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серед сіянців, квітучих вперше, саме ту незвичну і рідкісну троянду, 

яка потрібна. Але селекційна наука для цього і придумана, щоб це 

вдалося зробити та одержати нові сорти троянд з чудовим 

забарвленням, рясним і стабільним квітуванням. 

Генетичні і біологічні особливості різних видів і сортів троянд 

досить різноманітні і залежать перш за все від тих умов середовища, в 

яких вони були вирощені.  

Виведені сорти об’єднано в групи: чайно-гібридні, флорібунда, 

грандіфлора, патіо, мініатюрні, поліантові, виткі, ґрунтопокривні та 

англійські.  

На ботанічний розсадник кафедри садово-паркового господарства 

Уманського національного університету садівництва інтродуковано 

нові сорти ґрунтопокривних троянд – Наомі, Скарлет та Мадіас; 

низькорослих флорібунда – Роткапчен, Лайф, Гертруда грін, 

Грандіфлора, Ред Монардо, Фієста, Фрезія, Аріфа, Конфеті, Госпел, 

Керіо, Сіті оф Бельфаст, Маніту, Шарль де Голь, Аква, Ред Леонардо, 

Циркус, Медальйон; патіо –Брайт снайл, Ельторо, Оранж спрей, Луно, 

Плантенун Блумен, Рауфайс, Лава гнут; чайно-гібридних – Баркарола, 

Мінует, Шопен, Редінтуішен, Ньюблу, Бургунд, Пістрява фантазія, 

Даблділайт, Літка, Рожевий вальс, Дольче Віта, Софі Лорен; 

плетистих – Сімпаті, Цезар, Роз де Решт, Ерік Таберлі, Нахема, 

Лагуна, Голден Шауерс, Полька, Ельф. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОХОПОДІБНИХ В БІОІНДИКАЦІЇ 

 

На сучасному етапі існування людства антропогенний тиск на 

природні та напівприродні екосистеми досяг катастрофічних 

масштабів. При цьому антропогенного перетворення зазнають всі 

елементи біосфери, які тією чи іншою мірою реагують на 

антропопресинг. Для того, щоб протистояти цим процесам 

створюються природно-заповідні території різного рангу. Серед них 
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особлива роль належить ботанічним садам та дендропаркам, які, крім 

суто природоохоронної діяльності, виконують важливу еколого-

просвітницьку роль, демонструючи відвідувачам красу та багатство 

рослинного світу. З одного боку, зростання кількості відвідувачів є 

позитивним явищем, оскільки сприяє екологічній просвіті населення, 

а з іншого – при цьому збільшується рекреаційне навантаження на 

садово-паркові екосистеми. Існує потреба пошуку чуттєвих 

індикаторів антропопресії, які б дозволили оцінити стан екосистем і 

вжити своєчасних заходів для попередження їх рекреаційної дигресії. 

Такими індикаторами можуть виступити представники мохового 

покриву, які більш чутливо, ніж вищі судинні рослини, реагують на 

різноманітні зовнішні впливи.  

Розділ біоіндикації, який передбачає використання мохоподібних 

у якості індикаторів, має назву бріоіндикації. Порівняно із 

лишайниками мохоподібні в таких дослідженнях використовують 

меншою мірою, але в деяких випадках мохоподібні мають певні 

переваги, бо в місцях із сильним забрудненням лишайники стають 

надто рідкісними, тоді як окремі мохи досить добре почуваються в 

таких умовах [3]. Найчастіше мохи застосовуються для індикації 

техногенного забруднення [4, 5], але вони можуть використовуватися 

і для індикації інших показників стану урбанізованого середовища. 

В узагальнюючій статті по антропогенній трансформації 

бріофлори і мохового покриву Лісостепу України С.В. Гапон [2] 

зауважує, що у флорі мохоподібних відбувається збіднення видового 

складу, зникнення низки видів, звуження території поширення мохів у 

межах регіону дослідження, зменшення частоти їх трапляння, 

скорочення проективного покриття. Відбувається також збагачення 

флори синантропними бріофітами.  

М.Ф.Бойко [1] зазначає, що мохоподібні є одним з чутливих та 

стабільних індикаторів стану навколишнього середовища, вони 

реагують на антропогенний вплив, що діє на степові та лісові ценози 

та складають дигресивні ряди, що вказують на ступінь 

антропогенного перетворення цих ценозів.  

Досліджуючи рекреаційний вплив на лісові фітоценози НПП 

«Яворівський» М.В. Рагуліна [6] встановила, що слабкий розвиток 

мохового покриву (менше 1 %) у зоні суворого заповідання є 

важливою ознакою природного стану широколистяних лісів. Раптове 
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збільшення видового різноманіття, зміни структури та вкриття 

мохового килиму в зонах регульованої рекреації свідчать про 

збільшення рекреаційного навантаження до середнього (помірного) 

рівня.  

Різні ділянки НДП «Софіївка» НАНУ зазнають різного 

рекреаційного навантаження. Найбільшим воно є в центральній 

частині парку, в межах історичного ядра, де проходить основний 

екскурсійний маршрут. Досить потужним є рекреаційне навантаження 

і в новоствореній західній частині дендропарку. В останні роки на 

території парку було проведено значні роботи по створенню нових 

газонів, зокрема на ділянці «Звіринець» і «Партерний амфітеатр». 

На досліджених ділянках НДП «Софіївка» було виявлено 8 видів 

мохоподібних, що належать до 7 родів та 4 родин; 4 види належать до 

порядку брієвих мохів, 3 – до потієвих і 1 до дикранових і усі виявлені 

мохи належать до класу листостеблових мохів (табл. 1). 

Таблиця 1  

Перелік видів епігейних мохів, виявлених у трав’яних екосистемах 

НДП «Софіївка» НАН України 

№ Латинська назва Українська назва 

 Родина Brachytheciaceae Короткокошикові 

[Брахітецієві] 

1. Brachythecium mildeanum 

[Schimp.] Schimp.] 

Короткокошик Мільде 

2. Homalothecium lutescens [Hedw.] 

Robins.  

Золотолистник жовтіючий 

3. Oxyrrhynchium hyans [Hedw.] 

Loeske  

Гостродзьобик зяючий 

 Родина Pottiaceae Потієві 

4. Barbula unguiculata Hedw.  Бородкія нігтикоподібна 

5. Tortula acaulon With. R.H.Zander Крученозубка безстеблова 

6. Tortula lindbergii Kindb. ex Broth.  Крученозубка Ліндберга 

 Родина Fissidentaceae Спинокрилові 

[Фісидентові] 

7. Fissidens taxifolius Hedw. Спинокрил тисолистний 

 Родина Thuidiaceae Туйникові [Туїдієві] 

8. Thuidium assimile [Mitt.] Jaeg.  Туйник волосколистий 

 

Розподіл видів мохів по облікових ділянках показав (табл. 2), що 

деякі з видів мохів чітко прив’язані до певного модельного полігону. 



ПРИРОДНИЧІ НАУКИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ  28 02 2018 

 

44 Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 
 

Так, Brachythecium mildeanum був виявлений в усіх трьох облікових 

ділянках на Грековій балці, а Homalothecium lutescens – в усіх трьох 

облікових ділянках на галявині «Грибок». На решті ділянок ці види не 

виявлені. Натомість види Oxyrrhynchium hyans і Tortula acaulon 

виявлені на двох дослідних полігонах – на Партерному амфітеатрі і у 

балці Звіринець. Можливо це пояснюється тим, що на обох ділянках 

нещодавно здійснювалися роботи по створенню газонного покриття.  

 

Таблиця 2  

Розподіл видів мохів по облікових ділянках 

№ Назва виду Полігони  

1 2 3 4 

A B C A B C A B C A B C 

1. Brachythecium 

mildeanum 

+ + +          

2. Homalothecium 

lutescens 

         + + + 

3. Oxyrrhynchium 

hyans 

    +  + + +    

4. Barbula 

unguiculata 

 +           

5. Tortula acaulon    +  + +      

6. Tortula 

lindbergii 

+ +           

7. Fissidens 

taxifolius 

      +      

8. Thuidium 

assimile 

    +        

 

Види Barbula unguiculata, Fissidens taxifolius і Thuidium assimile 

відмічені лише на одній обліковій ділянці, що може свідчити про їхнє 

менше поширення, порівняно з попередніми видами, а Oxyrrhynchium 

hyans відмічений на чотирьох облікових ділянках, що є свідченням 

його більшого поширення.  

Звертає на себе увагу те, що Brachythecium mildeanum, Barbula 

unguiculata, Tortula lindbergii і Thuidium assimile відмічені лише на 

ділянках з сильним антропогенним навантаженням, що може свідчити 

про їхню високу антропотолерантність, а Fissidens taxifolius – лише на 

ділянці зі слабким антропогенним навантаженням, що може бути 
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показником його антропофобності. Решта видів можуть траплятися на 

ділянках з помірним антропогенним впливом, або на ділянках із 

різною інтенсивністю цього впливу.  
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КОМАХИ-ЗАПИЛЮВАЧІ ПРЕДСТАВНИКІВ  

РОДУ BUDDLEJA L. 

 

В останні десятиліття Buddleja L. завоювала прихильність 

садівників-аматорів всієї Європи завдяки своїй декоративності, 

рясному і тривалому цвітінню, чудовому медовому аромату 

численних квіток. Коли Buddleja L. цвіте, на її кущ злітається безліч 

комах-запилювачів, у тому числі і величезна кількість метеликів. 

Як відомо, неабияке значення для приваблення комах має колір 

квіток. Найбільш поширеним забарвленням неотропічної Buddleja L. є 

жовтий, що переростає в помаранчевий, особливо в частині трубки. 

Також притаманний білий або кремовий колір віночка. На основі 

спостережень було виявлено, що найчастішими відвідувачами цих 

рослин як у Північній, так і в Південній Америці є маленькі бджоли, 

медоносні бджоли, мухи, дзюрчалки, джмелі, оси та випадкові 

метелики, особливо головчаки. Серед відвідувачів виду були помічені 


