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УДК 582.734.3: 581.6
Післясмак іргового (Amelanchier Medik.) вина В .В. Пашкевича
Олена Д. Андрієнко1, Анатолій І. Опалко2, Ольга А. Опалко2
1
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини,
м. Умань, Черкаської обл., Україна, 20300,
E-mail: olena_andrienko@ukr.net
2
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України,
м. Умань, Черкаської обл., Україна, 20300,
E-mail: opalko_a@ukr.net; E-mail: opalko_о@ukr.net
Мета. Рослини, як і люди, мають свою біографію. У кожній — безліч
вщент заповнених аркушів. Одна із таких сторінок у життєписі
представників роду Amelanchier Medik. (ірга) пов’язана з ім’ям Василя
Васильовича Пашкевича, визнаного фахівця у галузі плодівництва та
діяльністю Уманського Царициного Саду, нині Національного
дендрологічного парку «Софіївка» НАН України.
Ірга має низку переваг як швидкоросла, скороплідна і довговічна
плодова культура, характеризується декоративними, медоносними,
фітомеліоративними та лікарськими властивостями; вирізняється
широким діапазоном толерантності щодо екологічних чинників: є
мезофітом, мезотермофітом, геліофітом, мезотрофом (Андрієнко, 2015;
Артюшенко, 1954; Бурмистров, 1985; Куклина, 2007; Марковський та ін.,
2008; Соколов и др., 1980; Шукель та ін., 2003; Jones, 1946; Opalko et al.,
2015, 2016; St-Pierre, 1991). При цьому, в Україні ірга відома здебільшого
вузькому колу аматорів і вважається нетрадиційною культурою,
вирощується несистематично, переважно як декоративна рослина, у
наукових установах, садово-паркових насадженнях і приватних колекціях
(Андрієнко та ін., 2017; Артюшенко, 1954; Опалко та ін., 2012; Mosyakin
and Fedoronchuk, 1990).
Саме усвідомлення цінності культури ірги, життєвий зв’язок з
Уманню й дендропарком «Софіївка» та прагнення поширення інформації
про Amelanchier spp. для широкого їх впровадження у плодівництво,
харчову промисловість, виноробство, садово-паркове господарство й
фармацію спонукало до поглибленого аналізу відомостей з історії
інтродукції виду на теренах України.
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Матеріали і методи. Доступні джерела досліджували методами
теоретичного аналізу, порівняння й узагальнення, а також користувались
загальноприйнятими методиками написання оглядових статей.
Результати та обговорення. Початок інтродукції ірги на території
України відносять до першої чверті 19 сторіччя, коли з завезеного з
Північної Америки насіння були вирощені рослини A. spicata (Lam.)
K. Koch у заснованому І. Н. Каразіним дендропарку, що розташований у
Харківській області і нині має статус парку-пам’ятки садово-паркового
мистецтва загальнодержавного значення «Краснокутський» (Ивченко и
др., 1966).
Подальше введення ірги в культуру в Україні пов’язують з ім’ям
В. В. Пашкевича (Бурмистров, 1985), котрий не лише започаткував
насадження окремих Amelanchier spp. при створенні на території
сучасного НДП «Софіївка» НАН України арборетуму, нині відомого як
Арборетум ім. В. В. Пашкевича (Косенко та ін., 1990), а й ініціював у
1886 р. в Уманській школі садівництва вивчення плодів цієї рослини як
сировини для виробництва вина (Меженський та ін., 2012).
Біографічні відомості про період
життя В.В. Пашкевича, пов’язаний з
Уманню, представлені на сторінках
ювілейного
довідника
журналу
«Плодоводство», присвяченого його
керівникам і співробітникам за 1890–
1914 роки (Пашкевичъ, 1914).
Василь Васильович Пашкевич,
після закінчення Мінської духовної
семінарії, вступив на природниче
відділення
фізико-математичного
Василій Васильевичъ Пашкевичъ
факультету
Санкт-Петербурзького
Імператорського університету (нині
(світлина зі сторінок ювілейного
Санкт-Петербурзький
державний
довідника журналу «Плодоводство»,
університет), де і закінчив курс із
присвяченого його керівникам і
співробітникам за 1890–1914 роки)
ступенем кандидата Природничих
(Пашкевичъ, 1914).
наук в 1882 р.
З квітня 1883 р. В. В. Пашкевич був відряджений тодішнім
Міністерством державного майна Російської імперії за кордон на 2 роки
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для вивчення плодівництва й виноградарства, а також інших галузей
садівництва в Німеччину до Гейзенгеймського училища Садівництва і
Виноградарства на Рейні. Останні три місяці свого відрядження він провів
у подорожах по садових закладах Південної Німеччини, Австрії, побував у
Швейцарії. Закінчивши своє закордонне стажування Східною Пруссією,
де ознайомився із закладами Проскауського Помологічного Інституту,
Василь Васильович був направлений Департаментом Землеробства і
Сільської промисловості в Уманське Училище Землеробства і
Садівництва (нині Уманський національний університет садівництва)
викладачем з Садівництва і Ботаніки та Завідувачем Уманським
Царициним Садом (нині НДП «Софіївка»), де й обійняв обидві посади з
квітня 1885 року.
За визнанням самого Василя Васильовича тут він отримав можливість
ознайомитись з численними колекціями Саду, що дало значний матеріал
для його подальшої діяльності. Понад шість років своєї служби в Умані
Василь Васильович присвятив впорядкуванню господарства Саду,
помологічним насадженням, арборетуму, парку, виноградникам,
теплицям, квітникам, городам тощо. При цьому, ним був закладений
невеликий арборетум в англійському стилі, що й по теперішній час (на
момент видання довідника 1914 р. — прим. авт.) поіменований
англійським парком. В. В. Пашкевичем були введені в практику
Царициного саду різні способи технічної переробки врожаю, — сушіння
плодів та овочів, варіння паст, виготовлення плодових і ягідних вин — ці
виробництва розвивалися й згодом, після закінчення служби Василя
Васильовича в Умані, досягнувши на теперішній час (на момент видання
довідника 1914 р. — прим. авт.) взірцевої організації.
У своїй статті «Ирга, новый плодовый кустарникъ для цѣлей
винодѣлія», що вийшла у щомісячному ілюстрованому журналі
«Плодоводство» (1890), Василь Васильович зазначає, що ірга вже давно
відома як декоративна культура. За ботанічним словником
М. І. Анненкова (1878) (Анненковъ, 1878) наводить найпоширеніші назви
рослини; за особистими відомостями — в м. Умань «картофéлька» та в
м. Мінськ «изюмъ». Узагальнює відомості із систематики та морфології
виду. Наводить відомості щодо біології та екології рослини. Рекомендує
вирощувати іргу з метою виноробства у живоплотах навколо садів і
городів або у місцях взагалі непридатних для інших культур та пропонує
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покроковий рецепт виготовлення вина із її плодів, який ми наводимо
нижче і для збереження автентичності рецепту подаємо в його
оригінальному викладенні (Пашкевичъ, 1890):
Вино изъ ирги отличается очень пріятнымъ вкусомъ; оно темнокраснаго цвѣта съ розовато-фіолетовымъ оттѣнкомъ, умѣренно сладко
и слегка пикантно.
Для приготовленія вина вполнѣ зрѣлые, почернѣвшіе плоды,
раздавливались въ чистой посудѣ и къ нимъ прибавлялось небольшое, но
опредѣленное количество воды. Послѣ суточнаго стоянія, масса
накладывалась въ мокрый мѣшокъ изъ грубаго холста и
выпрессовывалась. Изъ 10 фунтовъ плодовъ получается около 21/2 – 3
литровъ сока.
Къ полученному соку, за вычетомъ прибавленной уже воды,
приливалось равное ему по объему количество воды, причемъ бралась въ
расчетъ и вода прилитая къ раздавленнымъ плодамъ. Затѣмъ, на каждые
3 литра смѣси прибавлялся 1 килограммъ (2,4 фунта, чтó составитъ
около 30%) сахару-рафинаду и 3 золотника (т.е. около 0,4%) винной
кислоты. Смѣсь затѣмъ наливалась въ большую стекляную бутыль и
закупоривалась, а через пробку вставлялся бродильный аппаратъ.
Броженіе длилось цѣлый мѣсяцъ; послѣ этого жидкость была первый
разъ слита съ осадка. Отстаиваніе ея затѣмъ продолжалось еще въ
теченіе двухъ мѣсяцевъ; въ этотъ промежутокъ она была еще два раза
слита съ осадка, и наконецъ, еще черезъ мѣсяцъ была разлита по
бутылкамъ, когда вино уже вполнѣ освѣтлилось.
Надъ выжимками, полученными отъ прессованія плодовъ, я
производилъ опыты петіотизаціи: въ водѣ растворялъ 33% сахару и 0,4%
винной кислоты, наливалъ на выжимки въ количествѣ равномъ
выжатому соку и, после 10-дневнаго настаиванія и броженія въ
закрытой бутыли, выпрессовывалъ; выпрессованная жидкость
подвергалась затѣмъ броженію въ бутыли, как обыкновенно. Полученное
этимъ путемъ вино мало чѣмъ отличалось отъ вина приготовленнаго изъ
плодоваго сока.
Діяльність В. В. Пашкевича була пов’язана з Уманню до 1892 року
(Пашкевичъ, 1914), але інтерес до ірги з часом не згас. Про це
опосередковано свідчить перелік експонатів від Уманського Училища
Землеробства і Садівництва, представлених на міжнародній виставці
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садівництва в Санкт-Петербурзі у травні 1914 року, тут вино з ірги,
виробництва 1910 року, пропонується серед колекційних витриманих вин
(Экспонаты, 1914). Також, у каталозі виробів Уманскаго Царицына сада
від 1915 року (Каталог, 1915), у переліку рослин декоративного відділу на
продаж пропонується садивний матеріал ірги канадської та звичайної.
Висновки. Наразі, ми можемо робити тільки припущення стосовно
джерел надходження, видового складу та кількості рослин ірги у парку
кінця 19 початку 20 сторіч. При цьому, можна стверджувати, що
діяльність Уманського Царициного Саду, яку нині успішно продовжує
НДП «Софіївка» НАН України, сприяла поширенню представників роду
Amelanchier у культуру.
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УДК 581.6
Орех черный (Juglans nigra L.) — как сырьевой источник
экстрактивных лекарственных форм
Вера В. Артемьева, Ирина Н. Дьякова
Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп,
Республика Адыгея, Россия, 365000, E-mail:
Цель. Изучить историю интродукции ореха черного и способы
применения в фармации
Результаты и обсуждение. Орех черный (Juglans nigra L.) ―
относится к семейству ореховых (Juglandaceae L.), которое входит в
порядок Juglandales. Этот порядок является довольно древним. Останки
данного рода найдены в отложениях миоцена, что позволяет отнести его
происхождение к первой половине мелового периода (Вульф, 1969).
Juglans nigra L. повсеместно распространен в восточной части
Северной Америки. У индейских племен издревле использовался как
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лекарственное растение, например отвар из коры как средство от диареи и
дизентерии (Samjhanа Maharjan, 2013).
В естественной среде обитания дерево растет вдоль рек, любит
влажную богатую почву и солнечные открытые места. В молодом
возрасте растет достаточно быстро со временем скорость роста
замедляется.
Орех черный интродуцирован в Европу в 1630–1640 годах, в начале,
во Францию, а затем в 1750–1760 гг. в Россию. В дальнейшем широкое
распространение он получил в Германии, Италии, Швеции, Польше,
Дании и других странах Европы. В настоящее время орех черный
прекрасно растет почти во всех европейских странах, за исключением
скандинавских (Лещев, 1996).
Орех черный успешно произрастает и вводится в лесные культуры в
Украине, где его впервые начали выращивать в 1809 г. Культуры из ореха
черного, созданные искусственно, можно встретить на Северном Кавказе,
Кубани и Ставрополье (Кичук, 2017).
Взрослые деревья ореха черного отличаются прямоствольностью и
отсутствием сучьев на большей части ствола. У отдельно стоящих
экземпляров крона могучеразвитая, ажурная, ширококруглая и
низкоопущена, у деревьев в насаждении — продолговатая.
Листья перисто-сложные длиной до 60 см, листочков всего 9–21, они
широко ланцетные, закругленные у основания, имеют мелко зазубренный
край листа супротивно размещенными на опушенном черенке длиной 6–
10 см и шириной до 3,5 см, сидячие или короткочерешковые. Темнозеленые, голые сверху и мягко-волосистые снизу, очередное
листорасположение на побеге, осенью желтеют и опадают. Побеги серозеленые, железисто-опушенные. Почки яйцевидные или округлые с
четырьмя шелковистыми чешуями. Кора снаружи серая, глубже
коричневого цвета, глубоко бороздчатая. Плоды располагаются попарно, с
толстым мясистым мезокарпом. Орех черный развивает корневую систему
стержневого типа, проникающую на глубину 8–10 м.
Орех черный ― однодомное, раздельнополое растение. Цветение
начинается с 7–10-летнего возраста. Мужские цветки собраны в сережки
появляются во время распускания листьев. В каждой сережке от 24 до 62
цветков, которые состоят из чешуевидного 6-лопастного околоцветника и
многочисленных коротких тычинок. Женские цветки появляются на
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концах побегов текущего года в количестве от 2 до 5 в соцветии. Имеют
зачаточный околоцветник. Из цветка выступает два крупных, волосистых
рыльца, окраска которых варьирует от светло-зеленой до красноватофиолетовой (Кичук, 2017).
Плод — ложная костянка, шаровидной формы, с голой или
опушенной поверхностью. Перикарп мощный, 5–10 мм толщиной, с
шершавой поверхностью, резким ароматичным запахом, довольно
сочный, при созревании не растрескивается. Эндокарп — шаровидный
формы темно-бурый, твердый, толстый, изнутри образует четыре лакуны
изрезан бороздами. Семя съедобное, покрыто тонкой пленкой, из
скорлупы вынимается с трудом. Толщина околоплодника составляет 3–4
мм. На его долю приходится 75%, а на орех — 25% массы плода
(Алентьев, 1998, 2001).
Черный орех ― это питательный продукт, который содержит высокий
уровень липидов, белков, клетчатки, витаминов, минералов, а также
других биоактивных молекул, таких как фенольные соединения и
фитостеролы. Богат диетическими источники ненасыщенных жирных
кислот, мононенасыщенных и полиненасыщенных жирных кислот, на
которые приходится более 80% общего содержания липидов (Ros and
Mataix, 2006). Профиль мононенасыщенных жирных кислот состоит в
основном из олеиновой кислоты и омега-6 линолевой кислоты, омега-3
линоленовый кислоты. Важно отметить, что более половины общего
содержания липидов черного ореха считаются незаменимыми жирными
кислотами, поскольку они не синтезируются в человеческом организме и
в основном получаются из пищевого рациона.
Орехи также являются богатыми источниками антиоксидантного
витамина Е (токоферола), также в большом количестве присутствует
изомер γ-токоферол. Значение γ-токоферола до конца не изучено, но
недавние исследования показали высокую антиоксидантную активность
этой молекулы и его биологическая функция коррелировала с
профилактикой рака и сердечно-сосудистых заболеваний (Cristiane
Rodrigues Silva Câmara, 2007).
Основными фенольными соединениями, часто идентифицируемые в
черных орехах, представляют собой фенольные кислоты и
конденсированные танины (Ito et al., 2007), включая эллагиновую кислоту,
эллагитанины, галлические кислоты и гидрокоричные кислоты.
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Фенольные соединения в основном сконцентрированы в мезокарпе.
Это флавонолы, подкласса флавоноидов, которые идентифицированны
как кверцетин-3-рутинозид, кверцетин-3-галактозид, кверцетин-3пентозид, кверцетин-3-арабинозид и кверцетин-3-рамнозид. Таким
образом, наличие фенольных соединений в черном орехе играют важную
роль в ингибировании процесса окисления, ведущего к укреплению
здоровья (Cristiane Rodrigues Silva Câmara, 2007).
Кроме того в черном орехе содержится большое количество аргинина
и фитостеринов. В просвете кишечника фитостерины могут
способствовать снижению абсорбции холестерина, таким образом, снижая
уровень холестерина в плазме.
Черный орех не является фармакопейным растением России и в
официальной медицине в виде отваров и настоев не применяется. Однако
его используют в гомеопатии и народной медицине, а также для
производства БАД.
Из плодов черного ореха получают масло путем экстракции, которое
используется в медицине, косметологии и кулинарии.
Экстракт черного ореха входит в состав следующих препаратов:
«Нуксен» — гомеопатическая настойка из листьев черного ореха.
«Юглон» — биологически активная добавка, состоящая из жидкого
экстракта черного ореха с аскорбиновой кислотой. Применяется при
простатите, экземе, нарушениях функции щитовидной железы,
нейродермите, при воспалении женской половой сферы, кистах яичников,
уретрите, хроническом пиелонефрите, туберкулезе легких, а также
является глистогонным, желчегонным средством.
Для получения биологически активной добавки «Юглон»
используются измельченные высушенные незрелые плоды и листья ореха
черного. Промышленная экстракция растительного сырья традиционно
осуществляется несколькими методами, для которых общим принципом
является извлечение одной целевой фракции одним экстрагентом,
подобранным в ходе специальных исследований с учетом физикохимических свойств основного класса БАВ.
Компания «Витаукт» расположенная в Республике Адыгея является
Российским разработчиком и производителем БАД. Особенностью
технологии производства «Юглон» является процесс постадийного
извлечения практически всего спектра содержащихся в растительном
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сырье биологически активных веществ (БАВ). Схема комплексной
переработки сырья, применяемая для получения БАД, предусматривает
пять стадий экстракции различными экстрагентами. В технологическом
процессе производства полиэкстракта на стадии измельчения
растительное лекарственное сырье (листья и плоды ореха чёрного) листья
измельчаются от 0,2 до 1,3 мм, плоды — от 0,05 до 0,1 мм. Измельчение
необходимо для увеличения поверхности твердых тел, участвующих в
технологическом процессе. Оно приводит к увеличению выхода БАВ и
улучшению качества продукта.
Далее на первой стадии 80% спиртом извлекается терпеноиднофенольная фракция, содержащая компоненты эфирного масла, липиды,
тритерпены, каротиноиды, хлорофиллы, агликоны нафтохинонов,
флавоноидов и другие малополярные вещества. На второй и третьей
стадиях, при которых содержание спирта в экстрагенте составляет 40% и
20% соответственно, извлекаются в основном фенольные гликозиды, в
том числе гликозиды нафтохинонов. На последних стадиях, в которых
экстрагентом является вода, извлекаются водорастворимые полисахариды,
белки, ферменты, углеводы, аминокислоты, органические кислоты,
дубильные вещества, водорастворимые витамины, простые фенолы и
другие. Извлечения, полученные на всех стадиях экстракции,
подвергаются упариванию и концентрированию до полного удаления
спирта и избытка воды. Переработка растительного сырья завершается
получением объединенного полиэкстракта, который включается в состав
готового продукта (Дайронас и др., 2014).
Выводы. Орех черный (Juglans nigra L.) прекрасно адаптирован к
условиям Северо-Западного Кавказа (Республика Адыгея). В связи с тем,
что в состав плодов и листьев входит большое разнообразие биологически
активных веществ, нашел широкое применение в фармации как источник
полиэкстрактивных лекарственных форм.
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Black Walnuts (Juglans nigra L.): Potential as a Health Promoting Food
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Ботанічний біблійний сад — новий навчальний, науково-дослідний та
культурно-просвітницький підрозділ Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
Микола М. Барна, Любов С. Барна
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка, м. Тернопіль, Україна, 46027, Е-mail: barna@chem-bio.соm.ua
Мета. Проблема формування духовно-моральних цінностей молоді в
державі, що перебуває в процесі реформування, інтеграції до
загальноєвропейського співтовариства є актуальною. Одним із шляхів
вирішення цієї проблеми є створення ботанічного біблійного саду ТНПУ
ім. В. Гнатюка — одного з перших біблійних садів у вищих навчальних
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закладах України. Створення ботанічного біблійного саду зумовлює
необхідність конкретизації видового складу дерев, кущів, ліан і
трав’янистих рослин, які згадуються на сторінках Святого Письма і які
зростають в умовах Західного Поділля, що й спонукало до проведення
наших досліджень.
Історія створення біблійних ботанічних садів сягає глибокої давнини.
Перші біблійні сади створені в Ізраїлі. Це Гефсиманський сад і Біблійний
ландшафтний заказник «Неот Кдумім». Відтак біблійні сади створені у
Великій Британії (Елгінський кафедральний біблійний сад у Шотландії),
США (біблійний ботанічний сад «Родеф Шалом» і біблійний сад у м.
Варшава, штат Індіана), Чеській Республіці (Райський сад у Празі), Японії
(біблійний сад університету Сейнан Гакуїн), Австралії (біблійний сад у
центрі Християнства і культури в Бартоні).
Щодо створення біблійних садів в Україні, то до 2011 р. вони були
відсутні. Перший Біблійний сад в Україні закладений 4 квітня 2011 р. в
містечку Пречистої Діви Марії — Маріямполі на Івано-Франківщині. А
що торкається питання створення біблійних ботанічних садів у вищих
навчальних закладах України, то науковцями Чернівецького
національного університету імені Юрія Федьковича була висунута ідея
створити аналогічний сад, яка була відображена у монографії Рослини
Святого Письма та перспективи створення біблійного саду Світлани
Руденко зі співавторами (2010).
В опублікованій нами монографії (М. М. Барна, Л. С. Барна, 2017)
висунута ідея щодо створення ботанічного «Біблійного» саду
університету, яку схвалив і підтримав ректорат університету в особі
ректора, професора Б. Б. Буяка.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження є дерева, кущі, ліани і
трав’янисті рослини, які згадуються в Біблії. Біологічні особливості видів
відділів Голонасінні (Pinophyta) і Магноліофіти (Magnoliophyta)
досліджували за методикою Н. Е. Булыгина (1979), звертаючи найбільшу
увагу на колір квіток і суцвіть, рясність та тривалість цвітіння,
розгортання листків, морфологічну привабливість листків і плодів, форму
крони, силу росту, морозовитривалість, а також інші ознаки, що
визначають придатність для вирощування у ботанічних садах,
дендропарках, дендраріях і скверах. Теологічне значення досліджених
рослин наведено за монографією Світлани Руденко зі співавторами (2010).
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Результати та обговорення. Процес створення ботанічного
біблійного саду передбачав ряд етапів:
1. Науково-теоретичний етап передбачав обґрунтування доцільності
створення ботанічного біблійного саду ТНПУ імені Володимира
Гнатюка, яке здійснювалось на основі вивчення світового та
вітчизняного досвіду існування аналогічних садів; вивчення
можливостей для реалізації ідеї — наявність території,
розміщення підземних комунікацій, інвентаризація дерев, що
зростають на території дендрарію університету; складання списку
дерев, кущів, ліан та трав’янистих рослин, які згадуються у
Святому Письмі.
2. Організаційно-проектувальний етап. На цьому етапі заслуженим
архітектором України М. М. Нетриб’яком був розроблений
проект ботанічного біблійного саду; створена документація,
необхідна для участі в конкурсі проектів громадського розвитку
м. Тернополя для отримання необхідного фінансування;
закуплений посадковий матеріал, виготовлені етикетки,
пам’ятник Біблії.
3. Закладення ботанічного біблійного саду ТНПУ ім. В. Гнатюка
відбулось в рамках святкування дня університету – 15 квітня 2019
року з участю священиків обласної Ради Церков, представників
міської та обласної влади, народних депутатів, представників
засобів масової інформації, викладачів та студентів університету.
В нішу розгорнутої мармурової книги «БІБЛІЯ — BIBLIJA», що
споруджена при вході у ботанічний біблійний сад, ректор університету,
професор Б. Б. Буяк і студент четвертого курсу хіміко-біологічного
факультету Костянтин Скрипник заклали капсулу «Звернення до
нащадків», в якому наведені слова Верховного Архієпископа КиєвоГалицького, Кардинала, Глави Української Греко-Католицької Церкви,
Блаженнійшого Любомира Гузара, з якими він звернувся до учасників
акції під час закладання парку імені Івана Павла II у м. Львові: «Перед
нами тільки дві можливості: або продовжувати руйнувати природу і
загинути разом з нею, або, що, Боже дай, навернутися, перестати нищити
Божі дари і знову втішатися ними. Щиро сподіваюся, що виберемо другий
шлях, у тому намірі молюся і прошу вас також молитися».
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«Звернення до нащадків» завершується словами: «…Не тільки
нинішнє а й прийдешні покоління зможуть «втішатися Божими дарами
природи» ботанічного біблійного саду Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, за що заслужимо
від них велику подяку за збережену природу планети Земля».
На території закладеного ботанічного біблійного саду гостями свята,
викладачами та студентами університету були висаджені дерева і кущів,
які згадуються в Біблії: бук (1 рослина), дуб (4 рослини), манна небесна
(2 рослини), яловець (4 рослини) та ін. Біля кожної посадженої рослини
встановлена етикетка (30x20 cм), на якій наведені українською і
латинською мовами видова назва рослини, її назва в Біблії, та біблійна
притча про рослину.
На етикетках біля посаджених чотирьох рослин дуба наведена така
інформація:

У подальшому буде продовжуватися реалізація проекту ботанічного
біблійного саду: огородження території ботанічного біблійного саду
площею 1,6 га, встановлення камер відеоспостереження, виготовлення та
встановлення кованих Райських воріт із вхідною хвірткою, встановлення
постатей перших людей Адама і Єви, які згадуються в Біблії,
встановлення в центральній частині саду каплички Пречистої Діви Марії,
насипання ґрунту і навезення каменів на Оливну гору зі встановленням
постаті Ісуса Христа, вистелення бруківкою центральної і допоміжних
пішохідних доріжок, встановлення етикеток біля дерев і кущів,
висаджених у 1976–1982 рр. в дендрарію, частина території якого
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віднесена до ботанічного біблійного саду ТНПУ ім. В. Гнатюка,
встановлення уздовж центральної пішохідної доріжки ліхтарів освітлення,
лавок для відпочинку відвідувачів тощо.
Особлива увага буде приділена посадці дерев, кущів, ліан і
трав’янистих рослин. Причому посадка рослин буде здійснюватися в два
етапи: Перший етап включатиме посадку рослин, що згадуються на
сторінках Святого Письма і які покладені в основу біблійних притч. Після
завершення посадки в ботанічному біблійному саду зростатимуть
наступні види дерев, кущів і ліан: Acer pseudoplatanus L., Amygdalus
communis L., Сarpinus betulus L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L.,
Fraxinus excelsior L., Salix alba L., Vitis vinifera L., Juglans regia L.,
Juniperus соmmunis L., Quercus ilex L., Quercus robur L., Malus baccata (L.)
Borkh., Morus nigra L, Myrtus communis L., Platanus orientalis L., Populus
alba L., Prunus spinosa L., Rosa damascena Mill., Tamarix mannifera Ehrbg.
Flagey, Taxus baccata L., а також види трав’янистих рослин: Acorus
calamus L., Agrostemma githago L., Aloe arborescens Mill., Artemisia
absinthium L., Campanula medium L., Сarduus crispus L., Cirsium arvense
(L.) Scop., Cirsium oleraceum (L.) Scop., Cirsium vulgare (Savi) Ten.,
Dictamnus gymnostylis Stev., Faba bona Medik, Lilium candidum L., Mentha
spicata L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud, Sinapis dissecta Lag.,
Urtica urens L., Viсiа sativa L., та ін.
Другий етап — оскільки повна назва саду — ботанічний біблійний
сад ТНПУ ім. В. Гнатюка, то окрім біблійних рослин, на території саду
передбачено посадку рослин, занесених до Червоної книги України.
Рослинний світ (2009), красивоквітучих та декоративно-листяних дерев,
кущів, ліан: Actinidia arguta (Sieb. et Zucc.) Planch. ex Mig., Berberis
thunbergii DC., Betula klokovii Zaverucha, Buxus sempervirens L., Сatalpa
bignonioides Walt., Сatalpa speciosa (Warder ex Barney) Warder ex Engelm.,
Сircidiphyllum japonicum Sieb. et Zucc., Сhaenomeles japonica Lindl.,
Сotinus coggygria Scop., Неdera helix L., Liriodendron tulipifera L.,
Magnolia kobus DC.; Prunus serrylata — вишня японська, caкура; Sorbus
torminalis (L.) Grantz, Rhus typhyna L., Spiraea media Schmidt і
трав’янистих рослин: Agrostemma githago L., Anethum graveolens L.,
Саmpanula medium L., Carduus crispus L., Сarum carvі L., Lilium
candidum L., Mentha spicata, Urtica urens.
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У ботанічному біблійному саду передбачено обабіч центральної
пішохідної доріжки від розгорнутої мармурової книги «БІБЛІЯ —
BIBLIJA» до каплички Пречистої Діви Марії створити алею сакури із 20–
30 рослин, а також висадити біогрупи кущів: Berberis thunbergii DC.,
Сhaenomeles japonica Lindl. Spiraea media Schmidt, Symphoricarpos albus
(L.) Blace та ін.
Висновки. Закладений 15 квітня 2019 р. ботанічний біблійний сад
Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка після завершення всього комплексу заходів,
передбачених проектом, за відповідної інвестиційної підтримки та
кадрового забезпечення може бути прикладом для створення ботанічних
біблійних садів у середніх загальноосвітніх школах і вищих навчальних
закладах в Україні, окрасою та туристичним об’єктом міста Тернополя.
Він стане в нагоді біологам, котрі вивчають біологічні та декоративні
властивості рослин, теологам і релігієзнавцям, котрі досліджують питання
бібліїстики та християнської етики, спеціалістам зеленого будівництва,
садово-паркового господарства, ландшафтного дизайну й ландшафтної
архітектури та туристам, які зможуть почерпнути чимало цінної
інформації про біблійні рослини та людям, які прагнуть до духовноморального вдосконалення.
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Банк ex situ як спосіб збереження біорізноманіття рослин та його
використання в біотехнологічних дослідженнях
Валерія Б. Белокурова, Дмитро І. Вольга, Катерина В. Листван,
Микола В. Кучук
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, м. Київ,
Україна, 03680, E-mail: vbelokurova@icbge.org.ua
Мета. Сучасні біотехнологічні підходи є потужним інструментом,
що доповнює традиційні методи збереження біорізноманіття рослин.
22

Метою роботи, що триває більше 20 років в ІКБГІ НАН України, є
застосування методів культури in vitro для розробки ефективних методів
збереження рослинного матеріалу різних таксономічних груп, в тому
числі таких, що є об’єктами етноботанічних досліджень, а також вивчення
створеної колекції для пошуку видів, перспективних для застосування в
біотехнології рослин.
Матеріали і методи. Зразки насіння різних таксономічних груп
зберігаються в холодильних камерах при 4оС. Насіння кожного видозразку
розподілено на дві частини: для постійного зберігання і для використання
в експериментальній роботі. В якості вихідного матеріалу для створення
колекції асептичних рослин та клітинних культур in vitro використовували
зразки насіння із банку або, за наявності, фрагменти органів нативних
рослин. Для введення рослинного матеріалу в асептичну культуру
застосовували методи поверхневої стерилізації (Белокурова, 2010;
Belokurova & Kuchuk, 2014), котрі модифікували відповідно до таких
показників як тип експланта, його розмір, характер поверхні насінини
тощо.
Проростки/пагони,
що
сформувались
з
обробленого
стерилізаційними розчинами насіння/бруньок, культивували на
живильних середовищах різного складу: MS (Murashige & Skoog, 1962);
MS/2 (середовище MS з вдвічі зменшеним складом макросолей та
сахарози) та низки інших. За необхідності до складу живильних
середовищ додавали цитокініни (наприклад, бензиамінопурин, БАП) в
концентраціях 0,2–1 мг/л для успішного культивування і забезпечення
достатнього темпу розвитку пагонів та їх кількості. Рослинний матеріал
вирощують в культиваційних кімнатах за температури 22–25оС та 14–16годинному фотоперіоді. Субкультивування на свіжі середовища верхівок
пагонів або частин розеток, що сформувалися, проводиться раз на 1–6
місяців в залежності від темпів росту культури та стану рослинного
матеріалу. В ряді випадків для сповільнення темпів росту і збільшення
інтервалів між субкультивуваннями застосовується вирощування на
живильних середовищах в присутності манітолу (1 г/л) або абсцизової
кислоти (1–5 мг/л) (Belokurova & Kuchuk, 2014). Фрагменти органів
асептичних рослин використовували як вихідний матеріал для індукції
клітинних ліній (калюсних культур) на живильних середовищах з
регуляторами росту (2,4-Д, БАП, нафтилоцтова кислота, кінетин тощо).
Склад середовищ для індукції клітинних ліній кожного конкретного виду
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рослин підбирали експериментально та/або базуючись на даних
літератури, за наявності таких.
Результати та обговорення. Значення методів in vitro, зокрема,
створення та підтримання масштабних колекцій рослинного матеріалу для
збереження та вивчення біорізноманіття рослин, підкреслено в численних
публікаціях (наприклад, Rout et al., 2000; Heywood & Iriondo, 2003).
Біотехнологічні підходи різного рівня складності (культура in vitro,
кріоконсервація) суттєво доповнюють можливості традиційних методів
збереження видів (заповідники та інші природоохоронні території,
ботанічні сади, банки насіння тощо). Створення колекції рослинного
матеріалу ex situ в ІКБГІ НАНУ стало початком масштабної роботи із
застосування біотехнологічних методів стосовно дикорослих видів з
метою їх включення в дослідницькі проекти в галузі біотехнології.
Утримання банку насіння та колекції in vitro не є самоціллю. Відомо, що в
той час як в світі функціонують добре організовані банки
сільськогосподарських культур, аналогічних депозитаріїв такого рівня для
дикорослих, зокрема, лікарських рослин практично не існує (Cordell &
Corvald, 2005). На даний момент більшість досліджень щодо збереження
генетичного різноманіття рослин стосується економічно важливих видів.
В той же час зростає розуміння важливості збереження дикорослих видів,
зокрема таких, що застосовуються в етнофармакології, та ролі
біотехнологічних методів в їх ефективному використанні без втручання в
природні популяції.
Банк насіння сформовано в результаті взаємодії з ботанічними
закладами різних країн світу та наукових експедицій співробітників ІКБГІ.
На даний момент він нараховує більш ніж 5 тисяч видозразків
насіння/зразків спор, в переважній більшості покритонасінних, а також
окремих представників голонасінних, мохоподібних та вищих спорових
рослин. Колекція містить насіння 31 родин однодольних та 134 родин
дводольних рослин світової флори (табл. 1). Робота з банком насіння
включає регулярну перевірку стану матеріалу, його здатності до
проростання, ведення комп’ютерної бази, яка містить інформацію
стосовно кожного конкретного видозразка.
У банку in vitro вирощуються асептичні рослини та клітинні лінії,
кількість яких, проте, є закономірно меншою, ніж видозразків в банку
насіння. Це зумовлено низкою причин — необхідністю відпрацювання
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ефективних методів виведення із стану спокою насіння ряду
таксономічних груп; створення надійних протоколів культивування
рослин і клітинних ліній, які належать до так званої категорії «recalcitrant
species»; нашими дослідницькими інтересами стосовно певних видів
рослин тощо.
Таблиця 1
Кількісний склад колекції рослинного матеріалу ex situ
Кількість родин,
Кількість родин,
представники яких представники яких
Відділ
Клас
зберігаються в
вирощуються в
банку насіння
банку in vitro
Bryophyta
Bryopsida
–
3
Lycopodiophyta Lycopodiopsida
1
–
Polypodiophyta Polypodiopsida
7
3
Ginkgophyta
Ginkgopsida
1
–
Pinophyta
Pinopsida
4
2
Gnetophyta
Gnetopsida
1
–
Magnoliophyta Monocotyledoneae
31
18
—“—
Dicotyledoneae
134
92

Рослинний матеріал у складі колекції підтримується у вигляді
асептичних рослин, калюсних (клітинних) ліній та ембріогенних культур.
При підборі складів живильних середовищ брали до уваги культуральні
потреби кожного конкретного виду рослин, проте намагались
максимально уніфікували їхній склад для видів різних таксономічних
груп, що важливо при роботі з масштабними колекціями для зменшення
витрат на проведення роботи.
Однією з пріоритетних задач нашої роботи є розробка ефективних
методів культивування та розмноження in vitro видів рослин, що занесені
до охоронних списків України та інших регіонів світу. Так, в банку in vitro
вирощуються асептичні рослини таких представників Червоної книги
України як Achillea lingulata Waldst. & Kit., Dianthus gratianopolitanus
Vill., Doronicum hungaricum Reichb. f., Fritillaria montana Hoppe, Ligularia
glauca (L.) J.Hoffm.), Saussurea porcii Degen, види роду Crambe тощо.
Низка представників класу однодольних (Allium strictum Schrad., Bellevalia
sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronow та інші) вирощуються у вигляді
ембріогенних культур. Вони були індуковані з експлантів первинних
коренів проростків, що формуються з насінини, на живильних
середовищах в присутності цитокінінів (БАП) та культивуються на
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середовищах подібного складу. Такі культури є прикладом ефективного
застосування соматичного ембріогенезу in vitro як методу швидкого
розмноження та збереження рослинного матеріалу видів з різним
природоохоронним статусом.
Для низки видів роду катран, Crambe, (C.aspera, C.koktebelica,
C.maritima, C.tataria та деяких інших), занесених до Червоної книги
України та Червоних списків інших країн світу, в нашій роботі вперше
були розроблені ефективні протоколи розмноження in vitro та досліджено
ступінь генетичної мінливості in vitro за допомогою ПЛР-аналізу з
використанням ISSR- та SSR-маркерів, а також біохімічний склад
(зокрема, вміст жирних кислот). Відомо, що рослини роду Crambe можуть
бути застосовані для виробництва біопалива, фіторемедіації ґрунтів, в
сільському господарстві, технічній та харчовій промисловості, але їх
природоохоронний статус суттєво обмежує можливості такого
використання. Застосування біотехнологічних методів з метою
розмноження рослин та нарощування біомаси може зробити суттєвий
внесок у вирішення цієї проблему (Пушкарьова та ін., 2018).
Однією з найбільш цікавих груп у складі колекції є рослини
Південної Африки, Червоний список якої нараховує більше 20 тисяч
видів, в тому числі більше 13 тисяч ендемічних, зокрема тих, що
використовуються в етнофармакології та харчовій індустрії, а також як
декоративні
рослини
(Coetzee,
1999).
Представниками
південноафриканської флори в колекції є види з родин Aizoaceae
(Cephalophyllum, Cheiridopsis, Conophytum, Dorotheanthus, Drosanthemum,
Delosperma, Erepsia, Glottiphyllum, Lampranthus, Micropterum, Sceletium);
Aloaceae (Aloe); Asteraceae (Arctotis, Pentzia); Lamiaceae (Plectranthus) та
деякі інші. Переважна більшість рослин з них добре реагує на стандартні
умови культивування in vitro, демонструє стабільний приріст пагонів на
безгормональних середовищах, в той же час як помірні темпи росту та
виражена
посухостійкість
дозволяють
збільшити
інтервали
субкультивування до 3-5 місяців без втрати життєздатності культур, що є
вагомою перевагою при утриманні масштабних колекцій.
Банк in vitro містить також представників антарктичної флори. Це
квіткові рослини Colobanthus quitensis (Kurth) Bartl. (Caryophyllaceae) и
Deschampsia antarctica Desv. (Poaceae), а також низка мохоподібних
(Bryum, Pochlia, Warnstorfia тощо). Асептичні культури, отримані з
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живого рослинного матеріалу (фрагментів пагонів та гаметофітів) за
допомогою модифікованих методів поверхневої стерилізації, вирощують в
стандартних умовах in vitro шляхом регулярних субкультивувань
фрагментів пагонів або вторинної протонеми (Матвеева и др., 2010).
Всебічне вивчення дикорослих рослин набуває все більшого інтересу
не тільки з метою збереження їхнього біорізноманіття, але й з точки зору
можливого використання як джерела фармакологічних сполук. В базі
NAPRALERT® (Natural Products Alert, https://www.napralert.org/) міститься
інформація про більш ніж 14,3 етнофармакологічних видів, які
представляють більше 3700 родів та 272 родин рослин (приблизно 5,2%
відомих видів рослин). Для 58% цих видів відсутня будь-яка інформація
стосовно їхнього хімічного складу (Cordell & Corvald, 2005).
Використання колекцій ex situ (зокрема, банку in vitro) для
накопичення рослинної біомаси та отримання відповідних екстрактів має
низку суттєвих переваг порівняно з підходами in situ та on-farm (Hammer
et al., 2003; Cordell & Corvald, 2005). Зокрема, вирощування біомаси in
vitro надає можливості отримання рослинних екстрактів, не забруднених
гербіцидами та іншими агрохімічними речовинами; дозволяє застосування
методів еліситації для змін їхнього хімічного складу у бажаних
напрямках, використання нативних та створених генно-інженерними
методами культур як біореакторів тощо. Крім того, незалежність
технології
від
природних та
кліматичних
умов,
наявність
стандартизованих протоколів вирощування рослинного матеріалу in vitro
розширяє спектр видів-об’єктів етноботанічних досліджень для залучення
у біотехнологічні програми.
Так, рослинний матеріал із складу колекції (більш ніж 800 зразків
екстрактів асептичних рослин різних таксономічних груп та відповідних
клітинних ліній) був протестований на інсектицидну та фунгіцидну
активності. Інсектицидну активність проти Bombyx mori було
підтверджено для 3,9% екстрактів, а фунгіцидну, проти трьох видів грибів
роду Fusarium, — для 11,25% (Kuchuk et al., 2014). Варто зазначити також,
що калюсні культури різних видів можуть бути джерелом нових речовин,
не виявлених у відповідних інтактних рослинах даного виду. Так, у
калюсній культурі Celosia cristata, що культивується в колекції, знайдено
новий пігмент класу беталаїнів (целозкристатин), котрий наразі не було
виявлено в нативних рослинах целозії та інших беталаїн-синтезуючих
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видах (Lystvan et al., 2018). Наведені вище дані є свідченням того, що
рослинний матеріал, який зберігається в колекціях in vitro, є цінним
джерелом речовин з біологічною активністю і відкриває подальші
перспективи їх вивчення та застосування.
Висновки. Як показано на прикладі банку ex situ ІКБГІ, масштабні
колекції рослинного матеріалу можуть бути успішно застосовані як в
програмах збереження біорізноманіття рослин, так і в біотехнологічних
дослідженнях, спрямованих на вивчення практичного потенціалу
дикорослих видів.
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Iris pumilla — ефемероїд степів України
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Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна, 69600,
E-mail: olena.boika.ua@gmail.com
Вступ. Збереження та відновлення природних ландшафтів та
фітоценозів в наш час є дуже актуальною та нагальною потребою.
Південний схід України вирізняється від інших територій ділянками, де
залишились незмінними степові ландшафти. На цих територіях зростає
багато рідкісних, цікавих та цінних видів рослин. Серед різноманіття
екологічних груп степових рослин важливе місце займають ранньоквітучі
рослини ефемери та ефемероїди. Їх особливість полягає у відносно не
тривалому часу існування та важливій ролі у біоценозах через строки
цвітіння, коли основна маса рослин ще тільки-но починає свій розвиток.
Один з таких видів притаманних нашій території це півники (ірис). Існує
багато видів та сортів цих рослин, але рідкісним та корисним є саме
півники низькі Iris pumilla L. Ці рослини потребують охорони та захисту
через зменшення ареалів існування та зменшення обсягів популяцій.
Півники низькі є джерелом селекційної роботи для створення нових
декоративних сортів карликових ірисів які можуть бути широко
застосовані у міському озелененні.
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Проте, жодна селекційна або природоохоронна діяльність неможлива
без ретельного вивчення виду. Це сприяє кращій ідентифікації рослин,
встановленню видової приналежності, а, також, ідентифікації ознак
переданих цим видом нащадкам під час проведення гібридизації з іншими
видами.
Мета. Метою даної роботи було охарактеризувати популяцію рослин
Iris pumilla L. за показниками вегетативної та генеративної сфери.
Матеріали і методи. Матеріалом дослідження слугували рослини
природної популяцій півників низьких на території Запорізької області
(с. Скельки, Василевського району Запорізької області).
Було досліджено рослини природної популяції та проведено
морфометричні виміри вегетативної та генеративної частин цих рослин.
Виміри проводились як у природних умовах на живих зростаючих
рослинах для збереження популяції, так і, частково, на відібраному
матеріалі
у
лабораторії.
Дослідження
проводили
згідно
загальноприйнятих методик.
Було визначено висоту досліджуваних рослин, розміри (довжину та
ширину) листя, розміри кореневища, розмір квітки загалом, розміри
пелюсток, андроцею та гінецею. Також було детально вивчено будову
квітку. Фотографування частин квітки здійснювали за допомогою USBмікроскопу.
Усі отримані дані було оброблено статистично (Лакін, 1990).
Результати та обговорення. Досліджуваний вид Iris pumilla L.
належить до карликових видів, тобто має невеликі розміру у висоту
(рис. 1). Згідно наших вимірювань середній розмір рослин природної
популяції півників низьких біля с. Скельки (Василевський район
Запорізької області) склав 9,5±0,15 см.
Був визначений середній діаметр кореневища рослин, показник якого
склав 12±0,14 мм.
Загалом листки півників низьких мають мечоподібну форму, цільний
край, світло-зеленого кольору та мають дворядне листкорозташування.
Квітконос розвивається в середині трубки яка формується листками що
відходять у два протилежні боки.
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Рисунок 1. Рослина ірисів низьких
При дослідженні листя (вимірюванні довжини та ширини листків)
було отримано наступні результати: середня довжина листків склала
4,9±0,32см, а середня ширина листків — 6,8±0,43 мм.
Квітка півників низьких має класичну для однодольних структуру
трійчастого плану. Розміри квітки півників низьких у середньому для
даної популяції склали 4,5±0,13 см. Це відносно велика квітка, яка складає
майже третину від загального розміру рослини. Саме такі великі квітки на
порівняно малій рослині і роблять цей вид важливим для використання в
озелененні та для проведення селекційної роботи для створення
мініатюрних, але вельми красивих сортів рослин. Особливістю будови
квітки є форма маточки та приймочок, які нагадують пелюстки і, також, є
забарвленими. Пиляки при основі мають списоподібну форму,
складаються з двох тек (рис. 2). У своїй основі пиляки приростають до
пелюсток, які відігнуті.

Рисунок 2. Маточка та тичинки ірисів низьких
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Нами було проведено виміри розмірів складових частин квітки
півників низьких. Отримані результати представлено у таблиці 1.
Таким чином, ми бачимо, що найбільшими елементами у будові
квітки, які й виконують головну роль у привертанні уваги комах
запилювачів є відігнуті пелюстки, що мають на своїй поверхні додаткові
яскраво забарвлені вирости. Тичинки та маточка з приймачками також є
досить великими за розмірами.
Таблиця 1
Морфометричні показники квітки півників низьких
№
з/п
1
2
3
4

Назва частини квітки

Довжина, мм

Ширина, мм

43,5±0,19
26,4±0,13
17,2±0,18
16,1±0,14

7,9±0,21
5,6±0,17
2,0±0,14
3,3±0,16

Пелюстки відігнуті
Пелюстки вертикальні
Приймочки
Тичинка

Висновки. Дослідження популяції півників низьких виявило сталість
морфометричних показників цих рослин (похибка є незначною у всіх
виміряних показників). Вперше було здійснено ретельне вивчення та
фотографування складових частин квітки та рослин в цілому з
застосуванням USB-мікроскопу. Отримані дані можуть бути використані,
як для обґрунтування подальших досліджень, так, і, для залучення
півників низьких в селекційну програму створення нових декоративних
сортів районованих для Південного Сходу України.
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Рожь в культуре зерновых в Забайкалье: история возделывания и
перспективы
Иннокентий П. Быков, Бимба-Цырен Б. Намзалов
Бурятский государственный университет им. Доржи Банзарова, г. УланУдэ, Республика Бурятия, РФ, 670000, E-mail: namzalov@rambler.ru
В культуре хлебных злаков рожь, характерное растение в Евразии, в
природной флоре представлена сорно-полевой рожью Secale segetale
(Zhuk.) Roshev (Невский, 1936). Возделывается посевная рожь в основном
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Европе, Сибири и Северной Америке. По мнению классиков селекции и
географии культурных растений, посевная рожь произошла из сорнополевой ржи — злостного сорняка посевов пшеницы в горных и
предгорных зонах Малой и Средней Азии, Кавказа (Вавилов, 1926;
Жуковский, 1950; Иванов, 1961; Камелин, 2005). В биоэкологическом
отношении рожь является более выносливым и зимостойким, чем
растения пшеницы или ячменя. И поэтому рожь лучше выносит легкие
песчаные почвы, супеси, легкие суглинки. Отсюда, возникновение
культурной ржи — результат естественного отбора при расширении
ареала возделывания к северу и горные районы, в посевах озимых
пшеницы и ячменя их специализированного сорняка — озимой ржи.
Именно этим объясняется замещение яровой пшеницы на легких почвах
на сорно-полевую яровую рожь в условиях сурового климата Восточной
Сибири. Сегодня в России яровую рожь выращивают в основном в
Центральной Сибири, в Якутии и Забайкалье (рис. 1). Среди сибирских
сортов по продуктивности колоса и зерна лидирует бурятский сорт
«Онохойская» (Культурная флора…, 1989). Средняя урожайность — 18–
27 ц/га. Рекордная урожайность 39 ц/га. Вегетационный период — 76–100
дней. Хорошо переносит весенние заморозки, майско-июньскую засуху.

Рисунок 1. Ландшафт с посевами яровой ржи в Забайкалье
С целью выяснения, почему рожь в Забайкалье с 17 века до 30-х
годов 20 века была ведущей зерновой культурой, обратимся
первоначально за разъяснением к Российской поэзии, которая осмыслила
это время раньше, чем мы. Вспомним одно из первых стихотворений
нашего детства И.С. Никитина "Русь", где есть слова: "Посмотри на юг
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— нивы зрелые, что камыш густой, тихо движутся", или слова народа:
"Матушка-рожь кормит всех сплошь, а пшеничка по выбору". Это
подтвердил и сказочник П.П. Ершов: "Братья сеяли пшеницу да возили в
град столицу...».
У нас в Забайкалье рожь величали «ярицей» — яровая рожь, так как
озимая рожь не переносила суровых и малоснежных зим. Яровая рожь не
требовательна к температуре, начинает прорастать при температуре 1–
2°С при оптимальной температуре для появления всходов — 6–12°С.
Сумма эффективных температур для прорастания семян составляет всего
50°С, т.е. при средней суточной температуре в почве 7°С, она дает
хорошие всходы через 6–7 дней, что очень важно для условий
Забайкалья. Для всего цикла развития — от прорастания семени до
созревания зерна требуется до 1800°С активных температур (выше +5°С
среднесуточных).
Ярица очень устойчива к засухе. В самые трудные, засушливые и
морозные годы она выручала хлебороба. Пшеница погибала, а рожь
оставалась. Неприхотливость, выносливость и способность расти на
бедных, песчаных почвах позволили с успехом возделывать ее в районах
обычно непригодных для выращивания других зерновых культур.
Предпочтение ржи нередко отдавали даже в «пшеничных» зонах. В
сохранившихся отчетах Новокузенской земской управы (Саратовская
губ.) за 1912 год есть показательная запись: "Удивительное дело, рожь
приносит крестьянину меньше дохода, чем другие зерновые, ржаной
хлеб едят мало, а пекут его разве что для кваса, а посевы ее от передела к
переделу систематически растут". Чем объяснить такое тяготение в
традиционно пшеничном крае к посевам ржи? Оказывается, что она
имеет немалые преимущества перед яровой пшеницей. Рожь переводит
многие питательные вещества почвы из недоступного состояния в
доступную для яровой пшеницы форму. На это указывал и наш земляк
— уроженец г. Кяхта академик Д. Н. Прянишников (1936). Она хорошо
борется с сорняками. Многие из них в посевах ржи вообще не растут или
погибают от истощения и затенения. Чрезвычайно важно, что рожь
оставляет после себя в почве много органических веществ. Мощная
мочковатая корневая система ржи пронизывает сцементированную
сухую почву, делает ее податливой для пахоты. Зябь после ржи лучше
усваивает талую воду, успешнее противостоит эрозии, быстрее
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поспевает, легче и качественнее разделывается под посев последующей
после нее культуры.
Особенностью ржи является и то, что сроки посева и уборки ее
наступают раньше других зерновых культур, поэтому это позволяет
более рационально использовать техническое обеспечение хозяйства.
В
чем
причина
такой
универсальной
экологической
приспособленности ржи к жестким условиям выживания? Причина ее в
том, что культурная рожь возникла из сорно-полевой ржи, засорявшей
озимую пшеницу и озимый ячмень, о чем было сказано выше. Академик
Н.И. Вавилов (1987) писал после посещения Ирана: "В Иране нам не
пришлось видеть культурной ржи…, но как сорное растение в посевах
пшеницы (реже ячменя) она встречается в таком количестве в
Хамаданской и Казвиноской провинциях, что без расспросов и
внимательного осмотра полей можно было подумать, что здесь сеют
рожь", т.е. очень сильно засоряла посевы.
После краткого обзора экологического значения ярицы в агроценозе,
уделим несколько слов пищевому и кормовому достоинству ржи. До
начала 30-х гг. рожь в посевах бывшего СССР и Бурятии доминировала
среди всех зерновых культур. В частности, в посевах Бурятии она
составляла 70,8% (рис. 2).

Рисунок 2. Динамика роста распашки земель и посевов, структура
возделывания зерновых культур (в %) в Бурятии:
1 — распаханные земли; 2 — посевная площадь; 3 — яровая пшеница; 4
— овес; 5 — яровая рожь (%).
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Об этом свидетельствует и Д. Н. Прянишников: "Посевы яровой ржи
в Забайкалье являются господствующими. Восточно-Сибирская ярица
характеризуется способностью давать крупное зерно зеленовато-синей
окраски". Из ржаной муки выпекают разные сорта хлеба, который
называют черным, так как он темнее, чем пшеничный грубого помола. А
темнее он потому, что при выпечке легче образуются темноокрашенные
вещества — меланоидины. Ржаной хлеб отличается высокой
калорийностью, так как белки ржи лучше усваиваются организмом, чем
белки пшеницы. Меньше черствеет потому, что содержит больше
слизистых веществ. Особенно богат ржаной хлеб незаменимой
аминокислотой — лизином. Видный этнограф С. В. Максимов писал, что
Русь, по сортам потребляемого хлеба, делится на три части. В теплой
России — Малороссии (Украина) неохотно едят ржаной хлеб, в средней и
северной России в ржаном хлебе все спасение, пшеничный только по
праздникам, в самой северной России ржаной хлеб как лакомство.
Подобная картина наблюдалась и у нас в Забайкалье. Этнограф
Сибири Д. Стахеев в 1895 г. в очерке "Буряты" писал: "Впрочем, как
видно, буряты не особенно любили свой хлеб и с удовольствием берут
русский ржаной". Без ржаного хлеба, как говорил дед одного из авторов
данной статьи И. П. Быкова — Илья Протасьевич, "суп — не суп, а щи —
барда". Об интересном сорте ржаного хлеба сообщил Г. Д. Скуратов,
уроженец с. Маргентуй Читинской области, ныне Забайкальского края. Он
говорил, что его мать выпекала мясной ржаной хлеб. Для этого брали
ржаную муку и мелкорубленую говядину в соотношении 2:1. Ставили из
этой смеси обычное тесто и выпекали хлеб. А какой вкус был у этого
хлеба, вспоминает Скуратов, — "аж язык проглотишь". Особенно такой
хлеб выпекали, когда начинались полевые работы или сенокос.
Необходимо отметить, что этот хлеб служил исходным материалом для
питательного блюда — «тюри». Блюда готовилась просто, хлеб
нарезается кусочками и заливается кипятком — и обед готов.
Возможно, что этот хлеб был изобретен раньше, чем "суп в
кастрюльке из Парижа" (по А. С. Грибоедову, "Горе от ума"), если так,
следовательно, был прообразом первых консервов, которые были
изобретены французским поваром Франсуа Аппером в эпоху
наполеоновских войн.
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В высокоразвитых странах Европы черный хлеб считают "Хлебом для
богатых". На международных конгрессах его подают как деликатес.
Финны, собирающие более 90 тыс. тонн зерна ржи, ездят в Россию за
консультацией, так как свой ржаной каравай у них получается хуже, а
потребность растет. Поневоле согласишься с А. С. Пушкиным, который,
попав на юг, сильно тосковал по ржаному хлебу: "Дорого бы я дал за
кусок черного хлеба". Дорог кусок черного хлеба сегодня и у нас в
Бурятии, где когда-то он был доступен каждому.
Целое и дробленое зерно, отруби и мука — прекрасный
концентрированный корм для сельскохозяйственных животных, особенно
для свиней. Крестьяне Забайкалья использовали ярицу для получения
прекрасного сала. Обычно недели за две, за три они кормили свиней
жареным зерном (1–1,5 кг/сутки). Сало обезвоживалось и состояло как бы
из крупинок, похожее на медвежье сало-жир. Во рту таяло, а на сковороде
вытапливалось полностью за исключением тонкой шкурки. Этот прием и
сейчас применяют некоторые крестьяне Бичурского района, но вместо
ржи используют зерно пшеницы. Сало получается вкусным, но не то.
Наряду со многими положительными свойствами культурной ржи
приходится отмечать и ее недостатки. Одни из них — полегаемость от
ветра и дождей. Причиной ее полегания является длинная соломина. Рожь
полегает. Применить механизацию на полегшей ржи трудно. Но как же
крестьяне мирились с ним? Дело в том, что до 30-х годов 20 века рожь в
основном убирали вручную, и склонность к полеганию не имела значения.
При посевах на больших площадях в колхозах, где уборка зерновых стала
проводиться комбайнами, уборка полегших хлебов заметно осложняет
работу. Потери зерна при уборке ржи из-за длинной соломы возросли.
Отчасти из-за этого, отчасти по другим причинам посевы ржи резко
сократились.
Но выход, на наш взгляд, есть — это выведение устойчивых сортов к
полеганию, особенно короткостебельных. В области озимой ржи есть
положительные результаты. Так, в институте растениеводства ВИР
им. Н. И. Вавилова из мирового генофонда выведены ранее неизвестные
формы ржи с доминантными генами короткостебельности — ЕМ-1,
Малыш-72. Передача этих доноров селекционерам позволила начать
создание короткостебельных, неполегающих сортов ржи с потенциальной
урожайностью в 60 и более центнеров с гектара.
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Таким образом, ретроспективный анализ землепользования в Бурятии
на период с начала до 90-ых годов прошлого века показывает синхронный
рост площадей, как пахотных земель, так и посевов (см. рис. 2). Однако в
структуре возделываемых культур господствует яровая пшеница (более
45%) и овес. Уже, начиная с 1970-х годов, практически отсутствует в
посевах рожь яровая. Вероятно, пришло время, когда для "матушкиярицы" нужно открыть двери заново и на наши поля, чтобы она заняла на
них достойное место с царицей полей — пшеницей, а кое-где и потеснила
бы ее, как дающая более высокий урожай. Это позволит решить проблему
хлеба и концентрированных кормов в Бурятии, а также в Туве и Хакасии.
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Introduction. The term “cottage industry‟ is used for small scale
production and India is well known for its large number of traditional cottage
38

industries, which are of cultural and economic importance to India. Cottage
industry is a concentrated form of small scale industry where the goods are
produced in the houses of the labourers and the workforce include the members
of the family. The equipment used to generate products is not the hi-tech ones
but generally those which are used at homes. Cottage Industry started its
function in the country sides of India where unemployment along with underemployment are prevalent. Cottage industry has enormous potential of
providing employment and helps the economy by absorbing a huge amount of
surplus labour of the rural economy. With the advent of the industrialization,
cottage industries witnessed a sharp decline. However, the government has
taken steps to revive cottage industries and they now play an important role in
contributing to the economy of the country. Thus, cottage industries help the
economy by engrossing a massive amount of remaining workforce of the rural
areas.
Forests play an important role in the lives of the people, providing food
security and livelihood through the collection of minor forest produce, and
employment (as casual labour) in the Forest Department. The forests provide
for people’s consumption needs — fuel and firewood, medicines, food and
drink, implements and housing materials.
The Naxalite–Maoist insurgency is an on-going conflict between Maoist
groups known as Naxalites or Naxals and the Indian government. The conflict
in its present form began after the 2004 formation of the Communist Party of
India (Maoist)/(CPI-Maoists), a rebel group composed of the People's War
Group (PWG) and the Maoist Communist Centre (MCC). The on-going conflict
has taken place over a vast territory (around half of India's 29 states) with
hundreds of people being killed annually in clashes between the CPI-Maoists
and the government every year since 2005. However, it is now confined to only
in a few districts of Chhattisgarh, Andhra-Pradesh, Telangana and Maharashtra.
Present study has been made in Bastar (Fig. 1) and Dantewada (Fig. 2)
districts of Chhattisgarh and Gadchiroli (Fig. 3) in Maharashtra with the main
aim to search for potentially economic plants found in these districts for socioeconomic development of the tribal people. The Central and State Governments
have already launched several tribal welfare programmes/projects for economic
upliftment of the tribes of Naxalite affected areas by increasing productivity in
agriculture, forestry, horticulture, animal husbandry, and supportive activities
like provision of irrigation and co-operative institutional credits.
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Figure 1. Location of Bastar in
Chhattisgarh state

Figure 2. Location of Dantewada in
Chhattisgarh

Figure 3. Location of Gadchiroli

However, they have been partially successful because their economy as
well as their standard of living has not improved to the desired levels. All the
new strategies have become ineffective due to Naxalite–Maoist insurgency,
lack of interest of youth to learn the traditional knowledge, education and fewer
opportunities of gainful employment. The seasonal collection and sale of
available minor forest produces (MFPs) and raw materials for the forest based
cottage industries with the help of tribal traditional knowledge and skills should
be encouraged in these areas.
Materials and Methods. Approximately, 500 old and experienced men and
women were interviewed for the first hand information on ethnobotanical uses
of the plants from more than 100 remote villages and forests of tribal districts of
Bastar, Dantewada and Gadchiroli from 2006 to 2014. Some local and
experienced men were requested in the collection of herbarium specimens. The
information collected on various uses of large number of plants was confirmed
and verified. Herbarium specimens were prepared by standard laid down
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procedures. The herbarium specimens were identified with the help of keys and
botanical description described in regional floras. The latest botanical
nomenclature was checked with The Plant List 2014 given in website
http://www.theplantlist.org/. These herbarium specimens were sent to Botanical
Survey of India, Salt Lake, Kolkata and Botanical Herbarium of Central
Botanical Laboratory (CBL), Howrah.
Results and discussion. BASTAR DISTRICT: Bastar, the land (see Fig.
1) of tribes and about 70% of the total population of Bastar comprises tribes,
which is 26.76% of the total tribal population of Chhattisgarh. The major tribes
of the Bastar region are the Gond, Abhuj Maria, Bhatra Bhatra are divided into
Sub Cast San Bhatra, Pit Bhatra, Amnit Bhatra Amnit Hold Highest Status,
Halba, Dhurvaa, Muria and Bison Horn Maria. The Gonds of Bastar are one of
the most famous tribes in India. Gonds are also the largest tribal group of
central India in terms of population. The tribes of Bastar region are known for
their unique and distinctive tribal culture and heritage all over the world. Each
tribal group in Bastar has their own distinct culture and enjoys their own unique
traditional living styles. Each tribe has developed its own dialects and differs
from each other in their costume, eating habits, customs, and traditions and
even worships different form of god and goddess.
A large number of Bastar tribes are still living in deep forests and avoid
mixing with outsiders in order to protect their own unique culture. The tribes of
Bastar are also known for their colourful festivals and arts and crafts. There
traditional occupation include the weavers, the blacksmiths, carpenters, chattai
(woven mats of bamboo or other grasses) weavers and tailors, bamboo
craftsmen and the potters. They operate in the cottage or household sectors, in
tiny units, which may be family-owned and worked, or may even have some
contracted workers. Some people have taken to modern manufacturing,
operating electrical repair or lathe shops. These are located in the big villages or
along main roads.
DANTEWADA DISTRICT: It is full of rich forest and industrially very
backward (see Fig. 2). As the economy is agricultural in nature, a few agrobased industries are easily traceable. The forest of the district has large number
of important trees and some of them are valuable timber trees. The most
common trees of this District are:
Shorea robusta Gaertn. f. (Dipterocarpaceae Blume): Commonly known
as sal (Chitale & Behera, 2012). It is a moderate to slow growing, and can attain
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heights of 30 to 35 m and a trunk diameter of up to 2.0–2.5 m. The leaves are
10–25 cm long and 5–15 cm broad. In wetter areas, Sal is evergreen; in drier
areas, it is dryseason deciduous, shedding most of the leaves in between
February to April, leafing out again in April and May. Sal is one of the most
important sources of hardwood timber in India, with hard, coarse-grained wood
that is light in colour when freshly cut, but becomes dark brown with exposure.
The wood is resinous and durable, and is sought-after for construction, although
not well suited to planing and polishing. The wood is especially suitable for
constructing frames for doors and windows.
Madhuca longifolia (J. Koenig ex L.) J. F.Macbr. (Sapotaceae Juss.):
The mahua tree (Pasha & Uddin, 2013) is considered a boon by the native tribes
who are forest dwellers and keenly conserve this tree. However, conservation of
this tree has been marginalised, as it is not favoured by non-native tribes. It is a
fast-growing tree and it is cultivated for its oleaginous seeds, flowers and wood.
The fat (solid at ambient temperature) is used for the care of the skin, to
manufacture soap or detergents, and as a vegetable butter. The seed cakes
obtained after extraction of oil constitute very good fertilizer. The flowers are
used to produce an alcoholic drink in tropical India. This drink is also known to
affect the animals. Several parts of the tree, including the bark, are used for
their medicinal properties. It is considered holy by many tribal communities
because of its usefulness.
Diospyros melanoxylon Roxb. (Ebenaceae Gürke): Commonly known as
tendu (Wallnöfer, 2001). The plant has a hard, dry bark. The leaves are wrapped
around tobacco to create the Indian beedi, which has outsold conventional
cigarettes in India. The bark has significant antiplasmodial effects against
Plasmodium falciparum, which causes malaria in humans.
Butea monosperma (Lam.) Kuntze (Fabaceae Lindl.): It is a mediumsized dry-season deciduous slow-growing tree, 15 m tall (Sikarwar, 2014). In
the state of Jharkhand, palash is associated with folk tradition. Many folk
literary expressions describe palash as the forest fire. Palash is also the State
Flower of Jharkhand. It is used for timber, resin, fodder, medicine, and dye. The
wood is dirty white and soft, being durable under water. The leaves were used
by earlier generations of people to serve food instead of plastic plates.
Buchanania lanzan Spreng.=Buchanania cochinchinensis (Lour.)
M. R. Almeida (Anacardiaceae R. Br.): Commonly known as char (Chironji
or Charoli). It is a deciduous tree which produces seeds that are edible to
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humans (Meena, 2012). These almond-flavoured seeds are used as a cooking
spice primarily in India.
Pterocarpus marsupium Roxburgh (Fabaceae Lindl.): It is known as
bija, Malabar kino, Indian kino tree, or vijayasar (Sukhadiya et al., 2019). It is a
medium to large, deciduous tree, 30 m tall. The heartwood of this herb tree is
used in making a wooden tumbler.
Terminalia chebula Retz. (Combretaceae R. Br.): Commonly called
harra and it is a medium to large deciduous tree of 30 m (Sikarwar, 2014). This
tree yields smallish, ribbed and nut-like fruits which are picked when still green
and then pickled, boiled with a little added sugar in their own syrup or used
in preserves. The fruit also provides material for tanning leather and dyeing
cloth. It is the main ingredient in the Ayurvedic formulation Triphala which is
used for kidney and liver dysfunctions and has several other uses in Ayurveda.
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. (Combretaceae R. Br.): It is
known as bahera (Sikarwar, 2014). It is a large deciduous tree. Its fruit is used
in the popular Indian herbal rasayana treatment triphala. It is employed in a
great number of diseases, and the kernel is sometimes used as an external
application to inflamed parts.
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. ( Fabaceae Lindl.): It is commonly
known as shisham or North Indian rosewood (Sikarwar, 2014). It is a fastgrowing, hardy deciduous and crooked tree. It is the best known economic
timber species of the rosewood genus sold internationally, but it is also used as
fuel wood and for shade and shelter. After teak, it is the most important
cultivated timber tree. The wood is left under the sun for about six months
before being used in furniture manufacturing. It is among the finest cabinet
and veneer timbers. The wood is used in making musical instruments, plywood,
agricultural tools and flooring. It is also used as fuel wood and in making
excellent charcoal for heating and cooking. Traditionally, slender tree twigs
(called datun) are first chewed as a toothbrush and then split as a tongue
cleaner.
Schleichera oleosa (Lour.) Oken (Sapindaceae Juss.): Commonly called
as kusum tree (Sikarwar, 2014). It is a large deciduous (nearly evergreen) tree.
It is frost and drought hardy as the wood is very hard and reddish brown. Its
seeds are the source of Kusum oil.
Senegalia catechu (L. f.) P. J. H. Hurter & Mabb. (Fabaceae Lindl.): It
is commonly called khair (Umberto Quattrocchi, 2012). It is a deciduous,
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thorny tree which grows up to 15 m in height. The tree's seeds are a good
source of protein. Kattha (catechu), an extract of its heartwood, is used as an
ingredient to give red colour and typical flavour to paan. Paan is an Indian and
Southeast Asian tradition of chewing betel leaf (Piper betle) with areca nut and
slaked lime paste. Branches of the tree are quite often cut for goat fodder and
are sometimes fed to cattle. The heart wood and bark of the tree are used in
traditional medicine. The wood extract called catechu is used in traditional
medicine for sore throats and diarrhoea. The tree is often planted for use as
firewood and charcoal and its wood is highly valued for furniture and tools. Its
heartwood extract is used in dyeing and leather tanning, as a preservative for
fishing nets, and as a viscosity regulator foroil drilling.
Gadchiroli district: It is district is an administrative district in
Maharashtra, India (see Fig. 3). The district is categorised as tribal and
undeveloped, with farming as the main occupation. Forests cover more than
79.36% of the hilly geographical of the district. The district produces bamboos
and tendu (Diospyros melanoxylon Roxb.) leaves, and paddy (Oryza sativa) is
the main agricultural product. Other agriculture includes sorghum, linseed
(Linum), pigeonpea (Cajanus cajan), and wheat (Triticum asetivum).
The only large-scale industry in the district is a paper mill at Ashti in
Chamorshi taluka and the paper pulp factory at Desaiganj. There are many rice
mills in the district. The Tussar silk worm centre is in Armori taluka. 18.5
kilometres (11.5 mi) of railway lines pass through the district.
Prospects of plant based cottage industries/units/centres: Cottage
industries/units/centres have been developed in the tribal region with available
vast plant wealth as a source of raw materials along with the traditional
knowledge and involvement of various tribes to enhance their economy in their
areas and also to help in reducing the Naxalite–Maoist insurgency in Bastar,
Dantewada and Gadchiroli districts. Some of the important uses of these plants
in the development of cottage centres are:
1. Plants used as crude herbal drugs: An organized bulk collection of
different parts (e.g. root, leaf, flower, fruit, bark, seed etc.) of large number of
available medicinal plants can be done through tribal societies under the
supervision of recognized Government and non-Government organizations.
Some small crude herbal drug collection centres/units can be establish and
allow the tribal people in the tehsil/district level for collection, systematic
processing (drying, powdering, boiling, extracting, packaging etc.) and their
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sale to fulfil local requirements. Besides utilizing these species in local herbal
preparations, the tribal should be allowed to sale spare crude herbal drugs in the
country as well as abroad to enhance their income.
Recently, Swapan Kumar Kolay (2016) collected the traditional knowledge
from local tribal people as traditional herbal healers (Gunias and Baigas) in
Bastar distric and it has been documentation during the study. They have
immense knowledge about plants and drugs are being utilized by tribal since
long back by collecting plants and their parts to prevent for different ailments.
Ethno-medicinal information of medicinal plants was obtained from informants
by semi-structured interview, observations, focus group discussions and case
study. Ninety five medicinal plant species were documented, which are used to
treat 38 human diseases. The category of medicinal plant species includes
shrubs, herbs, trees and climbers etc. Roots, leaves, fruits and flower are the
most frequently used plant parts. The method of preparation is by crushing,
powdering and mixing with cold water to serve as a drink and chewing.
2. Plants used in fibre and cordage industries: A large variety of fibres
obtained from species (Agave vivipara L., Bauhinia vahlii Wight & Arn., Butea
monosperma (Lam.) Taub., B. superba Roxb., Careya arborea Roxb., Cissus
repens Lam., Combretum album Pers., Corchorus capsularis L., Cryptolepis
sinensis (Lour.) Merr., Desmostachya bipinnata (L.) Stapf., Eulaliopsis binata
(Retz.) C.E. Hubb., Hibiscus sabdariffa L., Ichnocarpus frutescens (L.)
W.T. Aiton, Pterospermum heyneanum Wall., Pueraria tuberosa (Willd.) DC.,
Saccharum spontaneum L. can be utilized as rope and for making cordage on
commercial scale for various purposes.
3. Plants used for making mats making: There are large numbers of
plants available in the areas of Bastar, Dantewada and Gadchiroli districts
(Bambusa bambos (L.) Voss, Borassus flabellifer L., Dendrocalamus strictus
(Roxb.) Nees, Phoenix acaulis Roxb. P. sylvestris (L.) Roxb., Typha angustata
Bory & Chaub. T. elephantina Roxb. are abundantly found in these districts and
should be used for making different kind of mats for commercial purposes.
4. Plants used for baskets making: The skill of tribal people in making
various kinds of baskets from large number of plant species can be utilized to
provide them a regular source of income. The plant species growing in the local
forests can be utilized for these purposes are: Bambusa spp., Borassus
flabellifer L., Cajanus cajan (L.) Millsp., Chrysopogon lancearius (Hook.f.)
Haines, Chrysopogon zizanioides (L.) Roberty, Combretum album Pers.,
45

Cyperus iria L., Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees, Desmostachya
bipinnata (L.) Stapf., Imperata cylindrica (L.) Raeusch., Mallotus philippensis
(Lam.) MiilLArg., Nyctanthes arbor-tristis L., Phoenix acaulis Roxb.,
P. sylvestris (L.) Roxb., Saccharum spontaneum L. and Vitex negundo L.
5. Plants for tooth brush: Use of soft twigs of large number of plants is in
use by people since time immemorial. Some of the tender twigs of Azadirachta
indica Juss. and Acacia nilotica (L.), Mimusops elengi L., Phyllanthus
reticulatus Poir., and Salvadora persica L. are used as tooth brush by large
section of people in tribal areas. Use of Salvadora percsica as tooth brush by
Prophet Mohammad Sahib has been mentioned in Islamic books. The tender
twigs of some of these plants should be collected in organized way and sold in
the markets of these areas to earn money.
6. Plants used as timber and in some other wood works: Large number
of timber trees listed above produces wood of commercial importance. Products
produced/derived from woody parts of plants are termed as wood products.
Suitable timber species or timber parts are selected and judged from numerous
variability for a specific product. Other products such as food, drink, oils,
fibres, dyes, aromatics, cosmetics, medicines, plastics, resins, tannins, rayons,
linens, rubbers, preservatives, insecticides, alkaloids, poisons, etc., produced
from plants are called plant products or herbal products. Wood used in
construction, furniture and paper pulp is all timbers and products produced or
derived from them are timber products. They are utilized for making door and
window frames, agricultural implements, musical instruments, furniture, toys
and other house hold articles. The production and sale of tribal crafts made
from indigenous plant materials can be increased. By imparting proper training
to tribal carpenters, it may be possible to induct some interested skilled tribal
people into this trade for their upliftment. Apart from these, there are other
important minor forest products like honey, wax, lac etc. can be collected from
forest for sale in the market.
7. Plants used to poison the weapons: Poisons have been used for many
purposes across the span of human existence, most commonly as weapons, antivenoms, and medicines. Poison was discovered in ancient times, and was used
by ancient tribes and civilizations as a hunting tool to quicken and ensure the
death of their prey or enemies. Poisoned weapons were used in ancient India,
and war tactics in ancient India have references to poison (Chatterjee, 1958).
Arrow poisons are used to poison arrow heads or darts for the purposes of
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hunting and warfare. Curare is a generic term for arrow poisons that contain
tubocurarine, curarine, quinine, protocurarine and related alkaloids. Most
frequently it is derived from the bark of Strychnos toxifera R. H.Schomb. ex
Lindl., S. guianensis (Aubl.) Mart. (family Loganiaceae R.Br. ex Mart.),
Chondrodendron tomentosum Ruiz & Pav. or Sciadotenia toxifera Krukoff &
A.C.Sm. (family Menispermaceae Juss.). The main plant sources for the
poisons are members of the Antiaris Lesch., Strychnos L. and Strophanthus DC.
genera. Several species of Aconitum L. or "aconite," belonging to the buttercup
family, have been used as arrow poisons. Use of the herbal fish poisons has
been documented in a number of sources involving catching fish from fresh and
sea water (Dahl, 1985).
8. Plants used for fish poison preparation: Stem bark of Acacia catechu
(L. f.) Willd., Barringtonia acutangula (L.) Gaertn., Erythrina stricta Roxb.;
root bark of Millettia extensa (Benth.) Baker; leaves of Clematis gouriana
Roxb.ex DC., Olax scandens Roxb.; fruits of Ampelocissus latifolia (Roxb.)
Planch., Cascabela thevetia (L.) Lippold, Casearia elliptica Willd.,
C. tomentosa Roxb., Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirveng., Cleistanthus
collinus (Roxb.) Benth. ex Hook, f., Erycibe paniculata Roxb., Knoxia
sumatrensis (Retz.) DC., Meyna spinosa Roxb.ex Link., Strychnos nuxvomica L., S. potatorum L.f. and whole plant of Persicaria glabra (Willd.)
M. Gomez can collect, prepare fish poison and sell them to stupefy the fishes.
Conclusions. Naxalite-Maoist affected areas in Bastar and Dantewada
districts of Chhattisgarh state and Gadchiroli in the state of Maharastra have a
huge vegetation of herbs, shrubs and important trees which should be utilized
for improving economic condition of tribes.
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Використання троянд у сільських садибах в Україні: минуле й
сьогодення
Ірина Л. Дениско, Олена К. Мороз, Григорій І. Музика
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань
Черкаської обл., Україна, 20300, E-mail: denpark@ukr.net
Мета. У наш час, коли набуває розвитку сільський зелений туризм,
найбільший шанс на успіх у туристичній діяльності мають населені
пункти із мальовничими природними краєвидами. На привабливість
пейзажу позитивно впливає також оригінальний архітектурний стиль
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забудови житлових будинків, який має бути близький до традиційного
сільського, характерного для даної території. Стилізація подвір’я під
традиційну сільську садибу, характерну для даного регіону, використані
при цьому зелені насадження надають особливої естетичної привабливості
сільській гостинній садибі та забезпечують позитивні емоції відвідувачів
(Методичні рекомендації…, 2016). Метою нашого дослідження було
визначити сортимент троянд для застосування в озелененні сільських
гостинних садиб.
Матеріали і методи. До досліджень було залучено троянди
колекційного фонду Національного дендропарку «Софіївка» НАН
України (надалі НДП «Софіївка»). Роботу проводили на основі польових
досліджень із застосуванням біометричних, порівняльно-морфологічних
та статистичних методів.
Результати та обговорення. На теренах України троянда
використовувалася в садах, починаючи з XVIII ст. (Рубцова, 2009).
Ймовірно, це були холодостійкі гібриди Rosa gallica L., R. centifolia L. та
декоративні форми різних видів шипшин, які використовувалися і як
лікарські рослини. У першій половині ХІХ ст. сільські й міські садиби
подеколи прикрашали також кущі R. alba L., R. centifolia L., R. foetida var.
persiana (Lem.) Rehd., R. rugosa Thunb., що потрапляли туди з
поміщицьких маєтків (Дениско та ін., 2013). Проте з появою садових
чайно-гібридних троянд і флорібунда ці троянди були майже забуті.
На фотографіях традиційних українських садиб ХІХ – першої
половини ХХ ст. знаходимо троянди, висаджені поряд з іншими
кущовими рослинами (Syringa vulgaris L., Viburnum opulus L. та ін.)
вздовж різного типу огорож. Подекуди влаштовувалися живоплоти з
використанням R. centifolia та R. rugosa, або солітерні насадження
R. centifolia, R. foetida var. persiana чи R. alba.
Добираючи троянди для сучасних садиб, стилізованих під традиційні
сільські обійстя, дотримувалися критеріїв стійкості (морозостійкості,
посухостійкості, стійкості проти хвороб і шкідників); потужності росту —
1,2 м і вище (низькорослі сорти доцільно використовувати для створення
регулярних насаджень, тим часом як плеткі троянди для нормального
розвитку потребують опори й захисту в зимовий період); простоти
догляду.
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Нижче наведено перелік видів Rosa L. та їхніх форм і гібридів,
представлених у колекційному фонді НДП "Софіївка", які можливо
використовувати у декоруванні традиційних садиб. Матеріал для
розмноження цих рослин був зібраний у населених пунктах Черкаської
області, а також отриманий від ботанічних установ України, Латвії та
Польщі (Каталог, 2000). Перевагами цих троянд у порівнянні з сучасними
сортами є зимостійкість і відносна простота догляду, проте вони досить
часто пошкоджуються хворобами.
R. alba var. florepleno hort. ex Andrews. Квітки білі, діаметром 4–6 см,
махрові, запашні, у суцвіттях. Листки сизувато-зелені. Кущ заввишки 1,5–
2,5 м, галузистий. Цвітіння одноразове (кінець травня – початок червня).
R. canina L. Квітки рожеві (від майже білих до яскраво-рожевих),
діаметром 3–5 см, прості, запашні, поодинокі або у невеликих суцвіттях.
Листки світло-зелені, матові. Кущ заввишки 1,5–2 (до 4) м, з
дугоподібними або лазячими пагонами. Цвітіння одноразове (у травні).
Плоди яскраво-оранжеві. Використовується також як лікарська рослина й
медонос.
R. centifolia. Квітки від білих до яскраво-рожевих або темнопурпурових, діаметром 6–8 см, махрові або густомахрові, запашні,
поодинокі або у невеликих суцвіттях. Листки світло-зелені, матові. Кущ
заввишки 1,2–2 м. Цвітіння одноразове (кінець травня – початок червня).
R. foetida var. persiana. Квітки золотисто-жовті, діаметром 5–8 см,
махрові, з неприємним запахом, поодинокі. Листки темно-зелені, матові.
Кущ заввишки 1–1,5 м, з дугоподібними пагонами. Цвітіння одноразове
(кінець травня – початок червня).
R. rugosa. Квітки рожеві (у садових форм — від білих до червоних),
діаметром 5–8 см, немахрові, запашні, поодинокі або у невеликих
суцвіттях. Листки темно-зелені, з полиском, зморшкуваті. Кущ заввишки
1–1,6 м, прямостоячий. Утворює численні кореневі паростки. Цвітіння
майже безперервне протягом сезону, починаючи з кінця травня. Плоди
червоні, дещо приплюснуті, діаметром 2–3 см. Використовується також
як лікарська рослина. Доцільним є використання садових троянд,
похідних від R. rugosa:
R rugosa f. rubro-plena Regel з малиново-червоними махровими
квітками;
50

‘Hansa’ (Schaum, Van Tol, 1905) з червонувато-фіолетовими
махровими квітками, цвіте повторно (кінець травня – початок червня;
кінець липня);
‘Ritausma’ (Rieksta, 1963) з порцеляново-рожевими махровими
квітками, цвіте повторно (кінець травня – початок червня; кінець липня);
‘Rose à Parfum de l'Haÿ’ (Gravereaux, 1901) з малиновими махровими
квітками, цвіте повторно (кінець травня – початок червня; кінець липня).
R. spinosissima L. Квітки білі, діаметром 5–6 см, немахрові, з легким
ароматом, поодинокі або у невеликих суцвіттях. Листки зелені, матові.
Кущ заввишки 1,2–1,6 м, галузистий. Цвітіння одноразове (кінець травня –
початок червня). Раннє цвітіння властиве також гібридам R. spinosissima:
‘Frühlingsduft’ (Kordes, 1949). Квітки рожевувато-жовті, діаметром 6–
7 см, махрові, дуже запашні, поодинокі або у невеликих суцвіттях. Листки
зелені, шкірясті. Кущ заввишки 1,2–2,5 м, з дугоподібними пагонами. За
сприятливих умов цвітіння повторне (кінець травня – початок червня;
кінець липня – початок серпня). Невибаглива щодо ґрунтів.
Трояндам більшості сучасних садових груп притаманне різноманіття
форм і кольорів, проте з огляду на нижчу порівняно із старовинними
трояндами зимостійкість, вони потребують ретельного догляду: накриття
на зиму, весняної обрізки тощо. Так, наприклад, Floribunda ‘Gebrüder
Grimm’ (W. Kordes' Söhne, 2002) або Hybrid Kordesii ‘Kadril’
(З. К. Клименко, 2009) вирізняються потужністю росту і рясністю
квітування, проте взимку обмерзають до рівня накриття.
Достатню стійкість за природно-кліматичних умов Правобережного
Лісостепу України виявляють напівплеткі троянди (Shrubs), здатні до
щорічного відновлення крони після перезимівлі. Багатьом з них властиві
потужний ріст і повторне цвітіння, оскільки значну частину сортів
напівплетких троянд було отримано внаслідок схрещування плетких
троянд із чайно-гібридними. Shrubs також перспективні для використання
у ландшафтному будівництві, оскільки ця садова група троянд —
найбагатша щодо різноманіття форми кущів, суцвіть, махровості й форми
квіток:
‘Bonica-82’ (Meilland, 1981). Квітки блідо-рожеві, діаметром 3–5 см,
чашоподібні, махрові, переважно незапашні, зібрані в суцвіття. Листки
темно-зелені, з полиском. Кущ 0,6–1,5 м заввишки, розлогий. Цвітіння
рясне, тривале (від початку червня).
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‘Fair Play’ (Ilsink, 1977). Квітки світло-рожеві з бузковим відтінком,
діаметром 3–5 см, чашоподібні, півмахрові, переважно незапашні, у
великих суцвіттях. Листки темно-зелені, матові. Кущ розлогий, до 1,5 м
заввишки. Цвітіння рясне, повторне (червень, серпень).
‘Fiona’ (Meilland, 1982). Квітки темно-червоні, діаметром 5–8 см,
чашоподібні, махрові, зі слабким ароматом. Листки темно-зелені, з
полиском. Кущ розлогий, 1,2–2 м заввишки. Цвітіння рясне, за
сприятливих умов — повторне (червень, серпень).
‘Lavender Dream’ (Ilsink, 1984). Квітки рожевувато-бузкові, діаметром
3–4 см, чашоподібні, півмахрові, з легким ароматом, у великих суцвіттях.
Листки світло-зелені, матові. Кущ розлогий, 1–1,5 м заввишки. Цвітіння
рясне, повторне (червень, серпень).
‘Pink Robusta’ (Kordes, 1987). Квітки рожеві, діаметром 6–8 см,
чашоподібні, півмахрові, зібрані у суцвіття. Листки темно-зелені,
блискучі. Кущ розлогий, галузистий, до 2 м заввишки. Цвітіння рясне,
повторне (червень, серпень).
‘Red Blanket’ (Ilsink, 1979). Квітки насичено-рожеві, з білим вічком,
діаметром 3–5 см, чашоподібні, переважно немахрові, зібрані у суцвіття.
Листки темно-зелені, блискучі. Кущ розлогий, до 1,2 м заввишки. Цвітіння
рясне, повторне (червень, серпень).
‘Robusta’ (W. Kordes' Söhne, 1979). Квітки густо-червоні, діаметром 6–
8 см, чашоподібні, немахрові, зібрані у суцвіття. Листки темно-зелені,
шкірясті, з полиском. Кущ розлогий, галузистий, до 2 м заввишки.
Цвітіння рясне, тривале (від середини травня).
‘Rosy Cushion’ (Ilsink, 1979). Квітки блідо-рожеві, з білим вічком і
золотистими тичинками, діаметром 3–5 см, чашоподібні, переважно
немахрові, зібрані у суцвіття. Листки темно-зелені, з полиском. Кущ
розлогий, до 1,2 м заввишки. Цвітіння рясне, тривале (від початку червня).
‘Royal Bonica’ (Meilland, 1994). Квітки рожеві, діаметром 5–7 см,
чашоподібні, махрові, з легким ароматом, зібрані в суцвіття. Листки
зелені, матові. Кущ розлогий, заввишки до 1,5 м. Цвітіння рясне, тривале
(від початку червня).
‘Scarlet Meillandécor’ (Meilland, 1987). Квітки червоні, з темнішим
зовнішнім боком пелюсток, діаметром 3–4 см, махрові, зібрані в суцвіття.
Листки темно-зелені, блискучі. Кущ розлогий, до 1,4 м заввишки. Цвітіння
рясне, повторне (червень, серпень–вересень).
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‘Sea Foam’ (Schwartz, 1963). Квітки кремово-білі, діаметром 5–7 см,
чашоподібні, густомахрові, зі слабким ароматом, зібрані в суцвіття.
Листки темно-зелені, блискучі. Кущ розлогий, до 1,2 м заввишки. Цвітіння
рясне, повторне (червень, серпень).
‘Viesienniaia Zaria’ (З. К. Клименко, 1999). Квітки рожеві, діаметром
8–10 см, чашоподібні, густомахрові, зі слабким ароматом, поодинокі або у
невеликих суцвіттях. Листки темно-зелені, з полиском. Кущ
сильнорослий, галузистий, до 2 м заввишки. Цвітіння рясне, одноразове
(кінець травня – початок червня).
‘Westerland’ (Kordes, 1969). Квітки оранжеві, з жовтим центром,
діаметром 9–11 см, чашоподібні, махрові, з легким ароматом у невеликих
суцвіттях. Листки. темно-зелені, шкірясті, блискучі. Кущ сильнорослий,
розлогий, 1,2–2 м заввишки. Цвітіння рясне, повторне (червень, серпень–
вересень).
Oсобливе місце cеред напівплетких троянд посідають так звані
англійські троянди, створені англійським селекціонером Девідом Остіном
(табл. 1).
На наш погляд, ці сорти якнайкраще відповідають стилістиці
традиційної сільської садиби, оскільки поєднують майже безперервне
цвітіння, що триває з останньої декади травня по жовтень, притаманне
сучасним трояндам, і форму квітки (чашоподібні, розеткоподібні, з
численними пелюстками) й аромат старовинних троянд (Дениско та ін.,
2013).
Дані троянди доцільно використовувати для групових насаджень
вздовж огорож, а також для створення живоплотів, що відокремлюють
рекреаційну зону садиби від господарської.
Висаджувати троянди на постійне місце слід групами по 3 кущі й
більше на відстані 1 м один від одного. З часом внаслідок перекриття крон
створюється ефект одного щільного куща. Також доцільно комбінувати
насадження, висаджуючи низькорослі троянди попереду високорослих.
У живоплотах можливе використання троянд разом з
ранньоквітуючими кущами інших видів (V. opulus, Cornus mas L. та ін.).
Зокрема це стосується живоплотів, створених з видових Rosa та їхніх
форм і гібридів.
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Таблиця 1
Троянди селекції Девіда Остіна, придатні для декорування об’єктів у стилі
традиційної сільської садиби
Діаметр
Висота
Сорт
Забарвлення квіток
квітки, см куща, м
‘Abraham Darby’
абрикосово-рожеві
10–13
1,2–1,6
‘Alan Titchmarsh’
рожеві
7–10
1–1,4
‘Benjamin Britten’
оранжеві, оранжево-червоні
6–7
до 1,2
‘Charles Austin’
абрикосові, зі світлішим
9–12
1,2–1,6
зовнішнім боком пелюсток
‘Christopher Marlowe’ оранжеві, оранжево-червоні
7–9
до 1,2
‘Crocus Rose’
білі
7–10
до 1,2
‘Crown Princess
абрикосові, абрикосово-рожеві
9–12
1,2–1,8
Margareta’
‘Evelyn’
абрикосові, абрикосово-рожеві
7–9
1–1,5
‘Fisherman's Friend’
темно-червоні
9–10
до 1,2
‘Golden Celebration’
жовті
7–12
1,2–2
(до 16)
‘Graham Thomas’
золотисто-жовті
9–13
1,2–1,8
‘James Galway’
світло-рожеві, з темнішим
7–10
1,2–2
центром
‘L. D. Braithwaite’
малиново-червоні
7–9
1,2–1,7
‘Pat Austin’
оранжеві, оранжево-червоні, з
темнішими з внутрішнього боку
7–9
1–1,5
пелюстками
‘Sophy's Rose’
червоні
10–14
до 1,3
‘Tea Clipper’
абрикосові, абрикосово-рожеві
7–10
до 1,2
‘The Alnwick Rose’
персиково-рожеві
7–9
до 1,2
‘The Pigrim’
жовті, зі світлішим краєм і
8–10
1–2
зовнішнім боком пелюсток
‘The Prince’
пурпурові
7–11
до 1,2
‘William Morris’
абрикосово-рожеві
9–12
1–1,5

Висновки. Троянда є елементом озеленення сільських садиб в
Україні, починаючи з XVIII ст. Колекційний фонд троянд НДП «Софіївка»
містить широкий сортимент як видових, так і сучасних троянд, що можуть
бути використані для благоустрою й озеленення об'єктів, які створюються
у стилі традиційної сільської садиби, а також відповідають вимогам
сьогодення.
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УДК 581.6
Применение интродуцированных видов рода Форсайтия
(Forsythia) в народной медицине
Ирина Н. Дьякова
Майкопский государственный технологический университет, г. Майкоп,
Республика Адыгея, Россия, 365000, E-mail: djakova_irina@rambler.ru
Цель. Изучить историю интродукции форзиции и способы
применения в народной медицине.
Результаты и обсуждение. Форсайтия (Forsythia) или форзиция —
род кустарников семейства Маслиновые (Oleaceae). Для многих родов
маслиновых характерна большая прерывистость ареала. Считалось, что
роду принадлежало восемь видов, из которых, семь произрастает на
родине в Китае, а один вид — форсайтия европейская (Forsythia europaea)
является третичным реликтом флоры Албании, что свидетельствует о
значительном возрасте семейства (Тахтаджян 1986). Согласно последним
исследованиям род Forsythia имеет 13 видов.
В период с августа 1775 года по 1776 год Карл Петер Тунберг, ученик
Линнея, посетил Японию в качестве члена посольства Нидерландов в
Императорском суде в Токио. Несколько лет спустя, в 1784 году, он
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опубликовал «Flora Japonica», книга включала описание около 1000 видов
растений собранных им в поездке, в ней были и культивируемые растения.
Одно из растений он назвал Syringa suspensa. Это был лиственный
кустарник с тонкими плачущими ветвями, цветущий в апреле до
образования листьев, большим количеством желтых цветов (The Forsythia
story…, 1961).
Опровергнув принадлежность растения к роду Syringa в 1804 году
Мартин Валь, профессор ботаники в Копенгагене, создал род Forsythia,
назвав его в память об Уильяме Форсайте, директоре Королевского сада в
Кенсингтоне, умершего в том же году.
С 1825 по 1830 год Филипп Франц фон Зибольд жил в Японии в
качестве сотрудника голландского правительства. Он также изучал многие
японские растения, родные и культивируемые, и по возвращении в
Голландию он (вместе с Джозефом Герхардом Зуккарини) подготовил
книгу «Флора Японии». В этой работе он опубликовал цветную
иллюстрацию Forsythia suspensa, свидетельствующую о том, что она была
известна только в культивированном виде, и отметил, что существуют две
формы: одна с тонкими, плачущими стеблями, а другая с более прямыми и
раскидистыми стеблями. В 1833 году Веркер Писториус импортировал
живые растения в Голландию, где их стали культивировать (The Forsythia
story…, 1961)
В 1844–1845 году Роберт Фортьюн, во время своей первой поездки в
Китай, спонсируемой лондонским садоводческим обществом, обнаружил,
что Forsythia выращивается в китайском саду. Впоследствии он нашел
растение в диком виде среди гор провинции Chekiang Китая. Роберт
Фортьюн отправил растительный материал в Лондон, а Джон Линдли,
помощник секретаря Общества садоводства, описал его в первом томе
«Журнала садоводческого общества» как Forsythia viridissima.
Сегодня родиной Forsythia viridissima Lindl. считают центральный и
Восточный Китай. Растет по горным склонам до 3 м высотой, с зелеными,
направленными вверх ветвями. Листья продолговато-ланцетные, в
верхней части зубчатые, простые, темно-зеленые, густо покрывающие
ветви. Цветки яркой, зеленовато-желтой окраски, в пучках. Плод —
заостренная, яйцевидная коробочка. Теплолюбивое растение. Плоды
созревают в октябре.
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В течение двадцати лет Forsythia viridissima была единственным
видом, выращиваемым в Великобритании и в Соединенных Штатах.
Первое упоминание о произрастании форсайтии на территории
России относится к 1860 г. В открытом грунте ботанического сада СанктПетербурга, в 1861–1865гг выращивали форзицию темно-зеленую
(Forsythia viridissima Lindl.), которую на зиму из-за низкой зимостойкости
переносили в горшечный арборетум.
Летом 1878 года Герман Забель, директор муниципального сада в
Мюндене (Германия), обнаружил рассаду форсайтии в Ботаническом саду
Гёттингена, которая, как он посчитал, была результатом скрещивания
F. viridissima и F. suspensa var. В 1885 году, Герман Забель называет это
растение как Forsythia x intermedia. Опыт повторяют и создают гибрид
который стал источником многих садовых форм.
В 1897 году в Албании был обнаружен новый вид форзиции. Семена
были распространены в Европе, и к 1904 году рассада расцвела в
различных общественных и частных садах. Это очень интересное явление,
когда в Европе был найден совершенно новый вид кустарника, о
существовании которого никто не ведал, и родина которого до сих пор
считалась Япония и Китай
Forsythia europaea — листопадный кустарник до 2 м высоты. Крона
узкая, прямостоячая, довольно рыхлая. Зрелые ветви зеленые, молодые
побеги зеленоватые, слегка четырехгранные. Листья 4–8 см длины,
яйцевидные, мягкие, осенью окрашиваются в яркие красные, желтые и
фиолетовые цвета. Цветки крупные, поникшие, обычно одиночные, реже
парные или собранные по 3 штуки в каждой боковой почке на побегах
прошлого года.
Форсайтия средняя (Forsythia × intermedia Zabel) гибрид между
форзицией темно-зеленой и форзицией поникшей (F. viridissima ×
F. suspensa) впервые упоминается в коллекции ботанического сада СанктПетербурга в 1935–1938гг. Forsythia × intermedia Zabel. весьма
изменчивый гибрид, на основе которого выведено множество сортов. Это
кустарник с несколько раскидистыми ветвями, до 3 м высотой, с прямыми
или немного поникающими побегами. Листья простые, продолговатые
или овально-ланцетные, грубозубчатые по краю, реже трехлопастные.
Золотисто-желтые цветки собраны по несколько штук. Окраска лепестков
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цветков растений во многом зависит от флавоноидов и других пигментов
фенольного ряда (Елин, 2001).
На Кавказе повсеместно произрастает F. × intermedia Zabel. и
различные ее сортовые формы. Все виды форзиции обладают ярко
выраженными декоративными свойствами. Обильное цветение ранней
весной яркими желтыми цветами делает кустарник популярным у
садоводов и ландшафтных дизайнеров. Благодаря раннему и
продолжительному цветению форзиция хорошо смотрится не только в
одиночной и групповой посадках на газонах, но также в качестве
компонента сложных композиций.
Помимо декоративности форзиции присущи лечебные свойства.
Особенно ценными являются плоды, так как они содержат большое
количество биологически активных веществ.
В плодах находятся лигнаны (арктиин, филлирин, филлигенин,
форзитин, пинорезинол, матайрезинозид), тритерпены (олеаноловую,
урсоловую и бетулиновую кислоты), иридоиды (форзитид, форзитида
метиловый эфир), флавоноиды (рутин и др.), фенолы (форзициазиды A, C,
D, E, суспензазид, салидрозид). Кроме этого, в плодах обнаружены
пинорезинол-О-β-D-глюкозид, сложные спирты (корнозид, ренгиол,
изоренгиол, ренгиоксид, ренгиолон, ренгиозиды А, В, С, тритерпеноиды
(бетулиновая, олеаноловая и урсоловая кислоты, О-ацетил-β-амирин, Оацетилизобауеренол, 3-О-ацетилдаммарен-24-диол-3b,20) (Шретер, 2000).
Основными веществами, обусловливающими фармакологическую
активность плодов форзиции поникшей и препаратов на их основе,
являются флаволигнаны, присутствующие в различных частях растения,
основными из которых являются форзитиозид А (С29Н36015) и филлирин
(С27Н34О11). Кроме того, в плодах установлено наличие филлигенина
(С21Н24О6), изоларицирезинола (С20Н24О6) (Гаврилин, 2013).
Листья содержат фенолы (форзитиазиды А, В, С, D). В листьях
форзиции промежуточной обнаружены пять фенольных кислот (кофейная,
кумаровая, феруловая, синаповая, коричная) и четыре флавоноида
(нарингенин, геспиридин, рутин и кверцетин) (Попова, 2012).
По требованиям Фармакопеи КНР (2000) содержание форзицина
(C29H36O15) в сухих плодах форсайтии повислой не должно быть менее
0,15%. (Шретер, 2000)
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Современные фармакологические исследования показали, что
форзициазид обладает антивирусным, антиоксидантным эффектом,
снижает липиды крови, является акцептором свободных радикалов,
обладает
антибактериальным,
противоопухолевым,
противовоспалительным эффектом.
В состав плодов и цветков входит рутин (витамин Р) который
укрепляет капиллярные стенки, делает их менее ломкими и снижает
проницаемость, предотвращает наружные кровотечения и развитие
геморроя, варикозного расширения вен, поверхностного тромбофлебита,
проявлений посттромботического синдрома.
Выводы. Все виды форзиции интродуцированные на СевероЗападном Кавказе (Республика Адыгея) ежегодно цветут и в условиях
мягкого климата не подмерзают. В связи с тем, что в состав плодов,
листьев и цветков входит большое разнообразие биологически активных
веществ, нашли свое применение в народной медицине.
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Введение. Этноботанические исследования имеют большое значение
для изготовления современных препаратов из местных ресурсов
лекарственных и пищевых растений. Существуют соответствующие
источники информации о полезных видах лекарственных и пищевых
растений, которые могут быть использованы для управления и
одомашнивания (Mahmood et al., 2013).
Сбор оригинальных этноботанических данных приобретает особое
значение, особенно на переломе веков. Современный ритм жизни и
широкое проникновение новейших технологий в наш быт приводят к
быстрой утере народных знаний о растительном мире и его роли в жизни
людей. Все быстрее стирается память об использовании разных видов
растений для лечения болезней, использования их в качестве оберегов, и
их роли во многих народных обрядах. Одна из центральных задач
современного ресурсоведения — собрать и сохранить, обобщить и
проанализировать эти знания. Для решения встающих разноплановых
задач по изучению использования разных видов растений важна
организация и проведение комплексных ресурсоведческих и
этнографических (этноботанических) исследований (Лебедева &
Ткаченко, 2017).
Основная задача этноботаники — узнать, как растения используются
и воспринимаются в человеческих сообществах, включая растения для
пищи, медицины, предсказаний, косметики, окрашивания тканей, для
строительства, в качестве инструментов, денег, одежды, ритуалов и т. д., и
какова роль растений в социальной жизни.
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Вьетнам является одной из 16 стран с самым высоким
биоразнообразием в мире (The top 10 most …, 2019). Природнокультурный заповедник «Донг Най» — один из крупнейших заповедников
Вьетнама (100300,3 га) (Kовязин и др., 2019), расположенный на юге
страны. Заповедник Донг Най является типичной лесной экосистемой, где
обитают редкие и эндемичные виды лекарственных и пищевых растений,
занесенные в Красную книгу Вьетнама и Международного союза охраны
природы (МСОП) (Данг & Потокин, 2018).
Цель. Настоящее исследование было проведено с целью оценки и
документирования знаний и использования лекарственных растений
народными целителями для лечения различных недугов у местных
жителей в заповедникe Донг Най. Основное внимание в исследовании
уделяется выявлению частей растений, используемых в лечебных целях,
способу их приготовления и другим видам использования растений.
Материалы и методы. Методологическим основанием служили
работы в области этноботаники (Cotton, 1996; Арутюнов, 2001), а также
собственные вопросники для опроса информантов.
Опрос респондента начинали с уточнения некоторых анкетных
данных: имя, возраст, национальность, образование, место рождения
(особенно для женщин) и время появления в данной местности, а также
(при возможности) место рождения родителей. Это делали для того, чтобы
отследить местные и привнесённые этноботанические традиции. Полный
список разработанного опросника включает почти 25 вопросов.
Этноботанические исследования традиционных лекарственных и
пищевых растений проводили в период c июня 2018 и до июня 2019 г. в
заповеднике Донг Най и документировали различные виды традиционных
лекарственных и пищевых растений, используемых коренными народами.
Образцы растений были собраны в гербарий и высушены в полевых
условиях. Предварительное определение собранных растений было
проведено в полевых условиях и подтверждено в гербарии лесного
университета. Полученные данные были проанализированы с
использованием описательной статистики.
Результаты и их обсуждение. По данным этноботанической
инвентаризации в заповеднике Донг Най, в общей сложности 228 видов
растений (16% от общего числа флоры) из 115 семейств и 169 родов
используются местным населением. Коренное население Чоро из
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коммуны Фу Ли из 540 видов лекарственных растений, выявленных на
территории заповедника Донг Най, традиционно в лечебных целях
используют 90 видов (Tабл.1), принадлежащих к 47 семействам, в
качестве пищевых растений 138 видов представляющих 68 семейств. Эти
пищевые растения включают дикие овощи, фрукты, клубни, побеги и
специи, которые используются сырыми или обработанными. Многие
дикорастущие пищевые растения, особенно плодово-ягодные (Passiflora
foetida, Momordica charantia, Ficus racemosa, Canarium tramdenum,
Pandanus capusii и др.) в коммуне Фу Ли и на территории заповедника
Донг Най все еще используются массово.
В таблице 1 показано, что больше всего пищевых растений собирали
влажный сезон (по 24 видов), сухой сезон заготавливалось сырье 12 видов.
Наиболее часто респондентами упоминались всесезонные растения (102
видa). Всего лекарственных растений собирали во все сезоны (по 56
видов), влажный сезон (14 видов) и сухой сезон (20 видов).
Таблица 1
Растения, используемые в пищу и в качестве лекарственных растений на
исследуемой территории
Время сбора
Лекарственные растения
Пищевые растения
Drynaria bonii, Drynaria
Gnetum montanum, Annona
fortunei, Drynaria quercifolia, glabra, Amaranthus hybridus,
Coscinium fenestratum,
Portulaca oleracea, Garcinia
Fibraurea tinctoria, Tetracera fusca, Chrysophyllum cainito,
indica, Gymnopetalum
Manilkara achras, Pouteria
Сухой сезон
cochinchinensis, Scaphium
zapota, Abelmoschus esculentus,
macropodium, Desmodium
Ficus heterophylla, Canarium
styracifolium, Trevesia
album, Dioscorea bulbifera.
palmata, Streptocaulon
griffithii,…
Lygodium flexuosum, Desmos
Alocasia odora, Taenitis
cochinchinensis, Piper lolot,
blechnoides, Marsilea minuta,
Ardisia glauca, Ardisia
Hylocereus undatus, Cratoxylon
silvestris, Hibiscus sabdariffa,
formosum, Begonia guttata,
Croton argyratus, Gonocaryum Artocarpus chaplasha,
Влажный
lobbianum, Cayatia trifolia,
Artocarpus lakoocha, Antidesma
сезон
Mussaenda glabra, Aeginetia
ghaesembilla, Baccaurea
indica, Adenosma bracteosum, ramiflora, Phyllanthus emblica,
…
Melastoma saigonense, Sesbania
cannabina, Acronychia
pedunculata, Clausena lansium,
Centella asiatica, Physalis
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Время сбора

Во все
сезоны

Итого

Лекарственные растения

Houttuynia cordata, Cyclea
barbata, Barringtonia
macrostachya, Passiflora
edulis, Luffa cylindrica, Urena
lobata, Antidesma
cochinchinensis, Phyllanthus
urinaria, Cassia alata, Euodia
lepta, Brucea javanica,
Eurycoma longifolia,
Helixanthera annamica,
Zizyphus oenoplia, Ampelopsis
cantoniensis, Parameria
laevigata, Telectadium
dongnaiense, Uncaria lanosa,
Scoparia dulcis,…
90 видов растений из 47
семейств

Пищевые растения
angulata, Premna scandens,
Blumea lacera, Bambusa
procera, Bambusa bambos,
Oxytenanthera stockessi,
Gigantochloa ssp.
Annona squamosa, Peperomia
pellucida, Nelumbo nucifera,
Tiliacora acuminata, Glinus
oppositsfolius, Basella rubra,
Polygonum odoratum,
Barringtonia racemosa, Carica
papaya, Momordica charantia,
Muntingia calabura, Parinari
annamensis, Rubur alceaefolius,
Irvingia malayana, Mangifera
indica, Aganonerion
polymorphum, Ocimum
gratissimum, Licuala spinosa,
Calamus dioicus, Saccharum
officinarum, Zea mays, …
138 видов растений из 68
семейств

Наиболее распространенными формами роста лекарственных
растений являются травы (29 видов), кустарники (18 видов), лианы (18
видов), деревья (17 видов) и другие виды (8). Также среди пищевых
растений наиболее распространенной формой роста являются травы (87
видов), деревья (25 видов), кустарники (17 видов), лианы (9 видов).
Большинство лекарственных растений, используемых коренным
населением Чоро, принадлежат к семействам Araceae (6 видов),
Zingiberaceae (5 видов), Avagaceae (4 видa), Asteraceae (4 видa),
Euphorbiaceae (4 видa) и Rubiaceae (4 видa).
Из сообщений наших информаторов видно, что наибольшим числом
заготавливаемых пищевых видов представлены семейства Asteraceae,
Poaceae, Zingiberaceae, Cucurbitaceae, Verbenaceae, Lamiaceae, Clusiaceae,
Anacardiaceae, Sapindaceae, Myrtaceae, Moraceae.
Наиболее часто используемые коренным населением Чоро виды
лекарственных растений: Dracaena angustifolia, Peliosanthes teta, Eurycoma
longifolia, Desmodium styracifolium, Fibraurea tinctoria, Coscinium
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fenestratum, Homalomena occulta, Cyclea barbata, Drynaria fortune, Drynaria
bonii. Указанные выше коренное население чаще всего собирали виды
пищевых растений: Gnetum gnemon, Amaranthus spinosus, Dillenia indica,
Ancistrocladus tectorius, Passiflora foetida, Ficus racemosa, Xerospermum
microccarpum, Sandoricum koetjape, Spondias pinnata, Willughbeia edulis,
Paederia lanuginosa, Colocasia esculenta.
На исследуемой территории 169 видов из используемых
лекарственных и пищевых растений являются дикорастущими (рис. 1), 24
видов культивируется населением Чоро, а 35 видов могут быть выращены
в культуре или собраны в природе как дикорастущие.

Рисунок 1. Источник лекарственных и пищевых растений
на исследуемой территории
Выводы. Наши исследования показали, что ряд видов лекарственных
и пищевых растений используются коренными жителями района
исследования для лечения различных заболеваний. Коренное население
все еще полагается на традиционную медицину, современные
медицинские услуги доступны, что указывает на важность растительных
традиционных рецептов.
Наши результаты предоставляют исходные данные для установления
связи между традиционными практиками здравоохранения и научными
сообществами, которые может быть существенным в открытии нового
лекарства. Кроме того, этноботанические данные представляют
значительную ценность для менеджеров по сохранению и политиков для
устойчивого управления видами лекарственных растений, которые
находятся под угрозой из-за чрезмерной эксплуатации.
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Из используемых лекарственных и пищевых растений коренное
население использует не только дикорастущие лекарственные растения,
но и часть культивируется населением Чоро. Некоторые виды могут быть
выращены в культуре или собраны в природе как дикорастущие.
Для выявления видов лекарственных и пищевых растений
необходимо уточнять местные названия этих растений. Это позволит
сохранить ценную информацию о разнообразии видов лекарственных и
пищевых растений для будущих поколений.
Литература
Cotton C. M. (1996). Ethnobotany: principles and applications. 428 p.
Mahmood A., Mahmood A., Malik R. N., Shinwari Z. K. (2013).
Indigenous knowledge of medicinal plants from Gujranwala district, Pakistan.
Journal of Ethnopharmacology. 148: 714–723 p.
The
top
10
most
biodiverse
countries
URL:
https://news.mongabay.com/2016/05/top-10-biodiverse-countries/ (Accessed 21
May 2019).
Арутюнов С. А. (2001). Традиционная пища как выражение
этнического самосознания. М., 293 с.
Данг Вьет Хунг, Потокин А. Ф. (2018). Флора лекарственных
растений природно–культурного заповедника Донг Най, Вьетнам:
Материалы II международной научно-практической конференции:
«Актуальные вопросы лесномго хозяйства». СПб, С. 7–10.
Лебедева Т. П., Ткаченко К. Г. (2017). Особенности использования
Sphagnum и Betula в качестве полезных растений прибалтийско-финскими
народами. Бюллетень Ботанического сада-института, Вып. 17 – С. 21–
30.
Kовязин B. Ф., Данг Тхи Лан Ань, Данг Вьет Хунг (2019). Оценка
состояния земель природно-культурного заповедника Донг Най Вьетнама:
Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Проблемы
землепользования и управление недвижимостью на современном этапе»,
Екатеринбург: УГГУ. С. 275–284.
Отчет по земельной статистике за 2018 год в заповеднике Донг
Най. (2018.) Департамент природных ресурсов и окружающей среды
провинции Донгнай. 15 с.
65

УДК.398.32
Гортензія: значення, символіка, легенди, в етнокультурних традиціях
різних народів
Альона В. Гончарова
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань,
Черкаської обл., Україна, 20300, E-mail: ukrcargo@ukr.net
“Сосуд с водой” — дословно означает,
Влаголюбива, без воды скучает.
Красива очень, дивные соцветия,
Парад цветов! Ну как тут не заметить.
Ушеніна Наталья (vdohnovenie2.ru).
Гортензія гарне жіноче ім’я, яке в наш час дуже популярне в
англомовних і франкомовних країнах. Також квіти мають загадкову
символіку, що імпонує представницям прекрасної статі. Але і чоловіки не
ігнорують малюнки з квітами. Дівчатам подобається прикрашати ім'я
коханого ореолом із квітів. Гортензія в якості імені завжди було поширене
на території Франції, Англії та Америки. Значення самого імені — квітка
гортензії. В англомовних країнах скороченим значенням імені Гортензії є
Езі або Іззі. На латині слово «гортус» означає «сад». Отже, значенням
імені Гортензія в перекладі можна вважати «сад», «садівниця», або,
«квітуча» (nameorigin.ru).
Найбільш популярною серед гортензій є Hydrangea macrofila
(Thunb.). Рослини з кулястими суцвіттями потрапили в Європу в VӀӀӀ
столітті з Японії і викликали сенсацію. Це були теплолюбиві рослини, які
дбайливо вирощували в контейнерах як кімнатні. У ӀX столітті почалася
інтенсивна селекція гортензії великвіткової в Британії, Німеччині та
Франції, яка з часом привела до найширшого вибору сучасних більш
морозостійких сортів і забарвлень рослини (Miller, Renee, 2019).
Нині рослини роду Hydrangea L. згідно сучасної класифікації APG IV,
відносять до родини Hydrangeaceae Dumort., включає 9 родів, і 223
різновидів (APG ӀV, 2016). Сучасний асортимент нараховує більше 100
сортів (vashsad.ua). Гортензія на мові квітів означає — "Згадай про мене";
скромність, щирість, надія, а також «Ваш на все життя». В інших
інтерпретаціях Гортензія означає – холодність, байдужість, мінливе серце.
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Результати та обговорення. Крім рослин що дуже широко
використовують в різних видах озеленення то ще в багатьох народів і
етнокультурах квіти гортензії є символом жінки, яка прославляється в
різних традиційних і сучасних образах, та дуже широко використовується
в різних формах і якостях в житті людей.
В окремих випадках за допомогою рослин приховують старі, обридлі
які втратили актуальність малюнки. Деякі молоді чоловіки полюбляють
малюнки квітів в культурі тату. Татуювання дарує дівчатам впевненість в
своїх силах. Дівчина з татуюванням гортензії не любить даремно
витрачати гроші, вона ощадлива і дбайлива господиня. Квітка допомагає
примножити і зберегти кошти, домогтися потрібних результатів, з успіхом
проводити ділові переговори. Тату гортензії допомагає доводити до кінця
найскладніші справи і добиватися позитивних результатів.
Незважаючи на ділові якості, власниця тату скромна і чесна. Вона
відрізняється легкою вдачею і хорошим характером. Такі дівчата
доброзичливі і позитивні (tattoofresh.ru). Гортензія символізує скромність,
щирість, надію, мужність і відданість. Багато народів вірять, що гортензія
здатна відганяти хвороби і нещастя.
Гортензія зазвичай зацвітає навесні з цієї причини символізують
пасхальне святкування (zna4enie.ru). Ханакотоба, японська мова квітів,
своїм корінням сягає в глибину історії, коли багато людей не вміли читати
і писати і за допомогою квітів вони могли передавати один одному
послання. І тепер своєрідна мова не забута, тому японці можуть
використовувати його в різних аспектах свого життя.
Гортензія — є у японців квітковим символом нерішучості, а також
символізує гордість (japan-his.ru). Батьківщиною квітки вважається
Японія, де вручення букета «японських троянд» вважають демонстрацією
щирих намірів і серцевим побажанням всіх благ. Проте в європейській
традиції це рослина набула протилежного значення і стало знаком
холодності і байдужості.
Японська легенда про квітки свідчить, що одного разу імператор цієї
країни завинив перед коханою та її сім’єю, в якості вибачень та
примирення він надіслав букет гортензій. Тому асоціюють гортензію з
сердечністю, щирими почуттями, які проявляються в любій ситуації
незалежно радість чи смуток. Але не всі порівнюють гортензію зі
скромністю та надією. На вікторіанській мові квітів гортензія символізує
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холодність, байдужість. Деякі говорять, що гортензія символізує
хизування та марнославство. Дані порівняння зумовлюються масовістю
квітів зібраних у великі суцвіття.
Витонченість та краса гортензій є незаперечними (bookflowers.ru).
Легенда есть, история такая…
Сидела девушка у озера, мечтая,
Касалась пальцами воды и улыбалась
И красотою тихой наслаждалась.
Вдруг в озере возникло отражение…
И взгляд наверх: в глазах стоит волнение…
Напротив юноша стоял красивый очень,
И сердце отпускать его не хочет…
Летели дни, любовь их расцветала,
Надёжно было с ним, защитой стал он…
Питалась их любовью постоянно,
Как корень дерева, к воде такой желанный.
А принц сравнил её с голубкой белоснежной,
Что в сердце залетела …Образ нежный!
Туда попала и навеки там осталась,
Но впереди разлука ожидалась.
Тяжёлым было это расставанье,
Ей надо возвращаться в край свой дальний…
Прощались нежно, слёз и не скрывали,
На месте слёз – кусты вдруг вырастали.
Красивый куст разросся, белоснежный,
Сравним с любовью: сильный, очень нежный…
Гортензией назвали дуболистной,
И по сей день растёт! Заметный, очень чистый…
Ушенина Наталья (vdohnovenie2.ru)
Ще менше людей здогадуються про містичні таланти дивної квітки.
Виявляється, посаджений на присадибній ділянці, кущ допоможе
знайти внутрішню гармонію та впоратися з гріховними думками і
почуттями. Він утримає від неправедних вчинків, приборкати ревнощі та
гординю.
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Гортензія здатна навчити свого господаря, як знайти золоту середину
між надмірно практичним ставленням у житті і надмірною мрійливістю.
Прагматиків ця рослина «підніме над землею», змусивши побачити в
житті містичну сторону. Людям, схильним до витання в хмарах, квітка
допоможе знайти більш тверезий погляд на реальність.
Незважаючи на численні позитивні якості, у квітки є і негативні: у
багатьох культурах гортензія символізує любовні страждання і
нерозділені почуття. Тому, якщо ви не хочете залишок життя провести на
самоті, то не вирощуйте її на своєму підвіконні.
Висновки. Використання видового і сортового різноманіття в
етнокультурних традиціях різних країн і народів говорить про великий
потенціал, як в минулому, так і теперешній час, що визначає культурну
ідентичність цивилізованих народів.
Сучасні досягнення селекціонерів та отримання рослин Hydrangea L.
з зміною декоративних якостей протягом вегетативного сезону
підкреслює не розкритий потенціал рослини в майбутньому.
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УДК 582
Смерека в ботанічній номенклатурі
Володимир М. Грабовий
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань,
Черкаської обл., Україна, 20300, E-mail: ndp.sofievka@gmail.com
Мета. В українській ботанічній термінології велике значення мають
народні назви рослин. Це назви культурних і дикоростучих, їстівних,
сільськогосподарських і декоративних дерев та кущів, тощо. В сучасній
українській мові слово «смерека» є цілком нормативним, літературним і
належить до активної лексики, воно широко вживається у творах багатьох
наших письменників. Також багато дослідників почали вживати його як
біологічний термін (Біологічний словник. К., 1974; Російсько-український
словник ботанічної термінології і номенклатури. К., 1962 та ін.
термінологічні словники і підручники). Нині ботанічна наука переважно
користується міжнародною (латинською) термінологією, хоча в
розмовному лексиконі часто вживаються народні назви, які залишаються
неповторними в кожному етнічному соціумі. Саме такі флористичні
найменування викликають особливий інтерес для дослідників, оскільки
тісно пов’язані з культурою, звичаями, традиціями народу та містять
інформацію, цінну для багатьох дисциплін як гуманітарного, так і
природничого спрямування. З’ясовування правомірності та доцільності
використання назви «сермека», щодо означення певного роду хвойних
рослин є без сумніву актуальним.
Матеріали і методи. Використано загальноприйняті методи
аналітичного дослідження.
Результати та обговорення. У словниках української мови різного
часу слово «смерека» трапляється зрідка, оскільки дослідники вважали
його місцевим діалектом. Зараз існує кілька теорій щодо походження
слова «смерека». «Смерека», відома майже в усіх слов'янських мовах, і
має праслов’янське коріння. У давньо руській мові зустрічається слово
«смьрчь», що означає кедр, у церковно слов’янській «смрьчь» — яловець.
В українській мові «смерекою» переважно називають ялину звичайну
(Picea abies (L.) H.Karst.), у сучасній російській мові смерека означає
ялицю білу, у чеській мові слово smreka — ялиця, а smrk — ялина. Усі ці
слова належать до тих, що вважаються дослідниками-етимологами
70

словами неясного походження. Існуючі порівняння з вірменською назвою
mair «кедр, сосна», з литовською smarsas «жир, мазь», а також із
російською смердеть на думку О.М. Трубачова (1967), не зовсім
правильно, хоча хвойні рослини і мають певний аромат, вчений
висловлює припущення, що згадані слова виявляють більшу близькість
форми з іншими словами (smerk) і значеннями («хвойне дерево»,
«ялина», «ялиця», «яловець») з Іранськими словами «srva», «srma». Сюди
належить перський «sarv» — кипарис, або «sarv і siyah» — ялівець.
У гуцульських говірках хвойні дерева іменують єличі або яличі,
однак більш поширеним є номен «смерека» (варіанти смереч'и, шмерка)
як загальна назва хвойних дерев, зокрема сосни і ялини. Зафіксовано
також лексеми, що містять семи-характеристики: смеречищ'и – величезна
смерека, смерічка – мала смерека або ялинка, верш'икан'и – найвища
смерека, гаджуґа (гачуґа) – молода смерека або ялина, бабоя – дуже груба
смерека, лутайка – висока струнка смерека або ялина, а також жереп,
джарап, джареп, джерепій на позначення гірської карликової сосни і
кидрина, кєдра – кедрової сосни.
«Лексикон латинський» Є. Славинецького та А. КорецькогоСатановського (XVII ст.) дає переклад латинського Рісеа «смрєчиє
дрєво».
Малорусько-німецький
словник
Є. Желехівського
та
С. Недільського перекладає слово смерека німецьким fichte (ялина);
Словник української мови, за ред. Б. Грінченка (1928), як найповніше і
найкраще дожовтневе українське лексикографічне видання, пояснює
смерек, смерека російським «пихта».
У художній літературі письменники завжди підкреслюють характерні
особливості цього дерева — його висоту, могутність і, разом з тим,
ніжність, струнку поставу.
У науковій та фаховій літературі слово «смерека» вживається і як
назва деревини, матеріалу: «Для виготовлення опор повітряної
високовольтної лінії застосовують сосну, модрину, смереку і дуб». У
монографії М.М. Лаврук (2005), описуючи природу українських Карпат
вказує на смерекові ліси, а також, що етнічним будівельним матеріалом
гуцулів були смеркові зруби. Окремі наукові монографії, що
характеризують типологію лісу теж сьогодні мають у своєму складі таку
типологію як смерековий ліс, де ялина європейська (Picea abies) під
етнофітологічною назвою «смерека» визначається як основна
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лісоутворювальна порода. Так, скажімо у підручнику «Типологія лісів
Українських Карпат» (Герушинський, 1996) — «Смерека є головною
типоутворювальною породою Українських Карпат. Це типово
мезотрофна порода, найбільш широко розповсюджена у сугрудах. В
екстремальних умовах фрагментарно формує чистосмерекові бори, а
оптимальної продуктивності досягає в грудах. У деревостанах смерекової
групи типів лісу багато деревних порід, які виступають у їх складі і є
характерною домішкою: бук, ялиця, кедр, вільхи сіра і зелена, сосна
звичайна і сосна гірська».
Висновки. Отже, назва «смерека» відповідає означенню будь якого
стрункого високого хвойного дерева (ялини, ялиці, кедра, сосни, ялівцю,
тощо). Вживання назви «смерека» в науковій у лісівничій і біологічній
літературі інколи призводить до невизначеності, які саме види хвойних
порід приймають участь у формуванні насаджень. Звичайно, що в
лісівничій практиці України смерековими лісами прийнято називати ліси
сформовані ялиною європейською (Picea abies), однак інколи науковці так
називають і ялицеві ліси. Тому, за використання слова «смерека», як
біологічного чи лісівничого терміну варто вживати уточнення, яка ж саме
порода мається на увазі (ялина, ялиця, ялівець, тощо). Для художньої
української мови слово «смерека» є нормативним і може
використовуватися у будь якому літературному творі, з українською
культурою, природними компонентами чи етносом.
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Этноботанические особенности кыргызов и других народов
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Цель.
Исследования
проведены
с
целью
сравнительно
проанализировать этноботанические особенности кыргызов и других
народов, которых они придерживались и придерживаются для сохранения
этнических традиций на протяжении веков.
Этноботаника — наука, исследующая взаимодействия людей с
растениями. Основная задача этноботаники — узнать, как растения
используются и воспринимаются в человеческих сообществах, включая
растения для пищи, медицины, предсказаний, косметики, окрашивания
тканей, для строительства, в качестве инструментов, денег, одежды,
ритуалов и т. п., и какова роль растений в социальной жизни.
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Термин «этноботаника» не использовался до 1895, когда
американский ботаник Джон Уильям Харшбергер впервые употребил его,
но история этноботаники значительно древнее.
Одним из первых исследователей этой проблемы был немецкий врач,
работавший в Сараеве в конце XIX столетия, Леопольд Глуек. Он изучил
перспективу использования растений в традиционной медицине. Его
работу по традиционному медицинскому использованию растений можно
считать первой современной работой по этноботанике.
С обретением независимости Кыргызстан вошел в ряды
развивающихся стран. Какого бы уровня цивилизации не достиг
Кыргызстан, в кыргызской экономике всегда будут такие традиционные
отрасли, как скотоводство, земледелие, садоводство и др. В любых
условиях кыргызское государство должно разумно использовать водные
ресурсы и природные богатства. Кыргызскому государству в процессе
глобализации необходимо сохранить свою целостность и мы должны
использовать в разных отраслях лучшие традиции и обычаи, переданные
нам от наших предков.
Этноботаника занимается вопросами конкретной роли растений в
жизни этноса; например, какова роль острых специй в культуре Кавказа,
или же роль марихуаны в становлении сенойской (сонной) культуры
индейцев Северной Америки, а также о культурной роли растений в
жизни этноса; например, мотив библейского яблока присутствует почти в
мифологии всех народов, или же негласным символом России считается
береза, Канады — клен, Шотландии — вереск и т.д. [13].
Материалы и методы. Мир традиционных знаний отражает
национальные особенности того или иного народа. У истоков
традиционных знаний кыргызского народа стоят произведения устного
народного творчества, эпосы и народные сказки. Изучение и
использование методов народной медицины, прикладного искусства,
приготовления, хранения, перевозки еды и др. Каждая нация, с развитием
науки и техники, должна сохранить свое лицо, это требование времени.
Именно эти подходы и были использованы нами.
Результаты и обсуждение. В разных странах проводятся научные
исследования для того, чтобы найти новые лекарства. В последнее время,
в связи с рыночной экономикой, возрос интерес к лекарственным
растениям (диким и культурным). Как показывает история человечества,
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человек стал пользоваться лекарственными растениями с древних времен.
Примером этому может послужить Древний Египет, где было
использовано множество лекарственных растений.
Но такие примеры не могут дать точной информации о том, когда
возникла фитотерапия. Возникает вопрос, с какого времени люди стали
пользоваться лекарственными растениями при лечении от различных
болезней.
Записи о лекарственных растениях встречаются в письменных
памятниках шумеров, живших 6000 лет назад до н.э. на территории Азии
(нынешнего Ирака).
Из многих источников известно, что при помощи лекарственных
растений начали лечиться примерно 3000 лет назад в Древней Ассирии,
Египте, Индии, Китае, начинается с нового времени – в Иране, Греции, со
средневековья – в арабских странах, Средней Азии, Грузии, Армении,
Европе.
Кыргызский народ также использовал лекарственные растения с
древних времен. Об этом нет письменных источников, но целебные
свойства различных трав передавались из уст в уста, от поколения к
поколению. Лекарственными растениями, еще до появления человека,
лечились животные. К примеру, целебные свойства левзея, растущего в
Сибири и названного “корнем жизни” охотники заметили во время охоты
на оленя, уставшее животное легко поднималось по горе и убегало от
охотников после того, как наестся ветвей и корней левзея.
Исследования ученых показали, что корни левзея обладают свойством
укреплять организм.
Ботанические знания сибирских татар в целом почти не изучались.
Краткий обзор источников по этой теме приведён в работе Н. С. Драчёва
[2]. Единственное специальное изучение медицинской этноботаники
провела Г. И. Зинатуллина [3] в Вагайском, Нижнетавдинском,
Тобольском, Тюменском, Ялуторовском и Ярковском районах Тюменской
области. Проводится сравнение народной медицины до и после
исламизации региона, института знахарства, традиционные представления
тоболо-иртышской группы сибирских татар о средствах и способах
лечения болезней.
Вертикальная структура мира сибирских татар, предполагающая
наличие Середины, Верха и Низа, выражается в образе Мирового Древа
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[5]. Мировое Древо оказывалось в центре пересечения горизонтальных
направлений. При этом крона дерева и всё, что вокруг неё, считалась
Верхом, а его корни и всё, находящееся на их уровне, — Низом. При этом
ствол дерева, человек и важные для него животные оказывались в
Середине. Аналогом Мирового Древа в представлениях тюрков обычно
выступали берёза или тополь, иногда лиственница. У сибирских татар
существовало поверье, что вокруг этих деревьев обитают добрые духи,
содействующие удачной охоте, избавлению от болезней. Отсюда на
ветках почитаемых деревьев оставляли кусочки разноцветных тканей,
монеты и т. д. Ф.Т. Валеев [1] считает, что это обусловлено соседством с
обскими ханты и манси, и отмечает, что почитание деревьев у заболотных
татар сохранилось почти до середины XX в. Почитание дерева как общее
явление связано также и с представлениями о дереве жизни, как
вместилище души рода. Поэтому у всех групп татар есть обычай сажать
деревья у изголовья могил [11].
По некоторым данным, у татар на Тоболе-Иртышев XIX в. было
поверье, что крупные деревья там раньше не росли и пришли с русскими
(Ф.С. Корандей, 2012, pers. comm.). В основном почитали одиноко
растущие или выделяющиеся своими особенностями (высота,
искривление и т. д.) деревья. Томские татары поклонялись в праздники (в
том числе мусульманские) священному дереву, к которому был прибит
идол, принося туда угощение, играли около него свадьбы, совершали
жертвоприношения. Есть данные о священных деревьях и в других местах
обитания сибирских татар [10]. Почитание деревьев сохранилось и у
тоболо-иртышской группы сибирских татар. Например, целитель из
д. Епанчина восстанавливает свои силы, когда чувствует в этом
необходимость, обходя вокруг пихты или находясь рядом с ней, считая её
своим священным деревом [3]. Некоторые деревья (рябина,
можжевельник) считаются татарами обладающими магической силой. До
сих пор в качестве оберегов используются ветки можжевельника [8].
Особо почитается татарами берёза, которая у алтайских тюрков была
шаманским деревом. У татар берёза считается кладбищенским деревом, её
ветви отождествляются со слезами, многие татарские кладбища засажены
берёзами. Среди тюменско-туринских татар есть поверье, что нельзя
сажать берёзу во дворе дома, так как она может принести несчастье семье
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[3]. Но в татарских народных песнях образ берёзы (каен) несёт активный
положительный смысл [9].
В татарских народных песнях, также широко используются образы
ивы (тал) (основу которого составляют качества стройности и гибкости,
сравниваемые с таковыми среди людей) и цветок (гол) (разных цветов –
полевых, садовых, комнатных, цветков яблони и т. п. в качестве
ассоциаций с душевными состояниями человека – расцвет, увядание и т.
п.) [9]. В песнях также упоминаются леса, деревья, кусты, травы, листья,
цветки, ягоды и другие плоды. Растения, встречающиеся редко или
завезённые из других мест, называют обычно по-русски, преобладают же
местные диалектные названия.
Несмотря на значительные потери информации в индустриальный
период, сибирские татары до сих пор владеют обширным объёмом
утилитарных знаний о природе. Им известно около 50 видов растений,
лекарственные свойства которых до сих пор используются. Это обычно те
растения, которые растут возле жилья или неподалёку от населённого
пункта, где живут татары: берёза, осина, калина, малина, крапива и т. д.
[4].
Растения, используемые при приготовлении, хранении, перевозке еды.
Предки кыргызов использовали отдельные растения в качестве еды.
Кыргызский народ использовал растения в тех местах, где они
произрастали, к числу таких растений можно отнести: ревень, дикий лук,
горец и др. Также готовясь к зиме кыргызы засушивали дикие растения и
их плоды, например, урюк, сливу. Прежде чем сушить, плоды
обрабатывали кипящей водой в казане, потом ставили сушить на
камышах. Использовали и другую технику, клали порциями в тонкий
платок, завязывали узелком и в таком виде вешали сушить, при этих
методах сохранялись вкусовые качества сухофруктов.
При кочевом образе жизни кыргызов немаловажное значение имело
хранение еды, и при этом применяли также разные способы. Например,
чтобы не испортить мясо кыргызы использовали веточки арчи
(можжевельник), послойно поверхность мяса обкладывали этими
веточками, а потом клали в куржуны. В некоторых случаях поверхность
сухофруктов прикрывали листьями мяты, чтобы избежать червивости при
их хранении.
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Традиционной отраслью сельского хозяйства западно-сибирских
татар было собирательство и его специфическая отрасль: шишкование
кедра (кысык сугу). Добывали их, ударяя по кедру деревянным молотом на
длинной рукояти (кысык баш). Дома шишки лущили при помощи двух
деревянных пластин и очищали от чешуи и сора на плоском ящике из
коры. Этот промысел не был постоянным, т. к. урожай орехов бывал раз в
несколько лет [12].
Кыргызский народ использовал растения и при хранении различных
вещей, например при хранении шерстяных вещей, верхней одежды (тон,
ичик), головных уборов (тебетей, калпак) собирали побеги полыни или
мяты и листья грецкого ореха. При изготовлении ковров из войлока
применялась кипяченная вода с отваром полыни, так как полынь
сохраняет войлок от моли.
Среди татар были развиты промыслы, связанные с обработкой и
использованием дерева: пилка досок, плотницкое и столярное дело,
добыча дёгтя (тусмае) и смолы (сумала). Для татар Тюменского округа
лесная промышленность – заготовка и продажа строевого и дровяного
леса - была важнейшим аспектом природопользования [6]. У татар
заболотной и тевризской групп изредка крыши покрывали камышом
(кцшер) с глиной, а также несколькими пластами берёсты (тцс тцбе). Под
проёмом двери и под подоконником укладывали берёсту. Берёсту также
использовали для кровли летних шалашей из жердей. Саму кровлю делали
из тальника (сардал), хвороста и сена. Беднейшие жилища были сложены
из дёрна [7].
Заключение.
Сегодня
этноботаника
требует
от
учёного
разносторонних знаний и навыков: знание законов ботаники и умение в
определении растений, сборе и их сохранении; понимание местных
культурных реалий.
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Тополя (Populus L.) в етнокультурних традиціях і звичаях українців
Любов П. Іщук1, Галина П. Іщук2
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Мета. Символіка — це візитна картка країни. Кожна країна має свої
символи — державні і народні. Народні символи — це те, що найбільше
любить і шанує народ. Називаючи народний символ, можна дізнатися, про
яку країну йде мова. Уявлення про всю культуру українців можуть дати
концепти, які представляють найосновніші уявлення етносу. Завдяки
наявним у структурі концептів образним, поняттєвим і символічним
значенням фітоніми здатні розповісти про етнічні традиції і звичаї
українців. До рослин-фітонімів власне української символіки належать
верба, калина, тополя, яблуня, тоді як до загальнослов’янських
світоглядних традицій — береза, дуб, сосна явір тощо. Третім ключовим
флористичним концептом української ментальності виступає тополя
(Енциклопедія українознавства, 2000; Енциклопедія українознавства,
1955-2003; Енциклопедичний словник символів, 2015).
Історія культури видів роду тополя (Populus L.) сягає глибокої
давними. Першими ще в дохристиянські часи почали культивувати
місцеві види роду Populus, які росли у заплавах річок, зокрема, P. nigra L.,
P. alba L. та їх гібриди, а за межами заплав — P. tremula. Українці здавна
вивчали корисні властивості тополь і застосовували їх у побуті. Метою
наших досліджень було проаналізувати використання тополь у побуті,
словесно-поетичній творчості та обрядах і звичаях українців.
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Матеріали і методи. Таксономічний склад автохтонних видів роду
Populus вивчали за працями М.І. Анненкова (Анненков, 1859), Г.І. Редька
(1976). Народні назви тополь аналізували за словником О. Кобіва (Кобів,
2004). Використання тополь у етнокультурній спадщині українців
аналізували за Енциклопедичним словником символів культури України
(2015), енциклопедіями українознавства (1955–2003; 2000) та
Енциклопедичним словником символів (2015).
Результати та обговорення. Слово «тополя» в усіх слов’янських
мовах має однаковий корінь: таполя (білоруською), топола (болгарською,
македонською та сербською). Такий факт значної подібності свідчить про
давність та важливість використання тополі людиною.
А давні греки вважали, що тополя благотворно впливає на
самопочуття і настрій людини. Тому висаджували їх поблизу житла та
обсаджували ними місця, де відбувалися багатолюдні народні збори. Ще з
легкої руки вченого Карла Ліннея за цим деревом і закріпилася наукова
назва «популюс», що грецькою мовою означає «народна»
(Енциклопедичний словник символів, 2015).
На древність застосування рослин роду Populus також вказують
згадки про них у біблійних легендах. У багатьох християнських народів
рослини роду Populus вважаються святими. Так в країнах Середньої Азії,
Близького Сходу і Південної Європи існує традиція висаджувати рослини
роду Populus у день народження сина або дочки. Ще в 1920 р.
французький дослідник К. Сібілла з метою популяризації видів роду
Populus написав про них практичний посібник з агротехніки «Тополь —
подарок Вашим детям и облегчение Вашей старости» (Старова, 1980;
Ищук, 2015).
Вперше на території Росії ботанічні описи P. nigra, P. alba, P. tremula
і Р. suaveolens Fisch. були зроблені І.Г. Гмеліним у 1747 р. у праці «Флора
Сибири». Агротехніка вирощування видів роду Populus висвітлена у 1766
р. у роботі лісівника Ф.Г. Фокеля «Описание естественного состояния
растущих в северных Российских странах лесов с различными
примечаниями и наставлениями как оные разводить» В Італії практичний
посібник з вирощування тополь з’явився у 1767 р. (Редько, 1976; Старова,
1980).
Нова хвиля інтродукції американських видів роду Populus у XVII ст.
пов’язана з відкриттям Америки, звідки масово почали завозити нові для
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Старого Світу види. Під час колоніального періоду (1607–1775 рр.) до
Європи завезли Р. × canadensis Moench. і три її різновиди — ssp.
monilifera, var. missouriensis і var. angulala. Ці різновидиі гібридизувались з
європейським P. nigra і дали початок європейсько-американським
гібридам, які характеризувались інтенсивнішою швидкістю росту і вищою
продуктивністю порівняно з батьківськими формами. У Франції та Італії
гібриди Populus швидко акліматизувались і витіснили з культури місцеві
види P. nigra і P. alba. Цей процес у Європі триває і дотепер і в деяких
країнах (Угорщині, Словаччині, Великобританії, Бельгії, Швеції) набув
загрозливого стану, оскільки там майже не залишилось «чистих» видових
тополь P. nigra і P. alba (Harvey-Brown, et al., 2017).
У Росії захоплення гібридами в ХІХ столітті майже не спостерігалося,
тут все ще відкривали нові види. Флористичні дослідження на території
Центральної України тісно пов'язані з Уманським училищем рільництва і
садівництва. У 1863–1875 рр. його директором був відомий ботанік
М.І. Анненков (1859), автор першого україномовного ботанічного
словника. Працюючи в Умані, вчений продовжував збирати матеріал для
перевидання словника, що й було здійснено в 1876 і 1878 рр. У словнику,
крім російських, містилися також латинські, французькі, німецькі,
англійські та українські назви рослин; наводилися дані про застосування
рослин в народній медицині, техніці, побуті. Зокрема в цьому словнику
М.І. Анненков (1859) згадує декілька видів роду Populus: P. alba,
P. basamifera, P. dilatata Ait., P. diversifolia Schrenk., P. nigra, P. pruinosa
Schrenk. і P. tremula.
В Україні впродовж тривалої історії культури рослин роду Populus
збереглось чимало народних назв (табл. 1). Як бачимо, види роду Populus,
які інтродуковані порівняно недавно і не набули широкого представлення
у насадженнях, не мають народних назв, або мають їх дуже мало.
Широкої популярності в Україні набула культура P. italica (Du Roi)
Moench. з пірамідальною кроною, яка часто згадується у літературі під
синонімами тополя італійська, ломбардська, українська, тополя райна,
райдерево. Її здавна інтродукували в країнах Східної Азії, Південної
Європи і північної Африки.
Широкого застосування на Близькому Сході і в Середній Азії набули
пірамідальні форми тополі Болле і тополі алжирської (Старова, 1980,
Ищук, 2015).
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Латинські, українські наукові і народні назви Populus (Кобів, 2004)
Назва виду
латинська
P. alba.

українська
наукова
тополя біла

P. basamifera
L.
P. bolleana
Lauce
P. × canadensis
Moench.
P. candidans
Aiton.
P. × canescens
(Aiton) Sm.
P. deltoidеs
Marshall.
P. italica
(Duroi)
Moench.
[=P. nigra L.
cv. ‘Italica’]
P. laurifolia
Ledeb.
P. nigra L.

тополя
бальзамиста
тополя
самаркандська
тополя
канадська
тополя сива

P. nigra L.
cv. ‘Italica’ (P.
pyramidalis
Rozier.)
P. simonii
Carriere
P. suaveolens
Fischer.
P. tremula L.

тополя
пірамідальна
або раїна

українська народна
тополя абруд, тополя осика, тополя розложиста, безчесне
дерево, білиця, білокорка, білолистка, білополя, бук,
восіка, вусіка біла, коноваля, осина, осокір, осокор,
осокора, папля, плоп, сипика, сокі(о)р, сокорина, теліпан,
топіль, тополя, тополя білолиста, тополя золотиста,
тополя серебриста, тополя сребриста, тополя сріблиста,
тополя срібна, тополя срібнолиста, тополь, туполя,
ябронд, ябруд, ябрядь, явір.
тополя бальзамічна, тополя пахуча, верба золота
тополя Болле
тополя канадійська
-

тополя сірувата

гостополь, осина чорна

тополя
трикутнолиста
тополя
пірамідальна

тополя дельтолиста, тополя канадська

тополя
лавролиста
осокір

-

тополя
китайська
тополя
запашна
осика

раїна, тополя італійська, тополя італіянська

сокора, тополя креслата, тополя скорина, тополя чорна,
госика, осика, осикора, осина, осокор, осокора,
осокорина, осокорь, папля, сікора, сокір, сокіра, сокор,
сокорина, сорока, соскір, тополя, тополя груба, тополя
кріслата, толполь, туполя, цокорина, ясакар, ясєко(а)р,
ясокі(о)р
тополя волоська, тополя островерха, тополя широколиста,
легін(ь), лімба, осокор, сокора, тополина, тополя, тополя
висока, тополя струнка, тополя тонковерха, тополь,
тремполя, туполя, яві(о)р, ясокор.
тополя Симона
тагамашок, тополя сибірська
тополя трепетна, безчесне дерево, бересток, вітла, восика,
восока, всика, вусика, госика, госина, гусика, гушка,
осана, осєчка, осина, осинка, осинове дерево, осичина,
осичник, осока, осокір, осокор, сипика, сікора, сокір,
тополя, трепет, трепета, трепетина, трепетліка, трепітка,
трепота, трясучка, шипіка.
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В українському етносі тополя — це символ дівочої краси, а також
жіночого й дівочого суму, їх самотності. Тополя край дороги символізує
образ жінки або дівчини, котрі чекають своєї долі або свого судженого...
Вона струнка і красива від ранньої молодості до зрілих літ. Уособлює
тонку натуру, чутливу до впливу років та оточення: як з роками на тополі
з'являється все більше засохлих гілок, так і людину з літами «обсідають»
усе нові й нові проблеми — до невирішених старих додаються болючі
нові, які вимагають вирішення. Так само, як тополя не любить рости одна,
в основному, ми бачимо ряд тополь або хоча б декілька їх, так і людина не
може жити самостійно: їй потрібна підтримка або хоча б присутність її
рідних, друзів, знайомих (Енциклопедія українознавства, 2000).
Існує легенда про тремтяче листя на тополі чи осиці, яка каже, що під
тополею лихий колисав на своїх колінах Іуду-немовля, майбутнього
Христового зрадника. Тому й листя тремтіло від присутності нечистого і
непрошеного гостя і від цього ж гілля тополине потягнулося вгору, до
неба, втікаючи від «чортової колискової».
З тих пір вважають, що тополя здатна забирати з людей негативну
енергію і очищати повітря від злих духів та всього шкідливого й
нечестивого. Тополя дієва проти лихого. Хрестики з неї вважаються
амулетами проти нечистої сили. Прикріплюють кусочок цього дерева
також у кімнаті над одвірком, щоб закрити чортові вхід. Виготовлений з
тополі клин міцно утримує вампіра у гробі (Енциклопедичний словник
символів, 2015).
В українській літературі і народній творчості тополя як дерево
містить велику кількість образних і символічних значень, які часто
поєднуються і експлікуються в одному текстовому фрагменті. Тополі
широко представлені у ландшафтах України, і наявність їх в описі
говорить про національну приналежність пейзажу. У таких контекстах
концепт тополя містить максимальну частину поняттєвого значення і
мінімум символічного забарвлення.
Тополя здавна стала ключовим концептом української культури, але
не символізує Україну, а лише уособлює українське, те, що належить
Україні. Вона широко оспівується в поезії і прозі українських поетів та
письменників, як сучасності, так і минулого. Тополя з означенням «біла»
зумовлене забарвленням стовбура та нижньої сторони листків., а з
означенням «суха» уособлює смерть. У мовно-поетичній картині світу
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рослини використовують для зображення зміни пори року. Тополя
зазвичай виступає символом весни, відродження життя, але іноді
вживається і під час опису осені. Для концепту тополя символічне
значення «весна» вживається досить рідко в українському поетичному
дискурсі ІІ половини ХІХ ст. Також у структурі концепту тополя є
символічне значення «вічність». Природа здається вічною порівняно зі
створеними людиною штучними предметами побуту, але разом з тим
несучасною, старою. Використовується концепт тополя і для підкреслення
аномальності сучасної цивілізації, відірваної від природи, штучної. У
поетичних концептах тополя набуває значення «жалю» через втрату
справжнього, істинного, що змінилось новими квазіцінностями. Для
концепту тополя характерна відсутність чітких меж між символічними
значеннями, які іноді поєднуються і експлікуються разом у одному
віршовому фрагменті (Енциклопедія українознавства, 1955–2003).
Концепт тополя містить символи — абстрактні поняття, зокрема, це
дерево уособлює стрункість і висоту, що веде до символізації рис
зовнішнього вигляду. Ще на ранньому етапі формування етноконцепту
тополя символізувала значення «дівчини», яке формувалось на основі
схожості зовнішнього вигляду — стрункості. Але і в сучасному мовному
дискурсі часто тополя використовується з епітетом «струнка», наприклад,
вислови — «струнка як тополя», «дівчина як тополя». Останнє символічне
значення «дівчина» тепер трапляється рідко. Власне символ «Дівчина»
може доповнюватись сумом і тоді тополя уособлює сумну дівчину.
У давнину рубання тополі як і калини символізувало заручення і
одруження юнки, але тепер цей елемент втратив своє семантичне
значення. Тополя також уособлює матір або сумну матір, значення
останнього може трансформуватись у символ «вдова». На основі схожості
зовнішнього вигляду тополі зі свічкою відбувається метонімічний
перенос. Символічного значення набуває і тополиний пух, який уособлює
розсіяність, розвіяність по світу. (Енциклопедія українознавства, 1955–
2003).
Тополя як один з український народних символів, оспівана в ряді
художніх творів, народних казках та бувальщинах, зокрема, у творах
Т.Г. Шевченка, а у народних піснях є символом дівчини, часто дівчинисироти. У фольклорних творах Т.Г. Шевченко описує тяжку жіночу долю і
перетворення дівчини на тополю. Цей образ також увійшов до складу
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концепту тополя, але вже у ХХ ст. набув переосмислення — це не лише
шлях втечі дівчини від горя, а й просто бажаний, хоча і не здійсненний
вихід із надзвичайно важкої для людських сил ситуації. Зазвичай
використовують цей образ поети-в’язні, невизнані і заборонені поети
радянського періоду.
Висновки. Таким чином, концепт тополя відграє вагому роль в
українські літературній мові і народній творчості, звичаях і обрядах, де він
має образне та символічне значення. У концепту тополя відсутня
диференціація між символічними значеннями і в одному творі можуть
поєднуватися символи, які взаємодоповнюють і збагачують картину світу.
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УДК 634.1/7:582.526(477)
Айва обыкновенная (Cydonia oblonga Mill.) в этнических, научных
и практических аспектах
Светлана В. Клименко
Национальный ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины, г. Киев,
Украина, 01014, E-mail: cornusklymenko@gmail.com

Цель. Проанализировать литературные научные и научнопопулярные издания по истории, интродукции, географическому
распространению, культивированию айвы обыкновенной, значению и
использованию в официнальной и народной медицине как плодового
пищевого, лекарственного и декоративного растения.
Материалы и методы. Использованы методы поиска и
информационно-аналитического обзора литературных данных и их
обобщение.
Для изложения результатов собственных материалов использованы
общепринятые полевые и лабораторные методы экспериментальных
биологических исследований коллекционно-селекционного фонда айвы
обыкновенной Национального ботанического сада (НБС) НАН Украины.
Результаты и обсуждение. В отличие от культурных яблони и
груши, имеющих сложное междувидовое происхождение, культура айвы
основана на монотипном роде Cydonia Mill., состоящем из айвы
удлиненной — Cydonia oblonga Mill. Ее и до сих пор называют также
айвой обыкновенной согласно с синонимическим названием Cydonia
vulgaris Pers. Айва пренадлежит к семейству Розовых — Rosaceae Juss
(Mosyakin, 1999).
В Украине культура известна под тюрским названием айва, на
румынском — гута, на немецком, пришедшем через польский и
старочешский языки — пигва, что свидетельствует о разных путях
попадания айвы в наши края.
Латинское
название
айвы
трансформировалось
через
древнеславянский язык в украинское название — гдуля (дуля) (таблица).
Несмотря на дефицит видового разнообразия, в результате
многовековой селекции отобрано (выведено) несколько сотен сортов
айвы, в том числе съедобных в свежем виде.
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Швейцарский ботаник Декандоль (1827), ссылаясь на сведения
древних историков и китайские летописи, утверждает, что айва
культивируется более 4 тыс. лет. На помпейских фресках, которые, по
мнению ученых, символизируют самые любимые растения, наряду с
гранатом, персиком, миртом, кизилом, миндалем изображена айва.
Таблица
Название айвы на языках стран мира
Страна
Название
Страна
Название
хейва
комши
Азербайдж.
Грузия
quince
membrillo
Англия, США
Испания
серкевил
айуа
Армения
Казахстан
бех, бей
пигва
Афганистан
Польша
дюля
marmelo
Болгария
Португалия
биршалма
dunja
Венгрия
Сербия
kwitte
дула
Германия
Словакия
kwee
айва
Голландия
Турция
кидони
айва
Греция
Украина
Почему айву называют по-турецки? Дело в том, что в наших краях
раньше айва не росла, и украинцы познакомились с ней благодаря плодам,
которые привозили из Турции или Крыма.
Латинское название айвы Cydonia, как предполагают, произошло от
города Кидон (Cydon) на острове Крит, где ее широко культивировали
уже в первом тысячелетии до нашей эры (Кордон, 1953).
Мозаика пола бани Хирбат оль Мефер (706 год нашей эры)
изображает крупное дерево айвы.
В 1330 году арабский путешественник Ибн-Баттута на пути из
Марокко в Индию посетил Иран. Описывая город Исфахан и его сады, он
упоминает о плодах «удивительной сладости и размеров» — айве
(Шредер, 1994).
В средние века Карл Великий предписывал размножать и сажать айву
по всей Франции. В XV веке в Англии печеную айву можно было
попробовать на банкетах.
С незапамятных времен растёт она в некоторых районах Закавказья и
Средней Азии. В Талышских горах в Азербайджане можно увидеть рядом
с реликтовым железным деревом дикорастущую айву. Местные жители
называют ее — хайва или хейва (Кордон, 1953).
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Айва в древние времена в Греции и Риме считалась символом любви
и плодородия и была посвящена Афродите (Венере). Греки называли
плоды айвы «золотым яблоком» и посвящали их богине любви Афродите.
А, может быть, именно айва была тем самым яблоком, которое
оспаривали друг у друга три великие богини. Об этом повествует легенда.
Боги праздновали свадьбу. Одна лишь Эрида, богиня раздора не
принимала в ней участие. Одиноко бродила она возле пещеры,
придумывая месть богам, не позвавшим ее на праздник. Наконец,
придумала. Невидимой появилась она на свадьбе и бросила золотое
яблоко с подписью – «прекраснейшей».
Три богини — Гера, Афина и Афродита — протянули руки к яблоку.
Это был первый в истории конкурс красоты. Каждая считала себя самой
красивой, ни одна не хотела отдать яблоко другой. Дорого стоил этот
спор. Он привел к Троянской войне и гибели Трои. Так свидетельствует о
«яблоке раздора» известная греческая легенда, повествующая о том, что
«яблоко раздора», которое вручил Парис прекраснейшей из трех богинь,
было ничем иным, как ароматным плодом айвы: в местах, где
происходили эти события, ни культурных, ни дикорастущих яблонь тогда
просто не было.
К грекам айва попала из Ирана и Кавказа — своей родины. Потом с
золотым яблоком познакомились римляне. Интересна историческая
деталь: в Англию и Германию айва попала не из теплой Италии, а из
Украины. Как сообщает В.И. Даль (1870), раньше в Украине «яблоко»,
которое едят только печеным или вареным, называли «квит» от
украинского слова «квіти». Украинцев, наверное, поразил огромный
цветок айвы. По-немецки айва — «Квитте». А в Украину айва пришла
через Крым с Кавказа (там она растет в диком виде), а восточный путь –в
Среднюю Азию был, вероятно, наиболее древним и начинался не от
Кавказа, а от северного Ирана (Клименко, 2011).
Использование плодов айвы. Основное назначение плодов —
переработка. Они — ценное сырье для консервной и кондитерской
промышленности, отличаются высокими технологическими качествами.
Айва — признанное сырье для получения желирующих продуктов.
Интересно, что слово «мармелад» происходит от португальского названия
айвы «мармело». Некоторые сорта айвы, обладающие сильным ароматом
и сладкой мякотью, потребляют свежими, а большинство — в печеном,
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вареном и переработанном виде (Клименко, 1993). Из плодов готовят
высококачественные варенье, компоты, мармелады, желе, цукаты, соки,
сиропы, наливки и т.д.
Свежесобранные плоды имеют включения каменистых клеток и
вяжущий вкус в связи с высоким содержанием пектиновых и дубильных
веществ. В процессе хранения в плодах происходит естественное
раздревеснение клеточных оболочек, и они становятся слаже, нежнее,
приобретают приятный аромат. В прохладном помещении плоды могут
храниться до весны.
Рецептов приготовления разных продуктов из айвы очень много,
особенно в румынской, болгарской, среднеазиатской кухнях. В Средней
Азии печеную и вареную айву подают к мясным блюдам.
Я вижу осень, праздничность столов,
Плод солнца спелый, золотой над ними,
И на узорном блюде – дымный плов
С айвой, чей привкус нежен и наивен.
Очень популярны мясные пловы с айвой, яхния, паштеты, омлеты,
шарлотки, пироги, пастила (китоноаге); вкусная айва панированная,
глазированная, запеченная в духовке.
Плоды и все изделия из айвы имеют исключительно приятный
специфический пряный аромат, обусловленный наличием в кожице
энантово-этилового и пеларгоново-этилового эфиров. В Чехии и
Словакии, где айвы очень много, женщины используют плоды для
ароматизации комнат и белья, которые пропитываются тонким приятным
ароматом. Достаточно положить один единственный плод, чтобы аромат
распространился по всей квартире.
Представление о том, что кожица айвы — несъедобная часть плодов,
ошибочно; определение содержания витамина С, катехинов, таннидов,
красителей показало, что она вместе с подкожным слоем содержит
повышенное количество этих веществ, в связи с чем плоды теперь
используются для переработки с кожицей, что снижает расходы сырья на
20%, исключает затраты труда, связанные с очисткой плодов, а в
результате повышается качество продукции (Фрайман, 1976).
Айва как лекарственное растение. С незапамятных времен айву
обыкновенную широко используют в народной медицине. С лечебной
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целью применяют плоды, листья, побеги, кору и семена айвы (Шерер,
1994).
Плоды айвы содержат углеводы, витамины А, С, В1, В2, Р, дубильные
вещества, эфирные масла, ароматические и серосодержащие соединения,
тритерпеноиды, стероиды, жирные кислоты (пальметиновую, олеиновую,
линолевую и др.). Плоды — хороший источник витаминов, аминокислот,
микроэлементов — меди, марганца, цинка, кобальта — химических
веществ, жизненно важных для организма, необходимых в очень
небольших количествах. Особенно много в свежих плодах железа и
витамина С. Вот почему айва очень полезна людям, страдающим
нарушением минерального обмена веществ (Петрова и др., 1976).
Листья айвы содержат углеводы, смолы, алкалоиды, витамины С, К,
фенолкарбоновые кислоты, катехины, дубильные вещества, флавоноиды,
лейкоантоцианы, липиды (Шарова, 1960).
В семенах найдены слизь, гликозид амигдалин, белковые вещества,
сахара и жирное масло (Марх, 1964).
Препараты айвы обладают обволакивающим, общеукрепляющим,
диуретическим, противоязвенным, вяжущим и антибактериальным
действием. В Швейцарии семена признаны официнальным лекарственным
средством. Слизь из семян используют для лечения ожогов и ран.
Плоды айвы содержат 0,360–1,853 г/100 г органических кислот, таких,
как яблочная, лимонная, фумаровая, хлорогеновая, винная, хинная,
щавелевая, глюконовая, малеиновая, кофейная, орто- и паракумаровая
(Формазюк, 2003). В условиях Киева содержание органических кислот в
плодах невысокое и составляет в среднем 0,25–0,53%, в отдельные годы
количество их может увеличиваться у некоторых сортов до 0,75–0,80%
(Клименко, 2011).
В листьях айвы идентифицировано 36 жирных и органических кислот
(Джан, 2012). Наиболее высокое содержание сахаров отмечено в
Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Азербайджане. В условиях Киева
содержание сахаров составляет от 6,0 до 11% (Клименко, 2011).
Пектины (1,75–3,51 г/100 г) обеспечивают желирующие свойства при
переработке плодов. Благодаря пектиновым веществам в свежих плодах
хорошо сохраняются аскорбиновая кислота и катехины.
Народные целители используют плоды айвы при лечении
бронхиальной астмы, анемии, сахарного диабета, хронических гастритов,
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как мочегонное средство при сердечных и почечных отеках, пиелитах,
хронических нефрозах, как желчегонное, при простудных заболеваниях.
Пектиновые вещества, которых в плодах айвы содержится больше,
чем в плодах других растений, обволакивают стенки желудка и
кишечника, адсорбируют ядовитые химические соединения, связывают
радиоактивные изотопы, а также возбудителей болезней и гнилостные
микробы, и их токсины и содействуют выведению их из организма.
Именно поэтому препараты из айвы оказывают лечебное действие при
инфекционных колитах и микробных интоксикациях (Формазюк, 2003).
В условиях Киева содержание пектиновых веществ в плодах айвы
составляет — от 0,22 до 1,31% (Клименко, 2011), в условиях Молдовы
0,67–0,85%. Такое же свойство, как пектины, имеют некоторые
полифенолы — флавонолы, антоцианы, которые содержатся в плодах и
листьях айвы.
Свежими и сухими цветками лечат трахому. Сырой сок айвы
улучшает функциональную деятельность селезенки, лечит водянку,
судороги мышц ног.
Есть патенты на целый ряд медицинских препаратов, в состав
которых входят семена айвы, семенные камеры, опушенная кожица,
цветки, молодые листья и т.д.
Природный ареал айвы. В дикорастущем состоянии айва занимает
небольшой ареал и встречается на Кавказе, в Иране и Средней Азии
(Гросгейм, 1945; Кордон, 1953).
Айва — диплоид, 2п = 34. Растет в виде кустарника или небольшого
дерева высотой 1,5–5,0 м.
Айва введена в культуру с древних времен. Первоначально созданный
сортимент на родине дикой айвы при введении в культуру в других
регионах явился исходным материалом в образовании вторичных центров
формообразования. Древнейшие из них: в Северной Азии — Узбекистан,
Таджикистан, Афганистан, в Передней Азии, Турция, Армения, в странах
Средиземноморья — Греция, Италия, Болгария, Румыния, Албания,
Хорватия, Сербия; в центре — Северный Кавказ, Молдавия, Крым,
Нижнее Поволжье (Кордон, 1963; Лобачев, 1981).
В этих очагах в процессе длительного размножения в разнообразных
природных условиях, за счет мутационной изменчивости и рекомбинаций
при естественном опылении сформировались разнообразные экотипы
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айвы. Из них было отобрано много ценных эколого-географических групп
сортов, отличающихся комплексом биологических и хозяйственно ценных
признаков. К настоящему времени во многих странах есть большое
разнообразие одичавших форм, — ценный исходный материал для
селекции (Витковский, 2003).
Культигенный ареал. Айву культивируют почти во всех странах
земного шара в зонах умеренного, теплого и субтропического климата.
Известная с давних времен айва, к сожалению, не всегда достойно
оценивалась. Нынче в одних странах она играет важную роль в
экономике, в других — рассчитана на удовлетворение домашних нужд.
Промышленные насаждения айвы в Украине сосредоточены в южных
областях и составляют не более 1–2 % от площадей всех плодовых
насаждений. Однако ни один приусадебный участок не обходится без
айвы, ее любят в Крыму и южных областях — Одесской, Николаевской,
Херсонской, Запорожской, распространена она на Буковине и в
Закарпатье (Клименко, 1993).
Айва — листопадное деревце или кустарник без колючек, высотой до
2,5–3,0 м, с шириной кроны до 4–5 м (Флора, 2001). Цветки одиночные,
крупные — 4–5 см в диаметре. Плоды по форме яблоковидные и
грушевидные, покрыты густым светлым войлочным налетом и имеют пять
семенных камер. Основная окраска кожицы у зрелых плодов зеленоватожелтая или чаще всего лимонно-желтая и золотисто желтая. Мякоть
плодов желтая и твердая, имеет сладкий терпко-вяжущий вкус и
каменистое образования (возле сердечка). Семена похожи на семена
яблони, но в отличие от них склеены слизью. Плодоносит айва ежегодно и
обильно. (Bailey, 1947).
Среди семечковых культур айва отличается скороплодностью. Начало
плодоношения у многих сортов наблюдается с 3–5 лет. На 3–4 год
плодоношения эти сорта дают высокие урожаи.
Отличительной биологической особенностью айвы является
образование плодовых почек на однолетнем приросте, особенностью
цветения и плодоношения айвы является развитие весной из цветковой
почки не соцветия, а короткого облиственного генеративного побега,
заканчивающегося одиночным цветком, а позднее — плодом.
Формирование только одного цветка создает более экономное
расходование пластических веществ и исключает возможную перегрузку
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избыточной завязью, поэтому у айвы в отличие от яблони и груши не
бывает периодичности плодоношения.
Наиболее продуктивными являются побеги длиной 15–40 см. Самый
высокий урожай айва дает в 7–25-летнем возрасте.
Цветковые почки формируются поздно и уходят в зиму без видимых
отличий от вегетативных. Айва зацветает позже других плодовых
растений при среднесуточной температуре воздуха 17–18 оС, когда уже
минует опасность весенних заморозков. Продолжительность цветения
составляет 8–14 дней.
Плоды айвы созревают поздно, в сентябре-октябре, они очень
востребованы перерабатывающей промышленностью, так как к этому
времени созревание и использование практически всех плодовых растений
уже заканчивается. Позднее созревание плодов айвы, как и разнообразие
их формы отразил в своем стихотворении крымский поэт В. Орлов:
Румянится яблоко, груша поспела,
Поспеть на деревьях айва не успела;
То грушей, то яблоком думала стать
И некогда было айве поспевать…
Свежесобранные плоды имеют включения каменистых клеток и
вяжущий вкус в связи с высоким содержанием пектиновых и дубильных
веществ. В процессе хранения в плодах происходит естественное
раздревеснение клеточных оболочек, и они становятся слаще, нежнее,
приобретают приятный аромат. В прохладном помещении плоды могут
храниться до весны.
При хорошей агротехнике айва начинает плодоносить на 3–4-й год
после посадки, живет до 70 лет. В благоприятных условиях одно дерево
айвы дает ежегодно в зависимости от возраста 30–150 кг плодов.
Айва имеет большое значение в расширении карликовой культуры
груши. По словам И.В. Мичурина, айва «...лучший, непревзойденный»
подвой для груши и широко используется для создания пальметтных
садов. Карликовые деревья груши вступают в плодоношение на 3–4-й год
после посадки в сад, дают красивые плоды, высокие урожаи и имеют
небольшие размеры (Масюкова, 1957).
Удается карликовая груша, привитая на айву, на участках с высоким
стоянием вод и даже с некоторым засолением почвы. Наиболее высокую
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продуктивность груша на айве проявляет обычно на плодородных и
пойменных землях, при постоянном орошении.
Сады
из
низкорослых
деревьев
позволяют
повысить
производительственность труда при уходе за деревьями и съеме плодов.
Сложнее обстоит дело с карликовыми подвоями для груши. В
любительском садоводстве в качестве слаборослых подвоев используют
айву, боярышник, иргу, рябину обыкновенную, аронию. Но широкое
распространение
получили
только
несколько
форм
айвы,
размножающихся вегетативно.
Айва как декоративное растение. Дерево айвы очень декоративно в
период цветения и плодоношения. Цветки айвы, напоминающие
тончайший китайский фарфор, достигают 7 см в диаметре.
У крупных бело-розовых цветков айвы очень нежный приятный
аромат. Автору приходилось видеть сплошные заросли айвы во время
цветения вдоль водоемов на Кавказе. Это — необыкновенное зрелище! Не
зря узбекский поэт Хамид Гулям посвятил айве такие строки:
Цветет айва, зажженная весной,
Огнем, чье пламя радостно и чисто,
Цветет, смущая дерзкой белизной
И соловья, и пчел, и души чьи-то.
Цветет айва позже других плодовых культур — в середине, конце
мая. Нектар цветков прозрачный, с легким приятным ароматом, благодаря
чему айва ценится как медоносное растение.
В Армении из лепестков айвы готовят национальные салаты. Много
азербайджанских песен и танцев называют именами любимых растений,
среди них и «айвагюли» — цветок айвы. Много видов растений по
религиозным мотивам считались священными. Чаще всего такая честь
отдавалась айве, боярышнику, шелковице, тису, платану. Высаживали их
возле дворцов и мечетей, на перекрестках караванных дорог, возле
колодцев. Отдельные многовековые экземпляры сохранились и до сих пор
(Габриелян-Бекетовская, 1957).
Декоративна айва и осенью, когда компактные, красивые деревья
склоняются под тяжестью ароматных золотисто-желтых, оранжевых
плодов, которые обильно покрывают ветви нарядных деревьев с темнозеленой листвой.
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Айва обыкновенная — пыле- и газоустойчивое растение, хорошо
переносит городские условия произрастания, стрижку, формовочную
обрезку. Устойчивость к пыли и газу обусловлено особенностями
морфологического строения ее органов, затрудняющими проникновение
газов внутрь растительных тканей: листья и плоды, имеют войлочное
опушение.
Используется айва для аллейных посадок, создания куртин в садах и
парках (особенно широко используют с этой целью ее в Закарпатье).
Перспективы использования. Открываются новые перспективы —
использование айвы в гибридизации с яблоней для решения одной из
самых трудных проблем создания форм и сортов с одно- и двух
цветковыми соцветиями с целью ликвидации периодичности
плодоношения яблони (у яблони в соцветии образуется несколько
цветков, а у айвы цветки одиночные). Такие гибриды уже получены в
Болгарии и у нас в Украине. Желтовато-зеленые с красными точечками
плоды унаследовали вкус яблок и утонченный аромат айвы, а главное —
ее способность не цвести зря.
Создание новых форм плодовых семечковых растений, имеющих
признаки двух родов — Айва и Яблоня — имеет большое селекционное
значение.
В свое время Лютер Бербанк писал о том, что гибрид между айвой и
яблоней или между айвой и грушей «мог бы дать плод исключительно
интересный и с наиболее привлекательными возможностями», а сами
опыты могут оказаться замечательными по своим возможным результатам
и поучительны с научной точки зрения (Бербанк, 1955; Руденко, 1978).
Реальный метод создания новых культур – отдалённая гибридизация.
«Для плодовых и ягодных культур, — писал академик Н.И. Вавилов, —
несомненно, гибридизация видов и даже родов является исключительно
перспективным путем создания новых форм» (Вавилов, 1959).
Граница выращивания айвы значительно продвинулась на север.
Выведены новые сорта, которые выдерживают морозы до -35...-37°С.
Ежегодное обильное плодоношение айвы в северных районах вызывает
удивление у тех, кто привык видеть ее только на юге. Но факт остается
фактом: чудесные золотисто-желтые, оранжевые, душистые плоды
обильно покрывают ветви красивых деревьев с темно-зелеными листьями.
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В Национальном ботаническом саду, в Киеве, выведены сорта,
которые вполне адаптировались на севере Украины. Показательными
были условия зимы 2005–2006 гг. Даже после такой критической зимы,
когда не плодоносили персики, абрикосы, сливы, айва обильно
плодоносила (Клименко, 2011).
В Украине айва районирована в Крымской, Одесской, Закарпатской,
Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой областях.
Сорта айвы. В Украине выращиваются сорта Никитского
ботанического сада — Отличница, Селена, Мир, Успех, Крымская
ароматная. Эти сорта рекомендованы для южных областей, хотя с успехом
выращиваются и в более северных областях. В Крыму распространены
также сорта Берецкий, Чемпион, Анжерская, Изобильная (Ершов, 1974).
В северных областях Украины культивируются сорта селекции
Национального ботанического сада — Дарунок онуку, Студентка, Мария,
Академическая, № 18 Кащенко. Айвовые насаждения частично состоят
также из местных сортов-популяций и отдельных форм, история которых
связана с далекими временами, когда айву привозили из южных регионов,
часто размножали семенами и отбирали лучшие формы из поколения в
поколение, что способствовало выведению зимостойких форм (Клименко,
1976).
Характеризуя айву как ценное плодовое растение для консервной,
кондитерской, пищевой промышленности, мы уверены в том, что в
будущем она займет подобающее ей место среди плодовых растений.
Оценивая айву как перспективную культуру, известный
американский ученый Лютер Бербанк писал: «...какие бы не
потребовались шаги для дальнейшего улучшения айвы, не может
возникнуть сомнения в том, что у этого плодового растения очень
большое будущее» (Бербанк, 1955).
Выводы. На основании анализа литературных данных сделан вывод о
древней культуре айвы обыкновенной в Евразии и широком
распространении в культуре во всем мире. Об этом свидетельствуют
легенды, повествования и народные обычаи, связанные с широким
использованием айвы как ценного плодового, лекарственного и
декоративного растения.
Результаты
многолетних
исследований
биоэкологических
особенностей айвы, ее адаптационного потенциала позволили обосновать
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положения о возможности успешного культивирования во всех регионах
Украины, включая северные области Полесья и Лесостепи, благодаря
сортам селекции Национального ботанического сада, пять из которых
включены в Государственный Реестр сортов растений Украины.
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УДК 528.711.74:631.526.4:[712.253:58](477-25)
Представники роду Chaenomeles spp. — цінні плодові, лікарські,
декоративні рослини
Світлана В. Клименко
Національний ботанічний сад ім. М. М. Гришка НАН України, м. Київ,
Україна, 01014, E-mail: cornusklymenko@gmail.com
Мета.
Висвітлити
результати
інтродукційних
досліджень
Chaenomeles spp. у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка
(НБС), створення колекційного генофонду і селекції нових сортів.
Проаналізувати багаторічні дані досліджень біоекологічних особливостей,
біохімічних властивостей, способів розмноження і прийомів
культивування хеномелесу. Висвітлити перспективи використання
Chaenomeles spp. як плодової, лікарської і декоративної рослини.
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Рід Хеномелес (Chaenomeles Lindl.) належить до родини Розових
(Rosaceae Juss.). В роді Хеномелес небагато видів, єдиної думки щодо
систематики немає. Але за останніми даними, найбільш прийнятна
класифікація, за якою до цього роду належать три природні види —
хеномелес японський (Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach),
х. катайський (Ch. cathayensis (Hemsl.) С.K.Schneid.), х. прекрасний
(Ch. speciosa (Sweet) Nakai) і чотири гібридні групи — хеномелес
прегарний (Ch. × superba (Frahm) Rehder), х. Кларка (Ch. × clarkiana
C.Weber), х. Вільморена (Ch. × vilmoriniana C.Weber), х. каліфорнійський
(Ch. × californica W.Clark ex C.Weber) (Weber, 1964). Ch. japonica (ендемік
Японії) — із Центральної и Південної Японії — росте на висоті 1000–2100
м, на схилах, берегах річок і озер, Ch. speciosa и Ch. cathayensis —
походять із центральної Азії, в основному із Китаю (припускають, що
центр походження — провінції Юньнань та Тібет), однак їх точне
географічне походження і екологія ще повністю не відомі (Weber, 1964;
Bartish et al., 1999).
Вперше на хеномелес, як на плодову рослину, звернув увагу академік
М. Ф. Кащенко, почавши вирощувати його у заснованому ним
акліматизаційному саду у Києві у 1914 р. Він включив хеномелес до числа
найцікавіших мало розповсюджених рослин з метою використання його у
різних галузях народного господарства, але селекційної роботи з ним
проведено не було. В подальшому цей генофонд послужив основою для
створення великого колекційного фонду відділу акліматизації плодових
рослин Національного ботанічного саду ім. М. М. Гришка НАН України
(НБС) (Клименко, 2017). Його було поповнено матеріалом з Литви, Латвії,
Росії, Узбекистану, Казахстану, Бєларусі. У 80-х роках минулого століття
розпочато роботу з селекції хеномелесу у Донецькому філіалі Інституту
садівництва.
З найдавніших часів хеномелес використовували як декоративну
рослину. У 1796 р. його було інтродуковано до Англії, він досить швидко
розповсюдився в садах і парках Франції, Голландії, Німеччини. Цікаво, що
у Північній Америці хеномелес з’явився майже на 100 років пізніше — у
1874 році. Нині хеномелес широко розповсюджений у культурі практично
на всіх континентах — по всій Європі, Східній Азії, в США, Австралії,
Африці (Rumpunen, 2002).
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В Європі довгий час плоди хеномелесу вважалися непридатними для
їжі. Але дослідження різних установ, господарств, дослідних станцій,
спрямованих на вивчення хеномелесу, як плодової рослини — джерела
сировини для кондитерської та консервної промисловостей, показало, що
плоди хеномелесу є багатим джерелом вітамінів, кислот, пектинів і т. ін.
Вперше комплексне вивчення плодів хеномелесу було проведено в
Уманському сільськогосподарському політехнікумі у 30-ті роки минулого
століття. У 1937 р. на дослідній станції Спиртотресту в Немєшаєво під
Києвом було закладено плантацію хеномелесу площею 2 га, з якої перед
Великою Вітчизняною війною було одержано урожай.
Плоди хеномелесу, що мають сильний, приємний аромат і містять
велику кількість біологічно активних речовин, виявилися прекрасною
сировиною для лікерного виробництва, виноробства і кондитерської
промисловості. Хеномелес — хороше джерело для отримання яблучної та
лимонної кислоти, а також є цінним для виготовлення охолоджуючих
напоїв, екстрактів, які довго зберігаються, для покращення смакових
якостей та якості виробів із фруктів, цінна сировина для промислової
переробки (Lesinska, 1986; Клименко, 1985, 2005; Джан и др., 2013).
У східній медицині (Китай, Корея, Японія, В’єтнам) плоди
хеномелесу з давніх часів використовуються для лікування артриту,
дизентерії, диспепсії, лихоманки, холери. Антимікробна активність проти
Eschirichia coli підтверджена в експерименті вченими Тайваньського
університету. Підтверджені гепатопротекторна активність листя (Джан,
2011; Джан и др., 2011), протизапальні та антиноцицептивні властивості
(Chen and Wei, 2003; Wang et al., 2005). В азійських аптеках можна
зустріти лікарські препарати на основі екстрактів квіток, плодів та
насіння, які застосовуються при гіпертонії і атеросклерозі (Lesinska, 1986).
Матеріали і методи. Об’єкти дослідження — рослини 3 видів і різні
сорти хеномелесу світової і власної селекції колекційного фонду відділу
акліматизації плодових рослин НБС. Методи досліджень — польові,
лабораторні, описово-морфологічні, біохімічні, статистичні. Створення
вихідного матеріалу для добору та вирішення завдань покращання
сортименту здійснювали двома методами — штучною гібридизацією і
посівом насіння від вільного запилення. Використано методи аналітичної
та синтетичної селекції.
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Результати та обговорення. Селекційна робота з хеномелесом у
Національному ботанічному саду проводиться упродовж понад 50 років.
Колекційний фонд хеномелеса НБС відзначається великим
різноманітніттям. Колекція хеномелеса у відділі представлена кількома
видами, зокрема, Ch. japonica, Ch. speciosa, Ch. superba, Ch. cathayensis та
численними гібридними формами — плодовими і декоративними. Головні
завдання, за якими проведено селекційну роботу для введення хеномелеса
у промислову культуру: урожайність — виділені форми дають 5−8 кг з
куща, а в окремі роки — до 10 кг; крупноплідність — відселектовані
форми мають масу плодів 60−98 г, максимальна маса окремих плодів
складає 150−180 г. Необхідна подальша робота на зменшення величини
насінної камери та кількості насіння в ній, на збільшення товщини
мезокарпію, що сприятиме підвищенню виходу плодової м’якоті до
88−90%. Цінними господарськими ознаками є компактність куща,
неоколюченість пагонів, легкий відрив плодів та інші ознаки, що
обов’язково включаються в селекційну програму. Однією з найцінніших
ознак селекційної програми є біохімічний склад плодів (Клименко,
Недвига, 1989, 1999; Меженский, 1989; Клименко и др., 2017).
Вперше в Україні до Реєстру сортів занесено хеномелес, 4 сорти —
селекції Національного ботанічного саду: Вітамінний, Караваєвський,
Помаранчевий та Цитриновий. Вони характеризуються досить крупними
плодами — від 70 до 100 г, ароматними, красиво забарвленими, з високим
виходом плодового м’якуша — 90–95%, і значним вмістом біологічно
активних речовин.
В останні роки відібрано ще багато форм-сортів, що
характеризуються цінними господарськими і біологічними ознаками:
сорти Амфора, Вишуканий Світлани, Люсин, Святковий, Чудовий Ольги,
Ян — перспективні як декоративні і плодові. Генофонд кизилу НБС нині
великий, і потенційні можливості селекції широкі.
Рослини різних видів хеномелеса — це листопадні чи
напіввічнозелені дерева і кущі заввишки 1–6 м з колючками на пагонах чи
без них, з почерговими темно-зеленими, щільними, блискучими листками,
крупними прилистками.
Квітки крупні, яскраві — від білих, світло-рожевих, темно-рожевих
до шарлахово-червоних, рубінових, бордових, поодинокі чи по 2–6 в
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китицях, часто — лише тичинкові. Тичинок — 20–50, стовпчиків — 5,
зрослих біля основи.
Плоди хеномелеса — яблука різної форми: конічна, грушоподібна,
короткогрушоподібна,
овальноокругла,
короткошаровидна,
широкогрушевидна, циліндрична, округла. Найдрібніші плоди у
Ch. japonica, яблукоподібної форми, від 4 см в діаметрі, масою до 50 г. У
Ch. cathayensis найкрупніші плоди, яйцеподібні, до 15 см довжиною, 8 см
діаметром, масою до 180 г, іноді до 600 г. Плоди Ch. speciosa різні за
разміром і формою, довжиною 4–7 см, 3–6 см діаметром, маса — до 140 г
(Weber, 1963).
Насіння коричневе, верхівка загострена, основа заокруглена, довжина
насінини — 6‒8 мм, ширина — 4‒5 мм. Зародок крупний (Клименко,
Недвига, 1999).
Часто важко визначити належність рослин хеномелесу до певного
виду. Видову їх належність досить чітко можна визначити за
морфологічними ознаками. У багатьох квіткових рослин для визначення,
як правило, використовують будову квітки, у хеномелесу для цього
найбільш придатні листки. У хеномелесу японського вони оберненояйцеподібні, з городчастим зазубренням, у х. прекрасного і катайського —
еліптичні, ланцетні з пильчастим зазубренням. Листки у х. японського
голі, у Ch. speciosa листки опушені зі зворотнього боку, і цілком густо
опушені — у Ch. сathayensis. Листки у Ch. japonica світло- або жовтозелені, а у Ch. speciosa і Ch. cathayensis — темно-зелені.
Поверхня плоду може бути гладенькою і бугристою. Для плодів х.
японського і гібридів з його участю характерною є липка масляниста
шкірка, а для х. прекрасного і катайського — суха.
Кількісні характеристики зокрема, х. японського свідчать про
надзвичайно велику внутрішньовидову мінливість і велику можливість
аналітичної і синтетичної селекції (таблиця).
Хеномелес добре розмножується насінням, яке потребує нетривалої
стратифікації упродовж 50‒60 діб за температури від 0 до +50С. Добре
вдаються підзимі посіви. Насіння має високу схожість — до 80‒90%
(Недвига, Клименко, 1999).
Сортові якості рослин зберігаються за вегетативного розмноженння:
щепленням, живцюванням, відсадками. Як підщепу використовують
зазвичай грушу, глід, горобину, айву. Краще за всіх як підщепа, є айва.
103

Сіянці хеномелеса для підщепи краще не використовувати, оскільки вони
утворюють багато порості (Клименко, Недвига, 1989, 1999; Клименко и
др., 2004).
Таблиця
Помологічна характеристика плодів видів і сортів
Chaenomeles Lindl. селекції НБС НАН України

Плоди
Сорт

маса, г

висота,
мм

діаметр,
мм

Насіння
маса
к-сть в 1
1000 шт,
плоді, шт
г

Ch. japonica
Акліматсадівський 67,3±17,1 56,4±4,6 47,3±4,9 41,6±15,5 41,5±0,4
Вітамінний
98,1±3,6 6,2±0,6
6,0±0,1
65,0±3,1 47,7±0,5
Караваєвський
73,7±4,1 5,2±1,1
5,3±0,9
64,8±9,1 47,1±0,7
Помаранчевий
64,5±1,8 4,8±0,8
5,0±0,4
76,8±4,9 39,6±0,7
Цитриновий
72,1±3,3 5,9±0,1
5,1±0,8
71,4±6,1 55,6±0,5
Альоша
82,1±19,0 54,7±1,9 53,8±1,7 109,6±12,9 44,3±0,9
Ch. superba
Амфора
36,5±7,4 59,0±4,5 39,6±4,2 55,8±15,2 19,6±0,5
Ch. speciosa
Святковий
33,3±4,4 38,9±2,7 38,2±1,9 23,7±6,0 20,1±0,6
Ch. japonica х Ch. speciosa
Ян
28,7±2,2 37,6±1,6 38,0±1,3 57,5±11,5 21,3±0,8
Вегетація хеномелесу в умовах Києва починається в першій декаді
квітня. У другій декаді квітня розгортаються листки, з’являються бутони.
Задовго до початку цвітіння яскраві бутони суцільно вкривають пагони,
що надає рослинам декоративного вигляду. Бутони розкриваються
поступово протягом 4–10 днів, від початку до масового цвітіння
проходить 6–10 днів. У рослин хеномелесу спостерігається полігамія.
Функціонально жіночі квітки зі стерильними тичинками утворюються у
хеномелесу частіше, ніж функціонально чоловічі (Клименко, Недвига,
1999).
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Цвітіння триває довго — 25–30 днів — з кінця квітня до кінця травня,
на час закінчення цвітіння рослини яскраво-зелені листки повністю
сформовані, а молоді пагони набувають червонуватого забарвлення.
Стиглі плоди хеномелесу міцно тримаються на пагонах, і для їх
збирання необхідні значні зусилля, хоча протягом періоду достигання
частина їх може опадати, решта — залишатися на рослинах тривалий час,
аж до зими.
У звичайних умовах плоди зберігаються більше місяця, а у
холодильниках з температурою 0–1ºС і відносній вологості повітря 85–
90 % аж до квітня-травня.
Основні достоїнства хеномелесу — скороплідність, щорічне
плодоношення, висока урожайність, імунність до шкідників та хвороб,
придатність до механізованого вирощування, значний вміст біологічно
активних речовин.
Рослини зимостійкі, витримують зниження температури до мінус
30-33ºС, при підмерзанні пагонів рослини добре регенерують.
Посухостійкість хеномелесу висока завдяки добре розвиненій кореневій
системі, яка у кілька разів довша за надземну. Навіть у найпосушливіші
роки можна обмежитися одним поливом за вегетаційний період. У рослин
спостерігається двохярусність кореневої системи, причому в шарі ґрунту
110–150 см розміщено 50 % коріння, в шарі 11–40 см — 30 %, а в шарі
ґрунту 0–10 см коріння практично немає (Клименко, Недвига, 1999).
Хеномелес — світлолюбна рослина, в затінку ріст його
послаблюється, він слабо цвіте, погано родить. У сприятливих умовах
рослини живуть до 60–80 років, практично не пошкоджуються
шкідниками і хворобами.
Як декоративна рослина хеномелес відомий понад 400 років.
Незважаючи на високі потенційні властивості плодів, хеномелес у
багатьох країнах світу цінується насамперед як декоративна рослина.
Британські садівники включили хеномелес в число 12 найкращих
гарноквітуючих кущових рослин. Дуже декоративний хеномелес на
штамбі (Клименко, Григорьева, 2004).
В умовах Києва в плодах хеномелесу на долю сухої речовини
припадає 12,5–17,6% (Клименко, Недвига, 1999). В насінні та квітках
виявлено високий вміст амінокислот — 1627,35‒1809,93 та 1054,14‒
1135,75 мг/100 г сухої речовини, відповідно (Клименко та ін., 2016). В
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насінні виявлено 6,1–16,8 % олії. Середній показник йоду в олії — 98,
індекс кислотності 2,4. Серед цукрів превалює фруктоза — 6%, цукрів —
від 3,0 до 4,0‒4,5%. Пектинових речовин в плодах від 1,67 до 2,92 %
(Клименко, Недвига, 1989, 1999).
Лікувальні властивості плодів і листя хеномелесу визначаються,
насамперед, високим вмістом у них вітаміну С. В м’якоті плодів містяться
вітамін Р, тіамін (вітамін В1), каротиноїди (провітамін А), нікотинова
кислота, вітамін В5 або РР. В насінні містяться токоферол (вітамін Е),
жирні ненасичені кислоти (вітамін F1) (Клименко, Недвига, 1999;
Rumpunen, 2002). В плодах та листі знайдено велику кількість калію,
кальцію, магнію, фосфору, заліза, марганцю, алюмінію (Клименко,
Недвига, 1999; Комар-Темная и др., 2000). Різними дослідниками
відмічено високий вміст біологічно активних речовин в плодах
хеномелесу (Клименко, Недвига, 1999; Rumpunen, 2002). В плодах і листі
хеномелесу міститься проціанідин — 3,03‒12,55 и 7,26‒9,99 %, відповідно
(Клименко та ін., 2016).
Висновки. Колекційний фонд Chaenomeles spp. Національного
ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України є репрезентативним
генетичним банком видів для розмноження і впровадження хеномелесу як
цінної плодової, лікарської і декоративної рослини у фермерські і
аматорські насадження. Висвітлено біоекологічні особливості хеномелесу
в умовах Лісостепу України, оцінено біохімічні властивості. Щорічне
рясне плодоношення, скороплідність, високий вміст біологічно активних
речовин, тривала лежкість плодів (протягом усієї зими), прості способи
розмноження, широке розповсюдження в культурі завдяки невибагливості
і високій пластичності до умов вирощування, надзвичайно високі
декоративні якості рослин — основні характеристики хеномелеса —
перспективної плодової і декоративної рослини. Упродовж 50 років
створено генофонд видів і сортів Chaenomeles spp., 4 сорти селекції НБС
занесено до Реєстру сортів рослин України. Дібрано ще 17 перспективних
форм. Розроблено наукове обгрунтування культури хеномелесу як
плодової рослини. Завдяки вмісту біологічно активних речовин плоди є
цінною сировиною для різних видів переробки у кондитерській, лікерогорілчаній, фармацевтичній промисловостях, одержання натуральних
низькокалорійних продуктів для дитячого, дієтичного та лікувальнопрофілактичного харчування.
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УДК 398.345:58.006:581.6:635.977.582.736
Етноботанічний опис представників роду Cercis L. інтродукованих у
НДП «Софіївка» НАН України
Лариса А. Колдар, Валентина М. Оксантюк, Василь В. Кочубей
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань,
Черкаської обл, Україна, 20300, E-mail: koldar55@ukr.net
Мета. Одним із прадавніх родів рослин, який існував ще у верхньому
крейдяному періоді, є рід Cercis L., рослини якого, у довговіковому
процесі переходу в сучасні флори пройшли автохтонне переродження, що
зумовило їх достатньо широку амплітуду адаптації. Тому актуальним є
з’ясування основних віх історії розвитку вчення про рід Cercis L., його
видового складу та приведення морфологічного опису рослин даного
роду.
Матеріали і методи. За літературними даними з’ясовували історію
та походження видів роду Cercis L., (родина Fabaceae Lindl.), його
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номенклатурну приналежність, систематику, інтродукцію та перші згадки
про використання в культурі. Матеріалом для досліджень були види роду
Cercis інтродуковані в НДП «Софіївка» НАН України.
Результати та обговорення. Рід Cercis L., об’єднує групу рослин,
що є однією з прадавніх і ймовірно, що він бере свій початок від деяких
давніх палеобобових (Криштофович, 1934). Рослини, що належать до
даного роду є переважно тропічними та субтропічними, проте в процесі
еволюції вони разом з іншими видами родини Fabaceae поширилися на
північ до 40–420 північної широти.
У природних умовах види роду Cercis поширені переважно в
помірних областях північної півкулі, а використання в озелененні набули
види різного географічного походження: Південно-Східної Азії, Північної
Америки, Південної Європи.
Латинська назва Cercis походить від давньогрецького слова „kerkis”,
що в перекладі з давньогрецької мови означає ткацький човник, оскільки
плоди церцису за своєю формою дуже схожі на нього (К. Лінней, 1989).
Ботанічна назва kerkis – церцис – cercis вперше була застосована „батьком
ботаніки” Теофрастом ще в 370–285 роках до н.е. і яка стійко ввійшла в
сучасну ботанічну номенклатуру (Алексеев и др., 1989). Як рід, Cercis
вперше був визначений Турнефором у 1694 році.
Значний внесок у розвиток систематики роду вніс К. Лінней (1989),
який впродовж 1752–1754 років досліджував низку його видів і зробив
детальний опис рослин. У працях A. Rehder (1949) та G. Krüssman (1968)
дано повну характеристику кожного виду та проведено опис їх формового
різноманіття.
Рід Cercis об’єднує 7 видів листопадних, гарноквітучих дерев або
кущів родини Fabaceae, які у природі ростуть до 4–18 м заввишки, вкриті
сірувато-рожевувато-бурою тріщинуватою корою з розлогою, округлою,
або шатроподібною кроною. Крім декоративних, рослини мають
меліоративні, вітрозахисні, лікувальні властивості, відрізняються гарним
орнаментом деревини та представляють цінну харчову базу для
бджільництва.
Молекулярно-біологічні дослідження свідчать, що рід церцис
відокремився від бобових на самому початку еволюції цієї групи рослин.
Інтродукція видів роду Cercis в райони помірного клімату
розпочалася понад чотири століття тому (Рубцов, 1974). В Україну церцис
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вперше інтродуковано в 1809 році Кременецьким ботанічним садом. Це
був період появи рідкісних екзотів, розширення інтродукції декоративнодеревних та кущових рослин для паркових ансамблів та поява перших
аптекарських садів. Все це, в наш час, представляє значну історикокультурну цінність. Нині церциси набувають більш широкого
використання. Окремі види і їх декоративні форми трапляються в міських
вуличних насадженнях (Ужгород, Тернопіль, Київ та в інших містах
України), в колекціях ботанічних установ та в озелененні приватного
сектору. Це пов’язано, на нашу думку, із популяризацією даних про
багатство їх видового та формового складу, більшою обізнаностю
фахівців з їх біоекологічними властивостями та ефективними методами
розмноження. Варто вказати, що в китайській медицині, рослини роду
Cercis широко використовують у фармакологічній промисловості і з цією
метою вирощують у розсадниках, зокрема кору дерев використовують як
антисептик. Крім цього він належить до рослин які створюють харчову
базу для бджолярства та мають високі показники нектаропродуктивності.
Вага нектару виділеного 100 шт. квіток становить 0,95 мг, а кількість
цукру у нектарі — 41,5% (Губеладзе, 2006).
Велика робота з інтродукції деревно-чагарникових рослин та
збереження і збагачення їх різноманіття, проводиться у НДП «Софіївка»
НАН України, де поряд з іншими рослинами зібрано найбільшу в Україні
колекцію представників роду Cercis: C. canadensis L., C. chinensis Bunge,
C. griffithii Boiss, C. occidentalis Torr. C. siliquastrum L. та одну
декоративну форму C. siliquastrum 'Аlbida'.
C. canadensis L. — один з найбільш поширених в Україні видів, який
має широку екологічну амплітуду. Вид об’єднує дерева з шатроподібною,
округлою кроною. В умовах інтродукції, в Правобережному Лісостепу
України, досягає 3–5 м заввишки. Утворює рожево-світло-малинові квітки
зібрані в пучки інколи по 20 шт. і розташовані на всіх гілках крім
однорічних. Вид інтродуковано до Європи у 1730 році, до України — у
XIX сторіччі, а згадки про наявність його у НДП «Софіївка» датовано
1905 роком (Каталог деревьев и кустарников Уманского Царицына
сада, 1905).
C. siliquastrum L. — дерево з таємничим походженням своєї назви
(«іудине дерево»). У ботанічному світі відомий як легендарний релікт,
батьківщиною якого є Середземномор’я. Рослини цього виду були відомі
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ще в 1560 році, коли Конрад Геснер назвав його іудиним деревом. Проте,
історія та походження цієї назви рослин досить таємнича та міфічна.
Зв'язок з Ідою можливо з’явився через стручки, що висять з дерева, ніби
шибеники. Є теорія, що таку назву дерево отримало помилково після
перекладу з французької Arbre de Judée, що означає дерево з Іудеї, і
свідчить лише про те, що церцис був поширений на території цієї країни.
За переказами, після трагічної смерті Іуди Іскаріота, білі квітки дерева
змінили забарвлення на фіолетово-рожеві. Та попри міфи та легенди
Іудине дерево залишається одним із найдекоративніших весняних дерев.
Як і у сакури, на ньому з′являються листки лише в кінці періоду цвітіння.
Дереву властиве рідкісне в рослинному світі явище «кауліфлорія», коли
гілки і стовбур, вкриті суцільними рожево-фіолетовими суцвіттями
(Колдар та ін., 2018). Назва виду походить від латинського слова siliqua,
що означає «стручок». Знайдені викопні рештки дерева віком 40 млн
років. Церцис європейський єдиний з роду, що росте в Європі. Введений в
культуру з 1813 року. Перші згадки про наявність C. siliquastrum у НДП
«Софіївка» знаходимо в М.Л. Реви (1963), який зазначав, що
«систематично інтродукційні роботи у дендропарку почали
проводитися лише з 1886 р., коли відомий садівник професор
В.В. Пашкевич широко вводив у культуру нові екзотичні дерева та
кущі. В цей час у парку росли чотири 12-річних екземпляри
C. siliquastrum, які плодоносили і утворювали самосів». Нині в
колекції дендропарку вид представлений 12-річними рослинами,
які у 2019 році досягли генеративного віку і прекрасно зацвіли
бузково-рожевими квітками.
Не звичайною, декоративною формою є C. siliquastrum 'Аlbida'
одержана з Державного Нікітського ботанічного саду УААН, для якої
характерне утворення квіток з білими пелюстками. У НДП «Софіївка» ці
рослини розмножені in vitro у лабораторії мікроклонального розмноження
та у 2012 році висаджені на інтродукційній ділянці. У 2019 році вони
вперше зацвіли утворивши білопелюсткові квітки.
С. occidentalis Torr. — вид, природньо поширений лише на
північноамериканському континенті, введений в культуру у 1838 році.
Життєва форма рослин – одностовбурне дерево, або невеликий кущ
заввишки до двох метрів. Зимостійкий. Квітки яскраво-рожеві, дрібні,
зібрані в пучки по 5–6 штук і розташовані на минулорічних пагонах. До
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дендропарку «Софіївка» вид потрапив однорічними рослинами з
Ботанічного саду Ужгородського національного університету у 2013 році.
Нині це кущі заввишки до 1,5–2,0 м, які ще не досягли генеративного віку.
C. griffithii Boisser. — вид, ареал поширення якого охоплює ТяньШань, Паміро-Алай, Західний Памір. В умовах інтродукції це
високодекоративні рослини, цінність яких проявляється під час цвітіння,
коли на рослині ще до початку облиствіння з’являється маса квіток з
рожево-фіолетовими пелюстками. Крім цього поява ниркоподібних,
округлих, сизуватих листків надає дереву особливої оригінальності та
привабливості. У НДП «Софіївка» C. griffithii представлений 7-річними
рослинами одержаними від сівби насіння зібраного в ботанічному саду
Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара в
2012 році.
C. chinensis Bunge. — представник Японо-Китайської флористичної
області (гори Середньої Азії, Японія та центральна частина Китаю). У
Європі рослини цього виду з’явилися в середині ХІХ століття, завдяки
вченому, відомому ботаніку Філіпу Зібольду, яким завезено багато цінних
рослин, зокрема C. сhinensis. Введений в культуру вид ціниться за
декоративність, яка найбільше проявляється під час цвітіння коли на ще
безлистій рослині масово з’являються рожево-бузкові квітки, значно
більші за розмірами ніж у рослин інших видів роду Cercis.
Усі представники роду Cercis, які є в колекційному фонді рослин
НДП «Софіївка» є цінними декоративними рослинами і в перспективі
можуть бути використані у солітерних та групових насадженнях при
оформленні садів і парків ландшафтного типу. Високий декоративний
ефект ці рослини можуть мати на схилах, відкосах, терасах. Приємне
враження створюють вони у композиціях з рослинами Laburnum
anagyroides Medik., а також з середньо- та низькорослими, темнохвойними
видами та формами ялівців тощо. Такі композиції мають надзвичайно
декоративний ефект на стрижених газонах, рівних полянах або біля
підніжжя невеликих пагорбів і є перспективними для використання у
зеленому будівництві України.
Висновки. Рід Cercis, як один із прадавніх родів покритонасінних,
пройшов довгий шлях свого становлення. Він є представником верхнього
крейдяного періоду і належить до давніх палеобобових. До роду належать
7 видів листопадних, гарноквітучих дерев або кущів, які є цінними
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декоративними, перспективними
будівництві рослинами.
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Використання представників роду Malus Mill. у традиційній і
народній медицині
Алла В. Конопелько
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань,
Черкаської обл., Україна, 20300, E-mail: konopelko_alla@ukr.net
Мета. Необхідність всебічного вивчення впроваджених у культуру
чи перспективних рослин пояснюється насамперед можливостями та
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особливістю їх використання людиною в сферах матеріального та
духовного життя, що є предметом вивчення етноботаніки. Аналіз
історичного досвіду використання окремих рослин чи родів сприяє
науково-обґрунтованому плануванню подальших досліджень.
Досить перспективним, проте недостатньо вивченим об’єктом
етноботанічних досліджень є представники роду яблуня (Malus Mill.) —
листопадні дерева середньої величини, рідше кущі, поширені переважно в
лісових областях помірної зони Північної півкулі (Лангенфельд, 1991). Рід
належить до родини Rosaceae Juss. і нараховує близько 50 видів, найбільш
відомий з-поміж них — культигенний таксон яблуня домашня —
M. pumila Mill. (більш відомий синонім M. domestica Borkh), який об’єднує
численні сорти різного походження і зовнішнього вигляду з крупними
плодами, що мають значення насамперед у плодівництві. Дрібноплідні
форми, так звані креби (crabapples), цінуються в ландшафтному дизайні
(Опалко та ін., 2016). Напівкультурні яблуні («райки») використовують як
підщепи, запилювачі у промислових садах та у фітомеліоративних
насадженнях тощо (Конопелько, 2016).
З часу знайомства людини з яблунею минуло близько 10–15
тисячоліть, про що свідчать залишки плодів яблуні, знайдені при
розкопках найдавніших поселень (Лангенфельд, 1991, Опалко та ін.,
2012). Відтоді й розпочалась історія використання представників роду
Malus для харчування, лікування, озеленення житла та інших потреб, що
знайшло своє відображення в усіх сферах життєдіяльності суспільства.
Так, свідченням зацікавленості первісної людини яблунею можна вважати
знайдені археологами схематичні зображення плодів яблуні періоду
палеоліту-мезоліту, що рівночасно з початком зародження мистецтва та є
одним із його проявів (Лангенфельд, 1991, Reiss, 2015). Ймовірно, що
разом із початком збору плодів яблуні та інших рослин для харчування,
відбувалося відкриття їх корисних та лікувальних властивостей, на основі
цих процесів зароджувалась медицина як одна із найдавніших галузей
знань та форма суспільної практики в часи ще кам’яного віку, що було
характерне для неандертальців (Верхратський, Заблудовський, 1991,
Капранов, 1989, Бутило та ін., 2008). Ще давні легенди та міфи
підкреслювали користь плодів, їх зовнішню красу і таємничу сутність, яка
дарувала здоров’я і довголіття (Самылина, Нестерова, 2015). Так, яблуня
стала супутником людини на її історичному шляху.
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Близько тисячі років до нашої ери Гомер описав яблуневі сади
перського царя Алкиноя у сьомій пісні «Одісеї». Достовірні писемні
згадки щодо яблуні як плодової культури пов’язують з іменем
давньогрецького філософа та натураліста Теофраста (IV ст. до н. е.), який
повідомляв про яблуні «найрізноманітніших та чудових сортів» поблизу
сучасного Керчі. (Опалко та ін., 2012, Кучер, 2018) Трохи згодом
письменники Стародавнього Риму Катон (ІІ ст. до н. е.), а потім Варон,
Колумелла і Пліній Старший описують сорти яблуні та способи їх
вирощування. (Лангенфельд, 1991)
Культура яблуні на території сучасної України відноситься до часів
Київської Русі (Х ст.) і тісно пов’язана з діяльністю монастирів. За часів
правління Ярослава Мудрого були закладені відомі з літописів сади
Києво-Печерської лаври, далі згадуються інші монастирські сади —
Київського пустища, Феофанії, Голосієва тощо (Опалко та ін., 2012).
Останнім часом зростає інтерес до загальної етноботаніки, зокрема і
вивчення представників роду Malus, що простежуємо в працях різних
напрямків закордонних та вітчизняних авторів. Одним із таких
етноботанічних напрямків, який здавна привертає увагу науковців і досі
не втратив своєї популярності, є використання рослин в народній та
традиційній медицині. З огляду на фрагментарність досліджень яблуні в
етноботаніці, за мету роботи обрано вивчення особливостей використання
представників роду Malus у народній та традиційній медицині.
Матеріали і методи. Методами теоретичного аналізу, порівняння та
узагальнення досліджували доступні літературні джерела.
Результати та обговорення. Про лікувальні властивості яблуні,
зокрема її плодів та листків повідомляли ще славетні лікарі Стародавньої
Греції та Риму, зокрема Гіппократ, Гален, Діоскорид, Авл Корнелій Цельс
і багато інших, котрі застосовували плоди яблуні як дієтичний засіб, при
захворюваннях шлунково-кишкового тракту, діареї, залізодефіцитній
анемії, а листки як протизапальний, сечогінний, потогінний засіб, а також
при епідеміях (Нестерова и Самылина, 2016). Наприклад, Цельс вважав,
що яблука це — продукт, який легко засвоюється організмом, вони
допомагають при лихоманці, терпкі плоди мають охолоджуючий ефект, а
стиглі яблука та їх сік здатні лікувати запалення ясен. Плоди дикорослих
видів яблуні разом з грушами, гранатами, айвою, горобиною та
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виноградним соком входили до складу засобу, який використовували при
діареї (Цельс, 1959).
У праці Абу Алі Ібн Сіни «Канон лікарської науки» (1012–1024 рр.),
яка була основою вивчення медицини у середньовічних університетах,
цілющим властивостям плодів та листків яблуні присвячена стаття 734
«Туффах». Авіценна рекомендував використовувати литки яблуні при
гарячці, для обкурювання приміщень в період епідемії чуми (Абу Али Ибн
Сина, 1982). Як протиотруту при укусах скорпіонів він призначав засіб,
що містив в рівних частинах листки яблуні з кислими яблуками, суху
кульбабу, коріандр та інші складові (Нестерова и др., 2016). Відомий
арабський цілитель Мухаммед Хусейн (Махзан-вул Адвія) у роботі
«Скарбниця ліків» (1777 р.) зазначав, що плоди яблуні лікують серце, а
листки сечовий міхур (Нестерова, 2017).
Яблуня з давніх-давен і до сьогодні популярна в тибетській медицині,
зокрема у вигляді відварів та порошків рекомендують використовувати
плоди для покращення обміну речовин, при шлунково-кишкових та різних
інфекційних хворобах (Телятьев, 1985). На Тибеті при ускладненнях
грипу та гострих респіраторних захворювань застосовується суміш плодів
яблуні ягідної, глоду та кореневища родовика в пропорції 1:1:1, яка в
перекладі має назву «сім коштовностей». Дана суміш разом з імбиром,
корінням оману високого, кореневищем софори жовтуватої та деревиною
бузини входить до складу засобу «Нор-бу-дун-тан», який ефективний при
пневмонії. Плоди яблуні ягідної є складовою частиною «дигда-шитан» —
профілактичного засобу при токсичному ураженні печінки (лікування
алкоголізму), для підвищення імунітету та виведення жовчі, а при
додаванні кореневища шоломниці байкальської — для зниження тиску
(Кашницкий, 2016).
У народній медицині слов’янських народів знайшли своє
застосування плоди, квітки, листки представників роду Malus, рідко
застосовувались інші частини рослини. Солодкі плоди здавна
використовували для лікування запальних процесів горла («мигдаликів»),
яблучне пюре — для зміцнення шлунку і попередження блювоти (Ужегов,
2005). Протизапальна властивість яблук використовується не лише для
лікування внутрішніх органів, а й зовнішніх запальних процесів. Так,
м’якоть свіжих яблук прикладають до обморожених та обпечених ділянок
тіла, з цією ж метою рекомендують яблучний сік (Потебня, 1890). Для
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швидкого заживання тріщин та подряпин на губах, сосках грудей і руках
можна використовувати натерті яблука із жиром чи маслом як «помаду»
(франц. pomme — «яблуко»). Натерті яблука прикладають до очей для
покращення зору. Свіжим яблучним соком обробляли бородавки. Відомий
«ритуал» для лікування бородавок: розрізати яблуко ниткою навпіл,
потерти бородавки обома половинками, потім скласти половинки разом і
зв’язати тою ж ниткою, закопати в землю чи гній, коли яблуко згниє —
тоді й бородавки зникнуть (Ужегов, 2005). Запечені із цукром яблука
послаблюють кашель та «очищають грудь», а запечені з шафраном
рекомендувалось вживати тричі на день хворим на жовтяницю (Потебня,
1890). При глистових захворюваннях та дизентерії допомагали запечені в
тісті яблука кислих чи кисло-солодких сортів. Квашені яблука
рекомендували при печії (Потебня, 1890). Компот із яблук (узвар)
корисний при кашлі та хрипоті, що спричинені набряком голосових
зв'язок, також широко використовувався при підвищеній температурі тіла.
Із плодів виготовляють яблучний оцет, який народна медицина
використовує для лікування варикозного розширення вен, надмірного
потовиділення, грибкових хвороб нігтів, усіх видів ангіни, при сахарному
діабеті, при судомах. При сильному головному болі роблять інгаляції
розчином яблучного оцту і окропу 1:1 (Донецкая, 2018).
В Фармакопеях СРСР, зокрема з I по VIII випуск була стаття Fructus
Mali Recentes і стаття Extractum Ferri Pomatum (Extractum Martis Pomatum
s. Malatis Ferri) — екстракт яблучно кислого заліза. З соку найкисліших
плодів переважно дикорослих видів, в складі яких є яблучна та лимонна
кислота, отримували настій яблучно кислого заліза — Tinctura ferri pomati,
застосування якого на практиці підтверджено в Фармакопеях до VIII
випуску. Слід зауважити, що у статтях Фармакопей можна знайти не лише
інструкцію з виготовлення вище зазначених препаратів, але й опис деяких
дослідів щодо доброякісності та справжності цих засобів (Самылина,
Нестерова, 2015).
Відвар з квіток яблуні та інших плодових використовували для
купання малих дітей, щоб не було «вавок» (ран та виразок), вживали для
лікування хвороб застудного характеру, особливо тих, що
супроводжувалися кашлем (Ігнатенко, 2016, Болтарович, 1990). Відвар з
листків яблуні допомагав при кашлі. Жижою із листків яблуні та свіжовичавленим соком лікували пухлини запального характеру та прищі
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початкової стадії. Вважали, що листки, сік та луб заживляють рани та
подряпини (Ужегов, 2005). Сік з яблуні, що ще не плодоносила
використовували при хворобах шкіри, зокрема «змивали чиряк». Відваром
кореня яблуні й череди («солодким зіллям») лікували золотуху (Швидкий,
2011).
У системі традиційних медичних знань профілактика захворювань
належить до малодосліджених ділянок народної медицини. Цілий ряд
мудро підмічених профілактичних заходів окреслювався в народі як
«гріх». Гріхом вважалося їсти яблука до Спаса (19 серпня — новий стиль),
бо лише після того вони належно дозрівали, а споживання незрілих яблук
могло викликати різні кишково-шлункові розради (Болтарович, 1990). На
шкоді несмачних та нестиглих плодів наголошував ще Авіценна, він
вважав, що нестиглі яблука викликають гнилісні хвороби та гарячку (Абу
Али Ибн Сина Абу Али Ибн Сина, 1982). Яблука не рекомендували
вживати з початком родової діяльності. Так, О. О. Потебня зазначав
«…яблочной духъ родѣлницам такъ тяжолъ, что она чрез то не скоро
свободится» (Потебня, 1890). До протипоказань споживання плодів та
лікування яблуками належать надмірна секреція шлунку, загострення
хвороб шлунку та дванадцятипалої кишки (Донецкая Е., 2018).
Слід зазначити, в рецептах народної медицини найбільш широко
використовуються плоди культурних форм роду Malus передусім через
свою доступність. Приклади рецептів народної медицини із
використанням плодів, квіток та листків яблуні наведені у таблиці 1.
Цілюща дія лікарських рослин, що зумовлює їх застосування в
медичній практиці, залежить від вмісту в цих рослинах тих чи інших
хімічних речовин. З літературних джерел відомо, що плоди яблуні
домашньої містять до 12 % цукрів, органічні кислоти (яблучну, лимонну,
винну тощо), пектини, ефірну олію, барвні й дубильні речовини, каротин,
вітаміни В1, С, сполуки заліза й фосфору (Бутило та ін., 2008). Яблука —
цінне джерело калію, необхідного для підтримки кислотно-лужного балансу,
хорошої передачі нервових імпульсів і повноцінної роботи серця. Пектини
яблук захищають слизову оболонку травного тракту від шкідливих речовин,
адсорбують їх та виводять назовні, тим самим покращуючи мікрофлору
кишечника. Завдяки пектину знижується ймовірність розвитку раку товстої
кишки.
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Доведено, що вживання двох яблук в день знижує рівень холестерину
на 16%, а вживання стількох же яблук разом з маленькою або середньої
головкою цибулі і 4 чашками зеленого чаю, знижує ризик виникнення
серцевого нападу на 32%. Фітонциди яблук активні щодо збудників
дизентерії, золотистого стафілококу, вірусів грипу А. Шкірка плодів
багата на флавоноїди (Лысенко др., 2010).
Таблиця 1
Рецепти народної медицини з використанням сировини яблуні
Тромбофлебіт

Частина
рослини
Плоди

Гастрит

Квітки

Анемія

Плоди

Подагра

Плоди

Гіпертонія
(як сечогінний
засіб)

Плоди

Хвороби
печінки

Плоди

Цукровий діабет

Плоди

Простудні
захворювання
Атеросклероз

Листки

Екзема

Плоди

Назва хвороби

Плоди

Рецепт
Три яблука (сорт Антонівка) середніх розмірів залити одним
літром крутого окропу, добре укутати і настоювати в теплі 3
години. Яблука потовкти і процідити. Приймати натще по
100 грамів вранці та ввечері.
1чайну ложку сушених квіток яблуні залити однією склянкою
окропу і настояти протягом 20 хвилин. Процідити.
Отриманий настій пити протягом дня невеликими порціями.
1. Пити яблучний сік чи компот по одній склянці 3–4 рази в
день , або ж з’їдати щоденно по 3–5 яблук 2–3 рази на добу.
2. Беруть розпечений до червоного жару цвях і встромляють
його у стигле яблуко (бажано кисле чи кисло-солодке),
вимите під проточною водою. Через 2–3 хвилини навколо
утворюється темно-коричневий наліт, який містить значну
кількість окису заліза для лікування анемії.
На уражений суглоб на ніч роблять компрес із шматочків
квашених яблук. Обмотують папером, обробленим олією, та
фіксують. Повторюють протягом 2-3 тижнів до зникнення
болі та «шишок».
1. 2–3 яблука зі шкіркою заливають водою і кип’ятять 15
хвилин. Приймають по одній склянці 3 рази вдень до їжі
2. 1 столову ложку яблучної шкірки заливають однією
склянкою окропу і настоюють як чай. Приймають по
півсклянки 5–6 разів на день до їди.
2–3 яблука зі шкіркою дрібно нарізають, заливають водою і
кип’ятять 10–15 хвилин, підсолоджують і додають лимон.
П’ють відвар теплим по 2–3 склянки на день.
Приготований безпосередньо перед вживанням сік із кислих
сортів яблук, п’ють по 100 мл тричі на день перед їдою.
Сушені листки залити окропом (1:10) та настояти 15-20
хвилин. Пити теплим із цукром по 100мл через 2 години.
Свіжо вижатий яблучний сік приймати по ½ склянки 2 рази
на день за 15-20 хвилин до їди.
1 столова ложка подрібненої яблучної шкірки і 1 чайна ложка
квіток калини на 1 склянку окропу, настоювати 1 годину.
Приймати 3 рази по півсклянки перед їдою протягом місяця
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У насінні є жирна олія й глікозид амигдилін. Саме завдяки такому
складу свіжі плоди й препарати рослини використовують як кровотворні,
солевивідні, жовчогінні, проносні та протизапальні засоби й багаті на
вітаміни продукти (Бутило та ін., 2008).
Листки яблуні містять флавоноїди, до 40 мг% аскорбінової кислоти,
інші сполуки. До складу плодів яблуні лісової входять цукри, близько
1,9% органічних кислот (яблучна, лимонна, борна тощо), пектини,
флавоноїди, антоціани, ефірна олія, сполуки заліза, фосфору, вітаміни
В1,В2, В3, В5, В6, Е (Бутило та ін., 2008). Слід зазначити, що на відміну від
листя чаю, фенольні сполуки яблук не містять кофеїн та теобромін,
вживання яких не завжди є доцільним для людини (Кисличенко та ін.,
2016).
У складі яблук є протеїни Mal d1, Mal d2, Mal d3, що можуть бути
алергенами. Mal d1 — головний алерген яблука, вважається неповним
алергеном. Відомо, що у хворих із сенсибілізацією щодо пилку берези
виявлені алергічні реакції з алергеном яблука Mal d1. Проте ймовірність
таких харчових алергій дуже низька (Valеrio et al., 2015).
Етнографічні матеріали народної медицини є важливим джерелом для
виявлення нових раціональних медикаментозних методів та засобів
лікування (Болтарович, 1990). З розвитком новітніх технологій переробки
сировини, значущість рослин для медичної практики зростає, так як,
кожній рослині властивий широкий спектр лікувальної дії та своєрідний
вітамінний комплекс, лікарські препарати рослинного походження
порівняно з синтетичними спричинюють менше побічних ефектів та
алергічних реакцій, а за тривалого застосування не викликають звикання
(Бутило та ін., 2008).
Сучасні дослідження представників роду Malus в медицині
проводяться переважно закордоном і націлені на виявлення біологічноактивних речовин у плодах та листках яблуні, а також вивчення їх
фармакологічної дії. Так, доведено антидіабетичну дію екстракту листків
яблуні завдяки наявності флориздину, який є і в плодах. Проводилось
вивчення антиоксидантної та гепапротекторної дії поліфенольного
комплексу листків яблуні домашньої (Дроговоз, Николаев, 1983,
Liaudanskas et al., 2014). Проте найвища антиоксидантна та
антипроліферативна активність характерна для шкірки яблук, а сполуки,
що містяться в ній можуть значно перешкоджати розвитку раку печінки і
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клітин раку товстої кишки (Wolfe et al., 2003). З антиоксидантною
активністю тісно пов'язаний рівень холестерину в крові. Водні та спиртові
екстракти плодів були ефективні проти бактерій, що підтверджено
науковими дослідженнями (Patel et al., 2012, Lobo et al., 2018).
Протизапальний ефект лікарської сировини яблуні доведено
дослідженням впливу екстракту яблук на епітеліальні клітини шлунка
людини in vitro та слизову оболонку шлунка у щурів (Lobo et al., 2018).
Встановлено, що споживання яблук пов'язане зі зниженням ризику
розвитку астми та зниженням бронхіальної гіперчутливості через вміст
високої концентрації антиоксидантів, вітамінів, фенольної кислоти та
флавоноїдів, які допомагають послабити запалення дихальних шляхів
(Lobo et al., 2018).
В Україні відомі дослідження якісного складу листків яблуні та
визначення кількісного вмісту основних груп біологічно активних
речовин (Кисличенко та ін., 2016, Новосел, 2007). З’ясовано, що листки
яблуні є джерелом для отримання пектину та розроблено спосіб його
виділення. Новизна досліджень підтверджена та захищена деклараційним
патентом України на винахід № 75734 та деклараційним патентом України
на корисну модель № 9940 (Новосел, 2007).
Висновки. Отже, багаторічне використання представників роду Malus
в народній та традиційній медицини підтверджене сучасними
фітохімічними та фармакологічними дослідженнями. Враховуючи
біологічну дію і забезпеченість сировинною базою, плоди, листки та інші
частини рослини яблуні є перспективною сировиною для створення
лікарських засобів. Видове та сортове різноманіття представників роду
Malus сприяє розширенню кола наукових досліджень не лише плодових, а
й дрібноплідних форм, які наразі недооцінені і лише набувають
популярності.
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Мета. Знайти рослини, у тому числі й ароматичні, які споконвіку
використовує місцеве населення як харчові або лікарські, як обереги та
ритуальні. Серед судинних рослин природної флори України близько
1500 видів мають важливе значення як лікарські, кормові, овочеві,
ароматичні тощо (Корабльова та ін., 2019). Понад 50 % людства
користується в наш час методами та засобами народної медицини.
Результати та обговорення. Етноботаніка — це наука, яка
займається вивченням різних способів використання рослин як
біологічних об`єктів у культурі, мові та у побуті (Колосова, 2009).
Багатовікова історія нашої країни багата на легенди, повір’я та перекази,
які безпосередньо стосуються рослин, їх народних назв та повсякденного
використання. В Україні з цієї точки зору є цілий ряд цікавих
ароматичних, пряних і лікарських рослин. Це види з родів Alium, Achillea,
Artemisia, Apium, Calendula, Cichorium, Datura, Dracocephalum, Hyssopus,
Levisticum, Mentha, Monarda, Nepeta, Pyrethrum, Rhodiola, Salvia, Tagetes,
Thymus, Vitex тощо. Ці рослини широко представлені у колекції
ароматичних рослин НБС, яка визнана науковим об’єктом національного
надбання. Про більшість із них також існують легенди та перекази.
Народні назви рослин мають широкий діапазон відтінків. Як зазначає
Войтович у книзі «Українська міфологія»: «У народних назвах трав і
поезія, і гумор, і тиха печаль: Іван-чай, сон-трава, зозулині черевички,
плакун-трава, трава-мурава, розмай-зілля, чорнобривці та ін.»
(Войтович,2002, Булашев, 2003).
За даними дослідників (Джексон, 2001), у 153 країнах світу
нараховується 2 200 ботанічних садів. Найбільшим ботанічним садом у
світі є Королівський ботанічний сад Кью (Royal Botanic Gardens Kew,
Великобританія) з 34 тисячами таксонів, за ним іде Ботанічний сад
Берлін-Далем з числом таксонів понад 20 тисяч. Інші великі сади, колекції
яких нараховують понад 10 тисяч таксонів знаходяться в Единбурзі
(Великобританія), Нью-Йорку (США), Мюнхені та Франкфурті-на-Майні
(Німеччина). До цієї категорії належить і Національний ботанічний сад
ім.М.М.Гришка НАН України. Загалом у ботанічних садах вирощується
близько 30 % видів світової флори. Тож мобілізація світових рослинних
ресурсів є однією з найголовніших передумов сільськогосподарського
прогресу (Камелін, 1997). Величезний потенціал світової природної флори
і культурних рослин різних регіонів, а також поглиблене вивчення
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окремих малопоширених видів дають можливість знаходити нові
пряносмакові та харчові рослини (Утеуш, Лобас, 1996).
Сьогодні менш як 20 видів рослин дають 90 % світового виробництва
продуктів харчування. В медичній практиці близько 40 % лікарських
засобів виробляють з ароматичної рослинної сировини. Зростаючий
інтерес до таких лікарських засобів обумовлений перш за все тим, що у
випадку раціонального використання фітопрепарати поєднують у собі
хороший ефект і відносну безпечність, що особливо суттєво при лікуванні
хронічних захворювань.
Вперше ділянка пряно-ароматичних культур на території Ботанічного
саду була закладена ще перед другою світовою війною (Наукові
об’єкти…, 2019). У 1974 р. колекція нараховувала 98 таксонів, що
належали до 11 родин (табл. 1).
Таблиця 1
Таксономічний аналіз колекції пряно-ароматичних рослин НБС НАНУ
У тому числі.
Кількість видів, шт.
числі
Родина
1974 1983 2009 2018 сорти
форми
APIACEAE
9
12
13
18
3
ASCLEPIADACEAE
7
ASTERACEAE
19
21
27
51
5
6
BORAGINACEAE
1
BRASSICACEAE
2
2
4
CALYCANTHACEAE
1
CHENOPODIACEAE
1
CRASSULACEAE
2
1
FABACEAE
2
2
HYPERICACEAE
1
HYPOLEPIDACEAE
1
1
LAMIACEAE
56
48
75
121
32
6
POACEAE
3
1
1
4
RANUNCULACEAE
2
8
8
2
2
ROSACEAE
5
4
2
3
RUTACEAE
2
2
1
VERBENACEAE
2
3
9
4
3
Разом
106
98
138
224
46
17

У 1983 році з колекції ароматичних рослин було вилучено і передано
у відповідні колекції певну кількість таксонів, які мали суто лікарське,
овочеве, кормове або інше значення, і колекція пряно-ароматичних рослин
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скоротилася до 98 таксонів. З того часу колекцію поповнювали головним
чином рослинами, які б допомогли у вирішенні проблем харчової і
консервної промисловості. Наразі вона нараховує 224 таксони однорічних
та багаторічних трав’янистих та деревних рослин, що належать до 63
родів з 13 родин, в тому числі 46 сортів (з них 24 власної селекції), 8 форм
та 9 варіацій.
Найбільш багаті за видовим складом родини Lamiaceae, Asteraceae і
Apiaceae. Найбільша кількість видів пряно-ароматичних рослин належить
до родини Lamiaceae, яка включає види широко поширених родів —
Ocimum, Melissa, Majorana, Satureja, Dracocephalum, Hyssopus,
Lophanthus, Salvia, Thymus та ін. Родина Asteraceae включає роди —
Achillea, Artemisia, Cephalophora, Grindelia, Tanacetum та ін. Родина
Apiaceae — Coriandrum, Anisum, Carum, Foeniculum, Pastinaca, Myrrhis та
ін.
Колекційний фонд пряноароматичних рослин відділу культурної
флори Національного ботанічного саду має статус об’єкту національного
надбання і є потужним сировинним ресурсом для селекційної роботи і
створення
перспективних
сортів;
для
подальшого
розвитку
сільськогосподарського
виробництва,
харчової
та
консервної
промисловості; слугує джерелом біорізноманіття для відновлення і
створення природних популяцій корисних видів; є об’єктом наукової та
учбово-просвітницької діяльності.
Українці завжди добре зналися на травах (Колодюк, 2006). Майже в
кожному селі хтось займався лікуванням травами. Люди знали час їх
цвітіння і дозрівання, пору збирання, лікувальну дію традиційних культур
часнику, цибулі, моркви тощо. Травознавці говорили, що на Івана пахощі
квітів і трав найп'янкіші і найкорисніші. Є багато народних легенд та
переказів, пов'язаних з рослинами. Народ оспівував в піснях «чорні коси
скупані в любистку», «чорнобривці … посіяла мати». Є рослини, які наш
народ особливо шанує і вони обов'язково ростуть майже біля кожної хати
в українському селі. Це — м'ята, любисток, мальви, нагідки, чорнобривці
тощо. Роль рослин у російській народній медицині ретельно досліджена
М.Д.Торэн (1996). Є.І. Шевченко (1999) в книзі «Українська народна
тканина» описав один із способів використання рослин у побуті, а саме
виготовлення рослинних барвників для ниток і тканин. Ролі васильків
звичайних
у
традиційній
слов'янській
культурі
присвячено
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етноботанічний етюд В.В. Усачової (1991), а Н. Желєва (1998) описала
його використання у старовинних болгарських обрядових практиках. Роль
маку у ритуалах, обрядах та звичаях українців описана Н. Зяблюк (2000).
Використання людиною ароматичних та лікарських рослин має
багатовікову та складну історію, як і утворення назв кожного цілющого
зілля (Колосова, 2014). Не останню роль відігравали смакові, запашні та
інші властивості рослини, які здавна були підмічені нашими предками і
використовувалися для утворення народних назв рослин. Це, зокрема,
«мильнянка лікарська», корінь якої розтирали у воді і використовували
для миття тіла та прання білизни. Народні назви «мильний корінь»,
«мильна трава». Для укріплення нігтів використовували квіти календули
звичайної, тому рослина отримала назву «нагідки». Полин гіркий
використовували для знищення шкідливих комах (молі, бліх, тарганів),
через що з'явилися народні назви «молин». Для підсолоджування напоїв
здавна використовували корінь солодки звичайної, що й було поштовхом
до такої назви рослини, а також для заварювання чаю використовували
хороший медонос — іван-чай. М'ята перцева за свій особливий духмяний
запах була названа «пахучка», а слово «чистотіл» складене з двох слів —
«чисте» + «тіло». Цікаво, що ця назва вказує на дію рослини для
очищення тіла від хвороб, навіть від онкологічних захворювань. Дуже
поширена на Україні рослина пижмо звичайне, яку здавна
використовують як протигільмітний і жовчогінний засіб, настій квіток
рекомендують при глистяних інвазіях, захворюваннях печінки, звідси
народні назви — «глисник», «глистник», «богова горобина» (Носаль,
1960).
Ряд народних назв деревію звичайного пов'язані із кровоспинними та
загоювальними властивостями рослини. Це такі назви: «кривавиця»,
«кровоспинник», «кровоспин», «серпоріз», «серпій».
Цікавими для України є види Vitex agnus-castus L. та Vitex
cannabifolia L., їх гнучкі довгі пагони здавна використували як матеріал
для виготовлення плетених кошиків і корзин (Корабльова, 2019). За це
українці дали вітексу назву прутняк. В народній медицині відваром та
настоянкою з плодів, листків та кори здавна лікують захворювання
печінки, селезінки, безпліддя, мастопатію, міому (Atmaca, 2003,
Chantaronthai, 2009). Метод фітотерапії неможна вважати прерогативою
саме фітотерапевтів або терапевтів, він має бути в арсеналі засобів у
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лікарів різних спеціальностей. Плоди вітексу використовуються в
офтальмології та стоматології. В литературі є вказівки на протиракову та
антигіперглікемічну дію водних витяжок з листків вітексу
коноплевидного (Chantaronthai, 2011). Свіжий сік квітучих рослин
застосовують у гомеопатії, головним чином при імпотенції, депресії,
нервових захворюваннях, при закінченні годування малюків грудним
молоком.
М'ята покращує настрій, від її аромату людина весь день залишається
веселою та бадьорою. М'яту використовують у медицині для лікування
шлунка, кишечника, печінки, жовчного міхура. З давніх-давен чебрецем
обкурювали людей, які хворіли на сухоти. Дим чебрецю мін:
бактерицидну дію. Відвар із чебрецю в народній медицині
використовується при кашлю. Заготовляють рослини у пору цвітіння.
Листки кануперу використовують як дуже сильний ранозагоювальний
засіб. Нагідки та їх квітки з лікувальною метою застосовують при ранах,
опіках, хворобах очей, захворюваннях горла (Болтарович, 1990). У
традиційних купальських та весільних українських вінках використовують
деревій, барвінок, мальву, калину, безсмертник, незабудки, чорнобривці,
любисток, волошки, ромашки, червоний мак, хміль тощо, калина, рута,
лавр, виноградна лоза. Кожна квітка у віночку щось символізує
(Баракатова, 2006, Коломiєць та Шамота, 1979). У перший віночок
дівчатам вплітали чорнобривці, щоб гарними на вроду були,
чорнобривими (Гайдай, 1927).
Висновки. Отже, пошук нових ароматичних рослин у місцевій флорі
та інтродуцентів сприятиме розширенню асортименту прянощів та
створенню нових сортів перспективних для харчової та медичної галузей
промисловості України.
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Селекційні агроценози вітчизняних цукрових буряків
Мирослава О. Корнєєва
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України,
м.Київ. Україна, 03110, E-mail: mira31@ukr.net
Мета. Оцінити сортові ресурси цукрових буряків за етапами
вітчизняної селекції від багатонасінних сортів до гібридів на основі
цитоплазматичної чоловічої стерильності, створених методами добору і
комбінування батьківських компонентів.
Результати і обговорення. Вітчизняний генофонд цукрових буряків
в теперішніх умовах представлено гібридами на основі цитоплазматичної
чоловічої стерильності (ЦЧС), а також різноманітними селекційними
матеріалами — пилко стерильними компонентами (ЧС лінії) та їх
закріплювачами стерильності, фертильними лініями-запилювачами ди- і
тетраплоїдного рівня, дикими формами, експериментальними гібридними
комбінаціями, популяційними матеріалами, джерелами господарськоцінних ознак. У Державний Реєстр сортів рослин, придатних для
поширення в Україні (2019) занесено 222 гібриди буряку цукрового, із них
186 іноземної і 36 — вітчизняної селекції. У 80 % вітчизняних гібридів
оригінатором є Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, який
є провідною установою, що постачає їх на ринок вітчизняного насіння.
Прародичем сучасних буряків були сілезькі буряки, які виникли в
процесі еволюції шляхом природної гібридизації листових мангольдів з
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коренеплідними формами. З моменту становлення буряків як культурної
рослини і їх покращення відбувалося, в основному, селекційними
методами, і цей процес триває уже більше ніж два сторіччя. На перших
етапах селекція цукрових буряків була започаткована у Франції і
Німеччині. Гібридне походження цукрових буряків сприяло тому, що
перші свідомі методичні добори на покращення цукристості (фільма
Вільморен) і врожайності (фірма Кнауер, Раббете і Гізене) мали
селекційний успіх. Первинним вихідним матеріалом на той час слугували
багатонасінні цукрові буряки, які використовувалися для селекції у
насінницьких підприємствах, а пізніше — на дослідних станціях
Головцукру, утвореного внаслідок об'єднання 12 селекційних закладів у
межах України. Ці вихідні матеріали
внаслідок природних і
експериментальних формотворчих процесів, інтенсивного селекційного
опрацювання на тлі специфічних еколого-кліматичних умов набули
аборигенності щодо певних регіонів. Сформувалися певні екотипи і
кліматипи цукрових буряків з широким адаптивним потенціалом, які
покращувалися на основні використання масового і індивідуальнородинного доборів. Так, матеріали верхняцької і уманської селекції
забезпечували високі збори цукру за підвищеної цукристості, матеріали
уладівського походження, а також білоцерківські популяції були
високоврожайними, однак мали дещо понижену цукристість, а
веселоводільські, навпаки, за підвищеної цукристості характеризувалися
дещо зниженою врожайністю. Гібридний характер первинних селекційних
матеріалів забезпечував широке варіювання господарсько-корисних ознак,
тому навіть метод масового добору дозволяв на той час покращувати
основні параметри існуючих тоді сортів.
Використання більш прогресивного індивідуально-групового, а
згодом і індивідуально-родинного методів добору за суворого контролю
відібраних потомств дозволило селекційно покращити місцеві
популяційні матеріали за масою коренеплодом і вмістом у них цукру.
Однак тривале внутрішньо родинне перезапилення, ведення селекції у
межах звужених аборигенних форм стало причиною «затухання»
формоутворюючих процесів і зниження ефективності селекційних
доборів. Зникало їх основне джерело — генетичне різноманіття вихідних
форм для селекції. Цю генетичну проблему розуміли передові вчені
М.І. Вавилов, В.В. Колкунов, О.Ф. Гельмер, І.І. Войткевич, Б.О. Паншин,
132

які співпрацювали з науковою радою при Сортоводно-насінницькому
управлінні. У середині двадцятих років минулого століття за підтримки
Цукротресту було здійснено ряд експедицій (у 1924 р. — в Афганістан,
членом якої був науковець із Білоцерківської дослідно-селекційної станції
ВМ. Лєбєдєв), з якої було привезено більше 7 тис. зразків культурних
рослин і їх диких форм, у тому числі цукрових буряків. Ці матеріали було
надіслано на всі дослідні станції для селекційного опрацювання. В цей же
час професор В.П. Зосимович з Наукового інституту селекції (нині це —
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків) здійснив
експедицію у Закавказзя (Передньоазіатський генетичний центр), з якої
привіз декілька диких видів для залучення у селекційний процес (Роїк,
Корнєєва, 2007). Отже, генофонд цукрових буряків, який був на той час у
розпорядженні селекційно-дослідних станцій, значно розширився. І це
позитивно вплинуло на результат. З початкових етапів селекції до 30-х
років минулого століття цукристість коренеплодів збільшилася майже
утричі (з 6–7 до 16–18 % абс. знач.).
У довоєнні і перші ж повоєнні роки селекціонерами було створено
низку багатонасінних сортів, які ввійшли до золотого фонду вітчизняної
селекції. Серед них — Уладівський 1030 і 1752, Верхняцький 020 і 038,
Іванівський 1745 та ін. Крім високої продуктивності, їм була притаманна
підвищена стійкість до несприятливих факторів довкілля, знижений
ступінь цвітушності, відносна толерантність до хвороб і шкідників. Однак
довготривала селекційна робота з багатонасінними буряками (на той час
— більше півтораста років) призвела до «селекційного плато» за
основними господарськими показниками. Тому тривав пошук нових ідей і
методів їх втілення. Ґрунтуючись на принципах, що лежали в основі
геніального закону М.І.Вавилова про гомологічні ряди спадкової
мінливості, за короткий час на селекційних полях з’явилися нові форми
буряків — тетраплоїдні, стерильні за пилком, однонасінні, самофертильні.
Саме вони і відкрили перспективу щодо подальшого прогресу у селекції.
Особливо селекційно привабливими виявилися однонасінні форми
(109 рослин), які були виявлені в популяціях зрісноплідних
(багатонасінних) буряків під час обстеження 22 млн. насінників. Піддавши
ці вихідні матеріали гібридизації і добору, які здійснювалися на
Білоцерківській і Ялтушківській дослідно-селекційних станціях, за
короткий термін вдалося закріпити роздільноплідність, а продуктивність
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підвищити до рівня використовуваного на той час стандарту Рамонська
06. Наслідком цієї селекційної роботи стали сорти Білоцерківський
однонасінний (1956 р.) і Ялтушківський однонасінний (1958 р.). А згодом
агроценози цукрових буряків на вітчизняних полях було представлено
сортами Ялтушківський однонасінний 64. Веселоподільський 29,
Білоцерківський однонасінний 45, Уладівський однонасінний 20 і 35 та ін.
У 60-х роках минулого століття почала розвиватися комбінативна
селекція (Роїк, Корнєєва, 2011). Поєднуючи різні рівні геному, дуже
швидко з'явилося біля 30 однонасінних триплоїдних гібридів
(Білоцерківський полі 1, 2. 19. ВНІЦ полі 5 та ін.). завдяки яким було
значно підвищено продуктивність цукрових буряків. Цими гібридами
засівали в Україні понад 1 млн. га посівних площ. Однак вони мали низку
недоліків. Зокрема, із-за фертильності обох компонентів гібридність не
була повною, внаслідок чого в анізоплоїдній популяції було як гібридне
насіння, так і насіння від внутрішньо лінійного запилення, а його посівні
якості були гіршими.
І лише на основі використання цитоплазматичної чоловічої
стерильності ці недоліки удалося усунути. Створення гібридів на основі
ЦЧС — був світовий тренд. Заради історичної справедливості слід
зазначити, що перші експериментальні гібридні комбінації за участю ЧС
форм було отримано на Іванівській дослідно-селекційній станції ще у 30-х
роках 19 століття. Знадобилося півсторіччя (перший ЧС гібрид Ювілейний
був районований 1981 р.), допоки селекційна ідея створення
високопродуктивних гібридів на ЦЧС основі знайшла своє практичне
втілення. Нині селекційне поле України засівається лише гібридами на
стерильній основі, адже в них можна максимально реалізувати
біологічний потенціал буряку на відміну від сортів, первинне насінництво
яких призупинено з 1999 р. і які же не заносяться до Державного реєстру
сортів рослин, придатних для поширення в Україні.
У виробництві останнім часом широкого застосування набули ЧС
гібриди Рамзес (2009 р.), Булава (2010 р.), Злука (2010 р.), Кварта
(2010 р.), у яких генетично обумовлена урожайність коливалася у межах
54,9–56,6 т/га, а цукристість 16,7–18,8 % (абс. знач.). ЧС гібриди
вітчизняної селекції ІЦБ 0801-ІЦБ 0805, ІЦБ 0902-ІЦБ-0905 та ІЦБ 1201,
внесені до Реєстру 2011 р., характеризувалися високим збором цукру (8,6–
11,0 т/га).
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У 2017 р. до Державного Реєстру сортів рослин України внесено 5
гібридів новітнього покоління Кіборг, Герой, Козак, Айдар, Джура, які
було створено за методологією адаптивної селекції. За даними
Державного сортовипробування (2016 р.), ці гібриди у зонах Полісся,
Лісостепу і Степу по-різному розкривали свій генетичний потенціал
(рисунок), що свідчить у практичному відношенні про важливість
правильного їх розміщення стосовно еколого-кліматичних зон, а в
теоретичному — про вірність парадигм теорії еколого-генетичної
організації кількісних ознак В.А. Драгавцева (2013), розробленої в 1984–
2012 рр., за якою продуктивність рослин формують не тільки генотип
сорту (гібриду) і абіотичні фактори довкілля (погодно-кліматичні умови,
зона вирощування, удобрення, засоби захисту рослин), але і взаємодія цих
факторів з найбільш потужною часткою їхнього впливу на урожай
сільськогосподарських культур (30–40%).
12,00

Збір цукру,т/га

10,00
8,00
6,00

Полісся
Лісостеп

4,00

Степ

2,00
0,00

Кіборг

Герой

Козак

Айдар

Джура

Гібриди цукрових буряків

Рисунок. Збір цукру гібридів новітнього покоління цукрових буряків у
різних еколого-кліматичних зонах вирощування, т/га
У кращих гібридів Айдар, Герой і Джура збір цукру становив
відповідно 10,3, 9,7 та 9,7 т/га (у зоні Степу). Ці гібриди перевищували
стандарт на 21,3–28,8 %. За цим показником вони віднесені до гібридів
інтенсивного типу, до стабільних — Козак і Кіборг (Корнеева, Чеченева,
2018).
До гібридів новітнього покоління висувається, крім високої
продуктивності, і низка інших вимог. Зокрема. вони мають бути імунними
до основних хвороб і шкідників, тому згідно з програмами екологічної
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селекції цілеспрямовано ведеться робота з інтрогресії генів стійкості у
компоненти гібридів. Характерною особливістю їх є те. що вони
володіють комплексною стійкістю. Зважаючи на те, що зростаюча
останніми роками в Україні уражуваність цукрових буряків хворобами,
особливо церкоспорозом і кореневими гнилями, яка виникає за різних
причин (інтродукція іноземних сортів і гібридів, неадаптованих до
місцевих умов, недотримання екологічних вимог і т.п.) може стати
причиною, яка обмежує розвиток бурякової галузі, вирощування імунних
гібридів дозволить зберегти урожай культури. Крім того, вирощування
стійких гібридів на великих площах дозволяє одержувати високі і
стабільні врожаї з мінімальним застосуванням препаратів захисту рослин
від хвороб. А це, безумовно, здешевлює вартість цукросировини та
знижує хімічне навантаження на ґрунт та ґрунтові води і тим самим
відповідає вимогам захисту довкілля.
Відомо, що ураженість хворобами і шкідниками призводить не тільки
до значних втрат врожаю і збору цукру, але і знижує технологічні якості
сировини. Німецькі вчені наводять дані, що ця втрата врожаю сягає 30 %,
зниження цукристості — до 18 % (відносні значення). Тому вітчизняні
гібриди новітнього покоління, внесені до Державного Реєстру останніми
роками, мають високі технологічні якості цукросировини, оскільки на всіх
етапах селекції компонентів селекціонери проводили добори на зниження
вмісту «шкідливих» мелясоутворюючих іонів калію, натрію, альфаамінного азоту.
Роль генотипу гібридів у загальному зборі цукру можна підвищити і
за умови інших параметрів господарсько-цінних ознак. У зв'язку з
порушеням науково-обгрунтованої системи мінерального живлення, що
часто спостерігається останніми роками, важливого значення набувають
гібриди, чутливі до внесення добрив, у яких визначається генетично
обумовлена реакція на NPK. Вітчизняні гібриди, зазвичай, це гібриди
інтенсивного типу, які навіть в умовах низького технологічного
забезпечення із-за високого ефекту взаємодії гібрид/удобрення зберігають
стабільність прояву своєї продуктивної здатності.
Висновки. Отже, на сьогоднішній день практика вимагає створення
агроекологічно спеціалізованих гібридів з генетично детермінованими
властивостями (посухостійкістю — у зонах із недостатнім і нестійким
зволоженням, із добрим відгуком на сприятливий агрофон — за умови
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інтенсивних технологій, стабільних — при мало затратних технологіях,
стійких до конкретних хвороб асиміляційного апарату і коренеплодів у
зонах їх імовірного поширення).
Біологічний потенціал гібридів буряку цукрового на ЦЧС основі не
вичерпано, тому і на найближче майбутнє вони (і їх компонентний склад)
будуть займати панівне становище у вітчизняному генофонді культури і
на буряковому полі України.
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Горіхи фундука і ліщини (Corylus spp.) у народній медицині та
фармації
Іван С. Косенко, Анатолій І. Опалко, Олександр А. Балабак
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України,
м. Умань, Черкаської обл., Україна, 20300,
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Мета. Цінність горіхів ліщини Corylus spp. та культивованих сортів
фундука (C. domestica Kos. & Opal.) для народної медицини не викликає
сумнівів (Косенко, 2018; Косенко та ін., 2004, 2009; Kosenko, 2015;
Kosenko et al., 2017, 2019), однак рівні їх використання у фармацевтичній
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промисловості наразі невисокі, незважаючи на цікаві повідомлення
вітчизняних (Kalenichenko et al., 2017) і зарубіжних науковців (Riethmüller
et al., 2016). Отримані в археологічних дослідженнях дані свідчать про
цільове вивчення багатьох рослин прадавньою людиною ще до розвитку
писемності (Reeds, 1998). Впродовж віків знання про рослини, зокрема
цілющі, передавались усно з покоління в покоління, а також у вигляді
наскельних малюнків, а пізніше на глиняних табличках. Саме зроблені
клинописом на глиняних табличках датовані 2600 р. до н. е. описи близько
тисячі лікарських рослин належать до найдавніших згадок про лікування
рослинами (Ji et al., 2009). З-поміж ранніх писемних свідчень про лікарські
рослини слід особливо виділити написану між 50 і 70 рр. н. е. грецьким
лікарем, фармакологом і ботаніком Діоскоридом (Pedanius Dioscorides)
книгу De Materia Medica (Dioscorides, 1499), котра залишалась ядром
західної фармакопеї майже до середини другої половини XVII сторіччя.
Найбільшого розвитку досягли етноботанічні дослідження у XIX сторіччі,
коли пошук потенційних для виготовлення ліків рослин став проводитись
з залученням накопичених корінними народами знань (De Vos, 2010;
Harshberger, 1896; Reeds, 1998).
З другої половини XIX сторіччі під впливом модернізації й уніфікації
в урбанізованих суспільствах промислово розвинених держав утрата
традиційних етноботанічних знань набула темпів некерованої ланцюгової
реакції, що зумовило намагання поєднати зусилля вчених біологів і
етнологів для збирання й документування знань щодо використання
рослин корінними общинами (Balick & Cox, 1996; Ramirez, 2007).
Відновлені після періоду відсторонення від етноботаніки наукового
співтовариства, що спостерігалося у 30–60-х роках ХХ сторіччя,
дослідження історичних джерел виявились плідними для фармакогнозії
(Buenz et al., 2004). На додаток до пошуку і систематизації історичних
джерел було визначено ряд проблем стосовно адаптування
біомедицинської термінології (Sharma et al., 2017).
В останні десятиріччя зросла кількість і якість повідомлень про
значення Corylus spp. для лікування багатьох хвороб (Alasalvar et al., 2009;
Chang et al., 2016; Masullo et al., 2016), що зумовило проведення наших
досліджень.
Матеріали і методи. У процесі виконання досліджень
користувались загальновживаними методами теоретичного аналізу,
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порівняння й узагальнення (Косенко, 2018), а також керувались
рекомендованими для аналізу якості продукції горіхівництва методиками
(Методика проведення експертизи…, 2014; Семена масличные, 2010;
Kosenko et al., 2019).
Результати та обговорення. Публікацій щодо цілющих якостей
Corylus spp. нині з’явилося в різних країнах світу надзвичайно багато
(Косенко, 2018; Косенко та ін., 2004, 2009; Alasalvar et al., 2009; Alonso et
al., 2017; Chang et al., 2016; De Vos, 2010; Fraser et al., 1992; Jamshidi et al.,
2016; Kosenko, 2015; Kosenko et al., 2017, 2019). Однак більшість із них
носять описово-дорадчий характер, згідно з яким досить важко відділити
інформацію про дійсно лікувальні властивості від позитивних оздоровчопрофілактичних ефектів навіювання на кшталт плацебо, результативність
яких переважно залежить від авторитетності дорадчого видання та/або
фітотерапевта.
Про використовувані народними цілителями лікарські властивості
Corylus spp. та застереження імунологів щодо алергенів ліщинового
пилку, а також про виготовлення з цього пилку препаратів для лікування
полінозів ми вже повідомляли (Косенко, 2018; Косенко та ін., 2004, 2009),
як і про застосування відварів листя й кори та горіхів ліщини для
лікування різних хвороб — від звичайної застуди до облисіння (Riddle,
2013), а також про методичні досліди з доведеними лікувальними
ефектами суттєвого зменшення смертності у пацієнтів з коронарною
вегето-судинною дистонією під впливом додавання в щоденне меню
горіхів, зокрема фундука (Косенко, 2018; Косенко та ін., 2004, 2009;
Jamshidi et al., 2016; Mayhew et al., 2016).
Доведено високу ефективність виробництва таксолу та інших
спроможних інгібувати ріст ракових клітин таксанів з розмножуваної in
vitro суспензійної культури C. avellana L. (Косенко, 2018; Palacios, 2015;
Salehi et al., 2018). До переваг C. avellana для in vitro-технологій
виробництва таксанів належать насамперед адаптивність цього виду in
vivo та відносна легкість його культивування in vitro порівняно з іншими
покритонасінними рослинами (Gallego et al., 2017).
Сумарний вміст олеїнової і лінолевої кислот в ядрах горіхів
створених у Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН
України сортів фундука, зокрема Софіївський 2, Софіївський 4 та
139

Софіївський 15 складав понад 90 % від загального вмісту жирних кислот в
ядрах цих сортів (рис.).

Рисунок. Середній кількісний склад основних жирних кислот в ядрах
горіхів вітчизняних сортів фундука, г/100 г
Новостворені нами сорти продукують високоякісні горіхи придатні
для економічно-доцільного їх використання як сировини для технологій
одержання природних лецитинів, ессенціальних фосфоліпідів та
ліпосомальних наноемульсій, завдяки високому вмісту олії з відповідним
жирно-кислотним профілем. Жирнокислотний склад олії горіхів фундука
носив сортоспецифічний характер, однак у складі загальних ліпідів усіх
вивчених сортів переважали ненасичені жирні кислоти, що свідчить про
можливість їх використання для стимулювання адаптивних реакцій
міокарда на різних стадіях розвитку патологій серця. Співвідношення
ненасичених і насичених жирних кислот в олії фундука досягало майже 10
(91,7:9,3), що є найкращим показником серед промислових олій. Сумарна
кількість ненасичених кислот при цьому була 91,7 г/100г
(10,9 поліненасичені+80,8 мононенасичені), тоді як загальна кількість
насичених жирних кислот в олії фундука становила 9,3 г/100г.
Висновки. Аналіз вітчизняної й світової літератури та результати
власних досліджень жирнокислотного складу олії горіхів фундука та
цінності дикорослих і культивованих представників Corylus spp. для
народної медицини й фармації засвідчує перспективність їх застосування
у профілактичних і лікувальних процедурах та необхідність розробки
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промислових технологій виготовлення медичних препаратів на основі
горіхової сировини. Фундук може стати досить перспективним
сировинним ресурсом для виробництва високоякісної олії за умови його
промислового вирощування і збирання, а якісний та кількісний склад
жирних кислот олії сортів фундука української селекції дасть змогу
розширити сировинну базу для виробництва ліпосом.
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Етноботанічний опис роду Vinca L. та використання
Тетяна В. Мамчур, Маргарита І. Парубок
Уманський національний університет садівництва, м. Умань, Черкаської
обл., Україна, 20300, E-mail: mamchur-tv@ukr.net, m.parubok69@gmail.com
Рід барвінок (Vinca L.) відноситься до родини барвінкові
(Apocynaceae) що походить з Європи, Північної Африки та ПівденноЗахідної Азії. Родина нараховує 180 родів з 1500 видами, в Україні відомо
три види — барвінок малий (Vinca minor L.), б. трав’янистий (V. herbaceae
Waldst. et Kit.), б. великий (V. major L.) [1].
Біо-морфологічні ознаки роду — напівкущові або трав’янисті
рослини з тонкими, виткими плагіотропними стебла завдовжки 1–2 м та
ортотропним піднесенням над поверхнею землі не більше ніж на 20–70 см.
Стебла здатні укорюватися в місцях дотику до ґрунту та досить активно
збільшують об’єми території. Листкові пластинки прості, широкі,
ланцетолисті або овальні (1–9 см завдовжки, 0,5–6 см завширшки),
розташовані супротивно.
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За працями В.І. Чопик та ін. [12] наведено опис видів: Vinca minor
вічнозелений півкущик (30-60 см заввишки) з тонким, горизонтальним
кореневищем (до 70 см завдовжки). Стебла повзучі, розгалужені, у вузлах
укорінюються. Листки (3–7 см завдовжки, 2,5 см завширшки), еліптичні,
шкірясті, вічнозелені, голі, зверху блискучі, по краях гладенькі. Вид має
довгастий трилисник. Квітки прості (2,5–7 см завширшки), актиноморфні,
двостатеві, пазушні, поодинокі, на довгих квітконосах. Оцвітина подвійна,
п’ятичленна з синіми (рідше білими) пелюстками, трубчасто-лійкоподібна
(до 25 мм у діаметрі) (рис. 1.). Квітування тривале — 20–30 днів, травеньчервень. Він невибагливий до ґрунту, надає перевагу затіненим місцям.
Барвінок малий поширений у Карпатах, Розточчі — Опіллі, західному
Поліссі, Лісостепу (крім Донецького), західному Степу.
У Vinca major листки яйцевидні або у основи серцевидні гладенькі з
волосистими краями. Квітки більші за розміром темно-блакитного
кольору (рис. 1.). Стебла прямостоячі. Він менш морозостійкий,
тіневитривалий. Батьківщина його Середземномор’є, Крим, Кавказ, але
широке природнє угрупування в Європі. Розрізняють разновиди var.
oxyloba — з вузькими листковими пластинками та лопатевими квітками, і
var. hirsuta який зустрічається на Кавказі, чорноморському узбережжі
Турції — з вузькими квітками та сильно опушенними молодими
пагонами.
За морфологічними ознаками V. herbaceae (рис. 1.) близький до
барвінку малого, але листкова пластинка округло-яйцевидна або
яйцевидна, дрібновійчаста, тоненька, незимуюча. Квітки яскравофіолетові або бузкові (до 3 см в діаметрі), на довгих квітконосах (до 15 см
заввишки), припідняті. Стебла, як і в V. major здатні не вкорінюватися,
неплідні пагони висхідні або сланкі. Плід складається з двох видовжених,
стрічко-подібних листянок. Вид утворює не такий уже щільний покрив, як
барвінок малий. Надає перевагу сухим, добре освітленим місцям.
Не переносить надлишку вологи в ґрунті. У дикому вигляді росте
в південних районах європейської частини Росії, Криму і на Кавказі,
в Середній Європі та Малій Азії. Вирощувати барвінок можна практично в
будь-якому місці, якщо тільки воно не занадто посушливе [2].
У наукових працях Болдирєва Р.В. та ін. [8], Шевельова Ю. [13]
відмічено, що походження латинської назви «vinca» походить від давнього
«pervinca», пов’язаного з дієсловом «pervincire, vincіre», що трактується як
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«оплітати», «обвивати», «обв’язувати». Тлумачення української назви
«барвінок» запозичено через посередництво пол. «barwinek» латинську
назву «pervinca». Форма з «і» (замість належного «и») в українській мові,
очевидно, пов’язана впливом слова вінок. У народі, тобто місцеві назви,
зустрічаються «зелеіпіа, зеленики», «могильник, могильниця», «барвінець»,
«барвін-зілля», «хрещатий барвінок».

Рис. 1. Квітка (зліва-направо) Vinca minor, V. herbaceae, V. major.
В словнику Даля він згадується як «гроб-трава», а в руськомовному
народі до сьогодні є рослиною кладовища. Назва популярна в
українському фольклорі, так і в інших народах країн у яких трактуються
численні легенди, балади, написані вірші та оспівано в піснях.
У Франції називають його «фіалка відьом» яка підкреслювала
таємничу її силу. В Італії до цього часу створюють гирлянди на дитячі
похорони, а в інших країнах Європи ще в середньовіччі у вінках з нього
йшли до місця страти, де були засуджені до смерті злочинці, єретики та
відьми. А в традиціях інших народів асоціюють не зі смертю, а вічною
любов’ю. Так, у XVII ст. англієць Ніколас Кульпепер трактував, якщо
закохані разом з’їдають квітку то будуть разом навіки. У Австрії навесні
барвінком прикрашають молодих дівчат, листочки кладуть на весільний
коровай, квітами осипають нареченого і наречену. У Німеччині вінки з
барвінку використовували у ворожінні на заміжжя, а донині
використовують у весільних церемоніях.
На Україні (в Карпатах) у ніч свята «Івана Купала» дівчата, співаючи,
опускали в швидкі води Черемоша барвисті вінки промовляючи: «Нехай
пливуть до милого, хай причарують його серце навіки, хай зв’яжуть серця
вірним коханням на все життя». За повір’ям у купальську ніч,
відбувалися в лісі дива: чулися співи якихось незнаних птахів, галявини
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освітлювалася феєричним сяйвом, заводили свій танок лісові дівчатамавки. А під темними кущами розквітали небачені квіти. Вони розкривали
свої ніжні пелюстки і сяяли сріблясто, манили до себе, ніби обіцяючи
розкрити якусь незвідану таємницю. Рослина мала темно-зелені гладенькі
листочки, а з-поміж них виглядали ніжно-блакитні п’ятипелюсткові
квітки, що символізували — п’ять засад щасливого подружнього життя:
перша пелюстка — то краса, друга — ніжність, третя — незабутність,
четверта — злагода, п’ята — вірність [2].
Барвінок — символ шлюбу, життєстійкості, вічності; символ дівоцтва,
незайманості, цнотливості, чоловічого начала, молодого козака,
молодості; єднання вічного життя людей з небесним царством предків;
невмирущої пам’яті про покійних; взаємозв’язку смерті і життя та його
продовження. За українськими народними уявленнями, барвінок
символізує трійцю: дитинство, зрілий вік, старість; батька, матір, дитя;
весну, літо, осінь; вічне нев’януче кохання, нестаріюче життя, пам’ять, а
тому з барвінком українці віками сплітали весільні вінки, робили косиці,
плели вінки й на могили, що символізувало вічну пам’ять, барвінок
садили й садять на могилах.
На Коломийщині записані легенди про те, що барвінок прополюють і
доглядають красні діви (лісні), щоб він розкішно ріс і квітував. Ним
обсаджували кринички-джерела, які згодом, мали цілющі властивості [2].
У фольклорних пісенних текстах барвінок: посилають дівчину по
барвінок, бо вже близько її весілля; вінок із барвінку наробив жалю —
розлучив молоду із рідним батьком. Його форма вже сама говорить за
себе: це хрест чи перехрестя. Він і хрещатий, бо росте в усі сторони світу.
Барвінок, посаджений на могилах, — вічна пам’ять про померлого, а
квітучий барвінок — освідчення в коханні. Барвінок — найголовніше
зілля для весільних вінків. Промовляють: «Стелися, барвінку, аби любов з
любов’ю зустрілась», виспівують у піснях [2, 6]:
«…Чом Ти Барвінку не стелишся?
Чом Ти Миколо не женишся?

Я ще Зелений — простелюся,
Я ще Молодий — оженюся».

або ж — «…Несе Галя воду, коромисло гнеться
А за нею Іванко, як барвінок в’ється…».
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В українській літературі [5] відображено образ-символ барвінку
видатних письменників –– Т. Шевченко, Л. Глібов, І. Драч, Д. Білоус,
В. Нестайко та ін.
Барвінок цвів і зеленів,
Потоптав веселі квіти,
Слався, розстилався;
Побив… Поморозив…
Та недосвіт передсвітом
Шкода того барвіночка
В садочок укрався.
Й недосвіта шкода!
Т.Г. Шевченко, 14 вересня 1860,
С.-Петербур
Барвіє барвінок у нас біля хати,
Синіє над стежкою ніжний, хрещатий.
І каже барвінок: «Є квіти у мене,
І листячко те, що й узимку зелене».
В. Паронова
Вищезгадані види V. minor та V. major набули широкої популярності
як декоративні садові рослини та використовуються в озелененні.
Досягнення в cелекційній роботі з виведення садових сортів і форм
набули різнобарвності пелюсток квіток (біле, рожеве, пурпурово-червоне).
Листкова пластинка деяких сортів може бути сріблястою, жовтою по
краях або навіть облямованою [4].
Барвінок малий використовують як ґрунтопокривна рослина, яка
здатна швидко розростатися і закривати великі площі. Старі листки
відмирають повільно, тому в суцільному покриві не виникає залисин.
Відмінний догляд дає повторне квітування в серпні. Добре переносить
витоптування. Він, як і решта видів, є улюбленою декоративною
рослиною українців. Його широко культивують у парках, лісопарках,
скверах, суцільних насадженнях і куртинами на схилах, ровах,
кам’янистих гірках. Його вирощують на кладовищах і в горщиках на
балконах як ампельну рослину.
У своїй праці Шиверева Н. [14] наводить численні сорти та форми
розглянутих вище видів барвінку. Так, V. herbaceae має сорт ‘Alba’ (рис.
2.), Vinca major — сорт ‘Alba’ з широкими білими квітками, а також
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пістряволисті. Зустрічається ‘Variegata’ з білой облямівкою, ‘Maculata’ з
розпливаючими жовтими смужками та ін. ознаками.

Рис. 2. Сорти видів Vinca herbacea ‘Alba’ та V. minor ‘Alba’,
‘Atropurpurea’ (зліва-направо).
Сорти V. minor (рис. 2.) з класичним забарвленням: ‘Bowles Variety’
(‘Bowles’, ‘La Grave’) — культивари, які зберегли ознаки природнього,
дикого стану, мають більш рясне і довготривале квітування та квітнуть
восени повторно. Більш популярним та став предком ряду пістряволистих
сортів.
Сорт ‘Dart’s Blue’ з квітами блідішого забарвлення, ‘Marie’ низько
сланкий, квітки типові, ‘Sabinka’ — зменшена копія ‘Marie’, тобто
мініатюрніший; з білим забарвленням відмічено сорт ‘Alba’ — не змінив
форми дикорослого виду, з білими квітками та червонуватою видовженою
трубкою оцвітини, ‘Emily Joy’ — утворює «подушку» на поверхні ґрунту,
а квітки досить чітко виділяються серед темного забарвлення ликової
пластинки, ‘Gertrude Jekyll’, ‘Miss Jekyll’ — досить компактний,
повільнорослий зі здрібненими листакми та білими квітками та темнопурпуровими ‘Atropurpurea’ (рис. 2.) (‘Purpurea’, ‘Rubra’); з махровими
квітками ‘Albo Plena’ — біле забарвлення, сорт ‘Flore Pleno’ (‘Florepleno’,
‘Multiplex’) — фіолетові або ж сині. Фотографії запозичено із Інтернетресурсу.
Форми, які вірізняються наявністю строкатості листкових пластинок
— ‘Variegata’ з білооблямованими листками з варіюванням від білого до
жовтого забарвлення та небесно-блакитними квітками, ‘Argenteovariegata’
— типові білооблямовані краї, а ‘Aureovariegata’ має жовті (рис. 3.), ‘Alba
Variegata’ (‘Albo-variegata’) з кремово-облямованим листком, майже білою
квіткою з бузковим відтінком та червоною трубкою; з білими квітками
встречается ‘Golden’, у якого жовта облямівка, а в молодих уся жовта,
‘Valley Glow’ з яскраво-зеленими, жовтими листками та стеблами, немов
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світяться, ‘Ralph Shugert’ читка біла, вузька облямівка на темно-зелених
листках, ‘Bowles' Variety’, ‘Sterling Silver’ має потужні ознаки пращура,
‘Blue and Gold’, жовта широка облямівка, що навіть затуляє зелену
серединку, а до нього подібний ‘Sunny Skies’. Рідше згадується ‘Moonlit’,
який має махрові пурпурові квітки та листки з кремовою облямівкою.
Відмічено американский сорт ‘Illumination’ з великими, шкірястими,
щільними листками зі щедрим жовтим забарвленням, а облямівка зелена.
Відзначається недоліком – повільним ростом і реверсією (звичайні зелені
пагони).

Рис. 3. Форми Vinca minor ‘Aureovariegata’, ‘Argenteovariegata’,
‘Illumination’ (зліва-направо).
Сорт Vinca major ‘Ralph Shugert’ ідеально підходить для
використання як ґрунтопокривна, створюючи квітучий килим, а також для
альпінаріїв, рокаріїв. Листки вічнозелені з кремовою облямівкою та синім
забарвленням квіток. Витримує тінь та напівтінь. Надає перевагу рихлим і
збагаченим на гумус ґрунтам, нейтральній кислотності та помірній
вологості. Потребує підстригання та прорідження.
На систематичній ділянці ботанічного розсадника кафедри біології
факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин Уманського
національного університету садівництва культивується Vinca minor та
його форма ‘Aureovariegata’, ‘Atropurpurea’, V. herbacea, а V. major
висаджено в затіненому місці біля кафедри фізичного виховання та
психологічних дисциплін території університету (рис. 4.).
Поціновувачів з озеленення інтер’єрів (офіси, житлові кімнати, класи
шкіл, аудиторії коледжів, технікумів, університетів) зацікавить кімнатна
рослина Катарантус (Catharanthus), яка відноситься до цієї ж родини.
Поширені на півдні та сході Мадагаскарі, а один вид — в Індії (ШріЛанка). За інформаційною базою даних The Plant List [15], рід налічує 8
видів: один азіатський вид Catharanthus pusillus (Muurray) G. Don. та
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мадагаскарські види: C. coriaceus Markgr., C. lanceus (Bojer ex A. DC)
Pichon., C. longifolius (Pichon.) Pichon., C. ovalis (Markgr.), C. roseus (L.) G.
Don. [syn. Vinca rosea L.], C. scitulus (Pichon.) Pichon., C. trichophyllus
(Baker) Pichon. Крім того, C. roseus культивується у вологих субтропіках
Грузії (Аджарія, Кобулеті), у Краснодарському краї Росії, Казахстані.

Рис. 4. Vinca minor ‘Aureovariegata’ V. тajor ‘Alba’ (зліва-направо).
В декоративному садівництві, квітникарстві, ландшафтному дизайні
використовують Сatharanthus roseus (рис. 5.) на основі якого виведено
багато культиварів. У межах виду виділяються два різновиди: C. roseus
var. angustus (Steenis) Bakh., C. roseus var. roseus. Він ефектний кущик до
40-50 см висотою. Їх вирощують як для закритого, так і відкритого ґрунту
(садовий однолітник, для балконного озеленення).

Рис. 5. Catharanthus roseus з різним забарвленням квітів.
Стебла прямі з густо гіллястими пагонами, які формують пишну,
щільну крону. Листки темні, глянцеві, з яскраво вираженою середньою
жилкою, ланцетно-овальні, загострені. Квітки схожі за формою і будовою
на квітки барвінку, маючи яскраву цятку в центрі, так зване «око», у
п’ятичленній видовженій у трубку оцвітині. Забарвлення завжди яскраве,
акрилове, кричуще від чистих тонів рожевого, помаранчевого, білого і
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фуксієвого, що надає рослині життєрадісного вигляду. Цвітіння
довготривале, з травня до жовтня. Плід — дві серповидних листянки
(завдовжки до 5 см і товщиною 3 мм). Насіння дрібне, чорного кольору.
Вирощується у холодних оранжереях. Розмножують насінням і живцями
[9, 10].
Вивчаючи рід Vinca за працями Блінової К.Ф. [3], Гродзінського А.М.
[11] слід відмітити, що його давнє застосовування в медицині в гомеопатії
для лікування кашлю та диспепсії дійшов і до сьогодення. Містить
алкалоїди – вінкамін, ізовінкамін та вінкамідін, а також таніни. У науковій
медицині використовують барвінок малий (Herba Vincae minoris). З нього
в Угорщині виготовляють препарат девінкан (містить алкалоїд вінкамін) у
таблетках і ампулах, який застосовують для лікування гіпертонії першого
і другого ступеня та серцебитті неврогенного характеру, вегетативних
неврозах. У Болгарії випускають загальноалкалоїдну суміш з барвінку
малого під назвою вінкапан також для лікування гіпертонічного
захворювання. З барвінку виготовляють препарати, які застосовують при
головних болях як засіб, що розширює судини головного мозку.
У народній медицині використовують як кровоочисний, в’яжучий,
легкий проносний сечогінний і кровоспинний засіб, при кровоточивості
ясен і зубному болі, неприємному запаху з рота, хворобах горла, а також
при бронхітах, запаленні тонкого і товстого кишківника. В коренях
барвінку трав’янистого міститься 0,2% кумаринів, що відносить цю
рослину до третьої групи з мінімальною ефективною концентрацією
кумаринів, яка викликає загибель половини пухлинних клітин.
Слід пам’ятати, що барвінок малий є отруйною рослиною, тому
препарати з неї треба точно дозувати. Тварини її не поїдають.
Катарантус рожевий як і вищезгаданий вид містить більше 80
алкалоїдів, похідних індолу, в тому числі і з протипухлинною активністю
(вінбластин, вінкристин, лейрозин). З лікувальною метою використовують
наземну частину рослини. Збирають в період плодоношення. Сировиною
для здобуття протипухлинного препарату розевін, застосовуваного при
лімфогранулематозі, гематосаркомі, є лист катарантуса (лат. Folium
Catharanthi). Його заготовляють у фазу масового квітування і початку
плодоношення пагонів 2-го порядку [4, 7, 8].
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Вирощування цих рослин є й історичним підтвердженням наявності
гербарних зразках (кінець XIX ст.) у історичних колекціях наукового
гербарію Уманського національного університету садівництва (UM) (рис.
6.).
Досліджуваний рід Vinca налічує 8 гербарних аркушів. За
опрацьованими етикетками відмічено що колекторами є учні училища
землеробства і садівництва (правонаступник Уманський НУС) —
Й. Пачоський, М. Блонский, Овчинніков. Рослини культивувалися в
умовах Царициного саду (нині НДП «Софіївка» НАНУ), Крим,
Урзуфський сад, Бессарабія.
Отже, проведені дослідження видового складу роду Vinca у його
ботанічній номенклатурі, різноманітності народних назв, висвітлення в
українському фольклорі. На сьогодні видовий склад приваблює науковців
до вивчення цих рослин в селекційній роботі, створюючи декоративні
культивари. Активне використання їх у озелененні (парки, сквери,
присадибні та прибудинкові території), у медицині. Рисунки рослин
запозичені з Інтернет ресурсу та власні.

Vinca herbacea
Бессарабія, 1896,
колектор Мечислав
Блонський

Vinca roseа
Крим. Урзуфський сад,
27.IX.1860, колектор
Лісн. Овчинников

Vinca minor
Умань. Софіївка, 1896
колектор Мечислав
Блонський

Рисунок 6. Гербарні зразки фондів Гербарію (UM).
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Етноботанічні традиції використання інтродукованих видів роду
чорнобривці (Tagetes L.)
Світлана П. Машковська, Надія І. Джуренко, Олена П. Паламарчук
Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, м. Київ,
Україна,01014, E-mail: mashkovska@ukr.net, medbotanica@ukr.net
Дослідження етноботанічних традицій є надзвичайно актуальними на
будь-якому етапі розвитку суспільства, так як вони відграють значну роль
у визначенні
культурної ідентичності народу. Основне завдання
етноботаніки — дізнатися, як рослини використовуються і сприймаються
в людських суспільствах (Deepak A., Anshu S, 2008). Значний інтерес у
цьому плані проявляють інтродуковані в Україну види роду чорнобривці
(Tagetes L.), які не просто знайомі і любимі в різних куточках Землі, але й
стали повсюдно «своїми» рідними. Це декоративні, ефіроолійні, лікарські
рослини, які володіють значним біологічним потенціалом, який ще
недостатньо вивчено і використовується на практиці.
Мета. У зв’язку з цим, метою нашої роботи було узагальнити
літературні відомості стосовно етноботанічних традицій використання та
описати результати власних досліджень щодо вмісту біологічно активних
речовин (БАР) чорнобривців, що сприятиме більш раціональному
застосуванню цих рослин у різних галузях народного господарства.
Матеріали і методи. Для експериментальних досліджень
використовували сировину інтродукованих в Національному ботанічному
саду ім. М.М. Гришка НАН України (НБС) види роду Tagetes L. (Tagetes
erecta L., T.patula L., T. tenuifolia Cav.). Матеріалами роботи були
літературні джерела, бази даних лікарських та ефіроолійних рослин різних
пошукових систем Інтернет. У роботі використовувались методи аналізу і
синтезу інформації, комп’ютерні методи обробки отриманих даних.
Результати та обговорення. Рід Чорнобривці (Tagetes L.) нараховує
близько 50 видів однорічних і багаторічних трав'янистих рослин.
Найбільше видове різноманіття зосереджено на їхній батьківщині — в
Центральній і Південній Америці, особливо в Мексиці. В Європу їх
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завезли із Нового Світу. Сьогодні вони культивуються майже у всіх
країнах світу, крім крайньої півночі. У культуру введено тільки 7 видів
чорнобривців, серед них 5 — вирощують в Україні. Це чорнобривці
прямостоячі або африканські (Tagetes erecta L.), чорнобривці відхилені
або французькі (T.patula L.), чорнобривці відзначені (тонколисті) або
мексиканські (T. tenuifolia Cav)., чорнобривці дрібні (T.minuta L.),
чорнобривці золотисті (T. lucida Cav.) (Юрчак, 1999).
Перші згадки про використання Tagetes erecta і T.patula в культурі
припадають на початок XVI ст. (в європейських садах з’явились,
відповідно, в 1542 та 1573 році), а T.tenuifolia — на кінець XVIІІ ст.
(завезені в Європу в 1795 р.) (Полетико, 1967). В Україну вони потрапили
на початку XVIII ст. Однак чорнобривці добре прижились у нас, що дехто
вважає їх українськими квітами. Саме про них співається в українській
пісні на слова і музику М. Сингаївського «Чорнобривців насіяла мати».
Ці рослини ацтеки називали "рослиною хмар", англійці називають
меріголд («золотом Діви Марії»), німці – студентеблюме, поляки –
аксамитками, грузини – імеринським шафраном, росіяни – бархатцами, а
ботаніки всього світу – тагетес. Рід рослин отримав латинську назву від
Карла Лінннея в честь героя етруської міфології – бога Тагета (Тагет, Таг),
який був сином Генія і внуком Юпітера. Він був виораний із землі плугом.
Юний Таг відзначався красотою і розумом, навчав людей мистецтву
ворожіння та передбачати майбутнє. Пелюстки квіток чорнобривців часто
вкриті незвичним орнаментом, схожим на таємничі знаки ворожильних
книг Тага (Соколов, 2003).
А взагалі чорнобривці мають дуже давню історію. В країнах
Центральної Америки ще з давніх-давен вони вважаються магічними
рослинами і використовуються в релігійних обрядах. Давні майя готували
із суцвіть чорнобривців священний напиток "балче", який виявляв
психотропну дію, викликаючи галюцинації. Ацтеки пили чай із
чорнобривців для лікування діареї та шлункових колік, а екстрактом
T. lucida спасали людей, які були уражені блискавкою. Мексиканські
індійці застосовували настойки тагетеса для посилення лактації,
полегшення ревматичних болей.
Давні традиції збереглись і в наш час. У сучасній Мексиці
чорнобривців використовують як ароматизатор для страв, з лікувальною
метою, в ритуальних релігійних і шаманських обрядах. Вважається, що
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чай із тагетеса володіє стимулюючим ефектом, і признаний як афродезіак.
В особливій пошані чорнобривці на Сході. Тут їх можна бачити
повсюдно, гірляндами з чорнобривців прикрашають будинки, храми,
дарують найшановнішим гостям; використовують у всіх обрядах, від
весіль до похорон. В Індії свіжовижатим соком з листків лікують екзему.
Комерційне культивування чорнобривців є крупним бізнесом в Індії.
Світовий сортимент налічує біля 600 сортів чорнобривців. На
сьогодні введено в культуру велике різноманіття сортів і форм
чорнобривців, в основному іноземного походження. Відрізняються вони
забарвленням, формою, розмірами та махровістю суцвіть, висотою та
габітусом рослин, запахом. Через наявність великої кількості ЕО усім
частинам рослин притаманний своєрідний інтенсивний запах. Однак,
сьогодні вже існує багато сортів без запаху. В колекції НБС налічується 96
сортів чорнобривців.
Завдяки високій декоративності, рясності цвітіння, різноманіттю
форм і сортів та невимогливості до умов вирощування, чорнобривці
здобули надзвичайну популярність у ландшафтному дизайні.
Використовуються як в різних типах міських квітників, так і в будь-якому
куточку саду, на верандах, балконах, терасах, у контейнерній культурі, на
зріз (Киселев, 1991).
Крім декоративних якостей види Tagetes виявляють лікарські,
антимікробні, антифунгальні, антивірусні, антипротозойні, інсектицидні
властивості, завдяки чому можуть застосовуватись у медицині,
ветеринарії, курортології (ароматерапії, фітотерапії), парфюмернокосметичній, харчовій (лікеро-горілчаній галузі, кулінарії), легкій
промисловостах
(текстильному,
фарфоровому,
лакофарбовому,
миловарному виробництвах) (Касумов,1982; Кекелидзе и др., 1970).
Надзвичайно актуальним є впровадження їх в агроценологію для
оздоровлення середовища вирощування рослин (Петрова, 1955, Кокс,
1994). Терапевтична активність чорнобривців зумовлена наявністю БАР,
зокрема ефірних олій (ЕО) та флавоноїдів (ФВ). В Україні чорнобривці як
ефіроолійну культуру почали вивчати з 1963 р. в Нікітському ботанічному
саду, де виведено високопродуктивні сорти T.minuta і T. tenuifolia
(Капелев, 1978).
Складовими компонентами ЕО чорнобриців є тагетон та тагенон (цисі транс-оцименони), які сприяють швидкому загустіванню (Боровицкая и
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др., 1997), а також сесквітерпени, сесквітерпенові спирти, складні ефіри, α –
пінен, філандрен, парацимол, лімонен, міоцен. (Капелев, 1978). Найбільша
кількість тагетону виявлена у T. patula (11,7%) i T. minuta (10,3%),
оцименонів у T. tenuifolia (67%) і T. minuta (55%). Введені в культуру види
(крім T. minuta), містять похідні тагетону – дигідротагенон (Влад и
др.,1979). ЕО T. minuta містить значну кількість транс-оцимену, а у T.
patula – ліналоолу та терпінеолу (Солдатченко и др., 2001).
ЕО чорнобривців рекомендують використовувати при лікуванні
неврозів, депресій, порушеннях сну, циститів, уретритів, затримці
сечоспускання, варикозу, гельмінтозів; мають профілактичну та
протизапальну
дію,
запобігають
інфекційним
захворюванням,
підтримують імунний стан, сприятливо впливають на органи травлення,
дихальну систему. Їх використовують при укусах комах, лихоманці,
отруєннях, в якості спазмолітика та гіпотензивного засобу. ЕО
чорнобривців сприятливо впливають на емоції, зменшують психологічну і
фізичну втому, мають заспокійливу дію, знімають нервове напруження,
стресовий стан, неврастенію, істерію. Їхній аромат стимулює
енергетичний потенціал та зростання творчих здібностей.
Відомо, що ФВ з суцвіть Tagetes patula — патулетин, знижує
проникність капілярів, має гіпотензивну і діуретичну дію, проявляє Рвітамінну актівность. Поряд з ФВ патулетином і патулетрином рослини
містяться рутин, робінін, дигідрокверцетин, кверцетин, гіперозид, віценін,
лютеолін-7-глюкозид, апигенін, вітексин. На основі поліфенольних сполук
суцвіть T. erecta і T. patula створено фармацевтичні препарати:
противиразковий “Патулетен”, жовчогінний “Холерект”, ранозагоюючий
протиопіковий “Тагерол”, антиоксидантний “Холекверин”. У народній
медицині екстракти суцвіть, а також суха сировина чорнобривців у складі
різних зборів використовуються при холангітах, холециститах, гепатитах,
захворюваннях нирок та ін. (Василенко, 1990; Калошина, Гарник, 1992;
Benavides, 1994). Водні настої суцвіть застосовують при запальних
процесах шкіри, в якості потогінних, сечогінних та антигельмінтових
засобів, а геленієн (ФВ T. patula) для корекції сітківки ока (Капелев, 1978).
Гіпотензивна, жовчогінна, антисептична і протизапальна дія рослин
може бути обумовлена також і ФКК (Гарник та ін., 2002). У листках видів
Tagetes нами виявлено кавову, галову, гентезинову, ванілінову та мкумарову кислоти. Листки T.erecta і T.patula містили м- і п- оксибензойну,
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а T.patula і T.tenuifolia – протокатехову кислоти. Крім того, в листках
T.erecta ідентифіковано о-кумарову, T.patula – сирінгову, T.tenuifolia – γрезорцилову, п-кумарову і ферулову (транс- і цис-) кислоти.
Серед БАР у надземних органах чорнобривців виявлено також
кумарини, глікозиди, рамнозиди (Волынский и др., 1983), у суцвіттях –
каротиноїди: кантоксантин, ізозеаксантин, геленієн, ізоксетиверин, α– i β–
каротин (Василенко та ін., 1990), лікопін, рубоксантин, рубіхром
(Кекелидзе и др., 1970), вітаміни А, В1, В2, С, Е, Р (Касумов, 1982).
Унікальність каротиноїдного складу суцвіть полягає у високій
відносній частці (понад 90%) диефірів лютеїну, що зберігається при
вирощуванні рослин у різних кліматичних зонах. У вивчених видів
Tagetes вміст лютеїну коливається від 161 до 611 мг / 100 г сухих суцвіть.
Максимальний вміст каротину відзначено у T.patula , тоді як в T. erecta і T.
tenuifolia у 2–3 рази менший. З цієї точки зору великий інтерес
представляють рослини T. patula, які характеризуються високим вмістом
каротиноїдів, ФВ та інших БАР, але ще не знайшли застосування в
офіцинальній медицині.
Наявність барвникових пігментів, глікозидів, органічних кислот,
ароматичних речовин та вітамінів дозволяє використовувати види Tagetes
в харчовій промисловості (Кекелидзе и др., 1970). Зокрема, жовті та
оранжеві суцвіття рослин − для отримання харчових
природних
безпечних барвників, до складу яких входять вітаміни, білки, глікозиди,
органічні кислоти, ароматичні речовини, що дозволяє підвищити не тільки
харчову цінність продуктів, а й визнати їх виробництво економічно
вигіднішими, ніж натуральних барвників з моркви, дині, томатів.
Широке застосування має ЕО рослин в кондитерській і лікерогорілчаної промисловості для виготовлення ароматної продукції.
Використовують чорнобривців для приготування маринадів, солінь, при
фарбуванні сирів, соусів, тощо. В кулінарії країн Латинської Америки їх
вживають практично з усіма стравами. У Франції чорнобривці вирощують
у промислових масштабах для задоволення потреб французьких гурманів.
Добре поєднуються з чорнобривцями страви грузинської кухні (Дудченко
и др., 1987). Їх споживають і у свіжому вигляді в салатах, у овочевих
стравах. За смаком суцвіття чорнобривців нагадують крес-салат.
Використання нерозкритих свіжих бутонів чорнобривців надає стравам
ніжний, менш квітковий смак.
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ЕО чорнобривців використовується в парфумерно-косметичній
промисловості та миловарному виробництві. Вони не мають обмежень
IFRA на використання в парфумерних виробах. Маючи антисептичну дію,
вони підходять для будь-якого типу шкіри, особливо для проблемної та
жирної. Адже регулюють обмін жирів у шкірі, сприяють лікуванню
вугрової хвороби, тонізують, освіжають і омолоджують вікову шкіру,
відновлюючи її еластичність. ЕО чорнобривців поєднується із більшістю
ароматичних інгредієнтів, найчастіше з цитрусовими нотами, особливо, в
зелених, трав'янистих, фужерних зимових аранжуваннях. ЕО
чорнобривців також сприяє росту, зміцненню та відновленню структури
волосся, тонізує і зволожує шкіру голови.
Чорнобривці цінні й тим, що виявляють бактерицидні, фунгіцидні,
нематоцидні, інсектицидні властивості, завдяки чому використовуються
як фітосанітарна культура (Вегера, 2001;Кокс, 1994). Ґрунтові нематоди,
які приваблюються запахом чорнобривців, проникають в їх кореневу
систему і піддаються стерилізації, що приводить до різкого зменшення їх
популяцій. Для цього рекомендують висаджувати рослини T. erecta і T.
patula навколо помідорів, перцю, моркви, часнику, селери, цибулі-порею,
а також у рядках картоплі та суниці. Нематоцидні властивості
чорнобривців зумовлено вмістом політиєнілових речовин у їх тканинах.
Чорнобривці також здатні знижувати чисельність шкідливих
мікроорганізмів у ґрунті — збудників фузаріозу. Настоєм чорнобривців
обробляють бульби гладіолусів, лілій, тюльпанів, насіння айстр, левкою
від різних грибкових захворювань. Для посилення нематоцидного,
фунгіцидного, бактерицидного ефекту рекомендують засіювати
чорнобривцями ділянки, а після 60-денної вегетації рослин, подрібнювати
і загортати у ґрунт. На місяць ділянку залишають під паром, після чого
можна висаджувати будь-яку іншу культуру. На сильно ураженій
фузаріозом ділянці доцільно вирощувати чорнобривці до цвітіння, а також
включати їх у сівозміни.
Чорнобривці застосовують для боротьби із шкідливими комахами
шляхом приготування настоїв та обприскуванням плодово-ягідних і
овочевих культур проти попелиць. Репелентні й токсичні властивості
чорнобривців мають значні можливості відлякування та дезорієнтації
вовчка. Рослини рекомендовано висіваючи у ділянки, де розвиваються
шкідливі комахи.
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Висновки. Отже, інтродуковані види роду Tagetes — перспективні
для подальших досліджень з метою розширення їх застосування у різних
галузях народного господарства, зокрема фармації, медицині, ветеринарії,
курортології, парфюмерно-косметичній, харчовій промисловостях, а
також у текстильному, фарфоровому, лакофарбовому, миловарному
виробництвах і в в агрономії, зокрема, захисті рослин.
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Мета. Проаналізувати історію та стан української номенклатури
Prunus persica (L.) Batsch.
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Результати та обговорення. Prunus persica (L.) Batsch (бросквина і
нектарина) відіграє важливу роль у вітчизняному і світовому
плодівництві, як провідна кісточкова культура. Її плодові і декоративні
сорти занесені до Державного реєстру сортів рослин України. Має
значення як насіннєва підщепа та є батьківським компонентом віддалених
гібридів, що використовуються як клонові підщепі.
Природнім ареалом Prunus persica — сливи перської є Східна Азія,
звідкіля вид поширився на захід уздовж Великого шовкового шляху,
сягнувши спочатку Центральної і Малої Азії, а потім Європи. Невдовзі
після початку нашої ери нова плодова культура потрапила до Греції і
Риму з Персії, тому отримала назву "μήλον περσικόν — мелон персикон,
mālum persicum — малюм персикум", тобто "перське яблуко", яку
застосовували ранні автори Теофраст, Пліній та Діоскорид (Candolle,
1884).
Карл Лінней (Linneus, 1753) використав її для видового епітету,
забезпечивши ботанічний опис Amygdalus persica L. Пізніше Август Бач
(Batsch, 1801) перемістив вид до роду Prunus. Натомість Філіп Міллер
(Miller, 1754) розмістив його у встановленому ним роді Persica як Persica
vulgaris Mill. Вітчизняні ботаніки дотримувалися концепції роду Prunus
sensu stricto, тому наслідували Міллера, доки молекулярними
дослідженнями не було доведено правильність концепції роду Prunus
sensu lato. Різновиду з неопушеними плодами надавали статусу виду,
підвиду або різновиду в межах тієї чи іншої класифікаційної системи.
Нині його називають Prunus persica var. nucipersica (Suckow)
C.K. Schneider (Меженський, 2014).
Латинська назва malum persicum — "перське яблуко" скоротилася в
письмовій латині пізньої античності на persica, у розмовній народній
латині — на pessica, а в середньовічній латині — на pesca. Від неї
утворено загальні назви в європейських мовах: pesco (італійська), pêcher
(французька), peach (англійська), pfirsich (німецька), pêssego, pessegueiro
(португальска),
persec,
pérsigo
(іспанська),
pescar,
piescos,
piescal (астурійська), pèrsego (лігурійська), piersic (румунська), pexhî
(валлонська), perzik (нідерландська), persika (шведська), persikka (фінська),
persikas (литовська), persiks (латиська), персик (російська). Російську
назву вірогідно запозичено із середньо-нижньонімецької — persik
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(Фасмер, 1987) або нідерландської – perzik (старіша форма persik)
(Черных, 1999).
Садівнича культура Давнього Риму згодом поширилася усією
Європою разом з плодовими культурами та їхніми трансформованими
назвами. Середньолатинська мова стала джерелом для запозичень в інші
мови, де утворилися дерівати від "pers(і)са". Водночас вона дала життя
деріватам з "bresk", що мали той же корінь, але із заміною "p" на "pr/br".
(Етимологічний…, 1982). Так, у слов'янських мовах "перська" рослина і її
плід стали називатися праскова (болгарська), бресква, праска
(македонська), bréskev, bréskva (словенська), breskva/бресква, праска
(сербсько-хорватська), broskvoň, breskev, broskev (чеська), broskva, broskev
(словацька),
brzoskwinia,
brzeskinia
(польська),
brěšk,
brěška
(верхньолужицька), brjasken (нижньолужицька), бросквина, брусквина
(російська) тощо. Для української мови наводяться варіанти брескиня,
бросква, бросквина, бросквиня, брослива, броцква, брувина, брусквина,
бруцвина (Кобів, 2004). Словянські назви з початковим b/б пояснюють
контамінацією старочешської назви рослини зі словом капуста – brosky,
від латинського brassica (Етимологічний…, 1982; Черных, 1999). Тим не
менш, подібні заміни відбувалася і в інших європейських мовах:
presiquera, presiega (арагонська), bresquilla, presseguer (каталонська),
brinoi, briskondoa (баскська), preixago, prexego (галісійська), brunhão
(португальська), bresquilla, présigo (іспанська), brugnon (французька)
тощо.
Петер Паллас (Pallas, 1784) в одній з перших монументальних
ботанічних праць з рослинного світу Російської імперії "Flora Rossica",
описуючи Amygdalus persica, поряд з англійською, французькою та
німецькою назвою рослини, вказує її російську назву, поширену на
Кавказі – шептала, що має перське походження та українську
(малоросійську) – бросквина. У ботанічному словнику (Анненков, 1878),
де українські назви не виокремлювалися, основною назвою Persica
vulgaris указано персик. Синонімічними до неї наводяться бросквина,
брусквина, брусвына, персиковое дерево (назва дерева), шептала (сушені
плоди), жердели та зердали (російська назва на Сході). У сучасній
російській мові з варіантів назви сливи перської — бросквина, брусквина,
персик, залишилася остання назва, яка з'явилася пізніше, в кінці XVII–
початку XVIII століття (Черных, 1999). Вірогідно цьому сприяла її
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подібність до наукової латинської назви роду Persica. В українській мові її
спробували адаптувати надавання флексії жіночого роду — перскиня
(Makowiecki, 1936).
На початку ХХ століття широко розгорнулися роботи зі створення
української наукової термінології. Ботанічна секція Інститут української
наукової мови якого уклала "Словник ботанічної номенклатури". З
багатьох варіантів українських назв Prunus persica було рекомендовано
зупинитися на бросква (Словник…, 1928). Саме ця назва входила до
"Словника біологічної номенклатури" (Паночіні, 1931). Один з фундаторів
української помології Володимир Симиренко (1996) вживав назву
бросквина. Також ці назви наводилися в інших тогочасних загальних
словниках.
Невдовзі на початку 1930-х років "українізацію" було скасовано.
"Помологія" Володимира Симиренка через арешт автора не вийшла
друком за його життя, що негативно вплинуло на формування вітчизняної
садівничої термінології. З того часу певні природні українські назви
зникли з ужитку разом з багатьма термінами. Було заборонено новий
Український правопис та термінологічні словники, з обґрунтуванням того,
що національна термінологія в республіках Радянського Союзу не
провинна відрізнятися від російської. Подальший розвиток української
ботанічної і сільськогосподарської науки був просякнутий русифікацією,
як й інші сфери суспільного життя. У фундаментальних ботанічних
працях, таких як "Визначник рослин УРСР" (Вісюліна, 1950), "Флора
УРСР" (Котов, 1954), "Определитель высших растений Украины" (Зиман,
1987), українські назви роду Persica не відрізнялися від російської назви,
що слугувало керівництвом для інших авторів.
Мутацію бросквини, що вирізняється гладенькими, не опушеними
плодами вважали за її різновид чи підвид або окремий вид. Цю
особливість відображено у її сучасній назві Prunus persica var. nucipersica
(Suckow) C.K.Scheider — слива перська горіхобросквинова, тому що зовні
кістянки схожі на плоди волоського горіха. У синонімічній назві Prunus
persica var. nectarina (Aiton) Maxim. — слива перська нектаринова, епітет
утворено від англійського слова nectarine, тобто плоди за смаком подібні
нектару, яким харчуються олімпійські боги.
Анрі-Луї Дюамель дю Монсо (Duhamel, 1755) класифікував
бросквини на чотири групи: пеше, тобто типові бросквини з опушеною
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шкірочкою та кісточкою, що відокремлюється від м'якуша, павії —
бросквини з опушеною шкірочкою та кісточкою, що не відокремлюється
від м'якуша, фіолетові бросквини — з гладенькою шкірочкою та
кісточкою, що відокремлюється від м'якуша та бруньйони — з гладенькою
шкірочкою та кісточкою, що не відокремлюється від м'якуша. Спеціальні
назви цих груп в українській мові не прижилися. Міллер (Miller, 1768),
враховуючи садівничу практику описав голоплоді бросквини —
нектарини окремо, хоча вважав, що вони належать до бросквин. Наступні
автори, як правило, розмежовували бросквини і нектарини. Такий поділ
прийнятий українськими фахівцями.
Англійська назва nectarine запозичена більшістю мов. Але якщо в
англійській мові слово належить до граматичного середнього роду, то в
інших мовах, що розрізняють чоловічий і жіночий роди воно є словом
жіночого роду: nectarine (німецька, французька), nectarina (іспанська,
португальська, хорватська, верхньолужицька), nectarină (румунська),
nektarinka (чеська), nektarynka (польська). Натомість в російській мові
нектарин, як і персик є словом чоловічого роду, хоча в індоєвропейських
мовах назви плодових рослин, як правило, є словами жіночого роду, що
пов'язано з поглядами людей щодо родючості уособленої із жіноцтвом.
В український мові широко використовується словотвірна модель
"-ина", в тому числі щодо плодових рослин: бузина, горобина, вишнина,
грушина, журавлина, калина, ліщина, лохина, малина, сливина, смородина,
суничина цитрина, шипшина тощо. У цю систему назв плодових рослин та
їхніх плодів органічно вписуються бросквина й нектарина.
Висновки. Науковими українськими назвами видів роду Prunus s.l.:
P. persica i P. persica var. nucipersica є, відповідно, слива перська та слива
перська горіхобросквинова, що узгоджені з назвою роду і відповідними
латинськими епітетами. Загальна назва культури, рослини та її плоду, яка
стосується P. persica — бросквина, як споконвічно українська і
притаманна всім слов'янським мовам, заслуговує повернення в обіг.
Загальній назві P. persica var. nucipersica — нектарина, варто надати
граматичних ознак жіночого роду.
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Цель. Цель данной статьи отразить значение и необходимость
возрождения этноботанических знаний кыргызов в современном мире, об
обычаях, традициях предков об окружающей природной среде и
обществе, использования экологически чистого сырья, приготовленные с
применением биологически безопасных технологий.
В условиях социокультурных трансформаций, характеризующих
современный этап развития кыргызского общества, наблюдается
повышенный интерес к историческим, культурным и этническим
ценностям.
Актуальность возрождения и изучения традиционных знаний
заключается в том, что они имеют огромный потенциал и большое
практическое значение для решения ряда проблем, таких как мониторинг
и оценка окружающей среды, рациональное управление природными
ресурсами, защита биологического и культурного разнообразия,
повышение экологической культуры молодежи для сохранения
устойчивого развития общества (Ботоканова, 2015).
Традиционные знания — знания, практики, верования, обычаи
коренных народов об окружающей природе и обществе, их взаимосвязи,
передающиеся от поколения к поколению в устной форме (Бокошов,
2013).
Понятие «традиционные знания» за последние два десятилетия вошло
во многие международные документы: в Конвенцию о биологическом
разнообразии, принятую на конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992г.),
Всемирной конференции по науке (Будапешт, Венгрия, 25 июня – 1 июля
1999 г.) «Наука для XXI века», где отмечалось о необходимости
интеграции традиционных и научных знаний. Следующим шагом явилось
признание правовой охраны традиционных знаний со стороны ООН
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Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).
Серьезным шагом социокультурной и практической ценности
традиционных знаний является разработка и принятие в Кыргызстане в
2007 году Закона «Об охране традиционных знаний» (Ботоканова, 2015).
Таким образом, работа в области традиционных знаний имеет
международное значение.
Существует множество разновидностей традиционных знаний: это
знания в области растениеводства, животноводства, экологии, медицины,
астрономии, по переработке и хранению продуктов растительного и
животного происхождения и т.д. (Ботоканова, 2012).
Жизнь кыргыза-кочевника проходила в строгом соблюдении
традиционных знаний и практик. В процессе жизнедеятельности и
ведения хозяйства он пытался не навредить природе, об этом
свидетельствует устное народное творчество, где в концентрированном
виде получило отражение отношения человека к природе: не природа
принадлежит человеку, а человек является органической частью природы
(Ботоканова, 2015).
Свои уникальные знания о природе: ресурсосберегающие,
природовосстанавливающие, традиционные знания по выпасу и
разведению скота, а также целебным свойствам трав, времени сбора и
правилах их хранения, лечению домашних животных кыргызы передавали
из поколения в поколение, как залог выживания и сохранения
естественной среды обитания. К сожалению, многие из этих знаний были
утеряны, забыты или отошли в прошлое, либо находятся под угрозой
исчезновения.
В настоящее время появилась острая необходимость сбора,
исследования традиционных знаний кыргызского народа, испытанных на
практике на протяжении многих веков.
Материалы
и
методы.
Нами
были
проведены
сбор
этноботанических информаций с различных источников изучения
традиционных знаний, таких как архивные материалы, устное народное
творчества, знатоки и хранители традиционных знаний (ХТЗ). У знатоков
и хранителей традиционных знаний информации собирали, используя
методы интервьюрирования и анкетирования.
Результаты и обсуждение. Поколение за поколением люди
наблюдали за растениями, определяя их вредность или полезность,
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используя для своих нужд. Исторически сложилось так, что внимательное
и бережное отношение к растительности, травам, зеленому покрову Земли
было естественным для скотовода — кочевника. В народе говорили:
«Участок земли, где отсутствуют растения, подобен безжизненному
пространству». Жизнь в суровых горных условиях научила кыргызов
ценить растения, не только как корм для скота, но и как необходимое
дополнение к своей пище, как средство лечения болезней, как средства
для защиты от разного рода вредителей, в парфюмерии, в качестве
красителей и для многих других практических целей (Байбосунов, 2010).
Непосредственная связь кыргызов с окружающей средой и их кочевой
способ бытия способствовали приобретению знаний о лекарственных,
пищевых, кормовых свойствах трав. Свои знания по бережному
отношению к природе и рациональному ее использованию, традиционные
навыки по выпасу и разведению скота, а также знания по целебным
свойствам трав, времени сбора и правилах их хранения, лечению
домашних животных кыргызы передавали из поколения в поколения как
залог выживания и сохранения естественной среды обитания. Среди
традиционных
знаний
о
природе
особое
место
занимают
этноботанические растения и в целом рациональное пользование
природными ресурсами. Следует учитывать, что этноботанические знания
невозможно отделить от народной медицины, ремесел. Из лекарственных
растений приготавливали настои, отвары, мази, порошки, закваски,
припарки. Получали из растений красильные и дубильные вещества.
Необходимо отметить тот факт, что ряд лекарственных трав, свойства
которых определялись опытным путем, и ценность которых
устанавливалась на практике, признаны современной медицинской наукой
и ныне находят широкое применение (Ботоканова, 2015).
Очень много сведений о чудодейственных свойствах растений
имеется в творчестве кыргызских народных акынов (поэтов). В эпосах
«Манас», «Семетей» и малых эпосах «Жоодарбешим», «Эр Тоштук»,
«Саринжи Бокой» «Жаныш Байыш» и др. дается глубокое освещение
лекарственных растений, которыми пользовался народ с древних времен
(Айтматов и др., 2014).
Многие рецепты из народной медицины изучены и используются в
современной медицине. К примеру, сухие части отдельных растений и их
сборы от различных заболеваний, бальзамы и т.д. В последнее время
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народ вместо химических и синтетических препаратов все больше стали
применять народные методы лечения травами.
Аконит джунгарский, Борец джунгарский (Aconítum soongáricum) —
многолетнее травянистое растение с высотой 70–130 см семейства
Лютиковые (Ranunculaceae) (рис. 1).

Рисунок 1. Аконит джунгарский (фото А.Т. Нурманбетовой):
— Растение в природе (слева) и корень (справа)
В народе его называют «уу коргошун», что в переводе означает
«ядовитый свинец» (из свинца делают пулю, которая столь же смертельна,
как и яд) (Алдашев, 1979). Аконит также известно под названием
«Иссыккульский корень». Аконит джунгарский богат алкалоидам, среди
которых крайне ядовитым веществом является — аконитин,
содержащиеся во всех частях растения, особенно много их в листьях и
корнях. Кроме алкалоидов также содержатся сапонины, кумарины, смолы,
флавоноиды, инозиты, дубильные вещества, минералы.
Благодаря такому химическому составу аконит обладает
противовоспалительным,
анти-микробным,
спазмолитическим,
обезболивающим, противоопухолевым и наркотическим действием.
Применяется в официальной медицине в составе болеутоляющих средств.
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Несмотря на ядовитость в народной медицине аконит применяют для
очищения крови, для лечения острых и хронических воспалительных
заболеваний, ревматизма, радикулита, подагры, рака.
Народные целители «табып» используя корней аконита в виде
настойки, отвара не раз вылечили больных онкологическими
заболеваниями. Женщина после удаления одной молочной железы
принимала настойки аконита и прожила 20 лет, хотя врачи ей дали
прогноз 1–2 месяца жизни.
Следует отметить, что при применении препаратов из аконита надо
соблюдать правила приема, дозу, нельзя принимать холодное (пища,
вода), во время лечения одеваться потеплее, малейшее несоблюдение
приводит к смертельному исходу.
В настоящее время отечественные производители («Бугу Эне и др.)
занимаются
изготовлением
натурального
мыла,
мыла-шакар,
косметических средств (крем, масло) по старинному рецепту (рис. 2).
Натуральные мыла и кремы, состоящие из экологически чистых
компонентов растительного и животного происхождения также
пользуются большим спросом. Для его приготовления используют такие
растения, как полынь, абрикос, облепиха, крапива, календула, ромашка и
др. Кроме того используются натуральные жиры — козий, лошадиный,
воск и прополис.

Рисунок 2. Натуральные мыла
(фото А.Т. Нурманбетовой)

Благодаря такому натуральному составу обладают омолаживающим,
увлажняющим, отбеливающим эффектом, ими могут пользоваться дети и
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люди с чувствительной кожей, никакого раздражения не будет. Также их
применяют при экземе, зуде, для борьбы с неприятными запахами.
Данные продукции продаются не только по Кыргызстану, но и
пользуются успехом среди туристов.
Выводы. Таким образом, в настоящее время возрождение и внедрение
этноботанических знаний кыргызов в современную жизнь является
весьма актуальным. Использование экологически чистого сырья,
приготовленные с применением биологически безопасных технологий
столь необходимо для улучшения здоровья народа.
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Феномен етноботаніки у третю добу глобалізації
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Мета. Етноботаніка як наука сформувалась на межі XIX–XX сторічь
(Harshberger, 1896). Здавалося б, що і власне термін «етноботаніка», і
173

об’єкт етноботанічних досліджень мали би виділитися з етнобіології, як
колись унаслідок диференціювання біології розвинулись і ботаніка, котру
мабуть було б доречніше назвати «фітологія» (як науку про рослини), і
зоологія, і багато інших біологічних дисциплін. Однак насправді термін
«етноботаніка» був запропонований майже на 40 років раніше, ніж
оприлюднений у 1935 році термін «етнобіологія» (Castetter, 1935; Clément,
1998; Hunn, 2007). Тож необхідність узагальнення інформації щодо
еволюції зазначених наук і впливу глобалізації на їх наповнення сучасним
змістом спонукали до проведення аналізу доступних джерел з етнобіології
та етноботаніки. Адже саме глобалізація зумовила збіднення не лише
біотичного різноманіття, зокрема генофонду культивованих рослин й
одомашнених тварин, а також уніфікацію ідеології (Опалко, 2012), що
супроводжується «інвазією» запозичених вподобань у харчуванні,
оздобленні житла, моделях одягу тощо з втратою етнічної ідентичності і
віддаванням переваги чужим культурним цінностям, досить часто
спотвореним агресивною рекламою. Тому у заданому ракурсі й
пропонується розглядати феномен переосмислення ролі етнічної
належності, зростання етнокультурної значущості і відродження
етноботаніки в епоху форсованої глобалізації.
Матеріали і методи. Доступні джерела досліджували методами
теоретичного аналізу, систематизації, порівняння й узагальнення
інформації щодо історичних передумов виникнення етноботаніки, причин
гальмування її розвитку й відсторонення значної частини наукової
спільноти від етнічних проблем. У процесі індуктивного викладення
матеріалу користувались загальноприйнятими методиками (Hurrell et al.,
2019; Hurrell & Pochettino, 2014), а також рекомендаціями щодо написання
оглядових статей (Pautasso, 2013).
Виклад основного матеріалу. У 1893 р. в м. Чикаго (Іллінойс, США)
з першого травня до першого листопада проходила Всесвітня
Колумбівська виставка (World's Columbian Exposition), присвячена 400річчю відкриття Америки. Представлена на ній поряд з багатьма іншими
експонатами унікальна колекція ботанічних об'єктів привернула увагу
американського археолога Джона Харшбергера (John W. Harshberger), в
особі котрого поєднався інтерес дослідника старожитностей з цікавістю до
рослин (Nolan & Turner, 2011). Захоплено описуючи виставку він
зазначив, що така досконала серія різноманітних виробів з рослин,
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зокрема інструментів, контейнерів, посуду та іншого приладдя для
домашнього й сільськогосподарського використання, а також харчових
продуктів та одягу, продемонстрована вперше в історії американської
археології саме на цій виставці, дала змогу висвітлити в ретроспективі й
оцінити рівні нинішнього культурного становища нащадків племен, які їх
використовували (Harshberger, 1896).
В етноботаніці втілено концепцію синтезу етнології, що вивчає склад,
походження, розселення та культурно-історичні взаємини народів світу,
їхню матеріальну і духовну культуру й особливості побуту, з ботанікою,
тобто вивченням рослин, включаючи їх класифікацію, структуру,
фізіологію й генетику, екологію та економічне значення для всього
людства і різних етносів зокрема. Етноботаніка беззаперечно належить до
міжгалузевих комплексних наук. У її рамках збирається, описується й
історично документується інформація про складні зв’язки між культурами
окремих етносів та корисністю рослин. Досліджується, в який спосіб у
різних людських спільнотах використовувались/використовуються
рослини як джерело для харчування й лікування, виготовлення косметики,
барвників, текстилю, будівельних матеріалів, різних інструментів (як для
роботи, так і музичних, ігрових та інших розважальних), одягу, а також
для ворожіння й проведення різних ритуалів, зокрема релігійних
(Newmaster & Ragupathy, 2014).
Не менш тісно пов’язана з етнологією й етнобіологія — наука, що
включила в себе й етноботаніку, й етнозоологію, в рамках яких
сформувалися рослинна і тваринна фармакогнозія, палеоетноботаніка й
зооархеологія. З етнології виникли й інші етнознавчі науки:
етногеографія, етноісторія, етнолінгвістика, етносоціологія тощо (Clément,
1998).
Щодо глобалізації, нині здебільшого розрізняють три різних за
тривалістю й наслідками для біосфери планети її епохи. У відчуттях
печерної людини досяжна частка неозоро-гігантського всесвіту не
перевищувала меж одноденного переходу. З одомашненням тварин і
розвитком технічних засобів пересування (сухопутних і водних) ці межі
постійно розсувалися, однак зовнішній світ залишався незбагненно
величезним аж до 1492 р., коли Христофор Колумб нібито відкрив
західний морський шлях до Індії. У багаторазово цитованому дослідженні
Т. Фрідмана (Friedman, 2007) саме з першою експедицією Х. Колумба
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пов'язується початок першої доби глобалізації, що тривала аж до 19
сторіччя. Неозоро-величезний зовнішній світ поступово став
скорочуватись до середніх розмірів. Історичної справедливості заради,
слід нагадати, що величні імперії Олександра Македонського,
Стародавнього Риму, набіги вікінгів, завоювання Чингізхана, як і багато
інших великих (на ті часи) походів, передували експедиціям Х. Колумба.
Однак усвідомлення доступності зовнішнього світу прийшло лише в
постколумбівский період (Friedman, 2007, 2011).
Завдяки глобалізації, через формування планетарного інформаційного
простору, світового ринку капіталів, товарів, робочої сили тощо,
відбувається розширення структурних взаємозв’язків/взаємозалежностей
між континентами, державами, окремими громадянами, що сприяє
розвитку соціальних систем. З-поміж небажаних наслідків глобалізації,
якими супроводжувалась її перша доба, особливо відчутними були інвазії,
внаслідок яких завезені з далеких континентів екзотичні види рослин і
тварин почали витісняти місцеву флору й фауну, а не усвідомлено ввезені
разом з екзотами супутні їм збудники хвороб і шкідники, за відсутності
природного опору, призводили до епіфітотій та/або нашестя шкідників,
що з початку ХІХ сторіччя і майже до кінця другого тисячоліття (у роки
другої епохи глобалізації) набули особливо загрозливих масштабів
(Опалко, 2008). Протягом ХХ сторіччя всезростаюча глобалізація з
тенденції, що в державах з різними рівнями розвитку сприймалася досить
неоднозначно, перетворилась на процес, що охопив різні сфери
життєдіяльності людини, в тім числі й у сфері аграрного виробництва.
Зокрема в країнах з хронічним дефіцитом продовольства вирубка лісу і
звільнення територій для ведення «інтенсивного» сільського господарства
або промислового й житлового будівництва, як і витіснення старих
місцевих сортів новими високопродуктивними сортами і гетерозисними
гібридами, відповідали і відповідають сьогодні устремлінням більшості
населення до благополуччя.
У державах з високорозвиненим аграрним сектором, в яких
десятиліттями
здебільшого
вирощують
обмежену
кількість
суперінтенсивних сортів головних продовольчих культур, а про старі
місцеві сорти вже майже забули, збіднення асортименту культивованих
рослин до недавнього часу також не викликало особливого занепокоєння.
Природні резервуари генетичного різноманіття стихійно підтримувалися
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дрібними виробниками рослинницької продукції небагатих держав,
території яких розташовуються в межах визначених М.І. Вавиловим і його
послідовниками Центрів походження і різноманіття культурних рослин.
Однак тенденція до глобальної уніфікації генотипів провідних
продовольчих культур почала поширюватися з катастрофічною
швидкістю. Якщо в 20-х роках минулого сторіччя в Індії вирощувалося
понад 30 тис. місцевих сортів рису, то сьогодні їхнє місце зайняли лише
15 більш продуктивних (переважно американських) сортів, а в Перу,
Еквадорі, Болівії й Чилі голландські сорти поступово витісняють місцеві
сорти картоплі навіть у віддалених сільських районах. Загалом протягом
ХХ сторіччя зникло близько 25 тис. видів вищих рослин і понад тисяча
видів хребетних тварин (Опалко, 2012). З уніфікацією ідеології на зламі
ХХ–ХХІ сторіч і початком третьої епохи глобалізації кожні двадцять
хвилин відбувається зникнення одного виду, що в тисячу разів швидше,
ніж протягом більшої частини історії нашої планети (Friedman, 2009).
Визнаючи дату виходу публікації Джона Харшбергера (Harshberger,
1896) офіційною датою «народження» наукової етноботаніки слід
враховувати, що Сагаґуном, де ля Крузом та Гернандезом (Bernardino de
Sahagún, Martín de la Cruz, & Francisco Hernández de Toledo) ще у XVI
сторіччі почалося вивчення особливостей використання ацтеками
місцевих для Америки рослин (Hunn, 2007; Levis et al., 2017). Хоча згадані
автори описували рослини (й тварини) під кутом зору їхньої
привабливості для Старого світу, однак завдяки їхнім працям ми маємо
перші документальні етнобіологічні свідчення.
Значно давніші стихійні намагання захистити біотичне різноманіття
пов’язані з ведійськими часами, про що свідчать тексти замовлянь
Атхарва-веди та гімни Ріґведи. Саме від них беруть початок сучасні етичні
обмеження щодо жорстокого поводження з тваринами (Padhy, 2018).
Людські взаємини з навколишньою біотою настільки ж стародавні, як і
сама людина. Етнобіологічні знання передаються з покоління в покоління
через етнокультурні традиції, догмати, звички, казки й пісні та інші
фольклорні твори. Власне етнобіологічні знання є природними, їх люди
здобували і документували протягом тисяч років, як природа протягом
мільйонів років зберігала джерела енергії у вигляді вугілля, газу й нафти
(Padhy et al., 2015).
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Відчуваючи потребу в наголошенні на більш широкому екологічному
контексті народних біологічних знань мексиканський антрополог і еколог
Віктор Толедо (Toledo, 2002) поширив концепцію «етноекології», не
обмежуючись інвентаризацією місцевих рослин і тварин та їх
використанням, а також вивчаючи ґрунти, клімат, рослинні й тваринні
угруповання, послідовні етапи змін тощо.
У зв'язку з тим, що німецький націонал-соціалізм з самого початку
взяв на озброєння етнобіологічну ідеологію і неухильно дотримувався її
(Sand, 2009), у світовому науковому співтоваристві, починаючи з 30-х
років минулого сторіччя, склалося упередження до етнобіології. Після
завершення Другої світової війни дослідження з антропології, як
компонента етнобіології, а разом з ними і решти складових етнобіології і
дотичних до неї напрямів біологічної науки, стали не те щоб
забороненими, а досить незручними, майже непристойними, напрямками.
У радянській науці було накладено негласне табу на терміни «арії»,
«арійський» і «нордичний», поширювалася доктрина автохтонності
слов'янського населення на території Росії. Натомість у США під гаслом
політкоректності і культу розплати «білих» за роки рабовласництва
оформився і пишно розквітнув своєрідний «расизм навпаки», внаслідок
чого чорна раса проголошувалася чи не джерелом найдавніших
цивілізацій, що стимулювало намагання віднайти якусь негроїдну
працивілізацію в Африці, у пошуках котрої було бездарно загублено
працю багатьох науковців (Coon, 1972; Marks, 2017).
Відродження етноботаніки розпочалося наприкінці 20 сторіччя
насамперед у зв’язку із зумовленою глобалізацією загрозою зменшення
біорізноманіття, зокрема зникнення значної частини генетичних
рослинних ресурсів, а також з побоюваннями втрати етноботанічних
знань. Загострення зазначених тенденцій у контексті початку урбанізації
та глобалізації у донедавна ще невестернізованих регіонах сприяло
зростанню національної самосвідомості, як одного з проявів глокалізації,
що виникла на противагу глобалізації з метою пристосування глобального
світогляду до локальних умов (Mendis, 2007). Тож саме корінні культури
нині відіграють вирішальну роль у етноботаніці, оскільки вони володіють
раніше недооціненими знаннями про місцеву екологію, отриманими ними
протягом сторіч чи навіть тисячоріч взаємодії з їх біотичним середовищем
(Padhy et al., 2015).
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Відчуваючи
моральну відповідальність
етнобіологів
перед
досліджуваними ними народами (переважно маргіналізованими
корінними громадами, що намагалися зберігати традиційний спосіб
життя), американський антрополог-біолог Даррелл Поузі (Darrell Addison
Posey) ініціював і доклав багато особистих зусиль у заснуванні
Міжнародного товариства етнобіології, перший конгрес якого відбувся в
Бразилії 19–24 липня 1988 р. У конгресі взяли участь не лише науковці 35
країн світу, а й представники 16 організацій корінних місцевих громад з
різних куточків планети. За назвою місця проведення конгресу (Belém)
було прийнято «Беленську декларацію» (Declaration of Belém, 1988; Posey
& Dutfield, 1996).
У цій викладеній на одній сторінці декларації було чітко окреслено
зобов'язання вчених щодо задоволення потреб місцевих громад і визнана
центральна роль корінних народів в усіх аспектах глобального
планування. На її підставі було переосмислено концепцію щодо захисту
корінних народів та їхніх інтелектуальних, природних і технологічних
ресурсів (Posey & Dutfield, 1996). У наступному конгреси Міжнародного
товариства етнобіології проводились у різних країнах світу з інтервалом у
два роки, а останній XVI Конгрес відбувся знову в Бразилії (Belém) разом
з XII Бразильським симпозіумом з етнобіології та етноекології, якими
було підтверджено сучасне значення етнобіологічних досліджень.
Поширення досягнень молекулярної біології в ботаніку, зокрема
ДНК-технологій у систематику, сприяло розробленню загальної моделі
зв'язку між корінними та науковими назвами видів. Окремі таксономічні
збіги етнічних і з’ясованих молекулярними методами видів дали підстави
виділити «етноботанігеноміку», яка використовує методи кодування ДНК
як загальний інструмент ідентифікації рослин (Ludwig, 2015; Newmaster &
Ragupathy, 2014).
Отже, феномен відродження етноботаніки в контексті прояву
зростання етнокультурної значущості як власне окремих видів рослин, так
і усвідомлення цінності накопичених віками знань про їхнє походження й
використання не лише збагачує науку новими перспективами та досвідом,
а й дає змогу зменшити негативні наслідки глобалізації.
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Виховання етноботанічної ментальності дорослих через їхніх дітей
дошкільного віку
Галина П. Опалко, Людмила П. Басихіна
Дошкільний навчальний заклад ясла-садок комбінованого типу № 8, м.
Умань, Черкаської обл., Україна, 20300, E-mail: wyshnia@ukr.net
Мета. Проблема роботи з батьками має таку ж давню історію, як і
історія виховання й освіти у дошкільних установах. Українська
національна (етнічна) ідея відіграє велику роль в усій педагогічній
спадщині нашого народу. Вона надихала й надихає освітніх діячів і
рядових педагогів на вірне служіння рідному народові. Однак нині
практично втрачені майже всі елементи народної педагогіки, що
передбачали провідну роль родинного виховання дітей дошкільного (за
сучасною термінологією) віку і утверджували високий статус батьківської
і материнської педагогіки зі специфічною роллю батька, котрий
цілеспрямовано опікувався загартуванням своїх дітей, виховував у них
честь і гідність (Макогончук, 2014).
Видані в різних країнах світу культурно-історичні та історикопедагогічні джерела свідчать, що характерною особливістю такого
дошкільного виховання в минулому було виховання в сім’ї. До школи
потрапляли діти з заможних сімей, котрі вже навчилися читати й писати
вдома. До перших спроб зробити школу доступною для дітей-сиріт або
дітей, батьки яких увесь день працювали, відносять заснований у
Страсбурзі в 1779 році Йоганном Фрідріхом Оберлінгом і Луїзою
Шепплер заклад для догляду та виховання дітей дошкільного віку. Однак
їхній та інші створені невдовзі заклади мало нагадували справжні освітні
установи для малят. Тому першим реальним фундатором дитячих садків
вважається філософ-утопіст і педагог, поборник соціальних реформ,
Роберт Оуен (Robert Owen), котрий у 1816 р. відкрив першу освітню
дошкільну установу у Шотландії. Зумовлений промисловою революцією,
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що розпочавшись наприкінці XVIII сторіччя невдовзі поширилась на
країни Західної Європи, США, Японію, а з 70–80 рр. XIX й Росію,
бурхливий розвиток дошкільних установ характеризувався виникненням
багатьох систем дошкільної освіти, зокрема іноземних Ф. Фребеля,
М. Монтессорі, Й. Песталоцці, А. Дістервега та вітчизняних педагогів
С. Русової, Т. Лубенця, Н. Лубенець, В. Зеньківського. Є архівні свідченні,
що у 1907 р. пані Гессановій було дозволено відкрити в м. Умань
приватне училище 3-го розряду з дитячим садком при ньому в будинку 11
по Новодворянській вулиці (Степанова, 2011).
Натомість у 20-х роках минулого сторіччя поширились теорії про
неможливість поєднання суспільного й сімейного виховання,
пропагувалось надання преференцій суспільному, а деякі педагоги взагалі
вважали за непотрібне відокремлювати дошкільну форму освіти від
шкільної, що негативно вплинули і на наукові та навчально-методичні
напрацювання в галузі дошкільного виховання. Цим тенденціям
протистояла О. Дорошенко, котра як і С. Русова відстоювала ідею
створення національного дитячого садка на народних традиціях
(Степанова, 2011).
У повоєнних програмно-методичних вказівках уже було введено
окремий розділ присвячений роботі дитячого садка з батьками
(Програмно-методичні ..., 1947), який постійно розвивався в наступні
роки, хоча й зі зрозумілими ідеологічними нашаруваннями.
На зламі тисячоліть під радикальні зміни підпали майже всі аспекти
діяльності освітніх закладів України, що не оминули й систему
дошкільного виховання, вагомий внесок у розвиток якої зробили
послідовники В. Сухомлинського й К. Ушинського, зокрема А. Богуш,
Л. Степаненко, С. Стефанюк, Л. Різник, В. Скутіна та ін. (Бабій, 2014).
Аналіз світових тенденцій показує, що дошкільні програми, котрі в
минулому часто вважалися «розкішшю» або «несерйозною справою», за
якими діти просто гралися під наглядом дорослих, поступово стають
початковим компонентом безперервної освіти. Щоправда глибина
піклування та захисту дошкільнят різна у різних регіонах планети. У звіті
ЮНЕСКО зазначається, що Міністерства освіти багатьох держав світу
обмежуються підтримкою дошкільнят лише протягом одного–двох років,
що передують початковій школі, тоді як у найбільш успішних державах ця
підтримка поширюється і на наймолодших дітей (Marope & Kaga, 2015).
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Особливо важко стало ростити дітей у дуже складному сучасному
світі. Незвичні морально-психологічні навантаження на українську сім'ю,
значною мірою підсилюванні недоброчесними політиками через залежні
засоби масової інформації (насамперед телебачення), нині настільки різко
зросли, що замішання і зневіра населення вже навіть не дивує. Збільшення
кількості псевдо-сімей, які сором’язливо стали називати чужинським
словосполучення «гражданський брак», руйнування освячених шлюбів,
економічні кризи, погіршення якості навчання, втрата довіри до лідерів
країни й зневіра у вікових державних інституціях — все це, разом з
некритично завищеною або заниженою самооцінкою позбавляє емоційної
рівноваги. І оскільки батьки стають все більш виснаженими фізично,
емоційно й духовно, їм набагато важче нині гідно виховувати своїх дітей,
на надзвичайно вразливу психіку яких припадає левова частка негараздів
від цих перевантажень. Схожі проблеми турбують не лише українців. З
більшими чи меншими відмінностями з ними стикають й американські
(Campbell, 2015), і європейські, й вихователі дошкільнят в інших країнах
світу (Rescorla, et al., 2011). Виховані на відірваних від вікових народних
традицій
хибних
морально-етичних
цінностях
спотворених
споживацькими преференціями батьки неспроможні гармонійно
взаємодіяти з педагогами дошкільних установ у процесі виховання
дошкільнят. При цьому нерідко батьки не лише не підтримують
намагання педагогів щодо впровадження прямих рекомендацій
нормативно-директивних документів стосовно роботи дошкільних
установ з батьками (Богуш та ін., 2012), а й здебільшого несвідомо
противляться ним. Схожі тенденції спостерігаються і в інших країнах
(Бгуашева & Шхахутова, 2015).
Згадані міркування зумовили мету нашої розвідки, присвяченої
пошуку можливостей м’якого опосередкованого впливу на батьків через
їхніх дітей, зокрема щодо виховання етноботанічної ментальності.
Матеріали і методи. Теоретичний аналіз і систематизацію
доступних літературних джерел, збір матеріалів спостережень, їхній
синтез та узагальнення виконували за загальноприйнятими методиками
(Левківський & Вознюк, 2003, Яценко, 2011) з урахуванням специфіки
груп для дітей з особливими освітніми потребами (Порошенко та ін.,
2018), та послуговуючись власними напрацюваннями (Опалко, 2013,
2018a, 2018b).
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Результати та обговорення. У дошкільному навчальному закладі
ясла-садок комбінованого типу № 8 м. Умань велика увага надається
роботі з батьками вихованців, проводяться семінари, на яких
обговорюються найважливіші питання «національного виховання» у
широкому розумінні державної нації, що об’єднує українських громадян
різного етнічного походження: українців, росіян, татар, євреїв, поляків,
вірменів та ін. Зусилля педагогічного колективу установи щодо виховання
любові до рідного краю, необхідності дбайливого ставлення до
рослинного й тваринного світу з урахуванням національних традицій
знайшло визнання на загально-українському рівні, що підтверджено
відповідним сертифікатом (рис. 1), а також відзначене на міжнародному
фотоконкурсі «Краса природи у моїй місцевості», фінал котрого проходив
11 березня 2014 року у польському місті Гнєзно (Podziękowanie ..., 2014).
Успішна участь педагогів у міських, загально-українських і
міжнародних заходах з залученням результатів діяльності вихованців
пробуджує у батьків почуття гордості за дітей, досягненнями котрих
батьки надзвичайно пишаються, що стає мотивацією для опанування
етноекологічними, зокрема етноботанічними знаннями і формування
родових навичок. Не може не радувати повідомлення одного з батьків
наших вихованців, котрий зі щасливою усмішкою розповідав про
зроблене йому власним сином під час спільної прогулянки алеями
дендропарку «Софіївка» зауваження щодо неприпустимості зривання
листочків з куща калини. Занепокоєння дитини, цілком серйозно
висловлене у зауваженні за знічев’я зірваний листочок, а особливо
позитивне реагування батька на зауваження дошкільняти свідчать про
перспективність опосередкованого передавання знань, установок та
нормативів поведінки від дітей до батьків, ефективним способом
подолання соціально-ідеологічних бар'єрів, що перешкоджають
поширенню екологічно-спрямованих моделей ставлення до довкілля,
брутальне порушення котрих стало звичним для сучасного дорослого
населення України.
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Рис. 1. Сертифікат учасника «Всеукраїнського заняття доброти про
гуманне та відповідальне ставлення до тварин», проведеного за підтримки
МОН України
Залучення технологій опосередкованого екологічного виховання
дорослих через їхніх дітей показало їхню ефективність у проведених у
Північній Кароліні (США) дослідженнях (Lawson et al., 2019). Тестування
батьків дітей, які були залучені в елементарні виховні екологічні
програми, показало вищі рівні усвідомлення проблем кліматичних змін,
порівняно з батьками дітей контрольної групи, неохопленої додатковими
заняттями. При цьому виявились гендерні відмінності, зокрема ріст
стурбованості чоловіків через кліматичні зміни суттєво переважав ріст
стурбованості матерів, а виховний вплив дочок перевищив вплив синів як
на матерів, так і на батьків. Хоча цитовані дослідження проведені з
залучення дітей шкільного віку, це не зменшує їхнього значення.
Висновки. Аналіз виданих у різних країнах світу культурноісторичних та історико-педагогічних джерел, що стосуються взаємодії
педагогів дошкільних навчальних закладів з сім’ями вихованців, та
узагальнення їх з результатами власних спостережень засвідчують
важливість скоординованих спільних зусиль у вихованні дітей починаючи
з раннього дошкільного віку. Працями вітчизняних і зарубіжних педагогів
спростовані хибні теорії щодо надання преференцій будь-якому з
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компонентів (суспільному чи сімейному) дошкільної освіти. Феномени
успішного опосередкованого екологічного виховання дорослих через їхніх
дітей дає підстави сподіватись на прискорене формування екологічної, і
зокрема етноботанічної ментальності вже у нинішнього покоління
українців до рівня найбільш розвинених спільнот.
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Мета: виявити ставлення прадавніх українців до певних рослин,
зафіксовані у віруваннях, народному фольклорі та декоративновжитковому мистецтві. Дослідити історію, символіку та еволюцію
рослинних орнаментів у декоративному мистецтві українців.
Сьогодні в освітніх закладах України все більше уваги приділяється
пошукам перспективних підходів до гуманізації та гуманітаризації освіти,
стимулювання пізнавальної активності особистості, накопичення досвіду
її творчої діяльності. У реалізації цього надзвичайно складного процесу
велику роль відіграє народне мистецтво, яке допомагає людині глибше
пізнати себе, свій внутрішній світ, спонукає до самовдосконалення.
Ефективність впливу мистецтва характеризується рівнем індивідуального
осягнення духовних цінностей, їх перетворенням у неповторний
внутрішній світ суб’єкта, що потребує відповідної підготовки до
спілкування із художніми творами.
Народне мистецтво — найбільший скарб українського народу.
Народне декоративне мистецтво розкриває безмежний світ мудрості
народу, втілює його талант, розуміння добра і краси. Неповторність і
самобутність, духовна унікальність кожного народу втілюється в його
творчості. Велика її скарбниця, яку створено протягом століть талантом і
зусиллями безлічі відомих та невідомих майстрів, є джерелом
продовження традицій і натхнення для наступних поколінь.
Українське декоративне мистецтво набуло широкого визнання в
усьому світі. У його предковічних образах, зручних утилітарних формах і
динамічних мотивах орнаменту містяться символи втаємниченої, чарівної
природи, складні перипетії нашої історії, особливості побуту, доброта,
щирість і щедрість українського народу. В українському народному
декоративному мистецтві закодована у символах правічна культура, віра,
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надія і любов його народу до оточуючого світу.
Більшість орнаментів різних видів українського декоративного
мистецтва (вишивка, розписи, писанкарство, ткацтво, килимарство,
кераміка, народна іграшка, обереги і т. ін.), які збереглися до нашого часу,
мають дуже давнє походження. Це знаки спілкування наших пращурів із
Природою, Всесвітом, із тим Духовним началом, що є початком усього та
керує всім (Антонович та ін, 1993, Плівачук, 1996).
Вивчення творів народного мистецтва дарує майбутнім поколінням
знання правди про рідну культуру, прищеплює вміння адекватно
сприймати мистецькі цінності свого народу, сприяє вихованню почуття
національної гордості та патріотизму.
Матеріали
і
методи.
Розкриття
поставленої
проблеми
досліджувалося загальновживаними науково-теоретичними методами та
прийомами практичного виконання зразків декоративного мистецтва із
елементами індивідуальної творчості.
Результати та обговорення. Результати теоретичних досліджень
мистецтвознавчого характеру представлені у низці наукових праць та
обговорювалися на науково-практичних конференціях і семінарах
міжнародного, всеукраїнського та регіонального рівнів; практичні
дослідження представлялися на низці персональних та колективних
виставок.
Термін «декоративне» означає прикрашувальне, а «вжиткове»
вміщує в собі мистецьку працю та властивості всіх галузей мистецького
виробництва. «вжиткове» ще можна вважати як таке, що широко
застосовується у побуті (вжиткові) людей.
Із історії ми знаємо, що Черкащина і, зокрема, Уманщина мають свої
давні глибокі джерела народної творчості, які особливо яскраво
проявлялися у декоративному розписі на стінах, або, як ще називали цей
вид малювання, «настінні» розписи, та «мальовки» на папері. Але, якщо
хатні настінні розписи, одного разу виникнувши, пройшли дійсно великий
шлях розвитку — від прикрашення печі до оформлення сучасних
громадських приміщень, шлях від розпису житла до монументального
розпису, зберігши при цьому свій національний характер і свої локальні
особливості, то ще складніший і не менш цікавий шлях пройшла у своєму
розвитку «мальовка»: вона стала тією основою, на якій виник новий вид
українського народного мистецтва — народна графіка, тобто
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декоративний розпис (Поліщук, 2017).
Що стосується настінних розписів Черкащини, у яких деякі риси
фольклорно-семантичного характеру виявляються в найбільш чистому
вигляді, то дослідженням їх безпосередньо займалися К. Кржемінський
(1927) та О. Найден (1989). Вони описали найважливіші ознаки
Уманського настінного розпису, систематизували основні мотиви та
одиниці і звернули увагу на оригінальність уманських настінних розписів,
їх відмінність від розписів інших територій.
Серед складних рослинних форм поширені вазонні мотиви. У
«вазонах» настінних розписів (особливо Уманщини початку 1920-х років)
можна впізнати рудиментарний образ «Світового дерева», «Щасливого
дерева» або «Дерева життя», що є графічним виразом одного із
найстародавніших загальнолюдських уявлень про устрій світу, про
вертикальну систему градацій і перетворень у ньому.
Мотив «вазон» — основний змістовно-образний мотив народного
настінного розпису — на Уманщині найбільш графічний і «силуетний».
Саме «вазон», що зосередив у собі всі основні елементи орнаментів
розписів і складає собою самостійний мотивний образ (квітуча калина з
птахами, «Дерево життя», «Чудове дерево», «Щасливе дерево» тощо), став
об’єктом різнобічного аналізу та вивчення. На цей образ часто
натрапляємо в легендах, обрядових піснях усіх слов’янських народів
(гільце на весіллі, гілочка в мисці з кутею, в криниці тощо).
Особливого значення набуває символіка українського декоративного
мистецтва, адже у візерунку кожен елемент має певне сакральне значення.
Народний орнамент, за висловом В. Стасова, — співуча мелодія,
призначена не лише для очей, а й для розуму й почуттів. Недаремно у
давнину візерунки у творах декоративного мистецтва мали охоронне,
оберегове значення. Наші пращури позначали певними символами
інтер’єр житла, предмети вжитку аби оберегти себе і рідних від Злих Сил
та привернути Божу благодать. Згодом для цього у них витворилася ціла
система знаків.
Сучасним людям дуже складно розгадати («прочитати») їх, бо
відсутні писемні відомості про вірування давніх українців. Із часом окремі
символи набували нових значень, витісняючи старі, або співіснували
разом з ними.
Ми й дотепер бачимо на обрусах і рушниках либонь ще
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доіндоєвропейський символ безсмертя – Дерево життя (Прадерево,
Світове Дерево, Дерево роду, Дерево знань, Щасливе Дерево і т. ін.) —
символ безперервного відновлення природи, розвитку роду, образ Божої
мудрості. Дерево символізує собою загалом космос в усіх його проявах.
«Дерево життя» (Дерево роду) — найчастіше зображувалося із трьох
або п’яти гілочок із листочками та квітами (батько, мати, діти). А те, що
ніби творить горщик, має форму чотирикутника, ромба або трикутника —
символів землі, засіяних крапками-насінням із рисочками-водою
(підземний рівень). Біля померлих ставили хрестик, а новонароджених
позначали домальовуванням листочка, квіточки; жінки зображувалися на
квітах, чоловіки — на листочках. До неба, за уявленням наших предків,
можна було піднятися не лише по дереву, а й по драбині. Тому дерево
(вазон) часто зображувалося із символом «небесної драбини». Дерево з
розлогим гіллям символізувало родючість землі.
Дерево, яке зображували як символ створення нової сім’ї, часто
включало в себе дві паралельні пунктирні лінії, які символізували
«шлюбні мости». Інколи зображували «подвійне дерево», яке двома
пагонами утворювало чашу (ліру) — символ гармонії. Дерево (вазон) із
трьома вертикальними пагонами — символ державотворення (тризуб).
Дерево ніколи не копіює якусь конкретну рослину, її листя, квіти й плоди.
Це збірний, узагальнений образ, у якому все символічно.
Наукові розвідки низки українських дослідників свідчать, що в
Україні вишня — це символ світового дерева, дерева життя; символ
України, рідної землі; матері, материнської любові та відданості; символ
рідної хати або вродливої дівчини, молодої нареченої. У давнину вишня
була одним із священних дерев далекої Японії та Китаю. Для праукраїнців
вишня, за даними О. Шокала, — символ Світового Дерева життя. Вишня
— священне дерево прадавніх українців. Трипільсько-руська культура у
своїм трійцевім календарі мала й рік Вишні, що приносив із достатком,
плодючістю й певну гіркоту буття. Це дерево — уособлення
дохристиянської богині літа — Лялі.
Як відомо, колись слов'яни святкували Новий рік 21–23 березня. Це
було свято відродження природи, свято весни, Новий рік споконвічних
хліборобів. У давнину в Україні вишня була ритуальним деревом
весняного новорічного обряду та широко використовувалася українцями в
магічних дійствах. Як оповідають старожили, ще за їхньої молодості
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побутував такий красивий звичай, що мав назву лялькання: якщо хлопець
пригощав дівчину першими вишнями, це було рівнозначним освідченню в
коханні. Із малих хлопчаків глузували: «Та ти ще до вишень не доріс!»
Як знак літа і його господині Лялі маленьку вишеньку пізно восени,
напередодні морозів, саджали в діжечку і тішили її всю зиму, вірячи, що
тендітне деревце відгонить злих мерків — навій, бога зими Зюзі — від
усієї родини, забезпечуючи здоров’я та добробут. По тому, як вона квітне,
дівчата вгадували долю на наступний новий рік. А навесні з великою
врочистістю вишеньку висаджували біля садиби. І так щороку. Ось звідки
біля наших хат такі пишні й понині вишневі садки.
Дівчатко, що ставало на порі, 25 грудня, в день Різдва Сонця, ставило
у воду вишневу гілочку. Тепер це роблять на Катерини, 7 грудня. І якщо
вона зацвітала до 19 січня, свята Ор-Дани — бога шлюбу і землеробства
та богині води, — це був певний знак: дівчатко знайде судженого, воно
швидко ставало обавним і неодмінно впадало в око якомусь парубкові, що
з нетерпінням чекав лялькання-освідчення.
Дотепер для успішних безболісних пологів і дужого насліддя,
хутірські бабусі радять молодичкам, котрі ходять у надії, вдосталь
споживати вишень із стільниковим медом.
На думку дослідниці давнини Галини Лозко, назву «вишня» слід
вважати прикметником жіночого роду, від форми «вишній», тобто
«божественний» (порівняно із словом «Все-вишній» (Всевишній). Отже,
вишня — це «Божественне дерево», присвячене дохристияському богу
Сварогу.
Окремі дослідники зіставляють це слово із весняним сонцем у зеніті,
тобто «вишнім» сонцем. Лінгвістичний аналіз етимології слова «вишня»,
зроблений вченими, підтверджує думку про правильність зіставлення її з
образом Світового дерева, Священного дерева життя.
По-перше, слово «вишня» — слов'янського походження, воно мало
такі регіональні варіанти як «вишник», «вишника». Водночас слово
«вись» (висота) (світове дерево, як відомо, дуже високе, дістає кроною
неба).
Словник Бориса Грінченка фіксує форму «вишній», тобто
«верховний», а отже, «небесний», «божественний». Водночас у Словнику
вміщено фразу «Господи вишній, чи я в тебе лишній?», яку можна
зіставити з фольклорним виразом «Ненько, моя вишня, чи я в тебе
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лишня...» Отже, у свідомості праукраїнців вишня асоціювалася з небом,
високим деревом життя, Богом. Окрім того, білий колір її цвіту
асоціювався зі святістю, бо «світ» — це «свят».
На думку Миколи Костомарова, слов'яни обожнювали саме світло як
джерело життя, білий колір (порівняйте імена язичницьких богів
Світовид, Білобог). Споконвіку священні речі українців — білі (хата,
вишиванка, хустина, рушник). Священний птах лелека має також біле
забарвлення. Таким чином, безсумнівно, вишня була в наших пращурів
символом Священного Дерева Життя, Матері-богині, України.
Відгомін цих вірувань знаходимо у творах усної народної та пісенної
творчості, а також у творах українських письменників. У свідомості
українців і нині вишня — це рідна домівка: «Садок вишневий коло хати»
(Т. Г. Шевченко). Або: «Як я любив у хмарах вишняку твої білесенькі,
немов хустини, хати» (Михайло Старицький). «Буду тебе ждати там, де
вишня біла» (Василь Симоненко), «Вишня в білоянгельськім убранні»
(Борис Олійник) та багато-багато інших.
У поемі Івана Франка «Іван Вишенський» змальовано, зокрема,
епізод, коли саме вишневий цвіт нагадав герою на чужині про рідну
Україну і змусив повернутися із грецького Афону.
Ліна Костенко використала цей образ для опоетизації весни, кохання,
нареченої:
Ще сніг ковтала повідь широченна,
І рала ждав іще тужливий лан,
А під горою вишня-наречена
Вже до віночка міряла туман.
У поемі Івана Драча «Смерть Шевченка» вишневий цвіт асоціюється
з безсмертям Великого Кобзаря.
І на завершення — рядки, написані О. Потапенко:
О, вишня, – Матінко Всевишня,
Весь білий світ, – то вишні цвіт.
Правічне дерево Вкраїни
Її безсмертя в плині літ.
Придивіться уважно, чи біля кожної хати і міського будинку є верба і
калина? Отож, без вишні нема України. Любіть Україну і примножуйте її
національні святині.
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Висновки. Основні положення нашого дослідження про історію
виникнення, еволюцію та символіку рослинних елементів у
декоративному мистецтві українців стануть у нагоді широкому колу
шанувальників національних традицій українського народу. Кожен читач
зрозуміє, побачить та зможе творчо реалізувати власні креативні задуми.
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УДК 582.632.1:581.6
Види роду Carpinus L.: використання в народному господарстві,
етнокультурних традиціях та звичаях
Ольга Л. Порохнява
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань,
Черкаської обл, Україна, 20300, E-mail: ndp.sofievka@gmail.com
Мета. Види роду Carpinus L. є одними з найбільш поширених
представників дендрофлори України. Вони успішно ростуть у природних
та штучних фітоценозах, особливо цінуються в лісовому господарстві як
лісотвірні, підгінні та фітомеліоративні рослини. В садово-парковому
господарстві часто використовуються в топіарному мистецтві для
створення стрижених форм, боскетів, шпалер та живоплотів. Однак
цінність видів роду Carpinus переліченими напрямками використання не
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обмежується, тому метою нашої роботи було з’ясувати місце рослин у
інших галузях народного господарства, а також проаналізувати
літературні дані щодо застосування Carpinus у народній медицині та
етнокультурних традиціях.
Матеріали і методи. Використано метод аналітичного огляду
літературних даних, проведено узагальнення та систематизацію
інформації з питання використання рослин видів роду Carpinus в
спиртовиробництві, деревообробній, хімічній та олійній промисловості, а
також в народній медицині, обрядах та звичаях.
Результати та обговорення. Рід Carpinus нараховує близько 160
видів, які належать до родини Betulaceae C.A. Agardh. Рід представлений
однодомними деревами, рідше кущами. Ареал роду Китай (близько 80
видів), Корея, Японія, Примор’я (30 видів), Європа, Кавказ та Північна
Америка (по 15 видів).
На Україні культивуються переважно Carpinus betulus L. та його
форми ‘Pendula’, ‘Globosa’, ‘Columnaris’, ‘Pyramidalis’, а також C.
caucasica A. Grossh., C. orientalis Mill., C. cordata Blume, C. turczaninovii
Hance та C. caroliniana Walt.
З деревини граба виробляють шпон для струганої і клеєної фанери,
паркет, гнуті і корпусні меблі, клавішні і щипкові музичні інструменти.
Особливу цінність види роду Carpinus представляють для виготовлення
виробів, які потребують тверду деревину однорідної структури: спиці,
гвинти, клини, насадки та човники в текстильній промисловості, деталі
сільськогосподарських машин, рукоятки інструментів, токарні і столярні
вироби (Конноров, 1950; Никитин, 1950; Середа, 1965; Калуцкий, 1982;
Мельник, Журавская, 1985).
Деревина C. betulus блискуча сірувато-біла з жовтуватим відтінком,
без видимого ядра, гнучка й еластична, стійка проти зношування, добре
шліфується (Середа, 1965). Для цієї деревини характерна велика усушка і
розбухання. Вона потребує пресування, що підвищує фізико-механічні
властивості деревини майже в 1,5 рази (Іщук, 2006).
C. caucasica широко використовується у всіх сферах народного
господарства Кавказу. Деревина цього виду тверда, міцна, важка, її
використовують як дрова, заготовки для виготовлення лотків, гвинтів та
рукояток (Гроссгейм, 1946; Алексєєв, 1967).
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С. cordata має тверду, важку, щільну деревину, сіруватого кольору,
що добре обробляється і приймає забарвлення схоже на ебенове дерево.
Використовують її в сільському господарстві, текстильному виробництві,
машинобудуванні, токарній справі та для виготовлення клавіш роялів
(Іщук, 2006).
Для С. orientalis характерна жовтувато-біла деревина, дуже щільна й
важка. З молодих гілок плетуть стіни дрібних господарських будівель.
С. turczaninovii має щільну деревину, що придатна для виготовлення
дрібних деталей (Овчинников, Знаменская, 1950).
Поряд з високими фізико-механічними властивостями, деревина видів
роду Carpinus має ряд недоліків. Вона дуже розтріскується і коробиться
при висиханні, без переробки швидко псується, схильна до ураження
грибками. Щоб запобігти пошкодженню, заготовлену деревину необхідно
розпилювати на пиломатеріали і складати для зберігання під навіс,
сушити та переробляти, а від грибкових уражень — просочувати
фунгіцидами, або піддавати дії високої температури до +150°С (Середа,
1965).
Значну цінність для народного господарства становлять хімічні
речовини отримані з деревини, кори, листків та плодів видів роду
Carpinus. При переробці 1 м3 дров можна отримати: оцтової кислоти 13,7
кг, метилового спирту 3,9 кг, смоли 2,5 кг, вугілля деревного 118,0 кг
(Мельник, Журавская, 1985).
Окрім того, за хімічним складом деревина Carpinus цілком придатна
для целюлозно-паперового виробництва, вона містить: целюлози 42,04%,
пентозану 27,03%, лігніну 22,51%, смоли, воску, жирів — 1,99%, золи
0,47%, вуглецю 48,99%, кисню 44,25%, водню 6,20%, азоту 0,06%
(Середа, 1965).
У корі С. betulus виявлено бетулін 0,04%, дубильні речовини — 6,7–
7,11%, похідні елагової кислоти, флоемний сік, вуглеводи, органічні
кислоти, вітаміни В1, В2, В6, С, Н, РР, пантотенову кислоту (Коппер, 1929;
Гейдеман и др., 1962; Барбарич та ін,1973).
До складу листків С. betulus входять: альдегіди (гексен 2-аль-ї,
ацетальдегід, Н-валеріановий альдегід, Н-масляний альдегід), ефірна олія,
дубильні речовини 5,9–10,5 %, фенолкарбонові кислоти (кавова, галова) та
кумарини (кемпферол, кверцетин, міріцетин) (Мельник, Журавская, 1985).
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В листках С. cordata та С. orientalis виявлено протокатехову, кавову,
хлорогенову та галову фенолкарбонові кислоти, флавоноїди кверцетин,
гіперозид та дубильні речовини (Овчинников, Знаменская, 1950; Гейдеман
и др., 1962).
Горішки С. betulus містять близько 12% ефірних олій. Олія світложовтого кольору, прозора, в’язка, на повітрі швидко висихає, утворюючи
щільну плівку. У 80-100-річному віці в середньому з одного дерева можна
отримати 8-10 кг плодів, з 1 га — 1,5–2,0 т, або 1–2 ц олії (Гейдеман и др.,
1962; Барбарич та ін., 1973).
Плоди С. cordata та С. orientalis містять харчову олію, а плоди
C. caucasica — олію придатну для оліфо- і миловаріння (Гейдеман и др.,
1962; Бгажба, 1964).
В листках С. betulus була виявлена олія з характерним фруктовим
запахом, яку застосовують в лікерному виробництві (Гейдеман и др.,
1962).
При веденні господарства в грабових лісах слід враховувати
можливість прижиттєвого використання граба з метою отримання
деревного соку, на що в лісогосподарському виробництві звертається
недостатня увага.
Грабовий сік непридатний для харчових цілей. Однак, його можна
використовувати для отримання спирту. За даними В.П. Рябчука і
Ю.Ф. Осипенко (1981), в соку граба міститься 0,30–0,55% цукру. Спирт із
грабового соку майже нічим не відрізняється від спирту одержаного з
зерна. В.В. Шкателов (1937) вказує, що з 1 га грабового лісу в середньому
можна отримати близько 30 тис. л соку. З 1 кг сиропу цукристістю 52%
виходить 213,8 г безводного спирту, а з однієї середньовікової рослини
можна отримати за період весняного сокоруху в середньому 123,3 г
безводного спирту.
Ще одним досить цікавим напрямком використання представників
роду Carpinus є обробіток шкіри та фарбування тканин. Кора рослин
містить 3,7–12,5 % дубильних речовин, які успішно використовуються для
вичинювання шкіри (Гроссгейм, 1946; Овчинников, Знаменская, 1950;
Соколов, 1959; Алиев и др., 1961; Гейдеман и др., 1962).
При фарбуванні шерсті внутрішня частина кори дає жовте
забарвлення Водний екстракт без протрави забарвлює шерсть і шовк в
світло-рожевий колір, хромова протрава дає коричневий відтінок, а
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залізна — фіолетовий і ліловий (Коппер, 1929; Воюцкий, Дятлов, 1938;
Гейдеман и др., 1962).
Про використання видів роду Carpinus в народній медицині,
традиціях та звичаях в літературних джерелах написано мало. Офіційно в
списках лікарських рослин жоден з видів не значиться (Іщук, 2006), однак,
іноді в етнографічній літературі трапляються повідомлення про
використання квіток С. betulus для очищення судин та як протимікробний
засіб.
Семантика Carpinus досить цікава, так наприклад, в англійській
етнокультурі С. betulus символізує міцність та витривалість (ДавыдоваХарвуд, 2010), а у сільських районах поблизу французького міста
Валансьєн існує звичай на весняне свято першого травня над дверима
коханих вішати грабову гілочку (Folkard, 1884).
Висновки. У результаті узагальнення та систематизації інформації
про використання видів роду Carpinus виявлено, що рослини мають
високу цінність та перспективність для багатьох галузей народного
господарства.
Деревину застосовують для виготовлення фанери, паркету,
різноманітних токарних та столярних виробів. Речовини отримані під час
переробки надземної частини рослин є сировиною для хімічної
промисловості. Плоди — цінне джерело харчової та технічної олій. Кора
використовується для обробітку шкіри та фарбування тканин. Окрім того,
рослини займають важливе місце в культурі етносів свого ареалу, а
застосування видів в медицині є актуальним напрямком досліджень.
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Мета. У сучасних умовах встає питання озеленення урбанізованих
територій з урахуванням нових тенденцій у зеленому будівництві та
неухильно зростаючого антропогенного навантаження. Необхідно зважати
на екологічні й економічні умови. Декоративні насадження відіграють
дуже важливу роль у міському будівництві та благоустрої населених
пунктів. Завдяки ним у населених пунктах покращується архітектурнохудожній вигляд і мікроклімат, знижується рівень забруднення та
іонізується повітря (Калініченко, 2003).
Асортимент деревних рослин, які культивуються в Україні, постійно
продовжує поповнюватися (Кохно, Курдюк, 1994). У лісовому та садовопарковому господарствах, захисному лісорозведенні та озелененні значну
увагу приділяють інтродукованим в Україну деревним видам. Найбільша
частина деревних інтродуцентів, які використовують в умовах відкритого
ґрунту в Україні, походить з Північної Америки та Східної Азії. В даний
час масштаби інтродукції зросли в багато разів. В результаті цього в
міських насадженнях видовий склад деревних інтродуцентів за кількістю
видів перевищує аборигенні види. Це пояснюється зростанням вимог до
формування зелених насаджень (Бученков, Нилова, 2012).
Дубовий Гай – центральний парк культури та відпочинку м.
Запоріжжя. Відповідно до архівних документів, основну частину території
теперішнього парку було насаджено ще при розвитку Олександрівського
повіту в 1813 р., коли рішенням голови Катеринославської губернії було
закладено окрему територію для культурного відпочинку місцевого
заможного панства. У 1959 р. було урочисто відкрито тодішній Парк
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культури та відпочинку «Дубовий Гай». Нове життя «Дубового Гаю»
почалося наприкінці 2013 р., коли було значно оновлено містечко
атракціонів, збудовано та відремонтовано нові спортивні та дитячі
майданчики, розміщено більчатні, збільшено парковий фонд флори
(Дубовий Гай. (Accessed 21 May 2019).
У парку «Дубовий Гай» у 2015–2016 рр. було висаджено понад 50
декоративних деревних рослин, які раніше не зростали на даній території.
Це магнолії кобус та Суланжа, сакура японська, перовскія лебедолиста,
золотий дощ звичайний, калина зморщенолиста, зизифус звичайний,
півонія деревовидна, глід звичайний Пауль Скарлет, вейгела квітуча,
гібіск сирійський тощо.
Матеріали і методи. Латинські назви рослин наведені за
С. К. Черепановим (Черепанов, 1995). Спостереження проводилися в
період з 2017 р. по 2018 р. Візуально зимостійкість оцінювалася за 5бальною шкалою (Кохно, Курдюк, 1994). Оцінка пошкоджень однолітніх
пагонів проводилася методом штучного проморожування (Туманов, 1979).
Для проморожування відбиралися пагони однакового ступеня розвитку й
одного порядку розгалуження із середньої частини крони. Дослід
проводили в 3-кратній повторності для кожної температури (-10 °С,
-15 °С, -20 °С та -25 °С). Проби відбиралися 26 листопада й 23 грудня
2018 р. Проморожування починали з температури, яка відповідала
природним умовам на той час і знижували до заданої зі швидкістю 2 °С у
годину. Життєздатність клітин тканин після проморожування визначали
методом прижиттєвого фарбування розчином нейтрального червоного
(Ред. Сказкин, Ловчиновская и др., 1958). Ушкодження тканин
ураховували за шкалою: 0 – немає ушкоджень, 1 – загинуло до 20 % площі
тканин, 2 – до 40 %, 3 – до 60 %, 4 – до 80 %, 5 – до 100 % площі тканин.
Декоративність оцінювали за 5-бальною шкалою. Оцінювали
архітектоніку стовбура і крони, декоративну цінність листків,
декоративність суцвіть, квіток та плодів і забарвлення та фактуру кори
стовбура, гілок і пагонів. Декоративність рослин визначали за методикою
Н. В. Котелової і О. Н. Виноградової в модифікації І. В. Таран та А. М.
Агапової (1981).
Для статистичної обробки даних ми використовували стандартні
методи дослідження (Лакин, 1990).
202

Об’єктами дослідження були: вейгела квітуча (Weigela florida А. DC.),
золотий дощ звичайний (Laburnum anagyroides Medic.), калина
зморщенолиста (Viburnum rhytidophyllum Hemsl.), магнолія кобус
(Magnolia kobus DC.), глід звичайний Пауль Скарлет (Crataegus laevigata
«Paul’s Scarlet»).
Результати та обговорення. Як видно з таблиці 1, усі досліджені
рослини мали значний річний приріст. Найменшим він був у калини
змощенолистої у порівнянні з магнолією кобус. Річний приріст
дорівнював 17,4±2,25 см. Однак похибка цього показника невелика, тобто
довжина різних пагонів мало відрізнялася. У різних видів цей показник
коливався від 17,4±2,25 до 27,0±3,40 см.
Декоративність описує найхарактерніші зовнішні риси рослини, що
позитивно або негативно впливають на її сприймання людиною. Цей
показник виконує роль індикатора сприятливості нових умов зростання і
одночасно показника успішності інтродукції виду. Декоративність
вейгели квітучої, золотого дощу звичайного, магнолії кобус та глоду
звичайного оцінена нами в 4,5 бали. Рослини високодекоративні тривалий
період часу, однак на екземплярах, які зростали у «Дубовому Гаю» є деякі
пошкодження, нерівномірно розвинута крона, або невелика кількість
квіток на рослині. У калини зморщенолистої показник декоративності –
4,0 бали, тому що на рослині є підмерзання пагонів та листків.
Таблиця 1
Стан деревно-чагарникових інтродуцентів
№
з/п
1
2
3
4
5

Вид
Вейгела квітуча
Золотий дощ
звичайний
Калина
зморщенолиста
Магнолія кобус
Глід звичайний
Пауль Скарлет

Річний приріст,
см

Зимостійкість,
бал

Декоративність, бал

25,5±7,16

4,5

4,5

22,0±5,68

4,0

4,5

17,4±2,25

3,5

4,0

27,0±3,40

4,5

4,5

19,5±6,80

4,0

4,5

Зимостійкість оцінювалася за 5-бальною шкалою. Найвищий рівень
серед вивчених рослин був у вейгели квітучої та магнолії кобус (4,5 бали).
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Дещо нижче цей показник у золотого дощу звичайного та глоду
звичайного. Він склав 4,0 бали. Найменшу зимостійкість мала калина
зморщенолиста – 3,5 бали. У цієї вічнозеленої рослини спостерігалися
пошкодження не тільки однорічних пагонів, а також листків. Але за
рахунок швидкого відростання нових пагонів при настанні сприятливих
умов рослини не втрачали декоративність.
Як видно з таблиці 2, вейгела та магнолія кобус при штучному
проморожування не мали пошкоджень камбію та кори при температурах 10 °С та -15 °С.
Таблиця 2
Оцінка ушкодження тканин однорічних пагонів після штучного
проморожування при різних температурах, бал
Температура, °С
Дата
Вид
-10
-15
-20
-25
аналізу
А*
Б
А
Б
А
Б
А
Б
Вейгела квітуча

26.11.18.
23.12.18.

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,2
1,0

1,3
1,0

1,8
1,6

2,0
1,6

Золотий дощ
звичайний

26.11.18.
23.12.18.

0,0
0,0

0,4
0,0

0,5
0,2

0,6
0,3

1,2
1,0

1,3
1,2

1,7
1,7

2,0
1,7

Калина
зморщенолиста

26.11.18.
23.12.18.

1,0
1,0

1,7
1,4

1,5
1,3

2,3
1,4

2,0
1,5

2,2
2,1

3,0
2,6

3,0
2,9

Магнолія кобус

26.11.18.
23.12.18.

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1,6
1,2

1,8
1,2

2,0
1,5

2,1
1,8

Глід звичайний
Пауль Скарлет

26.11.18.
23.12.18.

0,4
0,0

0,6
0,5

0,4
0,0

0,8
0,7

1,7
1,5

2,0
1,7

2,4
2,0

2,4
2,0

Примітка: * А – кора, Б – камбій.

Незначні пошкодження цих тканин відмічені тільки при температурах
-20 °С та -25 °С. Аналогічна ситуація спостерігалась як у грудні так і в
листопаді. В цілому, в грудні пошкодження менші, ніж у листопаді, що
пов’язане з загартовуванням рослин у природних умовах. Так, наприклад,
у вейгели квітучої при -20 °С пошкодження камбію в листопаді склало 1,3
бали, а в грудні – 1,0 бал.
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У золотого дощу та глоду середнього при -10 °С та -15 °С
спостерігаються незначні пошкодження камбію. При більших від’ємних
температурах ці пошкодження більш великі, але не мають дуже значного
впливу на декоративність рослин в цілому.
Калина зморщенолиста має найбільші пошкодження кори та камбію
при штучному проморожуванні. Навіть при температурі -10 °С є
пошкодження як кори, так і камбію. Пошкодження кори однакові у
листопаді та грудні (1,0 бал). Пошкодження камбію більш значні у
листопаді (1,7 бали), ніж у грудні (1,4 бали).
Висновки. Асортимент рослин ЦПКіВ «Дубовий гай» за останні роки
значно розширився за рахунок деревно-чагарникових гарноквітучих
інтродуцентів. За результатами як візуальних спостережень, так і
штучного проморожування всі вивчені види за зимостійкістю можна
розподілити на 3 групи: вейгела квітуча та магнолія кобус мають високу
зимостійкість (4,5 бали), у золотого дощу звичайного та глоду звичайного
Пауль Скарлет цей показник оцінюється в 4,0 бали, у калини
зморщенолистої – в 3,0 бали. Штучне проморожування однолітніх пагонів
показало, що клітини камбію й кори сильніше ушкоджувалися наприкінці
листопада, ніж наприкінці грудня. Це пов'язане, імовірно, зі зміною
активності обміну речовин у цих тканинах. Усі досліджені рослини мали
значний річний приріст. Він коливався від 17,4±2,25 до 27,0±3,40 см.
Декоративність вейгели квітучої, золотого дощу звичайного, магнолії
кобус та глоду звичайного оцінена нами в 4,5 бали. У калини
зморщенолистої показник декоративності — 4,0 бали.
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УДК 58.006
Сохранение биотического разнообразия особо редких видов пиона в
условиях ex situ
Антонина А. Реут
Южно-Уральский ботанический сад-институт
— обособленное
структурное подразделение Федерального государственного бюджетного
научного учреждения Уфимского федерального исследовательского
центра Российской академии наук, г. Уфа, Россия, 450080, E-mail:
cvetok.79@mail.ru
Согласно Глобальной стратегии сохранения растений, одним из
направлений решения экологической проблемы потери биоразнообразия
растений является введение в культуру редких и исчезающих видов и их
выращивание в коллекциях ботанических садов.
Международная программа ботанических садов по охране растений
определила важную роль интродукционных центров в обеспечении
комплексного изучения и размножения растений, предоставлении
научных и экспериментальных данных широким слоям общественности,
необходимых
для
практики
сохранения
фиторазнообразия
(Международная…, 2000).
Пионы — многолетние корнеклубневые поликарпические летнезеленые растения. По расположению зимующих почек — геофиты, что
способствует их сохранности в зимний период. Однако с возрастом часть
почек поднимается к поверхности и кусты зимуют частично как
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гемикриптофиты. Надземная часть состоит из ортотропных, ребристых,
моноциклических побегов, которые являются удлиненными и развиваются
без образования розеточных листьев. Листья пиона очередные,
бифациальные, черешковые. Опушение редкое, преимущественно по
жилкам. Черешки листьев довольно длинные, короче листовой пластинки
в 0,5–1,5 раза. По форме черешки цилиндрические, к основанию плоские.
Жилкование листьев кладодромное. Цветки пиона верхушечные, простые,
одиночные, актиноморфные, ациклические, полные, обоеполые,
однодомные, на коротких цветоножках, цветоложе плоское. Венчик
раздельнолепестной.
Многолистовки
олигомерные,
свободные,
лиханохарные. После созревания семян остаются на цветоложе. Плоды
автокарные.
B задачи наших исследований, входило изучение биологических
особенностей, декоративных и хозяйственно-ценных признаков, а также
оценка адаптации интродуцированных в Южно-Уральский ботанический
сад-институт — обособленное структурное подразделение Федерального
государственного бюджетного научного учреждения Уфимского
федерального исследовательского центра Российской академии наук
(далее ЮУБСИ УФИЦ РАН) четырех представителей рода Paeonia L.,
отнесенных к категории редких и исчезающих и определение перспектив
введения их в культуру.
Материалы и методы. В качестве объектов исследований были
использованы виды пиона из коллекции ЮУБСИ УФИЦ РАН:
P. mlokosewitschii Lomakin — произрастает на Кавказе, в Центральном
и Восточном Закавказье. Распространен в лесах, на крутых склонах.
Включен в Красные книги Азербайджана и Грузии, а также Республики
Дагестан, в категории «1 — вид, находящийся под угрозой исчезновения»
(Красная…, 1984). Интродуцирован растением из Москвы в 2005 г.
Геофит, сциогелиофит, мезофит, мезоэутроф.
P. anomala L. — произрастает в Восточной Европе, Китае, Монголии,
Восточной и Западной Сибири, Алтае, Средней Азии. Охраняемый вид,
включен в Красные книги Республики Казахстан, а также 18 областей и
республик РФ, в том числе в Красную книгу РБ под статусом «2 - вид,
сокращающийся в численности». В Башкирии распространен в негустых
хвойных и смешанных лесах, на опушках и лесных полянах в
Татышлинском, Бурзянском и Зианчуринском районах (Красная…, 2007).
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Получен семенами из Томска в 1957 г. Из флоры Башкирии несколько
особей P. anomala были завезены в БСИ в 1996-1997 гг., повторно — в
2003 г. Эпикотильный гемикриптофит, гелиофил, мезофит, мезоэутроф
(Reut, Mironova, 2014).
P. hybrida Pall. — охраняемый вид, включен в Красные книги
Узбекистана, Республики Казахстан, а также Российской Федерации под
статусом «2б — вид, сокращающийся в численности». В Башкирии
распространен в луговых степях, зарослях степных кустарников на
черноземовидных почвах в Хайбуллинском районе. Семена P. hybrida
были собраны в естественных популяциях РБ в 2003 г.
Короткокорневищный геофит, гелиофил, мезоксерофит, олиготроф,
гемиэфемероид.
P. tenuifolia L. — произрастает на юге Европейской части России,
Предкавказье, средней Европе, Балканском полуострове. Распространен
на степных склонах, среди кустарников. Охраняемый вид, включен в
Красные книги Украины и РФ под статусом «2б — вид, сокращающийся в
численности». Интродуцирован семенами из Москвы в 1962 г.
Короткокорневищный геофит, гелиофил, мезоксерофит, мезоэутроф,
гемиэфемероид.
Изучение декоративных и хозяйственно-биологических признаков
пионов проводили в условиях открытого грунта по методике
государственного сортоиспытания декоративных культур на базе ЮУБСИ
УФИЦ РАН (Методика…, 1960). Семенную продуктивность видов
подсчитывали по общепринятым методическим разработкам (Вайнагий,
1974). При оценке устойчивости к болезням и вредителям,
засухоустойчивости,
морозоустойчивости
и
зимостойкости
руководствовались рекомендациями В.Н. Былова и Р.А. Карписоновой
(1978). Успешность интродукции определяли по шкале, разработанной в
Главном ботаническом саду г. Москва (Карписонова, 1992).
Результаты
и
обсуждение.
В
результате
проведенных
интродукционных исследований выявлено, что в лесостепной зоне
Башкирского Предуралья P. tenuifolia цветет во второй декаде мая
(18.05±2).
P. tenuifolia имеет длинные шишкообразные корни, невысокие,
сильно облиственные стебли, листья трижды-перисторассеченные на
узколинейные доли. Высота куста от 50 до 75 см, диаметр от 60 до 80 см.
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На пятилетнем кусте формируется до 23 цветков, из которых
одновременно цветут 11–14. Продолжительность цветения составляет 10–
12 суток. Цветки открытые, диаметром до 9 см, с приятным ароматом.
Лепестки овальной формы, к основанию сильно суженные, края верхней
части неправильно зубчатые, темно-вишневые, в количестве 10–13 шт.
Один цветок отцветает через 5 дней.
Растение отличается высокой декоративностью (86 баллов). Более
75% цветков завязывают плоды. Семена созревают на 50 день после
цветения (15.07±3). Плодолистики густоопушенные бурые. В каждом
плоде закладывается 25±2 семяпочки, однако семян завязывается не более
14±2 шт. Грунтовая всхожесть семян составляет не более 50%.
Наблюдается обильный самосев. Для вида характерна миграция на
соседние делянки. В культуре можно размножать семенами и вегетативно.
Устойчив к болезням и вредителям. Засухо- и морозоустойчив.
Через несколько дней после P. tenuifolia зацветает P. hybrida
(24.05±2). Взрослые растения имеют невысокий стебель до 40 см, узкие
тройчато-перистые линейно-ланцетные листья. Число листьев на одном
побеге 6–8 шт. На одном растении насчитывается 5–6 цветков, из которых
одновременно цветут 3–4 шт. Продолжительность цветения — 8–10 суток.
Цветки открытые, небольшие, диаметром до 6 см, с сильным ароматом.
Лепестки овальные, бахромчатые, пурпурные, в количестве 8 шт. Один
цветок цветет 3–5 дней. Декоративность оценена 81 баллом. Только 2–3
цветка завязывают плоды. Семена созревают на 49 день после цветения
(17.07±3). Плодолистики опушенные буро-коричневые. В каждом плоде
закладывается 10±2 семяпочек, из них завязывается не более 4±1 семян.
Грунтовая всхожесть семян составляет не более 48%. Наблюдается
единичный самосев. В культуре можно размножать семенами и
вегетативно. Устойчив к болезням и вредителям. Засухо- и
морозоустойчив.
Через один–два дня после P. hybrida зацветает P. anomala (26.05±2).
Пион уклоняющийся имеет толстые веретенообразные корни, высокий
стебель, дваждытройчатые перисто-рассеченные листья, желтоватозеленые снизу и темно-зеленые с верхней стороны. Число листьев на
одном побеге 9–12 шт.
Растение крупное, образующее многостебельные кусты. Стебли
высотой 60–100 см, в нижней части безлистные. Цветки простые,
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чашеобразные, диаметром до 9 см, насыщенно розового оттенка с
сильным запахом. Длительность цветения около 9–11 суток. Лепестки
обратнояйцевидные, немного изрезанные по краю, насчитывают 8-9 шт.
Жизнеспособность одного цветка около 3 дней.
По декоративным признакам P. anomala получил 81 балл.
Многолистовки образуются на 85% генеративных побегов. Созревание
семян отмечается на 42 день после цветения (17.07±3). Плодолистики
неопушенные желто-зеленые. В каждой листовке образуется 16±2
семяпочек, из которых завязывается 11±2 семян. Всхожесть семян в
открытом грунте не превышает 55%. Отмечается единичный самосев.
Размножается семенами и вегетативно. Засухо- и морозоустойчив,
практически не повреждается болезнями и вредителями.
Одновременно с пионом уклоняющимся зацветает P. mlokosewitschii.
Высота растения 70–80 см, листья дваждытройчатые удлиненные,
яйцевидные, снизу опушенные. Взрослый куст насчитывает 6–8
цветоносов. Длительность цветения одного растения составляет 7–8 суток.
Цветки простые, чашевидные, желтого оттенка, диаметром до 8 см, с
цветочным ароматом. Лепестков насчитывается 8 шт., они
широкояйцевидные, ровные по краям, расположенные в 1 ряд. Цветение
одного цветка составляет не более 4 дней. По декоративным качествам P.
mlokosewitschii получает 82 балла.
Плоды образуются на 47% генеративных побегов. Созревание семян
наблюдается на 60 день после цветения (24.08±1). Плодолистики
коричневого цвета с сильным опушением. В одной многолистовке
образуется 14±2 семяпочек, но выполненных семян формируется не более
3 шт. Всхожесть семян в открытом грунте составляет 28%. Есть
единичный самосев. Данный вид размножается семенами и вегетативно.
Засухо- и морозоустойчив, практически не повреждается болезнями и
вредителями.
В результате проведенной оценки декоративных качеств по 100балльной шкале все изученные пионы получили более 80 баллов. Данные
виды обладали достаточно крупными цветками с необычной формой и
чистой окраской лепестков, прочными цветоносами, длительным и
обильным цветением, приятным ароматом цветка.
В результате проведенной оценки хозяйственно-полезных признаков
по 50-балльной шкале, все рассмотренные виды получили более 40
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баллов, что характеризует их как перспективные, т.е. они обладают
длительным
цветением;
являются
высокопродуктивными,
многостебельными, не поражаются болезнями и вредителями.
Для оценки успешности интродукции пионов использована
комплексная 15-балльная шкала, основанная на определении их состояния
по пяти показателям: плодоношение, количество вегетативных побегов,
размеры побегов, холодостойкость, повреждаемость болезнями и
вредителями. Суммирование баллов по каждому показателю позволило
отнести вид к одной из групп по успешности интродукции (табл.).

Плодоношение

обильное
необильное
нет
Количество
3 и более
вегетативных
1–2
побегов
вегетативного размножения нет
Размеры побегов больше природных
равны природным
меньше природных
Холодостойкость морозами и заморозками не повреждается
повреждается частично морозами
повреждается морозами регулярно
Повреждаемость не повреждается
болезнями
и повреждения редкие
вредителями
повреждения частые, массовые
Итого:

3

3
2

3

P.mlokosewitschii

P. tenuifolia

Показатели

P. hybrida

P. anomala

Таблица
Оценка результатов интродукции редких и исчезающих видов рода
Paeonia L. при интродукции в Республике Башкортостан

3

2
3

3

3
2

2

3

2
3

2
3

3
2

14

2

2

11 15 11

Согласно методике Карписоновой Р.А. (1992), наиболее высокую
оценку перспективности интродукции получили виды P. tenuifolia (15
баллов) и P. anomala (14). Данные виды сочетали комплексную
устойчивость, долговечность, высокие декоративные качества, у них не
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отмечалось ежегодное отмирание особей, а размеры интродуцентов в
культуре даже превосходили природные образцы.
P. hybrida и P. mlokosewitschii были относены к категории
«перспективные» (11 баллов). Данные виды также выделяются высокой
декоративностью, имеют продолжительное и обильное цветение, редко
повреждаются болезнями и вредителями, иногда частично повреждаются
сильными морозами.
Выводы. Таким образом, все изученные виды (P. anomala, P. hybrida,
P. mlokosewitschii, P. tenuifolia) отнесены к высокоустойчивым и
устойчивым растениям, так как они зимостойкие, невосприимчивые к
болезням и вредителям, с разнообразными хозяйственно-декоративными
признаками и высокими потенциальными возможностями. Очень
перспективные и перспективные виды пиона рекомендованы для
пополнения зонального ассортимента культивируемых растений
Республики Башкортостан.
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УДК 674.031.632.22
Історія створення колекції видів та форм бука (Fagus L.) в
Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАН України
Юрій О. Рум'янков
Національний дендрологічний парк “Софіївка” НАН України, м. Умань,
Черкаської обл, Україна, 20300 E-mail: ndp.sofievka@gmail.com
Мета. Вивченням деревних екзотів, які знаходяться в колекціях
ботанічних садів, дендраріях, старовинних парках, скверах і дендропарках
України займалося багато дослідників (Гордієнко та ін., 1975, .
Дорошенко та ін., 1980, Кохно та ін., 1991). Вони прийшли до висновку,
що використання видів та форм бука в озелененні є ще досить не значним
на території Правобережного Лісостепу України. Свого часу перед ними
постало питання вивчення можливостей розширення асортименту
деревних рослин для зеленого будівництва за рахунок видів та форм бука.
Наразі нашою метою дослідження є проведення аналізу історії створення
колекції видів та форм бука в дендропарку «Софіївка» НАН України.
Матеріали та методи. Інформацію про походження та
таксономічний склад видів і форм бука ми використовували з таких
наукових робіт як: «Деревні та чагарникові породи парку ІІІ
Інтернаціоналу (кол. «Софіївка») в Умані» С. Бонецького (Бонецький,
1927), «Заповідники та пам’ятники природи України» О.Л. Липи та А.П.
Федоренко (Липа та Федоренко, 1969), «70 років арборетуму
В.В. Пашкевича у дендропарку „Софіївка”» М.Л. Реви (Рева, 1963),
«Формування колекції видів і культиварів бука в дендропарку “Софіївка”
НАН України» В.Г. Козлова (Козлов, 2000).
Результати та обговорення. В Національному дендропарку
“Софіївка” інтродукція видів і форм бука розпочалась з 1892 року (Рева,
1963), коли В.В. Пашкевич заклав “Англійський парк”, де були посаджені
Fagus sylvatica L., F. s. ‘Atropunicia’, F. s. ‘Quercifolia’, F. s. ‘Rotundifolia’.
В результаті експедиційних досліджень за участі Козлова Володимира
Георгійовича в 1987–1991 рр. та моніторингу зелених насаджень у
Вінницькій, Черкаській, Хмельницькій, Закарпацькій, Львівській і
Київській областях, а також в ботанічних садах Санкт-Петербурга,
Таллінна, Риги, Мінська, Калінінграда, Вільнюса, Каунаса; парків та
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розсадників у Польщі — у Варшаві, Курніку, Рогатині та ін. було
виявлено та інтродуковано у дендропарк «Софіївка» нові види та форми
бука.
З 1891 по 1987 рік кількість таксонів бука збільшилась в 2 рази, а по
1991 рік — в 3 рази. По мірі збагачення колекційного фонду, нові форми
бука було застосовано в декоративному озелененні ділянок парку. Станом
на 2019 рік видове та формове різноманіття буків в Національному
дендрологічному парку «Софіївка» НАНУ складає 14 таксонів.
F. sylvatica L. — бук лісовий, звичайний. В парку росте сторічне
дерево заввишки 30 м. На виробничо-дослідному розсаднику бук лісовий
росте в групових насадженнях. Три дерева 55-річного віку ростуть на
ділянці «Звіринець». За 1987–1991 рр. в парку вирощено і посаджено до
п’яти тисяч саджанців бука лісового для реконструкції та відтворення
старих насаджень.
F. orientalis Lipsky — бук східний. Бук східний вперше інтродуковано
в дендропарку «Софіївка» в 1796 році (Липа та Федоренко, 1969). В 1991
році дерево F. orientalis загинуло від пошкодження стовбуровою гниллю.
Наразі в парку зростають дерева F. orientalis, які вирощені з насіння
привезеного з Тебердинського заповідника в 1991 році (Козлов, 2000). На
виробничо-дослідному розсаднику бук східний зростає куртиною,
вирощений із насіння, яке отримано із ботанічних садів і лісових
дослідних станцій Кавказу.
F. grandifolia Ehrh. — бук крупнолистий в парк інтродуковано в 1988
році, відносно стійкий і перспективний для більш широкого випробування
в Правобережному Лісостепу України.
В дендропарк «Софіївка» форма 'Asplenifolia' інтродукована в 1987
році із Національного ботанічного саду НАН України, де вона
зареєстрована як форма 'Laciniata'.
Форма 'Atropunicea' — пурпуроволиста культивується з 1891 року.
Росте добре. В 100-річному віці дерево досягло 31 м заввишки та 65 см в
діаметрі стовбура. Цей найстаріший екземпляр росте в Англійському
парку дендропарку «Софіївка», молодші — в арборетумі розсадника з
1967 року, а на Єлисейських полях — з 1981 р.
Рослини форми 'Cuprea' — мідно-червона мають червоне забарвлення
листків, але не в однаковій мірі, чим власне і відрізняються від форми
'Atropunicea'. У 1990 р. ми зібрали насіння з дерев пурпуроволистої форми
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в дендропарку «Софіївка» і посіяли його. У половини отриманих весною
1991 р. сходів листя було забарвлене в червоний колір як у форми 'Cuprea'.
У дендропарк «Софіївка» форма 'Fastigiata' — пірамідальна
інтродукована в 1988 р. щепленими живцями, отриманими з Риги та
Мукачеве, а у 1990 р. — привезеними з Варшавської
сільськогосподарської академії (Польща).
Форма 'Pendula' — плакуча інтродукована в 1987 році. Висаджувати
цю форму потрібно як солітер на газоні або біля водойми.
У дендропарк «Софіївка» форма 'Quercifolia' — дуболиста була
інтродукована в 1891 році, і росла до 1948 р (Бонецький, 1927), потім
дерево цієї форми загинуло. Через 100 років у 1991 р цю форму ми знову
інтродукували щепленням живцями, взятими із дерева у Стрийському
парку (Львів).
Форма 'Rohanii' — Рогана інтродуковано щепленням живцями,
привезеними із арборетума м. Курніка (Польща) в 1990 році. В озелененні
слід використовувати в поодиноких посадках.
Форма 'Roseo-marginata' — рожевооблямована інтродукована в 1987
році щепленими живцями. Заслуговує на більш широке використання як
солітер.
Форма 'Rotundifolia' — круглолиста росте в дендропарку «Софіївка»
як 100-річне дерево, та є унікальним для України, оскільки іншого за
таким віком немає. Вперше вона була інтродукована В.В. Пашкевичем в
1891 році.
Форма 'Zlatia' — жовтолиста у дендропарк «Софіївка» інтродуковано
в 1988 році. Живці було отримано із парка Берегомет та із
Калінінградського ботанічного саду. В 1990 році ми провели щеплення
живцями, які привезли із Варшавської сільськогосподарської академії
(Польща).
Висновки. Отже, станом на 2019 рік видове та формове різноманіття
буків в Національному дендрологічному парку «Софіївка» НАНУ складає
14 таксонів. Створена колекція являється генетичним фондом
Національного дендрологічного парку «Софіївка» і слугує для
використання в декоративному озелененні ділянок парку та поповнення
колекційного фонду інших ботанічних установ України.
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Посвящается памяти
Анатолия Матвеевича Данченко —
выдающегося исследователя
кедровых лесов Западной Сибири
В Сибири есть предание: однажды в глухой кедровой тайге
утомленный охотник расположился на ночлег под древним развесистым
кедром. Ветви кедра от времени изогнулись, ствол покрылся мхом, а на
земле под ним образовался слой хвои, опавшей за всю его долгую жизнь.
Уютно и тепло стало уставшему человеку на мягкой хвойной перине, и он
крепко заснул, но на рассвете проснулся оттого, что услышал чей-то
тихий разговор. Это старый кедр, под которым спал охотник,
жаловался стоявшему рядом молодому кедру, что обессилел от
старости и не может стоять. — Так что же ты не падаешь? — спросил
молодой кедр. — Я упал бы еще вчера, — ответил старый кедр, — но
подо мной лег спать уставший человек. Я кормил его всю жизнь и теперь
не могу причинить ему вреда. Пожалел охотник старый кедр, поднялся,
крепко обнял когда-то могучий ствол и отошел в сторону. Тут же
закачался старый кедр и со вздохом облегчения упал на землю, при этом
ни одна его веточка не задела человека. Вот так кедр заботится о
человеке, оберегая его и принося свои дары. Тогда человек тоже поклялся
проявлять заботу о кедре. Поэтому издревле у коренных жителей Сибири
кедровые деревья считались священными, и рубить их запрещалось.
Русские поселенцы также бережно относились к кедровым насаждениям:
берегли их от пожара, следили, чтобы никто не причинял вреда деревьям,
для чего направляли специальный мирской караул. Задержанные
виновные подвергались штрафу (http://blog.kob.tomsk..., 2019). Так
постепенно, начиная с 17 века, возле сёл и деревень под охраной местного
населения стали возникать так называемые припоселковые насаждения
кедра.
Согласно определению, припоселковые кедровники — это
компактные массивы лесов с преобладанием в составе сосны кедровой
сибирской, или кедра сибирского (Pinus sibirica Du Tour), окультуренные
населением в процессе заселения и освоения территории Сибири.
Припоселковые кедровники сформировались вблизи населенных пунктов
при активном содействии местных жителей в виде целенаправленных или
стихийных посадок или рубок ухода и переформирования (Данченко, Бех,
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2010). Кедровые насаждения припоселкового типа играют чрезвычайно
важную роль в жизни людей, удовлетворяя их материальные и духовные
потребности. Это существенно трансформированные в результате
многовековой народной селекции насаждения, созданные из исходно
неоднородных лесных биогеоценозов и в настоящее время
представленные деревьями второго и даже третьего поколений (Дебков,
2014). Припоселковые кедровники южнотаежной подзоны Западной
Сибири
считаются
особым
типом
лесных
экосистем
—
высокопродуктивными «орехоплодными кедровыми садами» (Дюкарев и
др., 2009). Орехопродуктивность припоселковых кедровников составляет
450–600 кг/га, что в 2–3 раза выше, чем в таежных насаждениях
(Данченко, Бех, 2010). На юге Томской области, где число припоселковых
кедровых насаждений и их площадь по сравнению с другими районами
Западной Сибири наибольшая, эти леса наряду с речными долинами и
залесенными логами образуют «экологический каркас», в значительной
степени определяющий устойчивость и сохранение биоразнообразия на
данных территориях (Дебков, 2014). Всего в Томской области
расположено около 40 припоселковых кедровников: Базойский,
Магадаевский, Ярской, Белоусовский, Богашевкий, Нижне-Сеченовский,
Тызырачевский,
Зоркальцевский,
Лучановский,
Петуховский,
Мельниковский и другие (рис. 1).

Рисунок 1. Мельниковский припоселковый кедровник
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Исключительные в своем роде массивы припоселковых лесов
являются источником семян для естественного расселения кедра,
выращивания посадочного материала для создания орехоплодных
плантаций, благодаря высокой фитонцидности и чистоте воздуха,
эстетической и санитарно-гигиенической ценности используются для
лечебно-оздоровительного отдыха, служат зоной рекреационного
лесопользования, орехопромысла, сбора грибов и ягод, источником
знаний о кедре сибирском и кедровых лесах, сберегают память о
сибирских традициях русской общины. Это определяет огромное
природоохранное и культурное значение припоселковых кедровников,
возникновение и сохранение которых обусловлены исторически
сложившимся типом их использования благодаря уникальным качествам
кедрового ореха, кедрового масла, древесины, обладающих высокими
антисептическими и другими полезными свойствами. Представление
припоселковых кедровников как памятников культурно-исторического
наследия повышает их значимость до национального и даже
международного уровней (Дюкарев и др., 2009; Дебков, 2014; Дебков,
Данченко, 2014).
В связи с функциональным многообразием припоселковые
кедровники в Томской области отнесены к лесам высокой категории
защитности, выделены в особо охраняемые природные территории в ранге
ботанических памятников природы как уникальные, невосполнимые,
ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природные комплексы (Адам и др., 2001). Анализ
действующих положений природоохранного законодательства показывает
недостаточность выделения припоселковых кедровников только как
ботанических памятников природы, статус которых позволяет проводить
лишь охрану, в то время как им необходимы меры по поддержанию
состояния и расширению площадей. Согласно принятой международным
сообществом классификации особо охраняемых природных территорий,
припоселковые кедровники в свете их истинной роли должны быть
отнесены к категории лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)
в виде ЛВПЦ 5 — «обеспечение удовлетворения широкого спектра
потребностей местного населения» и ЛВПЦ 6 – «лесные территории,
необходимые для сохранения самобытных культурных традиций местного
населения» (Дюкарев и др., 2009; Дебков, 2014).
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Поэтому припоселковые кедровники можно отнести как к
хозяйственному типу ЛВПЦ, так и культурному и религиозному (родники,
кресты), а также историческому (памятники, старые кладбища и т.п.). При
этом среди объектов, важных для коренных малочисленных народов,
каковыми являются сибирские татары, проживающие в Томском районе
Томской области, в припоселковых кедровниках могут быть священные
места. Также на территории Томского района есть сообщества казаков,
сохраняющие элементы традиционного образа жизни, в том числе
природопользования, хозяйствования и промыслов, осознающее себя как
самостоятельную этнокультурную общность. Припоселковые кедровники,
в сохранении и устойчивом управлении которыми заинтересованы казачьи
общины, безусловно, подпадают под концепцию ЛВПЦ и действие
международного стандарта FSC (Дебков, 2014).
Длительный
процесс
целенаправленной
антропогенной
трансформации припоселковых кедровников Томской области не мог не
привести к изменению генетической структуры данных насаждений. С
помощью маркеров ядерного генома нами впервые была проведена
сравнительная оценка популяционно-генетической структуры 3
естественных популяций и смежного с ними припоселкового насаждения
кедра сибирского, произрастающих в южнотаежной подзоне Томской
области (Oreshkova et al., 2014). Объектами исследования послужили:
кедровник елово-пихтовый низкотравно-зеленомошный на суходоле в
Междуречье Иксы и Яри; кедровник елово-лиственнично-пихтовый
разнотравно-гипновый на евтрофном болоте в долине р. Жуковка; сосняк
сфагново-кустарничково-пушицевый в сочетании с куртинами и
одиночными деревьями кедра на олиготрофном болоте в междуречье
Иксы и Бакчара и кедровник осочково-разнотравный в окрестностях пос.
Мельниково (Мельниковский припоселковый кедровник), являющегося
административным центром Шегарского района и Шегарского сельского
поселения. Мельниковский кедровник, площадь которого составляет 36,2
га, находится под охраной Шегарского лесничества и Шегарского
сельского поселения. Решением Исполнительного комитета Томского
областного Совета народных депутатов от 18.12.1980 №293 «О взятии под
охрану пригородных и припоселковых кедровников» Мельниковский
припоселковый кедровник получил статус памятника природы областного
значения (http://blog.kob.tomsk..., 2019).
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Анализ 6 ядерных микросателлитных локусов в 3 естественных
популяциях кедра и припоселковом кедровнике показал, что все локусы
оказались полиморфными. Выявленные ядерные микросателлитные
локусы отличаются по частоте встречаемости и составу аллелей. Расчет
основных параметров генетической изменчивости свидетельствует, что
исследованные популяции P. sibirica различаются по уровню
генетического разнообразия. Наиболее высокий уровень наблюдаемой
гетерозиготности установлен у P. sibirica из припоселкового кедровника
(HO = 0.583), по сравнению с популяциями данного вида с олиготрофного
болота (HO = 0.550), евтрофного болота (HO = 0.483) и суходола
(HO = 0.506). Высокое значение наблюдаемой гетерозиготности в
припоселковом кедровнике, очевидно, связано с длительной плюсовой
селекцией, проводимой населением в данном насаждении.
Оценка значений основных показателей генетического полиморфизма
свидетельствуют о достаточно высоком уровне генетического
разнообразия в исследованных популяциях кедра сибирского, включая
припоселковое насаждение. Дефицит гетерозиготных генотипов и
повышенный уровень инбридинга, обусловленные спецификой условий
произрастания, выявлены в популяциях P. sibirica с олиготрофного болота
(F = 0.107), евтрофного болота (F = 0.045) и суходола (F = 0.057).
Популяция припоселкового кедровника, напротив, испытывает избыток
гетерозигот (F = – 0.091), что, также, вероятно, является результатом
антропогенной трансформации этого насаждения. Анализ степени
генетических различий между исследованными популяциями кедра
сибирского с помощью генетических дистанций (DN) М. Нея (1972),
показал, что популяции данного вида с суходола и евтрофного болота
наиболее близки по генетической структуре (FST = 0.012; DN = 0.028).
Выявлены различия их генетической структуры с популяцией P. sibirica с
олиготрофного болота (FST = 0.019; DN = 0.053) и припоселкового
кедровника (FST = 0.014; DN = 0.031). Установленный уровень
дифференциации популяций кедра наглядно показывает их расположение
на плоскости двух координат (рис. 2).
Очевидно, что генетическая неоднородность исследованных
популяций P. sibirica связана с различными векторами естественного
отбора на болотах и суходолах, а также влиянием многолетней плюсовой
селекции в припоселковом кедровнике.
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Рисунок 2. Проекция популяций P. sibirica на плоскости двух координат по
данным PCA-анализа матрицы генетических расстояний М. Нея:
К-1 — суходол; К-2 — припоселковый кедровник; К-3 — евтрофное болото;
К-4 — олиготрофное болото.

Таким образом, для южнотаежной подзоны Томской области на
примере Мельниковского припоселкового кедровника показана
генетическая
дифференциация
трансформированных
населением
насаждений P. sibirica и произрастающих на смежной территории
естественных популяций данного вида на уровне непосредственного
носителя наследственной информации – ДНК. В связи с этим,
припоселковые кедровники можно рассматривать как уникальные в своем
роде этно-культурные и генетико-селекционные резерваты, обладающие
особо ценным генофондом и сформировавшиеся в результате совместной
плодотворной деятельности природы и человека.
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Мета. Сучасне сільськогосподарське виробництво базується на
різних технологіях обробітку ґрунту. Порівняно із догмами щодо
застосування оранки як традиційного способу, що домінували на початку і
в середині ХХ століття, сьогодні широко розвиваються й інші технології,
зокрема мінімального механічного втручання у верхній шар ґрунту, які
отримали назву «No-till». Ці технології довели свою доцільність та
ефективність. Про них було відомо і раніше (140 років, коли розпочалися
перші дослідження з безплужного землеробства), але широко
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застосування тоді не отримали. Одним із перших, хто обґрунтував їх
дієвість був наш співвітчизник — учений-агроном Іван Овсінський.
Хоча знаряддя обробітку ґрунту впродовж історії землеробства
зазнавали змін (рис. 1), принцип оранки, за яким необхідно перевернути
землю разом з дерном і бур'янами так, щоб вони опинилися на певній
глибині, де органічні рештки мінералізуються до доступної для рослин
форми, не змінювався тисячоліттями (Коваленко, 2016). Є спостереження,
що в перші роки після оранки цілинної землі, можна отримати дає хороші
результати, однак разом з перевертанням ґрунту порушуються природні
процеси утворення родючого шару й починається ерозія.

Рисунок 1. Еволюція знарядь для рихлення ґрунту
Уникнути негативних ефектів від оранки допомагає метод нульового
обробітку землі, на якому засноване ґрунтозахисне землеробство.
Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО) визначає
ґрунтозахисне землеробство як концепцію досягнення прийнятного
прибутку разом з високим рівнем самооновлення виробництва і
збереженням довкілля. При цьому ґрунт не обробляють від збирання
врожаю до сівби і від посіву до збирання врожаю. Хоча обробіток ґрунту
без обороту пласта застосовувався ще 6 тисяч років тому — дерев'яною
палицею робили отвір у ґрунті, кидали туди насіння і закривали його
травою, у Європі про безвідвальну технологію заговорили у ХІХ ст., а в
Україні, яка на той час входила до складу Російської імперії, на цю тему
з'явилися спеціальні наукові праці. Зокрема була вперше опублікована
повною версією у 1898 р. на сторінках польського журналу «Rolnika і
Hodowcy» («Селянин та підприємець») та була видана російською мовою
й кілька разів перевидана «Новая система земледелия» (Овсинский, 1899).
Знадобився час, щоб, підтверджуючи тезу про те, що немає пророка у
своїй Вітчизні, ідеї, напрацювання Великого аграрія України, почали
нарешті активно втілюватися в життя його нащадками. Землю слід
рихлити не глибше, ніж на 5 см писав І. Є. Овсінський. Поле накривається
мульчею, яка затінює поверхню землі від прямих сонячних променів,
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сприяє накопиченню вологи і перешкоджає її втратам. Завдяки цьому в
ґрунті створюється сприятливий водно-повітряний режим та оптимальні
умови для сівби. Щоб досягти потрібного ефекту, для сівби
використовують три типи сошників: дисковий, анкерний і дисковоанкерний (рис. 2).
Прихильники «нової системи землеробства» І.Є. Овсінського були
також у Франції та Німеччині. У 1910 р. на півдні Франції фермер Жан
запропонував обробіток ґрунту пружинними культиваторами (Анікіна,
2010). До сівби поле розпушували через кожні 10–12 днів. При цьому
глибину обробітку поступово збільшували, яка до моменту здійснення
сівби досягала 20 см. Обґрунтувавши свою гіпотезу, він стверджував, що
глибоке безполицеве розпушування ґрунту з поступовим збільшенням
глибини забезпечує кращий обробіток ґрунту в порівнянні з оранкою.
Урожайність вівса у Жана досягала 4,4 т/га, ячменю — 3,7 т/га. У
Північній Америці технологією нульового обробітку землі зацікавилися і
почали застосовувати в 1930 рр. для убезпечення від пилових бурь. У 1943
році вийшла книга Едварда Фолкнера "Божевілля орача" (Фолкнер, 1959),
у якій автор розкритикував оранку, як неприродний процес, що руйнує
систему живлення рослин. Невдовзі безвідвальною технологією
зацікавилися в Великобританії. Стали з'являтися перші наукові публікації
та звіти з позитивними результатами і рекомендаціями.

Рисунок 2. Форма борозни залежно від використаних сошників для сівби

У перші роки після оприлюднення метод І. Є. Овсінського
випробовувався п'ять років на двох дослідних станціях Півдня України,
однак через відхилення від його рекомендацій переваг не показав, і тільки
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через півстоліття, коли згадані досліди південної України були перевірені,
Т.С. Мальцев, а за ним А.І. Бараєв довели ефективність безвідвальної
системи і ввели її в практику багатьох районів СРСР.
Наш земляк, агроном, еколог, Ф.Т. Моргун та кілька вітчизняних
учених пропагували плоскоріз на заміну плуга, наголошуючи, що за
останні десятки років оранка призвела до дворазового зменшення вмісту
гумусу в ґрунті — з 12% до 5–4%.
Поява нових гербіцидів, таких як атразин і паракват, в 40–50-х роках
дозволило фермерам знищувати бур'яни без оранки. Винахід
спеціалізованого обладнання для посіву в 1960-х дозволив фермерам
отримувати врожаї ледь рихлячи ґрунт. Різні субсидії уряду США на
збереження ґрунтів також давали фермерам стимули до впровадження в
виробництво нової технології, яку назвали «No-till». З часу запровадження
нульового обробітку ерозія орних земель в США в період з 1982–1997
скоротилася на 40%.
Зростання цін на пальне та енергоносії додавало технології
популярності. Особливо це зіграло свою роль в Південній Америці. За
даними Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП) від 2004
року, нульовий обробіток ґрунту найбільше використовується в США,
Бразилії, Аргентині, Канаді, Австралії. В цілому в світі 7% сільгоспземель
(близько 100 млн. га) вже використовують технологію нульового
обробітку. 85% з них — в Північній і Південній Америці. В Європі,
Африці і Азії практика тільки починає поширюватися. Австралія
запропонувала податкові пільги фермерам, що впроваджують нульовий
обробіток.
Якщо технологія продовжить поширюватися, вона може мати
переваги для клімату. Вона залишить вуглець в ґрунті і скоротить
використання палива при вирощуванні сільськогосподарських культур. За
підрахунками ЮНЕП, впровадження No-till в Сполучених штатах з 1970-х
років дозволило заощадити 241 млн. тонн вуглекислого газу. Це
еквівалентно щорічному викиду близько 50 мільйонів автомобілів. Більш
того, практика може допомогти фермерам впоратися з посухою, яка може
стати більш поширеною в світі, враховуючи глобальне потепління.
Європа, Австралія, Північна та Південна Америка на ощадне,
самовідновне землеробство стали переходити ще в сімдесятих роках,
тепер уже, минулого століття. У тій же Канаді нині не розорюють жодного
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гектара. Більше того, вважають, що винайдений у Німеччині відвальний
плуг завдав більше шкоди, аніж німецький фашизм у Другій світовій
війні. 90% посівних площ не розорюють і в США. Загалом же у світі нині
не розорюють 92 мільйони гектарів площ, які припадають саме на
держави — провідні виробники зерна в світі.
Натомість на батьківщині вченого у 1909 р. кафедра агрономії
Київського університету обрушилася на І.Є. Овсінського з огульної
критикою, оголосивши його книгу повної плутаниною і нісенітницею.
Висунувши масу теоретичних заперечень, противники Овсінського
стверджували, що його результати — наслідок виключно колишньої
глибокої оранки його полів. Аргумент, як ви бачите, смішний, але з тих
пір вчення Івана Євгеновича було знецінено і забуте (Богданов, 1910,
Котенко, 2017, Товмаченко, 2013, 2016).
І лише у наш час Федерацією органічного руху України вперше
сучасною українською мовою перевидала основну працю І.Є. Овсінського
«Нова система землеробства» у 2007 р. Книга, як і сто років тому,
викликала досить жвавий інтерес серед самого широкого кола читачів.
Саме тому було прийнято рішення про пошук інших незаслужено забутих
праць нашого земляка. Результатом цієї роботи став черговий том
Бібліотеки журналу ORGANIC UA: Вибрані твори І.Є. Овсінського «До
кращого врожаю».
Наукові розробки І.Є. Овсінського випередили пануючі у той час
напрями в обробітку ґрунту, на декілька десятків років, і тому були
знехтувані (Курдюмов Н. И., 2004). І тільки завдяки роботам Т.С.
Мальцева, а за ним А.І. Бараєва, довели ефективність безвідвальної
системи і ввели її в практику багатьох районів колишнього СРСР лише з
середини ХХ ст. (Бараєв, 1976, Мальцев, 1955, Моргун і Шикула, 1988).
Відмова від глибокого обробітку ґрунту та від застосування мінеральних
добрив і отрутохімікатів, сприяє розвитку мікроорганізмів та черв’яків у
ґрунті (Коваленко, 2012, 2014), а значить збереженню і підтриманню
природної родючості ґрунту, екосистеми, отриманню екологічно чистої
продукції, зменшенню економічних та енергетичних витрат для
підвищення врожайності сільськогосподарських культур.
Висновок. Відмова від глибокого обробітку ґрунту заснована на
знанні про те, що у верхньому його шарі існує велика кількість живих
організмів, життєдіяльність яких сприяє не тільки утворенню гумусу, але і
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поліпшенню його структури. Оранка та глибокий обробіток порушують
умови їх життя, в результаті чого змінюється мікробіологічний склад
орного шару, а з цим і здатність до природного підтримання родючості
ґрунту, підвищується ризик вивітрювання та вимивання важливих для
рослин елементів. Негативний вплив цього агрозаходу проявляється не
одразу, а через декілька років, у результаті чого й виникає потреба у
застосуванні мінеральних добрив та інших хімічних засобів для
збереження врожайності на належному рівні. Відповідно до природного
землеробства ґрунт не потрібно перекопувати, а при необхідності рихлити
на глибину не більше ніж 5–6 см.
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УДК 582.677.1
Використання Liriodendron tulipifera L. у народному господарстві
Надія В. Цибровська
Національний дендрологічний парк “Софіївка” НАН України, м. Умань,
Черкаської обл., Україна, 20300, E-mail: ndp.sofievka@gmail.com
Мета. Основним матеріалом для зеленого будівництва є деревні та
кущові породи, видовий склад яких визначає архітектурні якості
насаджень, їх санітарно-гігієнічні властивості, довговічність і економічну
ефективність застосування в різних об’єктах озеленення (Соколова, 2004).
Більшість декоративних екзотів високопластичні в умовах інтродукції
та можуть з успіхом використовуватися для створення садово-паркових
композицій. Провідна роль у визначенні перспектив використання екзотів
у насадженнях належить ботанічним садам та дендропаркам, де
інтродуценти проходять багаторічне всебічне випробування (Коршук,
2007).
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На сьогодні уваги заслуговують інтродуковані рослини, які успішно
адаптовані до умов нового регіону, оскільки основний сортимент
деревних рослин для садово-паркового будівництва поповнюється
здебільшого саме за рахунок інтродукованих видів, форм, сортів
(Калініченко, 2003). Їх оцінюють на перспективність для тих чи інших
насаджень. Одним із таких декоративно-цінних інтродуцентів є
реліктовий вид Liriodendron tulipifera L. В Україні дерева L. tulipifera
високо цінують за їх декоративні властивості, однак в умовах природного
ареалу, в Північній Америці, вони використовуються ще й у народному
господарстві як медоносні, лікарські, промислово-технічні рослини.
Матеріали і методи. При підготовці матеріалів з використання
L. tulipifera у народному господарстві, аналізували і узагальнювали
численні вітчизняні та зарубіжні видання й інтернет-джерела.
Результати та обговорення. В Україні в культуру L. tulipifera
вперше введений у Нікітському ботанічному саду у 1813 р., звідки пізніше
був завезений на Чорноморське узбережжя Кавказу, де в селищі
Головинка (між Туапсе та Сочі) росте величезний екземпляр
тюльпанового дерева (Голубева, 1997; Молчанов, 1986; Шевченко, 2009).
L. tulipifera має високу історичну, наукову, ландшафтну, художню та
естетичну цінність. У багатьох місцевостях його вшановують як “статусне
дерево”. Наприклад, в умовах дендрологічного парку “Олександрія” НАН
України тривають роботи з надання цьому дереву статусу заповідного
(Галкін, 2013). За рішенням сертифікаційної комісії Всеросійської
програми “Деревья — памятники живой природы” в квітні 2013 р.
L. tulipifera, що росте в селищі Головинка, м. Сочі, Краснодарського краю,
Лазаревського району, було присвоєно статус “Дерево — пам’ятник живої
природи” (Всеросийская …, 2010 –2014). L. tulipifera є національним
символом американських штатів Індіана, Кентукі та Тенесі (Сударікова,
2013).
Назву “Liriodendron tulipifera” нам подарував Карл Лінней.
Називаючи його, він використовував колекцію, надіслану в Європу
Джоном Клейтоном в 1730-х роках, але це був не єдиний матеріал, який
він вивчав. Найстаріший запис цього виду в Європі був опублікований
Леонардом Плукенетом в 1696 році. Тюльпанове дерево з Кароліни він
назвав “Tulipifera caroliniana, follis productioribus magic angulosis”
(тюльпаноносець із Кароліни, що продукує великі незграбні листки), а
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ліріодендрон з Вірджинії —“Tulipifera virginiana, tripartito aceris folio”
(тюльпаноносець з Вірджинії, з тричастинними листками, що нагадують
клени), описуючи їх як два різні види рослин (Austin, 2004).
Назва L. tulipifera в перекладі з грецької (lirio — ліра, і dendron —
дерево; tulipa — тюльпан) означає дерево-ліра (Austin, 2004). Саме так
назвали дерево за оригінальну ліроподібну форму листків, а тюльпановим
— за великі тюльпаноподібні квітки.
У світовій практиці загальновживаними є такі назви L. tulipifera:
yellow poplar, tulip poplar (жовта тополя, тюльпанова тополя) в США, tulip
tree (тюльпанове дерево) у Великобританії та США, canary wood, canary
whitewood (канаркове дерево, канаркове біле дерево) у Великобританії.
Затверджену британським стандартом назву whitewood не слід плутати з
аналогічною назвою хвойної породи — ялини звичайної (Древесные …,
1982; Gilman, 1993; Kovach, 2009; Lloyd, 1931).
L. tulipifera також присвоювали й інші, не менш цікаві, назви:
огіркове дерево (деякі вважали, що “плоди” тюльпанового дерева
нагадують огірки, Cucumis sativus); сорочка старої жінки або халат старої
жінки (назва, використана англійцями в Пенсільванії до 1748 року через
схожість форми листя з сорочкою); тюльпанова тополя (тюльпан-тополя;
тополя, що несе тюльпан) і назва, яка використовується й донині —
тюльпанове дерево (tuliptree, tulip tree), латинська версія якого відома ще з
1690-х років (Austin, 2004).
L. tulipifera є декоративно-цінним інтродуцентом. Під час
використання в озелененні слід враховувати те, що ця рослина
характеризується швидким ростом та великими розмірами, тому вона не
придатна для посадок з обмеженим простором, також слід уникати
посадок з високою щільністю деревостану. У садово-паркових
композиціях найкраще використовувати дерева L. tulipifera як солітери у
місцях з достатнім рівнем освітленості та вологості ґрунту, поблизу
штучних водойм. Рослинми L. tulipifera мають привабливий вигляд у
невеликих групах з 3–5 дерев. Крім того, це сприяє інтенсивному
перехресному запиленню рослин та підвищенню схожості насіння.
Наприклад, в Державному дендрологічному парку “Тростянець” НАН
України більшість композицій L. tulipifera представлені груповими
посадками у кількості трьох дерев, що ростуть на відстані 3–4 м. Досить
ефектний вигляд мають алейні посадки L. tulipifera (Цибровська, 2016).
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Різні частини L. tulipifera, особливо кора та коріння,
використовуються в народній та офіційній медицині (Austin, 2004; Lloyd,
1931; Schühly, 2001).
Серед лікарів та інших вчених, які високо оцінили цінність ліків
отриманих з різних частин ліріодендрона, були Йоганн Д. Шопф після
відвідування Північної Америки в 1783–1784 роках, Бенджамін Бартон в
його книгах 1810 і 1812 років, Джейкоб Бігелоу в праці “Американська
медична ботаніка”, опублікованій між 1817 і 1820 роками, та Рафінеск
(1830 р.). Вони вважали рослини ефективними проти ревматизму і
артриту, лихоманки, укусів і як потогінний засіб (Austin, 2004).
Кора L. tulipifera з 1820 по 1882 роки занесена до другого списку
Фармакопеї США (офіційного збірника стандартів, що визначає
властивості, дію, використання, дозування, стандарти якості та безпеки
лікарських засобів), як гіркий тонік, антиперіодичний і сечогінний засіб
(Schühly, 2001; Austin, 2004).
L. tulipifera здавна використовується в традиційній народній медицині
в Азії та корінними індіанцями в Північній Америці (Schühly, 2001). Хоча
його кора менш ароматна, ніж кора магнолії, вона була кращим
тонізуючим та стимулюючим засобом, для лікування лихоманок,
пов’язаних з малярією (Graziose, 2011), вживалась як замінник чаю і для
лікування істерії (Austin, 2004). Подрібнена в порошок кора, особливо
коріння є корисними в якості жарознижувального засобу при
пароксизмальних лихоманках (гостра інфекційна хвороба, переносником
якої є платтяна воша), і також використовувалися як протигельмінтний,
антидіарейний, протиревматичний засоби, для лікування диспепсії
(розлади травлення) та дизентерії (Lloyd, 1931).
Армійські хірурги, під час громадянської війни в Сполучених Штатах,
коли доставки хініну були обмеженими, стали використовувати кору
L. tulipifera як заміну імпортованої рідкісної перуанської кори (кори
хінного дерева). Під час Другої світової війни державна програма США,
спрямована на розробку замінників хініну, підтвердила, що неочищений
екстракт кори ліріодендрона тюльпанового ефективний для лікування
пташиної малярії. Незважаючи на те, що нині малярія не є нагальною
проблемою в природному ареалі L. tulipifera, антиплазматичні сполуки
цього виду можуть бути цінними для майбутньої розробки
протималярійних препаратів, а також для збереження традиційних знань
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(Graziose, 2011). Отже, кора рослин L. tulipifera, як сурогат хініну, є
багатою на таніни, містить цінні алкалоїди, ліріоденін, глауцин, які
використовують для виготовлення препаратів при лікуванні хвороб
органів дихання (плеврит, коклюш, туберкульоз, застудні інфекції)
(Авотина, 2004).
Настій з насіння L. tulipifera є проносним засобом. Мазь зі свіжих
листків ліріодендрона тюльпанового є ефективною при лікуванні запалень
і гангрени. Також листки використовують для місцевого застосовуння
проти головного болю, лихоманки, розтягнень м’язів, забоїв, для
лікування жовтухи. З них виготовляють препарати, які є стимулятором
для покращення травлення та діяльності нервової системи (Lloyd, 1931).
Високо цінується м’яка, легка, прямоволокниста, дрібнотекстурна
деревина L. tulipifera, яка характеризується низьким вмістом смол, що
робить її ідеальною для малювання, фарбування та виготовлення паперу
для книг високої якості (Авотина, 2004; Fisher, 2010; Деревья …, 1954;
Древесные …, 1982; Кохно, 2002; Kovach, 2009). Деревина добре
обробляється і полірується, використовується для виготовлення корпусів
музичних інструментів, радіоприймачів, меблів, покриття для підлоги, в
будівництві (Кохно, 2002; Kovach, 2009; Деревья …, 1954; Austin, 2004).
На жаль, на батьківщині через активне впровадження у виробництво
великі запаси цієї породи були знищені, тому нині використання деревини
L. tulipifera суворо контролюється (Авотина, 2004).
L. tulipifera є джерелом для виробництва біопалива та хімічних
речовин. Нещодавно вдалося перетворити його біомасу на рідке біопаливо
етанол (Liang, 2008).
L. tulipifera є медоносною рослиною (Глухов, 1955; Сударікова;
Kovach, 2009). Якщо зірвати добре розвинену квітку цієї рослини та
розмістити її в світлому, теплому приміщенні, з неї можна отримати повну
чайну ложку нектару. Тобто з одного дерева L. tulipifera можна отримати 4
кг нектару, або 1 кг меду. Мед високої якості, червонуватого кольору
(Глухов, 1955).
Висновки. Отже, L. tulipifera є не тільки високодекоративною
рослиною, перспективною для використання в зеленому будівництві, а й
характеризується цінними лікарськими та промислово-технічними
властивостями, в харчовій промисловості використовується як медонос та
для приготування тонізуючих напоїв.
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УДК: 001.6:581.9:378.4(477.74-21)
Рослини — символи України
Світлана Г. Тищенко.
Новомосковський
коледж
Дніпровського
державного
аграрноекономічного університету, м. Новомосковськ, Дніпровської обл., Україна
Мета. Становлення української державності, інтеграція у
європейське співтовариство, побудова громадянського суспільства
передбачають орієнтацію на людину, пріоритети духовної культури,
визначають основні напрями реформування навчально-виховного
процесу. І один із головних на цьому шляху — реалізація системи
національного виховання. Саме вона повинна всіма наявними в ній
засобами цілеспрямованого і систематичного формувати у студентів
народне відчуття і світорозуміння, світоглядну позицію.
Національний світогляд, його глибина і багатство найяскравіше
відображені в міфології, фольклорі, прикметах, віруваннях, традиціях і
звичаях народу, символах та оберегах. Основні елементи символіки
відтворюють народні знання і уявлення про світ. Через ознайомлення з
народними символами та оберегами формується світогляд молоді
(Булашев, 1992).
Оскільки наша мета — формування світогляду, цілісного бачення
навколишнього світу і самих себе, свого місця та ролі у природі та
суспільстві (Указ Президента..., 2015), то доречним, як показує досвід
роботи на цьому шляху є знайомство студентів з народними символами,
оберегами. До глибокої старості кожної людини залишаються сердечні
зв’язки з рідним гніздом, яке вона любить, згадує, шанує (Жуковський,
2009).
Матеріали і методи. У процесі підготовлення статті нами (разом зі
студентами коледжу) було зібрано значний матеріал про дивосвіт
народних символів та оберегів. Це і птахи — символи, тварини —
символи, символіка — хліба та солі, символіка — писанки, материнські
обереги, символіка — рослини, народні легенди, звичаї, традиції. Для
з’ясування, що означають ці поняття були використані ряд публікацій
(Жуковський, 2009, Булашев, 1992, Этноботаника..., 2010, Колосова, 2009,
Павленко, 1998, Потапенко та ін., 2015).
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Результати та обговорення. Народна символіка аналізується як
сукупність, система особливих умовних образів культури, які
відображають погляди українців на світ, об’єктований у їхніх
міфологічних, релігійних, соціально-психологічних уявленнях, ідеалах,
традиціях, обрядах, звичаях, де символ розглядається як умовне
позначення будь-якого предмета, поняття або явищ а з метою стисло і
яскраво передати певну ідею. Протягом тисячолітньої історії нашого
народу сформувалися тисячі символів (рослини, тварини, міфічні боги й
герої тощо). У давнину чи не кожен процес і предмет несли своє
символічне навантаження.
Українська народна символіка відображає основні віхи в житті
людини, позначає у переважній більшості щось добре, світле,
життєстверджуюче. Віддавна символом дівочої честі була коса. Вінок на
голові юнки символізував молодість, дівоцтво, цнотливість; рушник, на
який стають молоді, — єдиний життєвий шлях, спільну долю; птахи —
сім'ю тощо. Розмальоване яйце (писанка) було символом весняного
пробудження природи й родючості, рожева троянда — символ бажаного
знайомства, червона — символ кохання, жовта — розлуки, біла — смутку
і страждання.
Канонізованим символом фольклорного походження в українській
мові є символи, що уособлює вродливу дівчину, а також верба, тополя —
символи засмученої, безталанної дівчини. Лебідь, голуб були і є
символами вірного, чистого кохання. Явір був слов'янським символом
жури, смутку, одинокого, безталанного юнака, сокіл — мужнього юнака.
Ворон символізував сум, лихо, хмара — неславу, поговір, вічнозелений
барвінок — нев'янучу молодість, хліб- сіль — гостинність. Неможна
уявити України без таких до болю рідних символів, як золоточубний
соняшник на городі, лагідний лелека на обійсті, біла батьківська хата,
вишневий садок, тремтливі мальви, запашна рута-м'ята.
Українська земля щедро обдарована природою. Близько 5000 видів
рослин виплетені у різнобарвний вінок української флори. Праліси
Полісся і зелених Карпат, діброви Поділля і субтропічна рослинність
Криму, різнотрав’я дніпровських лук, безкраї лани золотої пшениці,
квітучі сади, квітники навколо біленьких хат — усе це мальовнича
Україна, й неповторна краса.
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Ми і зараз не проживемо без рослин (хоча б тому, то вони дають
кисень), але швидше сприймаємо це розумом, ніж відчуваємо серцем. А в
давнину люди вважали свій зв'язок із рослинами кровним, обожнювали їх,
вважаючи родоначальниками, покровителями роду. У слов'ян священними
були дуб, береза, липа, верба...
Із чагарникових рослин українці особливо любили калину, терен.
Калина символізувала цнотливість, красу, а пізніше й саму Україну. Часто
використовувалась у весільних обрядах, народній медицині.
Предки вірили, що рослини-обереги проганяють все лихе. Віночки не
тільки для краси носили, а й щоб зло відігнати. І нині в Карпатах подекуди
сплітають віночки навіть для корів, коли вперше виганяють їх на пашу,
багато значив пшеничний або житній сніп, який і зараз на Різдво ставлять
на покуті. «Ой не ходи, Грицю, та й на вечорниці...». Жодне зілля не
залишалося без уваги й «без імені». Кожна рослинка мала багато
народних назв, часто дуже влучних, поетичних. Шкода, що вже забулося
багато тих «імен» і тих спостережень і легенд, що за ними стояли. Усе
мало значення, від вікового дерева до билинки під ногами. До всього
зверталися у замовляннях, про все складали легенди, пісні, казки. Не все
збереглося у століттях. Але деякі з корисних і поширених рослин, що
полегшували і прикрашали життя наших предків, ми згадаємо.
Калина — кущова рослина; символ України, вродливої дівчини,
краси; персонаж українського фольклору. «Без верби і калини нема
України». На думку вчених, назва «калина» пов'язана із слов'янським
«мокра земля, болото, драговина», бо ця рослина вологолюбна і поширена
у болотистих місцевостях. Інші дослідники виводять це слово із
слов'янського «Гартувати, розжарювати» на тій підставі що червоні плоди
калини подібні за кольором до розпеченого заліза. Чому так названо
рослину? Чому саме вона стала символом України? Вважаємо, що завдяки
своїм незвичним плодам. Можливо, наших пращурів вражало те, що серед
лютої завії гордо палахкотіли вогнисті, блискучі кетяги. Ніякий мороз не
міг здолати калину. Як і потяг народу до волі. Плоди дерева — гіркі, як і
життя трудящого люду.
Білі віночки — квіти калини, очевидно, асоціювались із чистотою і
незайманістю. Не було помічніших ліків у давнину, ніж калина. Нею
лікували застуду, гіпертонію, кровотечі, ангіну. Мабуть, у калині, більш
ніж у будь-якому дереві, поєдналися красиве і корисне. Тому й
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висаджували колись у кожній садибі кущ калини. Нею прикрашали гільце
молодої, весільний коровай, оселю. Її вишивали на рушниках, щоб берегла
хату від усього лихого, саджали біля оселі, біля криниці. Боячись
«покривдити» її, казали дітям, щоб не ламали цвіту, «бо накличете
морози». Біля багатьох сіл росли калинові гаї (тому в Україні стільки
Калинівок). З калини робили «лікувальні» віночки для дітей (щоб не
боліла голова). У колисковій співали:
Люлі, дитя, спати, бо пішла десь мати,
Пішла на долину ламати калину...
Калину ламати, дитя напувати,
Щоб росло здорове й мало чорні брови,
Ще й рум'яні щічки, ой, поспи ще трішки!...
Під час плодоношення гілки калини суціль обвішані кетягами
яскраво-коралових, наче вкритих червленим лаком плодів. Не випадково у
народі калина стала символом зрілої жіночої краси і плодовитості. Якщо
наламати гілок з плодами і підвісити їх у приміщенні, то вони
залишаються свіжими всю зиму. Чи не тому ще в давні часи калина стала
ще й символом вічної пам'яті? Її садовили на цвинтарях, козацьких
могилах. У народі рубінові плоди калини стали символом мужніх
оборонців рідної землі. Справа у тім, що сплющені насінини її, вийняті з
плодика, за формою дуже схожі на криваво-червоне серце. Відомі легенди
про сміливих дівчат, які заводили у непрохідні нетрі загони монголотатар, і ніби саме з крові цих самовідданих дочок зросли калинові кущі.
Багато народнопоетичних символів пов'язано з калиною: калиновий
міст, калинова сопілка, калинова колиска.
Верба — символ весни, України; образ українського фольклору. У
сиву давнину верба була тісно пов'язана з міфологією слов'ян і
символізувала першоджерело творення світу або Прадерево життя,
Чумацький Шлях на небі. Як символ цього величезного сузір'я верби
садили понад шляхом. Збудувавши хату, в Україні обов'язково неподалік
садили вербу. Існував звичай святити вербу, відгомін якого відомий і нині
(Вербна неділя). Доторкнутися до людини свяченою вербою — означало
поєднати її з космічними силами Всесвіту, відродити здоров'я. Людина
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ніби набирала таким чином космічної величі шляхом підкорення живої
матерії законам космічних сил.
«Де срібліє вербиця, там здорова водиця» — говорить народне
прислів’я, у ньому глибока мудрість: верба є чудовим природним
фільтром, що очищає воду від усіляких домішок. Віддавна люди
оселялися біля річок, де росли верби. Із них виготовляли домашнє
начиння — ясла для худоби, корита, олійниці, ківшики, човки-довбанки,
чудові кобзи, бандури. З верболозу виплітали котики, тини. Вирушаючи
колись у далеку дорогу чоловік обов'язково брав із собою ложку. Нерідко
вербова ложка на Запорізькій Січі слугувала для перевірки добровольців.
Новоприбулого запрошували козаки до гуртової каші, де кожен мав свою
ложку. Хто не має вербової ложки, того могли запідозрити як ворога.
З давніх-давен, як тільки луки покривалися травицею, сільська
молодь улаштовувала традиційні весняні ігри. Вибравши з-поміж себе
найудатливішу юнку, дівчата прихорошували її котиками та розпуклими
вербовими галузками, наспівуючи веснянку: «Ой вербо, вербо, вербице!
Час тобі вербице, розвиться!».
Верба стала своєрідним символом нашого народу. Не випадково
великий Кобзар, перебуваючи на засланні в Орській фортеці, посадив у
пустелі саме вербову гілочку і виходив її. Символічне значення має і
вербна неділя як християнське свято у неділю за тиждень перед
Великоднем (Пасхою). У цей день нарізували вербові гілочки і несли їх до
церкви, щоб святити. Галузки зберігали потім як магічні предмети, що
можуть викликати дощ, відвернути недугу. Для освячення брали
найчастіше червону вербу, тому що вона розцвітає найраніше, ніби
символізуючи пробудження життя, прихід весни. Існує давній звичай
жартівливо бити посвяченою вербою зустрічних, домашніх, дітей,
приказуючи:
Не я б'ю — верба б'є,
За тиждень Великдень,
Недалечко — красне яєчко.

Будь здоров, як вода,
Будь багат, як земля,
І будь плодний, як лоза!

Свячену вербу зберігали в хаті за іконою. Якщо у дітей траплявся
переляк, то нею обкурювали, мили волосся, відганяючи хворість.
Свяченою вербою загнічували паску, нею в перший раз виганяли череду
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корів, отару овець. Вважалося, що це дерево священне і має велику
життєву силу.
Дуб — дерево-тотем у східних слов'ян: персонаж українського
фольклору, символ моці, сили. Вважався священним деревом бога Перуна,
тому зрубати його можна було лише з дозволу волхвів. Слов'яни-язичники
вважали ліси, дубові гаї житлами богів. Тому їх інколи обгороджували,
забороняли у гаях полювати, вирубувати дерева. У жертву богам
приносили биків, кабанів, овець, про що свідчать знахідки Перунових
дубів. Зокрема, у 1909 р. неподалік від Києва і Монастиря Пустинного
Миколи із дна Десни підняли 16–20-метровий дуб, у стовбур якого були
забиті чотири щелепи кабана (з іклами). Це дерево, на думку вчених, мало
ритуальне значення, і вік його — понад тисячу років. Очевидно, неподалік
від Києва ріс священний дубовий гай (про що свідчать нинішні старовинні
дерева). Про вшанування язичниками дубів згадується у Густинському та
Іпатіївському літописах, творах Костянтина Багрянородного (948–952 рр.).
Зокрема, останній, описував поклоніння «русів» священному дубові на
о. Хортиця, коли люди приносили в жертву півнів, хліб. Цей дуб прожив
майже дві тисячі років аж до кінця XIX ст. На жаль, красень-патріарх був
безжально зрубаний за наказом царських чиновників у 1871 р. Зате до
наших днів у с. Верхня Хортиця зберігся молодий побратим хортицького
дуба. Це — запорізький дуб, якому понад вісімсот років, а його висота —
тридцять шість метрів. Він охороняється законом як визначна пам'ятка.
Дуби нерідко увічнюють, за давньою традицією, пам'ять про видатних
людей. В Україні є зелені велетні посаджені на честь Т. Шевченка,
І. Франка, М. Коцюбинського, Г. Сковороди та ін. У дендропарку
«Софіївка» створено меморіальну зону, де висаджені дуби славетними
людьми сучасної України. В Україні існував добрий звичай — на відзнаку
народження хлопчика садити біля хати молоденький дубочок, що
символізував молодих хлопців («Аби дубки, а берізки будуть»), міцність і
велику силу людини («Міцний як дуб», «За один раз дуба не звалиш»,
«Дарую дуби, що в діброві, будьте дужі та здорові!»). За силу, можуть,
велику практичну користь дуб по праву є найшановнішим представником
нашої флори.
Тополя — міфічний образ-тотем давніх слов'ян, а з XIV ст. —
українців; персонаж фольклору; символ сумної дівчини, символ рідної
землі.
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Тополі на волі,
Стоять собі мов сторожа,
Розмовляють з полем,
І все то те, вся країна
Повита красою...
Неначе диво. А кругом
Широколисті тополі...
Наприкінці весни влаштовувалося бучне свято Тополі. У селі обирали
найвродливішу, струнку юнку, якій зав'язували над головою руки. Потім
їх прикрашали різнобарвними строчками, хустками, намистом і т. ін.
Дівчину водили селом, полем, лугом, співаючи ритуальних пісень:
Стояла Тополя край чистого поля,
Стій, Тополенько, стій, не розвивайся,
Буйному вітроньку не піддавайся...
Тополя вважалася сакральним, священним деревом і рубалася лише
для жертовних вогнищ. В українському фольклорі тополя була
канонізованим символом засмученості; безталанної дівчини:
Ненько моя, зоре
Породила на світ білий
Зелена тополе
На велике горе.
Висаджували тополі, як правило, на узбіччях доріг. У народних
повір'ях суха тополя віщувала горе дівчини.
В Україні часто садили тополю біля господи — за погребом або
дровітнею у родині, де народилася дівчинка. Це було пов'язано із
народним повір'ям, що вимагало садити дерево не на видному місці. Ось
як пише про це Л. Павленко (1998): «Усе могло трапитися з дівчиною,
поки вона зросла, будь-яке тілесне ушкодження. На рівній дорозі часом
падаєш і ногу ламаєш» — говорить народне прислів'я. Кому хочеться,
скажімо, горбатість або малий ріст своєї доньки на люди виносити! І
тополя вважалася незаперечною панацеєю від цих лих. Треба було в
травні, коли тополя випустить перше листя (і обов'язково вранці), сім або
дев'ять разів достояти біля тополі, міцно обнявши і якомога вище. Тополя,
ростучи вгору, мала забрати горб дитини з собою. І таке лікування давало
ефект.
У літературних творах образ тополі часто використовував
Т.Г. Шевченко, зокрема персоніфікований образ тополі-дівчини, яка так і
не дочекалася коханого:
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Таку пісню чорнобрива
В степу заспівала.
Зілля дива наробило Тополею стала.
Вишня — символ матері, рідної землі, дівчини-нареченої. Із усіх
плодових дерев, які так буйно ростуть у садибах, садах, чи не найбільше
люблять віддавна в Україні саме вишні. Особливо за травневу пелюсткову
заметіль, теплу і ніжну, тремтливо-п'янку впереміж із золотокрилими
бджілками, що роблять перший обліт. У свідомості українця вишня — це
рідна домівка, хата. Згадайте безсмертні слова Кобзаря:
Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть.
Вишня, як і хата, — символ України. Як пише М. Старицький:
Як я любив у хмарах вишняку
Твої білесенькі, немов хустини, хати.
Барвінок — символ вічності життя, шлюбу, пам'яті; предмет
обрядовий. У народній мові існували численні слова і словосполучення з
цією поетичною назвою: «барвінина» — одна рослина барвінку
«барвінка», «вінець-Барвінок» — вінок з барвінку, «барвінонько», «бар
вінчик», «барвінчичок» — пестливі, зменшені форми від іменника
«барвінок», «барвінок зелений, хрещатий» — лагідне звертання до
коханого козака тощо.
У барвінковій купелі мили немовлят, щоб росли здоровими і гожими.
Дівчата прикрашали ним коси, вінки, весільне гільце. Існував спеціальний
барвінковий обряд на Подністров'ї, в Карпатах і на Закарпатті. У цих
районах весілля починалося з урочистого «брання» (збирання) барвінку.
Наприклад, на Закарпатті по барвінок ішли до добрих господарів, що
жили в злагоді, дружки молодої та дружби молодого. Дружба срібною
монетою зрізав три гілочки рослини. Після того барвінок зрізали всі інші.
Коли його було досить, те місце скроплювали водою й обсівали зерном,
щоб і далі буйно ріс. Нарізані гілочки загортали в чистий рушник, клали у
велику миску з зерном і шматочком хліба на дні. На городі лишали
пляшку й хлібину — дарунок господарям садиби. При цьому виконували
спеціальні обрядові пісні. Принесений до дому молодої (молодого)
барвінок подавали через вікно, що мало оберігати його від злих сил.
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У народній мові існували вислови «барвінок рвати», що означало
«йти на любовне побачення», «ночувати в барвінку» — переночувати з
коханим, судженим. Барвінок висаджували і на кладовищах як символ
вічної пам'яті.
Мак — символ безмежності зоряного світу, здоров'я, краси; оберіг;
персонаж українського фольклору. Образ-символ мак в українському
народному світобачення пов'язаний із його чудодійними властивостями.
За давніми віруваннями, мак оберігає людину від злих духів (відьом,
упирів). Якщо насінням маку посипати домівку, туди не зможе
проникнута лиха сила, аж поки не збере всі зернятка. Зерно маку
освячували на Маковія або Спаса.
У фольклорі, літературі образ маку часто символізував героя-козака,
що загинув, боронячи рідну землю. Наш народ дуже любить цю
тремтливу, пломенисто-пелюсткову квітку. Народний ідеал вродливої
дівчини часто втілювався в образі маку («Як Маківочка», «Дівчина як
маків цвіт», «Як мак цвіте»).
Висновок. Представлений на окремих рослинах-символах, зібраний зі
студентами опис, свідчить, що наш народ має високий рівень звичаєвої
культури, свої символи та обереги, у яких зберіг свій етнічний код.
Усвідомлюючи, що коли помирають звичаї, обряди, народні символи і
обереги то зникає і сам народ, мусимо не тільки зберегти цей найцінніший
національний скарб, але й примножити його за для майбутнього України.
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Basil is the vegetable, spicy and healthful plant
Olena I. Ulyanich, Olga V.Vasilenko, Galina A.Slobodianyk,
Zoia I. Kovtunuk, Inna O. Kucher
National University of Horticulture, 1 Instytutska St., Uman, Cherkassy region,
20305, Ukraine, E-mail: olena.ivanivna@gmail.com
Purpose. Spiciness are the large group of vegetable products with a
specific aromatic and partly taste, conditioned by maintenance of a number of
essential oils, glycosides, alkaloids and other valuable matters. The first
information about the spicy plants meets in the chronicles of China, India and
Egypt about 5 thousand years ago. Presently it is impossible to present
preparation of delicious and nourishing food, and also processing of vegetables
and other food stuffs without application of aromatic-taste plants.
Basil (Ocimum basilicum L.) as a valuable vegetable and spicy plant in
world production of spiciness occupies one of the first places. It is most
adjusted to growing in different terms of external environment. Its popularity in
the last considerably grew in Ukraine as a result of increase of assortment and
introduction of modern technologies of till. It is used as seasoning and vitamin
additions at preparation of food, and also in the process of purveyances and
their canning [1, 2, 3].
Results and discussion. Basil is the one-year grassy plant, highs 30–60 cm,
takes place from the tropical countries of Asia (India, Malaysia etc.). In Europe
it was well known still from times of Ancient Greece under the name of
«okimon». And in XII age quickly acquired vogue and spread in other
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countries, where was considered the «royal plant», while he was not forced out
by the rich set of east spiciness. It is also good leaf in Africa and on the islands
of the Pacific Ocean. Presently basil is reared in France, Italy, Germany and
other countries of Europe, Asia, Africa and North America. In India near
temples sacred basil is reared, considering it the gift of gods. It also is enough
popular at the peoples of Caucasus, Crimea, Moldavia, Middle Asia. In peoples
it is named often — dushki (Russia), reygan (Azerbaijan), reyhan (Uzbekistan).
In Ukraine basil was well known from times of Vladimir Monomah and in
different its regions of him name variously: busuyok, vasilechki, vasilko,
gaybuz. The peoples of Caucasus from old times considered that the use of basil
s (reygana) improved the common state of health, promotes the location of
spirit and is instrumental in longevity. Since olden times as a proverb says:
«Who reygan chews, that long lives». In many countries with basil whole
legends are even linked. In folk creation they are considered the character of
immortality, love and domestic happiness.
All parts of basil plant, especially leaves and flowers, contain essential oils
with a plenty of component aromatic elements, tannic matters, glycosides,
caponises, mineral salts and vitamins, a pleasant aroma and burning taste in it.
Its young leaves and stalks contain on the average 16,6% dry matters, 0,9%
sugar, 3,1 mg% carotenes, 62 — vitamin C, 0,092 — the vitamin B2 and 0,315
mg% vitamins PP the table of contents of essential oils hesitates in limits from
0,02 to 1%. In addition in composition the plant there are phytoncides, it is
pernicious operating on the row of pathogenic microorganisms and the same
purge an environment from them.
Basil is a good multifarious herb and very valuable volatile oil bearing
culture. It is a source for the receipt of essential oils, eugenol and camphor, it is
used as a remedy in a cardiology, as a disinfectant in stomatology practice and
how the valuable product of food retail industry etc. By Bulgarian scientists it
is proved experimentally, that the extract of basil has strong spasmolytic
characteristic, and its butters possess bactericidal and anti-inflammatory
qualities. In folk medicine the plant of basil is used for medical treatment of
gastritis’s, colitis’s, cough, migraine, epilepsies and even in medical treatment
from alcoholism. The extract of basil is also used for the rinse at quinsy,
stomatitis and cicatrisation of wounds.
Basil is at a medical treatment of inflammation of liver and gallbladder is
very useful, medical treatment of buds and urinary bladder, at head ache, fever,
246

rheumatism, gout. In modern medicine basil is used for preparation of aromatic
baths. However it should be remembered that the excessive use of this spiciness
can lead sights and works of gastric-intestinal highway to worsening.
Greenery of basil has the very pleasant aroma of sweet-scented pepper
with slightly brackish taste. In the two bit of it use for giving of unique aroma
and taste to the fish and vegetable dishes, sauces, soups, juices, salads, cocktails
and omelette. It is used also at salting of cucumbers, tomatoes, white
mushrooms. Basil is the most favourite spicy plant in cookery of peoples of
Georgia, Armenia and Azerbaijan.
Powder from dry listev can with success replace a pepper in sausage and
canning industry. As a substitute of pepper he is especially valuable in a
mixture with dry leaves of romaine. Such replacement, foremost, is needed to
the people suffering by the allergic reaction on a pepper.
Basil has wide application in cookery. It is used in chicken and curd soups
together with a savoury and marjoram, for the rise of sharpness of dish, and also
for aromatization of vinegar. Such vinegar gives piquant flavour to lettuces and
white sauces. Fresh leaves of basil give to tomato juice. In the Italian kitchen,
and also in the kitchen of South Slavs basil take a special place. It is widely
used for preparation of well known tomato sauces for pizza, spaghetti and many
other dishes. This valuable spicy plant can be used in the dietary feed, by
especially sick flatulence, at the decline of appetite and lowering of bloody
pressure. Dry leaves of basil at storage without access of moist air and light
save long time the colours and spicy aroma.
The stem of plant is tetrahedral, branchy, after flowering it is quickly
lignifies. Leaves of the egg-shaped-lengthened form with a toothed edge, green
or violet. Flowers are shallow, white, rose or light-violet collected at 6–8 things
in spike-form inflorescence which is located at the end of every stem.
Till of basil in Ukraine it is possible in all its climatic areas and it is
recommended to rear such cultivars of basil: Crimean violet, Baderiy, Rutan,
Unga.
Basil seeds sow directly in the specially prepared soil. However, for the
recive of more early harvest of him it is better to rear by a seedlings method.
For this purpose seeds packing in 1% solution of manganese potassium during
8–12 hours with the use of regulators of growth of plants (emistim C, gumisol,
ivin) and natural stimulator (extraction from an arboreal ash, juice of aloe and
others). The treated seeds germinate better the plants acquire stability against
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illnesses, drought and light frosts. Also germination of seeds is instrumental in
the receipt of good sprouts. Such seeds are sown after that, when it will
germinate 3-5% their common quantity. Stability of heat-loving spicy plants to
freezing and lowered temperatures is promoted also by tempering of seeds. Wet
is for this purpose got seeds ripening 2-3 days at a temperature 1–3 degrees.
Then slightly drying of and sow at the end of March – beginning April in
hotbeds or hothouses, with such computation, that age of seedlings to the
moment of its landing in the field into a permanent place attained 40–50 days.
To provide by landing material of basil an area in one hectare 30 hotbed
frames are needed, for sowing which are used by 200–250 g seeds. The
temperature of soil-mixture during sowing in hotbeds or hothouses must be at
the level of 18–200С depth — 1–1, 5 cm, distance between the plants in line
among 3–5 sm. For the even sowing seeds are mixed up with sand in the
correlation 1:4. After sowing of ridge in hothouses or hotbeds pour by warm
water and cover by tape. Optimum temperature for the germination of the seeds
is 22–250С. At appearance 15–20% shoots take tape off and lower a
temperature to 10–150С.
A soil mixture for growing must include such components: 1 part of peat, 2
— humus and 1 part of turf earth. All components must be well interfaced with
such computation, that a mixture was loose, had the enough nutritive and was
slightly moist and clean from weeds. The special attention must be spared to the
presence of enough it nutritive, because at their failing growing develop badly,
a yellowness appears on leaves.
The shoots of basil appear on 10–15 day. At appearance of the second real
sheet growing dive in soil mixture or in pots measuring 6x6 or 8x8cm. It is
more comfortably to rear growing of basil in cassettes with the size of cells 6x6,
4x4 or 2,5×2,5 cm. For this purpose cassettes are filled by a nourishing mixture
consisting of such components: 3 parts of peat, 3 parts of humus, 1 part of turf
earth, a 1 part of sand. In every cell sow on 1–2 seeds, pour by warm water and
cover by polyethylene tape.
The care of plants is taken to elimination of weeds, maintenance of
optimum humidity of soil and 2–3 additional fertilizing by the mineral
fertilizers. Growing is constantly poured, but soil is not here loosened, because
the roots of plants of basil are placed superficially. It should be noted that basil
reacts father good on the additional fertilizing. For this purpose the complete
mineral fertilizer or prepared mixtures of mikro- can be used and
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makroelements. During conducting of the additional fertilizing together with
watering it is impossible to leaves of plants, in the case when the fertilizer got
on them, it must be necessarily washed off by clean water.
When the threat of light frosts and field soil will pass will be warmed up to
150С, growing is landed into a permanent place. Age of growing must be 45–50
days and standard height of plants near 8–10 cm. The chime of landing of
growing by a wide-row method must correspond 30-45x10-15 cm, band –
50+20x15 cm. Growing reared in cassettes, and it is comfortably to carry to the
landing-place. It sticks in a cassette at transporting rather good, it is easily to
draw the plants out from a cassette and the root system is not damaged.
The production sowing and landing is placed in the field or vegetable crop
rotations. The winter corn serve by the best predecessors, cabbage, cucumbers,
tomatoes, early potato, bow and other vegetable cultures. Preparation of soil is
carried out by system of treatment with the inclusion of shelling of stubble,
ploughing at 20–22cm. In spring harrow the field and even, and at preparation
of soil to landing of growing — cultivate at the depth of landing and harrow.
Growing plants by growing machines and simultaneously pour. The further
care of plants is carried out in the form of watering and loosening of spaces
between rows with the simultaneous deleting of litter vegetation. As a rule,
during vegetation conduct 3–4 watering with the simultaneous additional
fertilizing by the organic and mineral fertilizers. The first additional fertilizing
is carried out in 10–12 days after landing of growing, second — in 10–14 days
after the first. The third additional fertilizing is conducted after every mowing
of green mass.
Cleaning up of green mass is begun, when the plants achieve a height 10–
15 cm or when they form 5–6 branches, in the phase of flowering, when the
plants acquire most of aromatic oils. As a rule, such state of plant is achieved in
25–30 days after landing of growing. Thus on the plants lower branches from
the bosoms of which new escapes appear in future is abandoned. For a season
2–4 mowing is conducted. For the use of not large of greenery pulling of sheets
or small sprigs is practiced out.
Dry the collected green mass out in shade or in the special dryers at a
temperature 30–350С, leading to it to 12–15% humidity. Dry mass is packed in
a cardboard or paper container. Thus it is needed to have because of, that drying
under direct sunbeams conduces to the loss by the plants of green colour and
aroma.
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Conclusions. Unfortunately, this valuable vegetable, spicy and healthful
plant did not take deserving seat in Forest-steppe of Ukraine, yet but it as an
enough perspective culture in Ukraine waits a large future. And meantime it is
whole pharmacy in your vegetable garden.
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Мета. Дослідження місцевих зразків і впорядкування колекції
часнику посівного, однієї з давніх і цінних овочевих трав'янистих рослин.
Впровадження часнику посівного у сільськогосподарське виробництво
стримується відсутністю високоврожайних сортів для Правобережного
Лісостепу України. Проблему неможливо вирішити без вивчення
господарсько-цінних ознак сортів часнику і добору кращих з них. Нині
перед виробниками поставлено завдання з нарощування обсягів
виробництва часнику та його насіння швидкими темпами та доведення
експорту товарної продукції часнику на 2020 рік до 250 тис. т., організацію
виробництва насіння, їх заготівлю, переробку, залучення достатніх
інвестицій у галузь.
250

Результати та обговорення. Проведені дослідження в Уманському
НУС присвячено питанням вивчення місцевих форм, добору їх для умов
Правобережного Лісостепу України та продовження розроблення
класифікації часнику. Часник — популярна лікарська і овочева культура у
багатьох народів світу. Назва рослини Allium походить від латинського
слова āla — крило, що вказує на зубки часнику, які містяться під крилом.
За іншою версією, назва пов’язана з грецьким словом αλεω — уникати.
Українське слово часник походить від праслів старослов’янської мови
česnikъ, česn(ъk)ъ, česnakъ, пов'язаних за походженням з дієсловами česti,
česati. Початкове ча- на місці če- пояснюють впливом слова частий.
Батьківщиною рослини вважаються гірські і передгірні райони Середньої
Азії (Джунгарія, рівнина між Алтайський горами і Тянь-Шанем, за
деякими даними — Киргизькі степи), Афганістан, Індія, а також
Середземноморський та Кавказько-Карпатський райони. Населення цих
місцевостей до цього часу широко використовує в їжу дикорослі види
часнику, які мало чим відрізняються від культурного. Звідти ще тисячі
років тому він поширився в інші райони землеробської культури: Китай,
Єгипет та інші країни. Людей зацікавило у часнику його запах, цінні
лікувальні та харчові властивості, завдяки яким рослину вже за п'ятьшість тисяч років до нашої ери стали вирощувати в Азії, Африці та Європі
[1, 3, 10].
Найперші достовірні відомості про часник відносять до часів
Стародавнього Єгипту. Серед написів на пірамідах царя Хеопса IV
згадується про часник. Під час будівництва пірамід, усипальниць фараонів
та інших монументальних споруд в Древньому Єгипті часник додавали до
їжі для підвищення працездатності рабів, а також як профілактичний засіб
від малярії та інших хвороб [1–3].
За чотириста років до нашої ери в Греції часник використовували як
збуджуючий засіб і в якості протиотрути після укусів змій. У
Стародавньому Римі часник входив в обов'язковий раціон легіонерів, так
як, на думку римлян, крім цілющих властивостей, він володів здатністю
надавати воїнам силу і мужність. З тих пір часник цінували перш за все, як
лікарську рослину проти багатьох хвороб, а потім, як овочеву у
повсякденному харчуванні. У Стародавньому Єгипті та Римі часник
споживали як приправу до різних страв, переважно з дичини і риби,
додавали до соусів і салатів. Піфагор називав часник царем серед приправ.
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З давніх-давен часник вирощували у Китаї. У китайській писемності знак,
що означає часник, є одним з найдавніших. У тибетських монастирях
застосовували давньо-китайський засіб очищення організму від жирових,
вапняних відкладень, отриманий з часнику [4].
На територію Стародавньої Русі часник потрапив двома шляхами: зі
сходу — через Шовковий шлях з Китаю у Європу, або з півдня через
Візантію, з якою ще в IX–X столітті підтримувалася жвава торгівля.
Відомо, що у Давній Скіфії на межі I–II століть до нашої ери вирощування
часнику набуло широкого розповсюдження. З виникненням і розвитком
Київської Русі отримує розвиток городництво. В письмових джерелах
Давньої Русі XII–XIV століть згадуються такі старовинні райони
вирощування часнику: Ярославль, Муром, Суздаль, Київ. На Русі
відомості про лікувальні властивості часнику та способи його
застосування передавалися з покоління у покоління в усній, а пізніше і у
письмовій формі. На початку XX століття у виданнях повідомлялося, що
на території України в Київській губернії, Черкаському і Чигиринському
повітах налічувалося 195 десятин ярого та 90 десятин озимого часнику,
що займав низинні місця у садибах і на полях [5, 6, 11, 12].
Відомо, що часник вбиває мікроби. Під час Другої світової війни його
називали російським антибіотиком [7, 8, 9, 10, 13].
Внутрішньовидова класифікація. В основу класифікацій часнику
покладено морфологічні ознаки (здатність до стрілкування, забарвлення
лусок, розмір зубків, спосіб вирощування тощо). П.Ф. Загородських
(1935), вивчаючи значне різноманіття колекцій часнику, вперше розробив
його класифікацію і поділив вид Allium sativum L. на два підвиди: підвид
звичайного безстеблового часнику — subsp. acaule і підвид
живородящого, бульбоносного часнику — subsp. bulbiferum. Він
використав ознаку стрілкування, однак цього недостатньо, оскільки ця
ознака мінлива і залежить від ґрунтово-кліматичних умов і строків
висаджування. Близькі до цієї класифікації, ботаніко-екологічна
класифікація, запропонована О.В. Кузнєцовим (1954), згідно з якою вид
Allium sativum L. ділиться на два підвиди: стрілкуватий (subsp. sagittatum) і
звичайний (subsp. vulgare). Класифікація Кузнєцова О.В. також виявилася
недосконалою, адже в основу поділу на підвиди враховувалася нестійка
ознака наявності стрілки.
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Пізніше в Умані професором М. В. Алексеєвою (1960) розроблено
класифікацію, відповідно до якої сорти діляться на стрілкуваті і
нестрілкуваті. Класифікація часнику залежно від формування стрілки
виявилася надзвичайно актуальною і зручною для селекціонерів і
виробничників, які працюють з вітчизняними сортами. До цього часу дана
розробка є актуальною.
В.О. Комісаров (1971) запропонував класифікацію тільки
стрілкуватих форм. Вивчивши велике різноманіття сортименту на
дослідних станціях ВІР А.О. Казакова (1971) розробила класифікацію,
згідно з якою вид Allium sativum L. ділиться на два підвиди:
1. subsp. sativum — підвид посівний (середземноморський);
2. subsp. asiae-mediae — підвид середньоазійський.
Підвид середземноморський (Allium sativum L. subsp. sativum
Kazakova). Біологічні особливості. Рослини однорічні. Відносять
широколисткові стрілкуваті та нестрілкуваті форми з великими зубками і
цибулинами. Стрілка середнього розміру. Суцвіття утворює дрібні
повітряні цибулини Нестрілкуваті цибулини утворюють багаточисельні
зубки. Сорти більш урожайні й менш лежкі порівняно із сортами
середньоазійського підвиду. Поширений підвид в Ірані, Іраку,
Афганістані, Індії, на Кавказі, країнах Середньої Азії.
Характеристика форм сортів. Цей підвид поділяється на дві
географічні групи: південно-приморську стрілкувату і нестрілкувату.
Південно-приморська стрілкувата форма — рослини утворюють стрілку,
цибулини великі, з 4–10 зубками, розташованих радіально. Південноприморська нестрілкувата форма — рослини не утворюють стрілку,
цибулини менших розмірів, з 15–40 зубками, розташованих спіраллю,
крайні зубки часто складні. Підвид середньоазійський (Allium sativum L.
subsp. asiae-mediae Kazakova). Біологічні особливості. Рослини з вузькими
листками,
малими
зубками
і
невеликою
цибулиною.
До
середньоазійського підвиду належать форми, що вирощують в
континентальних умовах. Характеристика форм сортів — підвид
поділяється на дві географічні групи: стрілкувату континентальну і
нестрілкувату континентальну. Стрілкувата континентальна форма
утворює високі (40–150 см) квіткові стебла, на яких розвиваються
повітряні цибулини. Стрілки поступово дерев’яніють, засихають, але до
кінця вегетації не вилягають. Листки темно-зелені або зелені, з восковим
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нальотом, висота 40–50 см, Цибулини сегментовані, правильної форми,
складені з 3–6 зубків. Нестрілкувата континентальна форма не утворює
стрілок. Рослини мають несправжнє стебло, що формується поздовжніми
піхвами листків, щільно згорнутими в трубку. Цибулина складна,
здебільшого неправильної форми, складена з 10–15 зубків різного розміру.
Вони мають кілька загальних зовнішніх лусок-плівок, яких залишається
до вистигання не більше 4–5. Цибулини мають також внутрішні міцні
луски, що обгортають окремі зубки або групу з 3–5 зубків [9].
Висновки. Вивчено та підібрано місцеві форми часнику за
господарсько-цінними ознаками, які у подальшому будуть використані
для селекційної роботи з виведення сортів часнику та впроваджені у
сільськогосподарське виробництво у Правобережному Лісостепу України.
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УДК 58:615.4:582.912.42
Можливості практичного використання рослинної сировини
Rhododendron L. у народному господарстві
Людмила В. Вегера
Національний дендрологічний парк «Софіївка» НАН України, м. Умань,
Черкаської обл., Україна, 20300, E-mail: lyudmila1vegera@gmail.com
Мета. Завдяки низці корисних властивостей рододендрони
використовують не лише в декоративному садівництві. Їм притаманні
ефіроолійні, інсектицидні, лікарські, танідоносні, а деяким видам отруйні
властивості (Кондратович, 1981). Метою роботи є наведення прикладів
можливого практичного використання видів Rhododendron L. у народному
господарстві.
Результати та обговорення. Багато видів рододендронів, особливо у
східноазійських країнах, знайшли застосування в медицині як цілющі
лікарські рослини (Шретер, 1975; Александрова, 1970; Гаммерман, 1940;
Минаева , 1970). Наявність у видів, таких як Rh. dauricum, Rh. ponticum,
Rh. luteum, Rh. ungernii, Rh. caucasicum, Rh. aureum, сильнодіючих
глюкозидів дає можливість їх використовувати для лікування серцевосудинних захворювань (Александрова, 1975). Автори (Александрова,
1975; Землінський, 1951; Аболь, 1956) відмічають, що препарати,
отримані з названих видів рододендронів, ефективні при лікуванні
гіпертонії, ревматизму, головних болей, слизових оболонок, отруєння
ртуттю. К.В. Дроке (Дроке, 1962) відмічає позитивний вплив Rh. dauricum
на функцію нирок. Внаслідок вивчення біологічного складу
рододендронів встановлено, що листя Rh. dauricum, Rh. smirnowii, Rh.
luteum, Rh. ungernii, Rh. ponticum, Rh. ledebourii, Rh. schlippenbachii, Rh.
mucronulatum містять значну кількість аскорбінової кислоти (0,10-0,44 %
на суху масу) (Александрова, 1975; Александрова, 1970; Клопотов, 1952;
Растительные ресурсы…, 1986).
Роботами низки дослідників (Александрова, 1970; Федоров, 1938;
Горяев, 1952; Пигулевский, Ковалева, Белова, 1961; Чопик, Дудченко,
Краснова, 1983) доведена наявність у різних частинах рододендронів
ефірних олій, вміст яких відрізняється якісним і кількісним складом
(0,10-0,35). Про наявність ефірних олій у рослині вказує специфічний
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запах квітів (Rh. luteum, Rh. occidentale), листя і пагонів (Rh. dauricum, Rh.
ledebourii, Rh. sichotense).
Так, пелюстки Rh. luteum — цінна сировина для ефіроолійної
промисловості. Ефірна олія являє собою світло-жовту масу з приємним
ароматом квіток рододендрона, вихід олії 0,15-0,25%, що в 10 разів
більше, ніж у відомого ефіроноса казанликської троянди. Олія з Rh. luteum
застосовуються для ароматизації мила і приготування дорогих
високоякісних парфумів. З одного гектара заростей Rh. luteum одержують
0,5 л ефірної олії і близько 6 кг бальзамової смоли. Квітки рододендрона
збирають вранці в суху, сонячну погоду, обриваючи руками. Зібрані
суцвіття укладають в кошики і відправляють на пункти переробки. Строк
зберігання — не більше двох діб. Заготівля сировини і переробка на олію
поки що ведеться тільки на Кавказі, де також знаходиться природній ареал
Rh. luteum. В Українському Поліссі ця рослина вважається лише
перспективним ефіроносом і запаси її поки що не використовуються
(Чопик, Дудченко, Краснова, 1983).
Фітонцидні і бактерицидні властивості рододендронів та препаратів з
них доведені дослідниками (Александрова, 1975; Клопотов, 1952;
Растительные ресурсы…, 1986; Федоров, 1938), що свідчить про
доцільність створювати насадження рододендронів у місцях масового
відвідування населенням. Так, ефірні олії, які містяться в квітках Rh.
luteum, мають фітонцидну і інсектицидну дію. Водні відвари квіток
пригнічують розвиток личинок і дорослих особин колорадського жука,
згубно діють на плодову міль, плодових довгоносиків, дубову листовійку
та на побутових комах. У науковій медицині застосовують ефірну олію
рододендрона як бактерицидний засіб, особливо проти туберкульозної
палички. Ериколін, який міститься в листках, має потогінні й наркотичні
властивості. Кора, листки, квітки та нектар квіток містять
андромедотоксин, з якого виготовляють препарати для лікування серцевої
та ниркової недостатності. Листки використовують у народній медицині
як сечогінний, потогінний засіб, при лікуванні подагри та ревматизму. У
гомеопатії препарати з листків призначаються при отруєнні ртуттю,
захворюваннях слизових оболонок, головних болях і хворобах шкіри.
Особливий лікувальний ефект дає спиртова витяжка з квіток. У
ветеринарній практиці застосовують рододендрон для лікування проносів.
Водний настій і спиртова витяжка з висушених листків рододендрона
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мають бактерицидні й бактеріостатичні властивості щодо стафілокока
білого, гнильних бактерій і використовуються у ветеринарній практиці.
Рододендрони використовуються також як технічні рослини. Майже
всі їх частини містять дубильні речовини групи пірокатехінів. Особливо
великий вміст їх (4,7-20,3 %) у Rh. dauricum, Rh. ponticum, Rh. caucasicum,
Rh. luteum, Rh. ungernii, Rh. mucronulatum (Александрова, 1975;
Медведева, 1952). Так, у листках Rh. luteum містяться таніди (8-13 % ),
придатні для дублення шкур і забарвлення їх у світлі кольори (Чопик,
Дудченко, Краснова, 1983).
Rh. ponticum і Rh. luteum — медоноси, квітки виділяють велику
кількість нектару і їх охоче відвідують бджоли. Однак, мед із їхніх квітів
містить еріколін і андромедотоксин, які роблять його отруйним
аналогічно наркотикам (Тафинцев, 1978; Регель, 1906). Під час збирання
нектару на Rh. luteum гинуть дорослі бджоли, матки і личинки. Мед Rh.
luteum, навіть очищений від пилку, також містить андромедотоксин і
отруйний для людини. Отруйний чинник локалізований у меді місцями, а
не розсіяно і зберігається до зцукріння. Після з'їдання 2–3 столових ложок
меду у людини з'являються пронос, озноб, блювання, послаблення
серцевої діяльності і непритомність.
Висновки. Поряд з високою декоративністю, характерною для
багатовидового роду Rhododendron L., рослинам притаманна низка
корисних властивостей, які можуть бути широко використані у народному
господарстві. Однак, в Україні всі представники роду є культивованими
видами, окрім Rh. luteum, природній ареал якого в Поліссі, і Rh. kotschyi
Simonk., який росте в Карпатах. Тому в Україні рододендрони знайшли
застосування лише як декоративні рослини в озелененні парків,
ботанічних садів, приватного сектору, рідше — вулиць, санаторіїв,
підприємств.
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Формування колекцій Malus із генетичного біорізноманіття базової
колекції яблуні для селекційно-генетичного покращення сортового
асортименту
Варвара В. Волошина
Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка ІС НААН України, Мліїв,
Україна, E-mail: voloshinavarvara@ukr.net
Яблуня — одна з найдавніших порід, введених в культуру людиною
більше 4 тис. Років тому. В Україні яблуня є основною плодовою
культурою, і в загальному обсязі виробництва плодів і ягід вона займає
перше місце. Це — найпоширеніша плодова культура. Її можна зустріти в
різних географічних регіонах. Пов'язано це з надзвичайним різноманіттям
її сортів, пристосованістю до різних умов вирощування (Кондратенко,
2001, 2011; Помологія..., 2013; Симиренко, 1995).
Яблуко — символ краси, божого дару. Крім того, ці плоди завжди
пов'язувалися з вічною молодістю, безсмертям. Римський вчений Пліній
старший ще в III в. н.е. писав: "... Рум'янець яблука переходить на щічки
людини, того хто його їсть". В Англії лікувальну і цілющу силу яблук
відбили навіть в приказці: "An apple a day keeps the doctor away" —
"Яблуко в день, і лікар не потрібен». У першій польській енциклопедії
"Нові Афіни", яка була видана в середині XVIII ст., автор повідомляє
рецепт довголіття: "Щоб прожити життя довгу, як патріарх Мафусаїл,
який помер на 969 році життя, потрібно їсти волоські горіхи і яблука".
Цінність яблук в харчовому раціоні людини дуже велике. Вони
вважаються незамінними продуктами харчування, сприяють профілактиці
захворювань, мають лікувальні властивості. Яблука містять в собі
вітаміни С, В1, В2, Р, Е, каротин, калій, залізо, марганець, кальцій,
пектини, цукри, органічні кислоти. Яблуко — природне джерело пектинів,
які не перетравлюються, але служать своєрідною "мітлою" для організму
людини.
Цінними господарсько-біологічними якостями вважається: висока
продуктивність, висока зимостійкість по відношенню до інших плодових
порід, величезна різноманітність за термінами дозрівання плодів (літні,
осінні, зимові), здатність ряду сортів до тривалого зберігання плодів,
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забезпечує їх споживання майже цілий рік; високі споживчі та товарні
якості плодів, придатність плодів до різних видів переробки - соків, пюре,
повидла, компотів, а також сушать і консервують, заморожують на зиму.
Що за сад без яблуні? Але перед тим, як планувати і садити сад,
потрібно відповідально підійти до підбору сортів, щоб забезпечити високу
продуктивність насаджень яблуні. Сортимент яблуні постійно
оновлюється новими високоврожайними, зимостійкими, імунними або
високо-стійкими до шкідників і хвороб, створеними селекціонерами
сортам, як вітчизняної, так і зарубіжної селекції.
Звичайно, сорт кожен вибирає на свій смак, але він обов'язково
повинен бути з комплексом господарсько-цінних біологічних показників
високого рівня. Наявність великої кількості сортів (вітчизняної та
зарубіжної селекції) і гібридних форм яблуні в колекційних та дослідних
насадженнях нашої установи, при постійному вивченні, дає можливість
формувати сортимент для різних потреб населення. Багато з цих зразків
використовуються в селекції.
Мета наших досліджень — збереження наявного генетичного
матеріалу яблуні Дослідної станції помології ім. Л.П. Симиренка ІС
НААН України, інтродукція нових вітчизняних та зарубіжних зразків,
вивчення за комплексом цінних господарських ознак, реєстрація в
Національному центрі ГРРУ зразків за цінними ознаками. Створення на
основі базової колекції серцевинної та спеціальної колекцій яблуні в
умовах Правобережної частини Західного Лісостепу України. Це дасть
можливість підвищити продуктивність та якість селекційної роботи,
генетичного потенціалу та в свою чергу здійснювати обмін селекційногенетичним матеріалом із науковими установами, фермерських приватних
господарств України та інших країн.
Матеріали і методи. Об'єктом досліджень є базова колекція яблуні
домашньої (Malus domestica Borkh.), а також більше 30 видів та підвидів.
Дослідження проводяться відповідно до «Методики державного
випробування сортів рослин на придатність до поширення в Україні».
Переважно більша частина базової колекції яблуні створена на основі
матеріалів зразків колекційних насаджень яблуні 1958–1971 рр. посадки.
Основна робота по оновленню цих насаджень була розпочата у 2006 році
та в послідуючі роки. Колекційні насадження яблуні закладались на
підщепі 54-118, система утримання ґрунту — чорний пар, схема садіння
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4×2,5 м. В подальшому поповнення колекції проводилось за рахунок
одержання зразків з різних науково-селекційних закладів нашої країни та
з-за кордону; експедиційних обстежень тощо.
Результати та обговорення. В результаті вивчення за 12 ознаками
та 46 градаціями у 2010 році було сформовано та зареєстровано в НЦГРРУ
базову колекцію яблуні, яка в даний час налічує 1252 зразка. Зразки
інтродуковані з різних географічних областей більш ніж 30 країн світу: з
України; Росії; США; Німеччини; Франції; Англії; Канади; Бельгії;
Молдови, Чехії; Нідерландів, Казахстану, Литви; Італії, Нової Зеландії;
Угорщини, Естонії; Білорусії, Данії, Польщі, Швеції, Японії;
Азербайджану, Грузії, Латвії, Румунії, Узбекистану, Швейцарії,
Шотландії, ПАР, Югославії; Киргизії. Є також зразки невідомого
походження.
Хочу зазначити, що в нашій установі, за генетичним біорізноманіття,
сконцентрована найбільша в Україні колекція яблуні. Тут зібрана, ще
Левком Платоновичем Симиренком, велика кількість старих, сортів
народної селекції; величезна кількість сортів з цінними господарськобіологічними ознаками, імунними до парші, велика колекція
колоновидних яблунь, декоративних тощо. Кожен зразок колекції є
одиницею генофонду, який знаходиться на збереженні і занесений до
Національного каталогу генетичних рослин України.
Поряд із старими сортами та сортами власної селекції колекція весь
час поповнюється новими зразками шляхом наукового обміну та
експедиційних зборів. Так, щорічно в Україну завозять десятки нових
сортів яблуні, якими поповнилася і колекція інституту. Це такі, як: Старк
Ерлієст Суперпрекокс, Женєва Єарлі, Мюрей, Катя, Ромус, Вільямс
Прайд, Red cort, Редфрі, Чемпіон, Лігол, Імрус, Гала маст, Бреберн,
Пінова, Рубін, Фуджі, Імант, Пам'ять Коваленко, Надзейни, Поспех,
Дарунак, Сябрина, Ханні Крісп, Еліза, Граф Еззо, Ред Принц, Чемпіон
Рено, Пінк Леді, Селена, Регліндес, Голд Раш, Ремо, Гольд Стар, Карола,
Бені Шогун, Фуджі Кіку, Ташира, Голден Делішес Смуті та інші. Новий
залучений матеріал проходить оцінку згідно загальноприйнятих методик.
За результатами багаторічних досліджень, у 2013 році сформовано
серцевинну колекцію яблуні за цінними господарськими ознаками для
зони Лісостепу України, до якої увійшли 533 зразки яблуні з 27 країн світу
(Австралія, Бельгія, Білорусь, Великобританія, Німеччина, Грузія, Данія,
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Іспанія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Нідерланди, Нова
Зеландія, Польща, Росія, Румунія, США, Угорщина, Україна, Франція,
Чехія, Швейцарія, Швеція, Естонія, Японія).
За кожною ознакою виділено зразки-еталони із стабільним
вираженням різних рівнів їх прояву. Зразки-еталони відібрані на основі
багаторічної оцінки зразків яблуні в умовах зони Лісостепу.
За характером походження зразки поділені на: селекційні сорти-282,
спонтанні клони-15, сорти народної селекції-29, гібридні форми-9,
дикорослі форми-28, невідоме походження-26, інформація відсутня-144.
На всі колекційні зразки створено електронну базу паспортних даних, яка
містить інформацію про цінність зразка, авторів, місце збору, біологічний
статус, звідки отримано зразок та інше.
За результатами досліджень в Національному центрі генетичних
ресурсів рослин України зареєстровано 29 зразків яблуні за цінними
ознаками, на які отримано Свідоцтво про реєстрацію зразка генофонду
рослин в Україні.
Ряд із цих зразків із колекцій генофонду мають цінність для
використання у промисловому садівництві, а саме: Мліївчанка осіння,
Пламенне, Ренет Симиренка, Городищенське, Ювілейне МІС, Ренет
мліївський, Айдаред, Флоріна, Мир.
В результаті залучення до колекції нових зразків та вивчення
завезеного інтродукованого матеріалу виділені джерела господарсько
цінних ознак, передаються для подальшого включення в селекційні
програми інших науково-дослідних установ. Генетичний потенціал
продуктивності яблуні та стійкості до біотичних і абіотичних чинників
середовища далеко не вичерпаний. При створенні сортів важливо
приділяти велику увагу екологічному вивченню, виявляти їх придатність
до вирощування в різних ґрунтово-кліматичних зонах, від чого буде
залежати їх подальше успішне впровадження у виробництво.
У 2018 році, за 18 ознаками та 89 градаціями, було сформовано
спеціальну колекцію яблуні, за ознакою декоративності, яка налічує більш
ніж 80 зразків. Це дасть можливість, більш широко використовувати
зразки не лише в декоративних цілях, а також, деякі види та підвиди – як
цінний генетичний матеріал для селекції
За останнє десятиліття в Інституті помології ім. Л.П. Симиренка
НААН, в даний час Дослідна станція помології ім. Л.П. Симиренка ІС
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НААН, було створено 11 нових сортів яблуні включених до Державного
реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні та
рекомендованих для вирощування в різних ґрунтово-кліматичних зонах
(Кучер, 2009). Пропонуємо найкращі сорти яблуні власної селекції, а саме:
Ренет Симиренка, Мліївчанка осіння, Пламенне, Мавка, Городищенське,
Ювілейне МІС, Мир.
Висновки. В умовах Правобережної частини Західного Лісостепу
України продовжується робота по формуванню, та збереженню базової
колекції яблуні в живому стані, а також вивченню біологічних
особливостей росту і розвитку інтродукованих, колекційних зразків
яблуні.
Слід зазначити, що зважаючи на цінність яблуні, як плодової
культури, необхідність збільшення виробництва високоякісної продукції,
широке генетичне різноманіття, яке сконцентроване в колекції Дослідної
станції помології та використання якого в селекційних, наукових,
навчальних програмах, а кращих зразків в промислових насадженнях,
дозволить істотно удосконалити сортимент, здійснити перехід на сучасні
технології, що в свою чергу забезпечить збільшення виробництва плодів
яблук.
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Актуальність. Фотозона — це яскравий простір, призначений для
фотографування та декорований відповідним чином. Він може бути
тимчасовим або постійним. Постійні фотозони, як наприклад «I love ZP»,
– обов’язковий елемент кожного міста. Вони приваблюють мешканців та
гостей міста до парків, вулиць, скверів, бульварів, популяризуючи їх. У
Запоріжжі яскравий приклад такого місця – бульвар Шевченка, де можна
сфотографуватися на фоні декількох фонтанів, «Годинника закоханих»,
пам’ятника вчительці із кінофільму «Весна на Зарічній вулиці»,
пам’ятника двом закоханим серцям, на лавці примирення. Взимку тут
встановлюють багато новорічних та різдвяних інсталяцій із LEDосвітленням.
Сьогодні кожен захід у місті, університеті, школі, а також весілля, дні
народження, ювілеї не проходять без тимчасових фотозон. Вони завжди
оформлюються відповідно до тематики заходу. Це можуть бути як великі
банери із назвами спонсорів, так і простір, декорований кульками,
оригамі, фотокартками, hand-made виробами, арками, стрічками тощо.
Зона відпочинку перед ІІІ-м навчальним корпусом Запорізького
національного університету (ЗНУ), в якому розташований біологічний
факультет, є популярним місцем серед студентів та гостей університету.
Споруда була побудована ще в 1897 році і гарно зберіглася донині. Така
архітектурна споруда приваблює людей, і майже кожен студент має фото
на фоні колишньої жіночої гімназії.
Перед корпусом сформована (у тому числі й викладачами і
студентами біологічного факультету) велика охайна зелена зона із
декоративними рослинами (сакура – Prunus serrulata, форзиція зелена –
Forsythia viridissima, бузок амурський – Syringa amurensis, бундук
дводомний – Gymnocladus dioicus, софора японська – Sophora japonica,
калина звичайна – Viburnum opulus, липа крупнолиста – Tilia platyphyllos,
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кизильник горизонтальний – Cotoneaster horizontalis, магонія падуболиста
– Mahonia aquifolium, садовий жасмин звичайний – Philadelphus
coronarius, верба Матсуда – Salix matsudana, магнолія кобус – Magnolia
kobus, ялівець – Juniperus, сосна кримська та звичайна – Pinus sylvestris, P.
pallasiana, туя східна – Thuja orientalis, живопліт із таволги середньої –
Spiraea media та ін.).
Привертають увагу відвідувачів й молоді дубки, що є нащадками
славетного Запорізького дуба і були висаджені в рамках проекту «Дуби –
нащадки козацтва». Саджанці вирощені стараннями д.б.н., професора
О. Ф. Рильського, який очолює кафедру загальної та прикладної екології і
зоології ЗНУ. Значної популярності також набула яблуня Недзвецького –
Malus Niedzwetzkyana, яка рясно цвіте рожево-фіолетовими квітами кожні
два роки, залишаючи у гостей незабутні враження і чудові світлини.
Мета. Зважаючи на таку популярність території серед населення та
туристів, доцільно створити яскраву сучасну фотозону, яка сприятиме
зміцненню іміджу факультету та популяризації сучасних методів
фітодизайну.
Матеріали та методи. Для створення проекту використовувалися
загальноприйняті в ландшафтній архітектурі методи (Кучерявий, 2005;
Теодоронський зі співавт., 2006); результатом є генеральний та
дендрологічні плани, посадкова відомість. Проект створений за
допомогою програми «Realtime Landscaping Architect».
Результати та обговорення. Проект «BIOFAC FOREVER» включає
круговий майданчик із висадженими навколо нього декоративними
рослинами, встановленими лавами та аркою (рис.).
Слід зазначити, що арка розроблялася окремо і має певні
характеристики: висота – 220 см, розрахункова пройма – 160 см, ширина
опори – 15 см. Конструкція має також свій малюнок – структурне
зображення ДНК. Зверху вона прикрашена дубовим листям, під яким
влаштована назва проекту із хештегом – для реклами фотозони в
соціальних мережах.
Власне майданчик має діаметр 6 м, до нього прилягає доріжка
завдовжки 8 м із вигином, вимощена брущаткою «Старе місто». На ньому
встановлені 4 лави, що вже є на факультеті.
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А

Б

Рисунок – Проект фотозони:
А – генеральний план об’єкта; Б – 3D-візуалізація проекту
Як зображено на плані, навколо майданчика розташовані 6 клумб із
декоративними рослинами, що замінюються кожен сезон. Між клумбами
насаджені вічнозелені ялина канадська – Picea canadensis «Conica», а за
ними – бруслина крилата – Euonymus alatus, листя якого восени набуває
насичено-червоного кольору (табл.).
Для весняної клумби ми пропонуємо цибулинні рослини з однаковим
періодом цвітінням – Crocus sativus, Tulipa «Dorrie Overall», Iris
«Hollywood nights». Для літньої клумби рекомендуємо наступні сорти
тагетесів: «Kilimanjaro»,«Golden flaffy», «Carmen». При їх виборі
приймалися до уваги висота рослин та колір квіток для плавного переходу
від клумб, що розташовані на передньому плані, до заднього плану, а
також період цвітіння (червень–серпень). Для оздоблення осінньої клумби
пропонуємо обрати різні сорти хризантеми корейської. Яскраво
виглядатимуть білі та зелені квіти на тлі багряно-червоного листя
бруслини крилатої.
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Таблиця
Назва рослини
Ялина канадська «Conica»
Picea glauca‘Conica’
Бруслина крилата
Euonymus alatus
Очиток
Sedum
Шафран
Crocus sativus
Тюльпан
Tulipa «Dorrie Overall»
Півники
Iris «Hollywood nights»
Чорнобривці Tagetes,
сорти:«Kilimanjaro»,
«Golden flaffy»,«Carmen»
Хризантеми корейські
Chrysanthemum × koreanum

Асортиментна відомість
Кількість,
Особливості розташування
шт.
по одному екземпляру між
5
клумбами
6

по одному екземпляру між ялинами

70

вздовж доріжки

100
100
100

на двох клумбах-«пелюстках», що
розташовані одна напроти одної
на двох клумбах-«пелюстках», що
розташовані одна напроти одної
на двох клумбах-«пелюстках», що
розташовані одна напроти одної

100

на двох клумбах-«пелюстках», що
розташовані одна напроти одної

14

на двох клумбах-«пелюстках», що
розташовані одна напроти одної

Висновки. Розроблений нами проект «BIOFAC FOREVER» посів ІІІє місце у загальноуніверситетському конкурсі проектів із вдосконалення
іміджевої політики факультетів ЗНУ, адже він не тільки прикрасить
територію, а й уособлюватиме зв’язок поколінь: між сучасними
технологіями фітодизайну і дубками-нащадками славетного Запорізького
дуба, висадженими викладачами і студентами факультету, а також
гостями на День відкритих дверей. Наразі вже багато навчальних закладів
міста приєдналися до проекту «Дуби – нащадки козацтва», ініціатором
якого є біологічний факультет ЗНУ, та одержали саджанці-дітки
Запорізького дуба і таблички з QR-кодами.
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Introduction. Forests for the steppe zone of Ukraine are a unique
phenomenon. They are represented by forests of the beams. The forests of the
Zaporozhye region belong to a special geographical variant — forests of the
rifts part of the Dnieper (Бельгард, 1950). They carry out important
biogeocenotic and meliorative functions, while acting as an arena for
recreational activity of the inhabitants of Zaporizhzhia and tourists. Under these
conditions, information on the state of the vegetation of the forests is actual and
relevant for conduct monitoring activities.
Goal. Study of the species composition and the state of the dendroflora of
the beams Generalka and Shiroka under the conditions of recreation.
Materials and methods. The research was carried out in the beam forests
of the Generalka and Shiroka located on the island Khortytsia, which is a part
of the recreational sphere of the city of Zaporizhzhia. The sanatoriumdispensary of the Titanium Magnesium Combine (ZTMC) is located on the
slope of the south-eastern part of the Shiroka beam. Both beams have a high
recreational appeal due to their convenient location close to the road network,
the presence of sandy beaches and the growth of medicinal and gerbil plants.
The areas of the beams are under various forms of recreational activities
(transit, koshe, harvest, off-road). The research was carried out by the route
method on the basis of the biogeocoenic principle (Сукачов, 1966). The species
composition was determined by (Определитель..., 1999).
Results and discussion. As a result of the investigations carried out on the
territory of the Beam Generalka 39 species of tree plants were identified,
belonging to 30 genera and 17 families.
The most numeroese species are Rosaceae (10 species), Aceraceae,
Fabaceae and Ulmaceae (4 species). It was found only one species from
families
Berberidaceae,
Cannabaceae,
Caprifoliaceae,
Cornaceae,
Elaeagnaceae, Fagaceae, Moraceae, Sambucaceae and Vitaceae.
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The conducted studies allow to state that 54 species of wood plants
belonging to 43 genera out of 26 families are growing on the territory of
Shiroka beam. In this case, the Department of Pinophyta is represented by 2
species, Magnoliophyta — 52 species.
The largest species richness are at the family’s Rosaceae (13 species);
Aceraceae, Fabaceae and Ulmaceae (4 species); Oleaceae and Salicaceae (3
species). Two species are from the families Caprifoliaceae, Celastraceae and
Fagaceae, and only plants of one species are belongs to the Cupressaceae,
Pinaceae, Anacardiaceae, Berberidaceae, Bignoniaceae, Elaeagnaceae,
Grossulariaceae, Hippocastanaceae, Hydrangaceae, Juglandaceae, Moraceae,
Rhamnaceae, Sambucaceae, Simaroubaceae, Tamaricaceae, Tiliaceae,
Vitaceae.
In the composition of the forest vegetation of the Beam Generalka there are
73.7 % of original and 26.3 % of the introduced species. Of the number of
introducts, 5 species (50.0 % of their number) has a North American origin.
The presence of a large number of introduced species in the dendroflore of
Shiroka beam (51.9 % of the total) is mainly due to their use for planting at the
territory of the sanatorium-dispensary of ZTMC and the adjacent part of the
beams. The share of North American species is 39.3 % of the total number of
exotics (Яковлєва-Носарь, Бессонова, 2018).
The presence of species with high invasive ability (Acer negundo,
Amorpha fruticosa, Robinia pseudoacacia) and the species recently recognized
as invasive (Parthenocissus quinquifolia) were recorded on both studied beams.
During the 22-year period of the observation of the vegetation of both
ravines, it is necessary to indicate the disturbance of the normal circulation of
generations of the most common edible species (Quercus robur, U. pinnatoramosa, Ulmus laevis, U. scabra) and the change in the assertive species of the
genus Acer (in the beam Generalka – A. tataricum, A. campestre, at the Shiroka
beam – A. tataricum).
In areas of the forest, which are activ using for the visiting due to
recreation goal, there is a deterioration in the sanitary state of representatives of
the dendroflora.
Conclusions. Larger species diversity is characterized by a dendroflora of
the beam forest at the Shiroka, while the share of introducts is slightly higher
than the original species. The share of exotic participation in the plantation of
the beam Generalka is ¼ of the number of all kinds of dendroflora of this beam.
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Among the introduced species, a significant number of species from North
American were recorded. As part of the dendroflora of the two studied forests,
the presence of foreign species with high invasive ability is noted, this fact
requires monitoring measures. There is a gradual change in the main forestforming cultivating species on the assectatory, it is happened due to largely
recreational activities. This is because of the violation of generational turnover
and the deterioration of the sanitary state of generative individuals.
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