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Анотація. З’ясовано особливості розвитку садівничої справи у м. Хоролі
та охарактеризовано передумови створення Хорольського ботанічного саду
загальнодержавного значення. Проаналізовано сучасний стан і перспективи
його розвитку як осередку, де здійснюються наукові дослідження з інтродукції
та акліматизації субтропічних плодових рослин, що має теоретичне та
практичне значення для запровадження адаптивного садівництва.
Представлення у лісостеповій зоні України живих рослин субтропічних видів
Asimina triloba L., Acca sellowiana (O. Berg.) Burret, Punica granatum L.,
Zizyphus jujuba Mill., Ficus carica L., Amygdalus communis L., Mespilus germanica
L., Diospyros virginiana L., Diospyros lotus L. сприяє веденню навчальної та
еколого-освітньої роботи.
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інтродукційна діяльність, субтропічні плодові культури
Однією із форм збагачення генофонду господарсько-цінних рослин є

інтродукція, яку здійснюють ботанічні сади, адже на їх територіях завдяки
штучним

насадженням

культивуються

представники

різних

ботаніко-

географічних областей та природно-кліматичних зон. Інтродукція була і

залишається науковою проблемою і здійснюється, перш за все, з метою

поповнення видів рослин у нових регіонах та їх вивчення для поширення та
ефективного

господарського

використання.

Крім

того,

інтродукція

як

загальнобіологічна проблема є не лише ефективним засобом вирішення

прикладних питань рослинництва, але й дає можливість подальшого
розширення існуючих знань про еволюцію рослинного світу, оскільки в

результаті перенесення рослин в інші кліматичні умови прискорюються

процеси формо- та видоутворення, чіткіше проявляються фактори еволюції,
шляхи і закономірності мінливості рослинних організмів [5, 8, 9, 19].

На даний час у нашій державі нараховується 30 ботанічних садів, що

рівномірно розташовані на всій її території та які є об’єктами природнозаповідного фонду України [16, 20]. Ботанічні сади сприяють покращенню

стану навколишнього середовища завдяки збереженню колекції живих рослин,
розмноженню та поширенню рідкісних і типових видів місцевої та світової

флори, веденню наукової, навчальної і освітньої роботи [3, 12]. Слід відмітити,

що створення нових ботанічних садів у нашій країні передусім ґрунтується
саме на актуальності інтродукційних досліджень. Адже відомо, що на кінець
ХХ століття в Україні було інтродуковано понад 3 тис видів, форм і

культиварів дерев, кущів та ліан, що у 6 раз перевищує кількість видів

природної дендрофлори [5]. Переважна більшість всебічних інтродукційних

досліджень проведена безпосередньо у ботанічних садах і беззаперечно, що це

дало можливість значною мірою використати потенціал рослинних ресурсів

світової флори. Отже, становлення і функціонування ботанічних садів на
території України, їх вклад у збагачення флори України має істотне значення
[1, 3, 17, 20]. Варто згадати, що в Україні перший ботанічний сад було створено

у 1804 році, а саме ботанічний сад Харківського національного університету

ім. В. Н. Каразіна, а останній – Хорольський ботанічний сад – у 2009 році. Хоча
Хорольський

ботанічний

сад

є

новоствореною

науково-дослідною

природоохоронною установою загальнодержавного значення, актуальності
набуває узагальнення інформації щодо історичних та сучасних передумов його

створення як осередку інтродукційної діяльності на Полтавщині, сучасного
стану та перспектив його розвитку.

Мета досліджень – вивчити витоки та підвести теоретичні основи

сучасної інтродукційної діяльності у м. Хоролі Полтавської області.

Матеріали і методи досліджень. Для дослідження започаткування

садівничої справи в м. Хоролі як передумови інтродукційної діяльності та її

розвитку використані архівні документи, наукова та краєзнавча література,
картографічний матеріал ботанічного саду, методична література про порядок

оголошення заказників, пам’яток природи та заповідних урочищ, Проект
створення ботанічного саду в м. Хоролі Полтавської обл. (2007), Проект
організації території Хорольського ботанічного саду (2014).

Матеріалами роботи стали також результати багаторічних інтродукційних

досліджень субтропічних плодових культур у м. Хоролі, що зростають як за
межами, так і безпосередньо на території ботанічного саду.

Результати досліджень та їх обговорення. Досліджуючи інтродукційну

діяльність у місті Хоролі, встановлено, що більше 300 років тому на південний
захід від міста, на території, яка нині належить Хорольському ботанічному

саду, знаходився невеликий дубовий ліс, який спочатку був у володінні козака
Хорольської сотні Миргородського полку Никифоренка. Від нього ліс

перейшов у власність хорольського поміщика Старицького, потім до

Папкевича, від Папкевича Хорольському земству. Далі, у 1900 р. за рішенням

земства частину лісу було вирубано і викорчувано, а на звільненій території,

площею близько однієї десятини, насаджений овочевий сад та збудовано

кладову садовлю [4, 14]. На даний час від саду залишились поодинокі плодові
дерева яблуні, які зростають на території агропромислового коледжу і дитячого

садка. Про існування колишнього овочевого саду нагадують також назви
провулку Фруктовий та дитячого садка «Яблунька», що розміщені поблизу
дубових насаджень, а про його створення свідчить звіт Хорольської повітової
земської управи за 1905 р., в якому значиться, що в Хоролі мається 24 десятини

орної землі, що належить земству, частина якої зайнята лісом, а частина –
плодовим земським розсадником [14]. Тут вирощували, відбираючи найкращі

сорти з огляду їх плодоношення та зимівлі виноград, яблуню, смородину, аґрус,

малину, полуницю. Встановлено також, що у ті часи у місті Хоролі існувала і
школа садівництва, причому подібних закладів у Полтавській губернії на

початок ХХ ст. було лише 4, а саме Полтавська, Зіньківська, Процівська та
Хорольська [14]. Цей яскравий приклад дає підстави стверджувати, що витоки

інтродукційної

діяльності

на

Хорольщині

слід

шукати

саме

в

функціонування в місті Хоролі школи садівництва і земського розсадника.

часи

В 30-і роки ХХ ст. з утворенням y м. Хорол технікуму механізації

сільського господарства території колишнього земського розсадника і дубові
насадження були включені в його структуру і використовувались для

проведення навчальних та практичних занять. В 50-60-рр. на цій же території
продовжувало діяльність учбове господарство технікуму, де вирощували
полуницю, малину, агрус, смородину, черешню та деякі інші плодові культури.

В 1976 році на місці овочевого саду і розсадника було збудовано новий

навчальний корпус і гуртожитки технікуму механізації сільського господарства.

Дубовий ліс, який залишився і через зменшення площі набув назву

Дубовий гай, поступово і далі винищувався. Пізніше посеред нього була

висаджена березова алея. Тепер про межі колишнього дубового лісу нагадують
два поодиноких дуби віком близько 270 років, один з яких зростає на вул.

Леніна біля ПАТ «Ощадбанк», а інший на пров. Фруктовому [6,15]. Наразі
обидва дерева охороняються законодавством України як ботанічна пам’ятка
природи місцевого значення. Дубовий гай, площею 1 га, що включав близько

140 екземплярів дерев дуба звичайного віком 150- 200 років з окремими

екземплярами віком близько 300 років у 1982 році рішенням виконкому
Полтавської обласної Ради народних депутатів від 28.12.82 р. № 671 «Про
затвердження

додаткового

переліку

заповідних

об’єктів»

оголошено

заповідним об’єктом та передано технікуму механізації сільського господарства

під охорону як парк-пам’ятку садово-паркового мистецтва місцевого значення.
З 2007 року охоронне зобов’язання щодо забезпечення режиму охорони та

збереження ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дубовий гай»
передано Хорольському КП «Комунсервіс».

Схили глибокого яру, розташованого неподалік Дубового гаю, що

частково були засаджені липами та березами, а частково заросли акацією в

результаті самосіву, з часом набули більш привабливого вигляду. Пізніше, коли
діброва на крутосхилах підросла, з метою її охорони у 1992 році рішенням

Полтавського облвиконкому № 374 від 17.04.92 р. створено заповідне урочище
«Заяр’я» площею 38 га [15].

Оскільки природна флора України за останні десятиліття зазнає значного

техногенного впливу, питання необхідності збереження генофонду рідкісних та
зникаючих рослин місцевої флори, збагачення рослинних ресурсів шляхом
інтродукції, підвищення екологічної культури широких верств населення

стають більш вагомим аргументом для пошуку шляхів і можливостей
розширення та створення нових об'єктів природно-заповідного фонду України,
зокрема і ботанічних садів.

Саме з такою метою, починаючи з 2003 року ініціативною групою

вивчалась природоохоронна, нормативна і методична література, виносилось на
широкий загал хорольчан питання створення у місті ботанічного саду,
досліджувалась територія Дубового гаю та його околиці, а у 2004 році вже були

розпочаті роботи зі створення саду, наукова діяльність якого спрямовувалася б
у напрямі прикладних досліджень у галузі інтродукції, акліматизації та селекції
нових видів плодових культур.

На початковому етапі створення ботанічного саду визначено межі

території майбутнього об’єкту з урахуванням того, що відносно невелика його
площа включатиме найрізноманітніші ландшафти для створення експозиційних
та дослідно-колекційних ділянок рослин. Архітектурний задум проектантів

полягав у об'єднанні двох об'єктів природно-заповідного фонду України
місцевого значення, а саме заповідного урочища Дубовий гай та частини площі

заповідного урочища Заяр'я, а також включення до ботанічного саду рівнинної
території, розташованої між зазначеними об'єктами, що є невід'ємним
елементом їх об'єднання.

Заповідні урочища Дубовий гай та Заяр'я – природоохоронні об'єкти

місцевого значення, які є проміжними категоріями між заповідниками,

комплексними заказниками і пам'ятками природи. Вони являють собою
прикметні ділянки місцевості з чітко сформованими природними межами, що
виділяються на фоні загального ландшафту своєрідністю геоморфологічної

будови та рослинністю. Заповідні урочища Дубовий гай та Заяр'я є надбанням,

скарбом природної та історико-культурної спадщини хорольчан. Розміщені в

межах м. Хорол, вони вражають рослинною різноманітністю, ваблять
унікальними краєвидами, є окрасою міста та мають вагоме значення для
формування екологічного світогляду населення.
Запропонований

цілісний

масив

Хорольського

ботанічного

саду

загальною площею 18 га є цінним і з огляду геологічного формування рельєфу,

що обумовлено наявністю глибокої балки природного походження, яка

пролягає через усю його територію з розташованою у її ложі водною артерією у

вигляді каскаду з чотирьох невеликих ставків, утворюючих низку порогів з
перепадом висоти близько 10 м. Таким чином, завдяки об'єднанню існуючих

природоохоронних об'єктів місцевого значення новостворений ботанічний сад
репрезентований як рівнинними, так і стрімкими схиловими ландшафтами з
лісовою та лучною рослинністю, водним об'єктом із невеликими ділянками

боліт і притаманною їм рослинністю. Отже, було створено якісно новий об’єкт

природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення з відділом
науки, службою охорони природно-заповідного фонду та господарським

відділом, а місто Хорол, як розвинений промисловий центр, має велику
впорядковану зелену зону, яка утримує його екологічний баланс, та є

територією, що має спроможність для організації наукової, навчальної,
освітньо-виховної і просвітницької роботи у сфері біології, екології, охорони
природи та змістовного відпочинку громадян.

Згідно із фізико-географічним районуванням, територія ботанічного саду

належить до Хорольсько-Решетилівського району південно-лісостепової смуги
західно-лісостепової
підвищеної)

лісостепової

рівнини

зони.

підобласті

області

Придніпровської

Лівобережно-Дніпровської

Лісостепова

зона

даної

(Полтавської

лісостепової

території

провінції

характеризується

ландшафтами лісостепового типу зі складним чергуванням природних

комплексів з опідзоленими грунтами, які сформувались на легкосуглинистих

лесових породах. В геоструктурному відношенні територія ботанічного саду

розміщена в межах південно-західного борту Дніпровсько-Донецької западини.

В геоморфологічному відношенні територія ботанічного саду розміщена в
межах п’ятої заплавної тераси Дніпра, що являє собою денудаційноакумулятивну рівнину, на якій переважають розчленовані лесові височини та

низовини. За схематичною картою кліматичного районування територія
ботанічного саду розташована у районі ІІ – В. Клімат району помірно-

континентальний з теплим літом і порівняно м’якою зимою. Перехід від сезону
до сезону проходить поступово, без різких змін. Середньорічна температура
повітря за багаторічний період становить + 7,2 0С. Абсолютний мінімум – 32 0С,

абсолютний максимум + 38 0С. Середня річна кількість опадів на території
Полтавської області змінюється в межах 460 – 560 мм, що відповідає 1 л/м2 або

1 т/га. Протягом вегетаційного періоду випадає 272 – 224 мм опадів, що є
достатнім для ведення рослинництва. В цілому кліматичні умови регіону
розташування

Хорольського

субтропічних

плодових

ботанічного

саду

придатні

для

ведення

садівництва та сприяють здійснювати інтродукційні дослідження окремих видів
культур,

а

саме

Asimina

triloba

L.,

Punica

granatum L., Zizyphus jujuba Mill., Ficus carica L., Amygdalus communis L.,

Mespilus germanica L., Diospyros virginiana L., Diospyros lotus L. та деяких
інших.

Успішну інтродукцію і акліматизацію окремих видів субтропічних

плодових культур в лісостеповій зоні України забезпечують такі наукові
досягнення як розробка теоретичних засад інтродукції рослин, включаючи

моделювання і прогнозування процесу інтродукції, напрацювання методології і
методів інтродукції деревних рослин та плодових культур, зокрема, визначення

показників кліматичних аналогів регіонів для інтродукції рослин із розробкою
критеріїв добору інтродуцентів. На даний час існуюча мережа ботанічних садів,

дендропарків та інших профільних науково-дослідних установ сприяє
проведенню ступеневої акліматизації [8, 19]. Виняткового значення набуває і

такий фактор як глобальне потепління клімату, оскільки інтродукція
субтропічних плодових культур здійснюється з Півдня на Північ [21].

Необхідність створення окремої науково-дослідної колекційної ділянки

субтропічних плодових культур незахищеного грунту у Хорольському
ботанічному саду обґрунтовано наступним чином.

По-перше, у лісостеповій зоні України не культивуються субтропічні

плодові культури. Проектом створення Хорольського ботанічного саду було
передбачено залучення великої кількості різних видів рослин та створення їх
груп, а отже є найбільш раціональним з огляду інтродукційної діяльності

рішення виокремити субтропічні плодові культури у окрему колекцію [2, 10,

11]. Наукова цінність запропонованої колекції обумовлюється видовою
різноманітністю

відібраних

плодових

культур,

приналежністю

їх

до

субтропічних, вона є новою для регіону досліджень та цінна у господарському

відношенні, адже плоди субтропічних культур суттєво відрізняються від
традиційних та широковідомих у лісостеповій зоні України фруктів – яблук,

груш, слив [7, 11, 18]. Основним напрямом господарського використання
субтропічних культур є отримання плодів із підвищеним вмістом вітамінів та

інших біологічно активних речовин різної фізіологічної дії, потреба у яких в
останній час незмірно зростає. Крім того субтропічні плодові культури мало

вражаються хворобами та комахами-шкідниками, а це один з позитивних
показників для запровадження адаптивного садівництва.

По-друге, раціональне планування як самої території ботанічного саду,

так і розміщення окремих рослин у науковій зоні дозволяє досліджувати

субтропічні види у штучно створеному фітоценозі ex situ, що сприяє розробці

агротехніки їх захисту від несприятливих кліматичних умов, вдосконаленню

способів та прийомів розмноження [10]. На проектному плані (рис. 1.) проекту
організації території Хорольського ботанічного саду показано наукову зону, що
включає сад субтропічних плодових культур площею 0,27 га для дослідження
процесів інтродукції та акліматизації.

Рис. 1. Проектний план території Хорольського ботанічного саду з

позначенням колекційної ділянки саду субтропічних плодових культур

В основу побудови ботанічної колекції саду субтропічних плодових

культур покладено еколого-систематичний принцип, а в якості ландшафтної

композиції використано регулярний стиль. В результаті такого компонування

великих однорідних груп окремих видів, зростаючих зімкнено суцільними
рядами, забезпечується краще перехресне запилення рослин, яке сприяє їх

плодоношенню. Посадка у регулярному стилі полегшує догляд за рослинами,
забезпечує зручність у веденні наукової роботи, а саме етикуванні та обліку
рослин, біоекологічному та морфологічному порівнянні рослин у межах виду,
відборі форм із поліпшеними помологічними характеристиками, формуванні

крон, влаштуванні поливу, а також виконанні заходів із захисту рослин від
несприятливих погодних умов у зимовий період.

Схему ландшафтної композиції саду субтропічних плодових культур

показано на рисунку 2, систематику рослин, які складають основу колекції
наведено в таблиці 1.

Рис. 2. Схема ландшафтної композиції саду субтропічних плодових

культур

1 – азиміна трилопатева
2 - айва звичайна

3 - ака Селловова

4 - гранат звичайний

5 - зизифус справжній

Умовні позначення:

6 - інжир звичайний

7 - мигдаль звичайний
8 - мушмула звичайна
9 - хурма віргінська

10 - хурма кавказька

1. Систематика рослин ботанічної колекції «Сад субтропічних

плодових культур»
Порядок

Родина

Рід

Вид

Магнолієцвіті
Magnoliales
Розоцвіті
Rosales
Миртоцвіті
Myrtales

Анонові
Annonaceae DC.
Розові
Rosaceae Juss.
Миртові
Myrtaceae Juss.

Азиміна
Asimina L.
Айва
Cydonia Mill.
Ака
Acca O. Berg

Миртоцвіті
Myrtales
Жостероцвіті
Rhamnales Ende.

Гранатові
Punicaceae
Жостерові
Rhamnaceae R.
Br.
Шовковицеві
Moraceae Link
Розові
Rosaceae Juss.
Розові
Rosaceae Juss.
Ебенові
Ebenaceae Guer.
Ебенові
Ebenaceae Guer.

Гранат
Punica L.
Зизифус
Zizyphus Mill.

Азиміна трилопатева
Asimina triloba L.
Айва звичайна
Cydonia oblonga Mill.
Ака Селловова
Acca sellowiana
(O. Berg.) Burret
Гранат звичайний
Punica granatum L.
Зизифус справжній
Zizyphus jujuba Mill.

Фікус
Ficus L.
Слива
Prunus L.
Мушмула
Mespilus L.
Хурма
Diospyros L.
Хурма
Diospyros L.

Інжир звичайний
Ficus carica L.
Мигдаль звичайний
Amygdalus communis L.
Мушмула звичайна
Mespilus germanica L.
Хурма віргінська Diospyros
virginiana L.
Хурма кавказька
Diospyros lotus L.

Розоцвіті
Rosales
Розоцвіті
Rosales
Розоцвіті
Rosales
Вересоцвіті
Ericales
Вересоцвіті
Ericales

Інтродукцію субтропічних плодових культур у Хоролі розпочато ще у

1998 році, коли дослідження проводились на приватних ділянках. Зібраний
колекційний матеріал до ботанічного саду перенесено на весні 2014 року.

Як відомо, найбільш раціональним способом інтродукції рослин є

вирощування їх з насіння, що забезпечує найкращу адаптацію інтродуцентів до
нових умов середовища, тому всі досліджувані види рослин, за винятком
граната звичайного та інжиру звичайного розмножені насіннєвим способом.

Ака Селловова вирощується у вигляді невеликих дерев, а на зиму

пересаджені у контейнер рослини переносять у приміщення.

Гранат звичайний та інжир звичайний формуються у вигляді кущів і

культивуються як вкривні на зиму культури. На території ботанічного саду ака

Селловова (рис. 3.), азиміна трилопатева (рис. 4.), зизифус справжній (рис. 5.),
інжир звичайний вступили у генеративну фазу у 2015 році.

Рис.

цвітіння

3.

Ака

Селловова,

Рис. 4. Азиміна трилопатева,

цвітіння

Оскільки відсутність місцевих сортів досліджуваних видів субтропічних

плодових культур є стримуючим фактором їх поширення у лісостеповій зоні

України, програма інтродукційних досліджень у Хорольському ботанічному
саду є комплексною з різними строками реалізації і відноситься до
довготермінових.

Рис. 5. Зизифус справжній, цвітіння

Висновки

Аналіз літературних джерел дав можливість узагальнити дані щодо

розвитку садівничої справи в м. Хоролі, а разом з тим інтродукційної
діяльності. Як показали дослідження, інтродукційна діяльність на Хорольщині
має більш ніж столітню історію. Встановлено, що на початку ХХ ст. у місті

Хоролі існував земський розсадник та функціонувала садова школа. Це

свідчить, що губернське земство на той час велику увагу приділяло садівничій

справі на Полтавщині і забезпечувало галузь кадрами. Подальший розвиток
інтродукційної діяльності в м. Хоролі дещо припинився в кінці ХХ ст., але
отримав своє продовження на початку ХХІ ст., поштовхом чого стало

створення Хорольського ботанічного саду загальнодержавного значення.

Створення ботанічного саду зумовлене необхідністю кардинальних змін у
галузі збереження рослинного різноманіття та примноження його через
інтродукцію. Інтродукція субтропічних плодових культур, дослідження їх

стійкості в нових умовах зростання, особливо впродовж тривалого періоду, має

як теоретичне значення, так і практичне з огляду селекційного відбору місцевих
сортів

та

форм,

зимостійкістю.
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ХОРОЛЬСКИЙ БОТАНИЧЕСКИЙ САД КАК СРЕДОТОЧИЕ

ИНТРОДУКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПОЛТАВЩИНЕ
В. В. Красовский, А. В. Козлов

г.

Аннотация. Выяснены особенности развития садоводческого дела в
Хороле и охарактеризованы предпосылки создания Хорольського

ботанического сада общегосударственного значения. Проанализировано
современное состояние и перспективы его развития как средоточие, где
осуществляются научные исследования по интродукции и акклиматизации
субтропических плодовых растений, что имеет теоретическое и
практическое значение для введения адаптивного садоводства. Представление
в лесостепной зоне Украины живых растений субтропических видов Asimina
triloba L., Acca sellowiana (O. Berg.) Burret, Punica granatum L., Zizyphus jujuba
Mill., Ficus carica L., Amygdalus communis L., Mespilus germanica L., Diospyros
virginiana L., Diospyros lotus L. способствует ведению учебной и екологообразовательной работы.
Ключевые слова: г. Хорол, садоводческое дело, ботанический сад,
интродукционная деятельность, субтропические плодовые культуры
KHOROL BOTANICAL GARDEN AS

A CENTRE OF INTRODUCTION ACTIVITY IN POLTAVA
V. V. Krasovsky, А. V. Kozlov

Abstract. It was found out the special features of development of gardening in
town Khorol and described the preconditions foundation of state Khorol
Botanical garden. It was analyzed the modern condition and its development
prospects as a centre, where science investigations are being carrying out on
introduction and acclimatization of subtropical fruit crops for adaptive gardening.
The representation of alive subtropical crops Asimina triloba L., Acca sellowiana (O.
Berg.) Burret, Punica granatum L., Zizyphus jujuba Mill., Ficus carica L.,
Amygdalus communis L., Mespilus germanica L., Diospyros virginiana L., Diospyros
lotus L.in the forest-steppe of Ukraine is favorable for ecological and educational
activity.
Key words: town Khorol, gardening, Botanical Garden, introduction activity,
subtropical fruit crops

