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 Визначено строки настання фенологічних фаз розвитку рослин 

каштана їстівного в умовах Київського мегаполісу. Встановлено, що його 

кліматичні умови сприятливі для масового вирощування рослин у природних 

екосистемах. 

Ключові слова: каштан їстівний, листки, пагони, фенологічні фази, 

сума позитивних температур  

Ритмічність сезонного росту і розвитку  рослин тісно пов'язана з 

факторами навколишнього природного середовища [7]. 

Вважають, що сезонна біоритмічність є одним з найважливіших 

інтегральних показників, які характеризують біологічні особливості  і ступінь 

адаптації рослин до абіотичних чинників довкілля [1]. 

Ріст і розвиток інтродуцентів у районах їх поширення визначають 

багаторічним вивченням проходження ними фенологічних фаз розвитку 

впродовж вегетаційного періоду, строки яких характеризують їх ритмічність 

відповідно до кліматичних умов району інтродукції [6]. 

На підставі візуальних спостережень розробляються науково–

практичні рекомендації з  розмноження та вирощування рослин за межами їх 

ареалу. Визначальними фізіологічними показниками, тісно пов’язаними з 

сезонним розвитком, є зимо– та посухостійкість рослин. З урахуванням цих 

властивостей визначають адаптивну здатність рослин до виживання в 

антропогенно–змінених умовах зростання  [3, 4, 5].  
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Метою дослідження було визначення строків проходження 

фенологічних фаз розвитку рослинами каштана їстівного в умовах 

Київського мегаполісу. 

         Матеріали та  методи досліджень. Фенологічні спостереження за 

рослинами каштана їстівного проводили у 2003-2009 рр. на території 

Ботанічного саду Національного університету біоресурсів і 

природокористування України (НУБіП України) в м.Києві за такими 

фазами: бубнявіння і розпускання вегетативних бруньок; розпускання листків; 

бубнявіння і розпускання генеративних бруньок; початок росту пагонів; 

цвітіння чоловічих та жіночих сережок; формування і достигання плодів; 

закінчення росту пагонів; початок осіннього забарвлення листків; листопад. 

          Час настання і тривалість проходження фенологічних фаз визначали за 

методикою, рекомендованою для ботанічних садів [8]. У процесі 

фенологічних спостережень за рослинами відмічали початок фенофази, коли 

вона проявлялася у 10% органів, масове її настання − не менше ніж у 50% 

органів і кінець, коли у  понад 90% органів вона завершилася. Спостереження 

починали в березні і проводили 2 рази на тиждень, а з липня – один раз на 5–

6 діб. На підставі результатів фенологічних спостережень склали феноспектр 

за методикою М.Є.Булигіна [2]. 

         Початком періоду вегетації рослин каштана їстівного вважали середню 

за сім років спостереження (2003–2009 рр.) дату початку набубнявіння 

бруньок; кінцем – дату масового листопаду (50% від загальної кількості 

листків опало). Таким чином, за  датами  набубнявіння бруньок та масового 

листопаду визначали середні за 7 років строки початку та кінця вегетації 

рослин каштана їстівного. 

         Динаміку сезонного приросту вивчали в каштана їстівного за 

методикою  [9] впродовж 2003-2009 рр. У період активного росту довжину 

приросту вимірювали один раз в п’ять, а уповільненого – один раз в 10 днів. 

Вимірювали одночасно по 10 пагонів.  
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         Результати досліджень. При вивченні сезонного ритму розвитку 

рослин каштана їстівного  в умовах м. Києва значну увагу звертали на час 

початку і завершення вегетації, ріст пагонів, цвітіння і початок достигання 

плодів.  

         Встановлено, що початок вегетації рослин каштана їстівного   

пов’язаний з  переходом середньодобових температур через відмітку +5°С та 

із сумою ефективних температур. Усереднені дані результатів наших 

досліджень свідчать, що початок вегетації рослин каштана їстівного  в 

умовах Ботанічного саду НУБіП України наставав 3.04±4,4 (табл. 1). При 

цьому початок бубнявіння вегетативних бруньок відбувався за суми 

позитивних  температур 62,4±5,2°С. За середньобагаторічними даними 

спостережень початок бубнявіння генеративних бруньок відбувався пізніше 

(10.04±3,5) і за значно більшої суми позитивних температур – 124,7±8,5°С 

(табл. 2).  

           Встановлено, що ріст пагонів щорічно починався з кінця другої – 

початку третьої декади квітня (19.04±3,8), коли сума температур сягає 

250,7±10,2°С. При цьому інтенсивність приросту однорічних пагонів мала 

певні особливості. Так, в перші півтора місяці спостерігали збільшення 

інтенсивності щодекадного їх зростання. Особливо високий приріст пагонів 

спостерігали з 20 до 30 травня – 5,9 см за декаду. Надалі він повільно 

зменшувався (табл. 3). До 30 червня формувалося 86,6% всього приросту 

пагонів, до 30 липня їх середня довжина збільшилася на 2,7 см, або на 8,9%  

від всього приросту. З 30 липня до 30 серпня абсолютний приріст пагонів у 

довжину  становив лише 1,3 см (4,3%) а в останню декаду серпня практично 

припинявся  (рис.1). Таким чином лінійний ріст пагонів у рослин каштана 

їстівного в різні роки тривав 125,8 ±6,1 доби. 

         Процес  цвітіння і пилкування у рослин каштана їстівного відбувався 

щорічно і мав певні онтогенетичні закономірності. Першими на початку 

третьої декади травня (23.05±3,5) розвивались і розквітали чоловічі сережки 

(рис.2 А). Цвітіння тривало до 5.06±3,8 – в середньому 12 діб.
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1. Середні дати настання фенологічних фаз рослин каштана їстівного та суми ефективних температур в природних 
умовах Ботанічного саду НУБіП України (2003-2009 рр.) 

*Примітка: в чисельнику – дати фенологічної фази; в знаменнику – сума позитивних температур. 

2. Середні дати цвітіння рослин каштана їстівного та суми ефективних температур у природних умовах Ботанічного 
саду НУБіП України (2003-2009 рр.) 

Бубнявіння 
генеративних 

бруньок 

Розпускання  
генеративних  

бруньок 

Цвітіння 
♂ ♀ 

початок закінчення початок закінчення 
  10.04±3,5* 
124,7±8,5 

14.04±3,4 
171,0±10,3 

23.05±3,5 
680,1±29,4 

5.06±3,8 
887,7±32,8 

29.05±3,1 
794,7±25,0 

13.06±3,3 
1080,1±35,4 

 *Примітка: в чисельнику – дати фенологічної фази; в знаменнику – сума позитивних температур. 

 3. Приріст пагонів рослин каштана їстівного  в природних умовах Ботанічного саду НУБіП України (2003–2009 рр.) 

Показник Дата вимірювання  
20.IV 30.IV 10.V 20.V 30.V 10.VI 20.VI 30.VI 10.VII 20.VII 30.VII 10.VIII 20.VIII 30.VIII 10.IX 

Довжина 
пагона, см 

0,1 3,2 7,0 11,4 17,3 21,4 24,6 26,4 27,4 28,3 29,1 29,8 30,2 30,4 30,5 

Динаміка 
приросту 
пагона, см 

0,1 3,1 3,8 4,4 5,9 4,1 3,2 1,8 1,0 0,9 0,8 0,7 0.4 0,2 0,1 

Бубнявіння 
вегетативних 
бруньок 

Розпускання  
вегетативних  
бруньок 

Ріст пагонів Достигання 
плодів 

Початок 
осіннього 
забарвлення 
листків 

Початок  
опадання  
листків 

Масове 
опадання 
листків 

Тривалість 
вегетації, 
діб 

початок закінчення 

  3.04±3,5* 
62,4±5,2 

8.04±3,4 
108,7±8,4 

19.04±3,8 
250,7±10,2 

1.09±4,9 
2559±75,8 

09.10±2,5 
3175±77,8 

23.10±3,6 
3251,2±89,0 

28.10±3,2 
3298±105,6 

8.11±3,3 
3352±65,7 

204±4,1 
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Рис. 1 Динаміка приросту пагонів  рослин каштана їстівного в природних 

умовах Ботанічного саду НУБіП України (2003-2009 рр.) 

 
          Зацвітання жіночих суцвіть відбувалось  29.05±3,1,  тобто пізніше 

чоловічих  у середньому на 6 діб і тривало до 13 червня (рис.2 Б). Дата  

      

А                                                                  Б 

Рис.2 Цвітіння чоловічих (А) і жіночих (Б) сережок рослин каштана їстівного  

в природних умовах Ботанічного саду НУБіП України (2003–2009 рр.) 

початку пилкування  залежала від погодних умов, які щорічно відрізнялися. 
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Запилення квіток тривало в середньому 7 діб. 

          Формування плодів збігалося із закінченням фази цвітіння жіночих 

сережок і припадало на першу декаду червня. Достигання плодів відбувалося 

в кінці першої декади жовтня за суми ефективних температур 3175±77,8 ºС. 

           Формування і достигання плодів становило в рослин каштана їстівного 

від 105 до 137 діб. Завершення періоду вегетації рослин пов’язане з 

переходом  середньодобових температур нижче  +5ºС, який  спостерігається  

25 жовтня – 1 листопада. Визначено, що у 2002, 2007 та 2009 роках 

перехід температури навесні через позначку +5°С відбувався на 3–5 діб 

раніше, а восени – на 7–10 діб пізніше. Так, у 2009 р.  середня температура 

повітря в листопаді становила +4,8°С, перевищуючи в окремі дні значення 

+8–9°С. В цей період рослини каштана їстівного поступово входять в стан 

глибокого спокою, зовнішніми ознаками якого є природне опадання листків. 

Початок опадання листків у рослин починається в кінці  третьої декади 

жовтня, масове опадання – в першій декаді листопада. Тривалість 

вегетаційного періоду становить 183–196 діб.  

   На підставі проведених нами досліджень  складено феноспектр, який 

дає  повну картину щодо перебігу фенологічних фаз, який підтверджує 

можливість масового вирощування рослин каштана їстівного в умовах 

Лісостепу України (рис. 3).  
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Рис. 3 Фенологічний спектр сезонного розвитку  рослин каштана 

їстівного в природних умовах Ботанічного саду НУБіП України 
 

 

            Набубнявіння вегетативних бруньок            Цвітіння жіночих сережок 

  Розпускання вегетативних бруньок                    Ріст пагонів 

  Набубнявіння генеративних бруньок                 Формування плодів 

  Розпускання генеративних бруньок                   Плодоношення   
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЙ КАШТАНА 

СЪЕДОБНОГО (CASTANEA SATIVA MILL.) В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ КИЕВСКОГО МЕГАПОЛИСА 

Колесниченко Е.В., Григорюк И.А., Грисюк С.Н. 

 

       Определены сроки фенологических фаз развития растений каштана 

съедобного в условиях Киевского мегаполиса. Установлено, что 

климатические условия являются благоприятными для его массового 

выращивания в природных экосистемах. 

Ключевые слова: каштан съедобный, листья, побеги, фенологические  

фазы, сумма положительных температур  

 

PHENOLOGICAL ASPECTS OF PLANTS EDIBLE CHESTNUT 

(CASTANEA SATIVA MILL.) ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN KIEV 

MEGAPOLIS 
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Kolesnichenko O., Grigoryuk I., Grysyuk S. 

         The terms of the development phases of plant edible chestnut in Kiev city. 

Established that climatic conditions are favorable for its massive growth in natural 

ecosystems. 

         Keywords: chestnut, edible leaves, shoots, phenological stages, the sum of 

positive temperatures 


