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ТАКСОНОМІЧНА СТРУКТУРА ДЕНДРОФЛОРИ ВІДДІЛУ 

PINOPHYTA М. МИКОЛАЄВА 

Погасій А.Ю. 
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

Активне втручання людини в природне середовище відображуєть-
ся на його стані. Зі збільшенням антропогенного навантаження на екоси-
стеми зменшується їх стійкість, і з’являється небезпека зникнення окре-
мих таксономічних груп. Тому одним з пріоритетних напрямків в сучасній 
біології є вивчення біорізноманіття живих організмів, проведення струк-
турного аналізу біоти. 

Таксономічна структура біоти – це сукупність даних про кількість 
та представленість надвидових таксонів у біоті [3, 6]. Такі характеристи-
ки таксономічної структури як таксономічне багатство і таксономічний 
спектр, характеризують різноманітність біоти в таксономічному аспекті.  

Територію наших досліджень є урбанізовані екотопи м. Миколаєва, 
які потребують введення в культуру нових стійких видів рослин, най-
більш перспективних серед яких в досліджуваних умовах є голонасінні 
рослини. 

Метою роботи є встановлення таксономічної структури видового 

різноманіття відділу Pinophyta зелених насаджень м. Миколаєва. Об'єктом 
дослідження є аборигенна та культивована дендрофлора відділу 
Pinophyta в паркових фітоценозах м. Миколаєва. Камеральна обробка та 
гербаризація рослин виконувалась за загальноприйнятою методикою, 
визначення видів здійснювалось за допомогою „Определителя растений 
Украины” [1], видові назви рослин узгоджені із довідниками "Каталог 
дендрофлори України" [2] та „Vascular plants of Ukraine. A nomenclatural 
checklist”[7]. 

На основі камерального опрацювання власних матеріалів, з ураху-
ванням даних літературних джерел [4], нами складено флористичний 
список дерев та чагарників м. Миколаєва, що включає 33 види голона-
сінних рослин, які належать до 18 родів, 6 родин, 4 порядків, 3 класів 
відділу Pinophyta. 
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У таксономічній структурі виявленої дендрофлори домінують пред-
ставники класу Pinopsida (31 вид, 94%). Серед порядків найбільшою 
кількість видів представлений порядок Pinales (28 видів, 85%), по одно-
му виду нараховують порядки Ginkgoales та Ephdrales. 

Провідними родинами дендрофлори є Cupressaceae (15 видів, 
45%) та Pinaceae (13 видів, 39%), решта родин представлені 1-2 видами. 
Середня кількість видів у родині становить 5.5, що дає змогу виявити 
домінуючі родини досліджуваної флори. Роди розподіляються по родинах 
так: Cupressaceae – 7, Pinaceae – 6, Taxaceae – 2, решта родин предста-
влені лише по одному роду. Серед родів провідне місце займає рід 
Juniperus, що нараховує 8 видів (24% від загальної кількості видів). Це, 
зокрема, Juniperus communis, J. virginiana, J. sabina, J. excelsa, 
J. horizontalis, J. squamata, J. chinensis, J. scopulorum. Значною кількістю 
видів також представлені роди Рісеа та Pinus (по 4 види, 17%). Решта 15 
родів включають 1-2 види. 

Найбільш розповсюдженими на території м. Миколаєва є види 
Pinus sylvestris L., Pinus pallasiana L., Рicea abies L., Platycladus 
orientalis (L.) Franco., Thuja occidentalis L., Juniperus sabina L. Причиною 
переважання саме цих видів рослин, на нашу думку, є добра адаптація 
до кліматичних умов степової зони, значної морозостійкості та посухос-
тійкості, здатності протистояти антропогенному впливу урбанізованих 
територій та ураженню фітопатогенними грибами та шкідниками. Пере-
раховані види невибагливі до родючості ґрунту, що дає змогу використо-
вувати їх і на збіднених міських ґрунтах.  

Нами була визначена пропорція біоти відділу Pinophyta (співвід-
ношення середньої кількості родин в порядку до середньої кількості родів 
в родині і до середньої кількості видів у роді): 1,5 : 3 : 2. За отриманими 
даними, можна зробити висновки, що показник таксономічного багатства 
відділу Pinophyta невисокий; частково це можна пояснити впливом ком-
плексу несприятливих факторів урбанізованого середовища. 

Порівняння отриманих результатів щодо таксономічної структури 
М.Миколаєва із з таксономічною структурою голонасінних рослин м. Оде-
си [5] показало, що є ряд спільних тенденцій у розвитку дендрофлори. 
Зокрема, виявлено подібність провідних таксонів – найбільшою кількістю 
родів представлена родина Cupressaceae та рід Juniperus. Але, в цілому, 
видове різноманіття голонасінних рослин флори м. Одеси порівняно ви-
ще, що є наслідком ефективної інтродукційної роботи Ботанічного саду 
ОНУ ім. І.І.Мечникова. Перспективами наших подальших досліджень є 
всебічне вивчення біоморфологічних особливостей голонасінних рослин. 
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ГІНКГО ДВОЛОПАТЕВИЙ НА ПОЛТАВЩИНІ: ПІДСУМКИ 120-

РІЧНОЇ ІНТРОДУКЦІЇ 

Самородов В.М. 
Полтавська державна аграрна академія 

Релікт третинного періоду – гінкго дволопатевий (Ginkgo 
biloba L.) – листопадне дводомне дерево – екзот із відділу Pinophyta при-
вертає до себе увагу дослідників різних напрямків. Адже ця найстаріша 
рослина нашої планети (палеонтологічні залишки якої датуються 
200 млн. років) має полі функціональне використання. 

В Україні цей вид, занесений до Міжнародної Червоної книги, ли-
ше зараз набуває поширення,хоч вперше був інтродукований ще із 
1809 р.[1]. Завдяки спрямованій праці багатьох поколінь ботаніків, пар-
кобудівників та пересічних громадян, це й екзот культивується у Ботані-
чних садах і парках Полтавщини від 1894 р.[1]. З того часу і по сьогодні 
його інтродукція обіймає два періоди : перший – від 1894р. по 1974 р., 
та другий – від 1975р. і по сьогодні. 

За перший період інтродукції на теренах Полтавщини росло лише 
шість дерев гінкго – п’ять у Полтаві та одне в Устимівському дендропар-
ку. Немає жодної інформації звідки вони походили і яким чином потрапи-
ли до дендроосередків краю. Відомо лише те, що деякі дерева які росли 
у той час в Полтаві вступили в репродуктивну фазу, і одне з них жіночої 
статі утворювало насіння. На превеликий жаль, ці рослини, які перенес-
ли складні метеоумови та соціальні потрясіння і не зазнали при цьому 
ніяких пошкоджень, після 1956 р. були спиляні. До 1975 р. було ще декі-
лька спроб культивувати гінкго у Полтаві, але вони не мали позитивних 
результатів.  

Другий етап інтродукції гінкго на Полтавщині почався від 1975 р. 
За 40 років які минули відтоді гінкго почали вирощувати у ботанічних 
садах, дендраріях і парках Полтави, Кременчука, Лубен, Миргорода, 
Хоролу, а також у десяти районах області: Диканському, Глобинському, 
Кобеляцькому, Кременчуцькому, Лубенському, Машівському, Миргород-
ському, Пирятинському, Семенівському та Шишацькому. Все це, - свід-
чення значного розповсюдження гінкго Полтавщиною, а також прита-
манній цьому виду екологічній пластичності. 

Станом на 1.01.2015 р. у ботанічних садах, дендраріях та парках 
нашої області зростає 75 різновікових дерев гінкго. Всі вони були інтро-
дуковані у вигляді саджанців із різних ботанічних осередків Сухумі, Киє-

ва, Одеси, Харкова, Ужгорода. Але їх переважна більшість була завезена 
з Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НААН України 


