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Анотація. В статті піднімаються питання розширення асортименту декоративних рослин для озеле-
нення міста Херсона. Розглядається ефективність широкого застосування у озелененні Херсона ви-
соко декоративного інтродуцента альбіцію ленкоранську. Швидкий ріст рослини, невимогливість до 
родючості ґрунту, здатність до рясного насіннєвого та порослевого відновлення, стійкість до умов 
урбанізованих територій робить альбіцію перспективною для широкого застосування у озелененні. 
В ході проведених досліджень встановлено, що альбіція ленкоранська оцінюється як слабкозимос-
тійка порода та помірно посухосухостійка, в умовах аридного клімату пошкоджується але регулярно 
відновлюється. Максимальну декоративність проявляє при правильному місцерозташуванні: мак-
симальному освітленні та помірному зволоженні ґрунту. Рослина проявляє високу стійкість до хво-
роб та шкідників. 
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Вступ 

Місто Херсон розташоване на півдні України. 
Жорсткі умови навколишнього середовища 
обумовили небагатий породний склад дерев-
них рослин. Тому більшість звичних нам де-
рев та чагарників є інтродуцентами. Збіль-
шення видового різноманіття рослин, які ви-
користовуються для озеленення міста є акту-
альною на сьогодні проблемою.  

Останні десятиліття ознаменувались сплес-
ком інтродукції декоративних рослин. Пере-
несення нових видів на території, в яких рос-
лини раніше не росли дозволяє збагатити 
флору певного регіону, розширити асорти-
мент рослин для озеленення урбанізованих 
територій. Однак успішне введення в культу-
ру перспективних видів можливе за умов 
глибокого пізнання біології їх розвитку, спо-
собів розмноження, а також дослідження осо-
бливостей вирощування та використання [6, 
9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У віт-
чизняній та зарубіжній літературі проблеми 
інтродукції рослин розглядаються достатньо 
детально. Теоретичні аспекти оцінки інтро-
дукції розглядаються у роботах Н. А. Кохно 
[5], Б. Л. Козловского [8] , П. І. Лапіна [10], 
А. Редера [14] та ін. Однак, питання інтродук-
ції окремих деревних видів для Півдня Украї-
ни і міста Херсона зокрема, залишаються пер-
спективними. Одним із таких видів є Albizia 
julibrissin Durazz.  

Актуальність роботи обумовлена потребою у 
розширенні асортименту декоративних де-
ревних рослин для потреб зеленого будівни-
цтва, ландшафтного дизайну, садово-
паркового будівництва у місті Херсоні, які бу-
дуть відповідати вимогам декоративності та 
характеризуватись високою стійкістю до лі-
мітуючих факторів.  

http://dx.doi.org/10.22178/pos.18-3
http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Albizia_julibrissin.PDF
http://www.worldagroforestry.org/treedb/AFTPDFS/Albizia_julibrissin.PDF
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Метою дослідження було проаналізувати 
екологічні особливості A. julibrissin як цінного 
інтродуцента та оцінити успішність її інтро-
дукції в умовах міста Херсона. 

 

Матеріали і методика досліджень 

Матеріалами для написання роботи стали 
власні спостереження, виконані протягом 
2012-2016 років маршрутно-
рекогносцировочним методом в різних 
об’єктах озеленення м. Херсона. Камеральну 
обробку та гербаризацію зразків альбіції ви-
конували за загальноприйнятою методикою 
ботанічних досліджень. 

Для об’єктивної оцінки еколого-біологічних 
властивостей альбіції ленкоранської викори-
стовувались шкали зимостійкості Вольфа в 
інтерпритації Б. Л. Козловського та ін. [13], 
шкала репродуктивної здатності за В. П. Ма-
лєєвим [11] з поправками Б. Л. Козловського 
та ін. [13], шкала посухостійкості, розроблена 
А. Н. Кормеліциним та І. В. Голубєвою [5]. 
Об’єктом дослідження є типові екземпляри, 
які вступили в репродуктивний вік. Остаточ-
ний бал по кожній властивості розраховував-
ся як середня величина певної властивості, 
виражена в балах. 

 

Результати досліджень  

Розширення асортименту декоративних де-
рев та чагарників на сьогодні відбувається в 
основному в результаті стихійного процесу 
та не завжди має позитивний результат [10]. 
Збір даних з інтродукції рослин допомагає 
визначити ступінь адаптації певного виду до 
нових умов місцезростання, встановити його 
екологічну пластичність, яка забезпечать йо-
го нормальний розвиток в цих умовах [13].  

Найбільший науковий та практичний інтерес 
викликають деревні види, які широко вико-
ристовуються у містобудівництві, паркобуді-
вництві, озелененні та благоустрої міста. Од-
нак процес адаптації деревних рослин до но-
вих умов також тривалий. Впровадженню їх в 
культуру передує тривалий практичний дос-
від, який дозволяє виявити стійкість та дов-
говічність кожного окремого виду.  

При перенесенні виду в нові умови будь-який 
екологічний фактор може виявитись ліміту-
ючим. Наприклад, рослини з високою моро-

зостійкістю такі як модрина європейська, 
ялина звичайна, ялиця європейська мало ви-
користовуються в озелененні міст півдня 
України, оскільки мають низьку посухостій-
кість і тому систематично потерпають від не-
стачі вологи, високих температур та суховіїв у 
літній період [13]. Для ефективного вирощу-
вання таких порід потрібно застосовувати 
спеціальні прийоми агротехніки. Рослини які 
мають тривале та рясне цвітіння, як правило, 
страждають від ранньоосінніх та пізньовес-
няних морозів аридної зони. 

Прагнучи розширити асортимент декоратив-
них насаджень, дослідники тим самим роз-
ширюють їх природний ареал, визначають 
його екологічний потенціал, який віддзерка-
лює спадкові властивості та історичні шляхи 
формування видової специфіки, які в приро-
дних фітоценозах зазвичай не проявляються 
[13]. Дослідження еколого-біологічних особ-
ливостей успішно інтродукованих видів в 
конкретному пункті інтродукції, їх флороге-
нетичних зв’язків та фітоценотичної приуро-
ченості в природних місцезростаннях є базою 
для добору нових інтродуцентів та швидкому 
введенню в культуру корисних та необхідних 
рослин. Узагальнені дані з успішності інтро-
дукції дозволяють звести до мінімуму нега-
тивні наслідки при введенні в культуру нових 
видів рослин [13]. Для міста Херсона такі дос-
лідження є особливо актуальними, оскільки 
аридні умови вимагають ретельного добору 
асортименту дерев та чагарників.  

Одним із перспективних інтродуцентів для 
міста Херсона є альбіція ленкоранська. Її при-
родним ареалом є південь Азербайджану, 
нижні гірські ліси Ірану, Східна Азія [2], по-
ширена також у межах Китаю, Японії, Індії, в 
культурі широко поширена на Кавказі, в Се-
редній Азії, Узбекистані, Казахстані, Росії, 
Україні [10].  

Згідно літературних джерел представники 
родини Mimosaceae R. Brown, до якого нале-
жить Albizia julibrissin, неперспективні для 
вирощування у відкритому ґрунті в умовах 
помірного та помірно-холодного клімату [3, 
7]. Це єдиний представник родини, що росте 
в Україні у відкритому ґрунті [4]. Відсутність 
критичних низьких температур у зимовий 
період у Херсоні протягом останніх п’яти ро-
ків, показує позитивну динаміку адаптації 
альбіції у місті. Рослини добре вегетують, 
спостерігається щорічний приріст зеленої 
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маси, відмічено щорічне рясне цвітіння та 
плодоношення, що свідчить про пристосу-
вання рослин до нових умов. 

Альбіція має низку декоративних якостей: 
зонтикоподібну ажурну крону, орнаменталь-
не листя, рясне та тривале цвітіння. Її можли-
во використовувати як газонний солітер, у 
групових та алейних посадках. Перевагами 
цього виду є швидкий ріст, невимогливість 
до родючості ґрунту, за сприятливих умов 
здатність до рясного насіннєвого та поросле-
вого відновлення. Також рослина добре пе-
реносить умови міста, є газостійкою та пило-
стійкою.  

Однак, альбіція рослина теплолюбна, її слаб-
ка конкурентоспроможність з аборигенними 
деревними рослинами негативно познача-
ється на її введенні в культуру в умовах міста 
Херсон.  

В Херсоні трапляються близько 70 екземпля-
рів альбіції як в різних об’єктах озеленення 
так і в приватних садибах. Середній вік дослі-
джених екземплярів становить 10-12 років. 
Трапляються екземпляри більше 20-25 років. 
Середня висота – 2,5-3 м. Деякі екземпляри 
сягають 3,5-4 м заввишки.  

Тривалість періоду цвітіння складає 80-90 
днів. Просунення її на північ стримує недо-
статня зимостійкість. Згідно літературних 
даних, рослина переносить без пошкоджень 
зниження температури до -10 … -15 оС, а при -
20 … -22 оС відбувається обмерзання основ-
них гілок [4]. 

Морозостійкість рослин – досить консерва-
тивна, спадково закріплена властивість: ко-
жен вид має мінімальну температурну межу, 
нижче якої нормальна життєдіяльність його 
неможлива. Знання цього температурного 
градієнта особливо важливі для інтродукцій-
них деревних рослин [3]. Однак, на рослини 
протягом зимового періоду діють не тільки 
низькі температури, а і весь комплекс факто-
рів навколишнього середовища, від яких за-
лежить пошкоджуваність деревних рослин, 
тобто зимостійкість. 

Для оцінки зимостійкості альбіції в умовах 
міста Херсона була використана шкала зимо-
стійкості Е. Л. Вольфа [1] в інтерпритації 
Б. Л. Козловського та ін. [13]. Візуальна оцінка 
зимостійкості проводилась щорічно двічі за 
сезон: на початку активної вегетації (кінець 

квітня – початок травня), коли добре помітні 
зимові пошкодження і у середині літа, коли 
можна встановити ступінь відновлення втра-
чених частин. Остаточні висновки про зимос-
тійкість зразка виноситься після критичної 
зими [13]. 

За результатами спостережень альбіції лен-
коранської в умовах Херсона за представле-
ною шкалою можна оцінити як слабкозимос-
тійку рослину (2 бали), у якої систематично 
обмерзають або всихають одно- і дворічні па-
гони і квіткові бруньки, рослини в холодні 
зими обмерзають до поверхні ґрунту або сні-
гу, однак відновлюються наступного вегета-
ційного періоду.  

Наші спостереження виявили, що пошко-
дження та загибель екземплярів альбіції про-
тягом зимового періоду пов’язана не тільки з 
низькими температурами, а також з низькою 
супутніх факторів. 

Для міста Херсона характерні малосніжні зи-
ми і, навіть, при випаданні великої кількості 
снігу покрив його нестійкий, що призводить 
до глибокого промерзання ґрунту. Негатив-
ними факторами також виступають різкі ко-
ливання температур з листопада по березень: 
холодні періоди чергуються з відлигами. Під-
силюють дію низьких температур сильні віт-
ри. Протягом досліджуваного періоду в зимо-
вий період спостерігались обледеніння гілок, 
а взимку 2015-2016 року льодова кірка на де-
ревах утворювалась декілька разів, що приз-
вело до відмирання та пошкодження осьових 
гілок у багатьох екземплярах.  

На морозостійкість екзотів також впливає 
тривалість холодного періоду. Для такої теп-
лолюбної рослини як альбіція тривалі замо-
розки з температурою нижче -10 … -12 °С 
призводять до відмерзання окремих гілок, 
молоді рослини часто вимерзають до кореня. 
Однак короткочасні морози до -22 °С біль-
шість дорослих рослин витримують. На зимо-
стійкість окремих екземплярів також впливає 
їх місцерозташування. Ті екземпляри альбіції, 
які висаджені на відкритих просторах, або з 
навітряного боку підмерзали більше та гірше 
відновлювались наступного року, екземпля-
ри висаджені всередині посадок, де нівелю-
ється негативна дія вітру при низьких темпе-
ратурах, виявились більш витривалими до дії 
низьких температур. Тобто, при проектуванні 
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посадок з альбіцією необхідно враховувати 
мікрокліматичні умови. 

Для низки деревних екзотів велике значення 
для зимостійкості відіграє вік рослини [13], 
однак екземпляри альбіції ленкоранської по-
дібної залежності в умовах міста Херсона за 
результатами наших спостережень не вияви-
ли. 

Важливе значення для пристосування до зи-
мових умов має своєчасний перехід у стан 
спокою [12, 13]. В умовах Херсона рослини у 
період спокою вступають досить пізно – в пе-
ршу-другу декаду листопада. Рослини досить 
довго зберігають листя, що ми пов’язуємо з 
відносно високими температурами протягом 
цього періоду (середня температура листо-
пада 8-12°С), а також адаптацією біологічних 
ритмів рослин до нових умов.  

Таким чином, вирощування альбіції в умовах 
Херсона потребує ретельної підготовки. Для 
підвищення зимостійкості потрібно в сере-
дині літа вносити фосфорно-калійні добрива 
(краще всього – монофосфат калію), які спри-
яють здерев’янінню пагонів і їх більшій стій-
кості до низьких зимових температур.  

Ще однією перешкодою для введення в куль-
туру декоративних рослин у Херсоні, є ком-
плекс факторів, обумовлених посушливим 
кліматом, пошкоджуючий ефект яких може 
бути рівним або більш істотним, ніж сукуп-
ність несприятливих умов зимового періоду. 
Тому посухостійкість деревних рослин у Сте-
повій зоні розглядається нами у якості однієї 
з найважливіших еколого-біологічних влас-
тивостей, що складає адаптаційну характери-
стику виду. Для оцінки посухостійкості ми 
обрали п’ятибальну шкалу А. Н. Корміліцина 
та І. В. Голубєвої, яка враховує наслідки посу-
хи та потребу у поливі [5].  

За результатами наших спостережень альбі-
ція в умовах Херсона за представленою шка-
лою можна оцінити як рослину середньої по-
сухосухостійкі: рослини задовільно розвива-
ються в звичайні роки, а у посушливі – зміню-
ється ритм росту, частково пошкоджуються 
листя, вимагається періодичний полив (3 ба-
ли). Однак, слід зазначити, що максимальну 
декоративність рослина проявляє в умовах 
достатнього зволоження ґрунту, при якому 
рослини рясно квітнуть, мають тривалий пе-
ріод цвітіння.  

Наступною властивістю, яка часто обмежує 
поширення інтродуцентів, є стійкість до хво-
роб та шкідників. Як за літературними дже-
релами, так і за нашими спостереженнями 
альбіція не пошкоджується хворобами та 
шкідниками. 

При оцінці адаптації інтродуцента до нових 
умов місцезростання неможливо обійтись без 
аналізу його здатності до утворення здорово-
го насіння здатного проростати у нових умо-
вах. 

За шкалою В. П. Малєєва [11] з поправками 
Б. Л. Козловського та ін. [13] репродуктивна 
здатність альбіції в досліджених умовах може 
бути оцінена у 4-5 балів. Рослини рясно квіт-
нуть та плодоносять, дають невелику кіль-
кість самосіву, який з’являється поблизу ма-
теринських особин. Лабораторна схожість на-
сіння становить 93%. 

Для подальшої натуралізації альбіції важли-
вим етапом є отримання нових особин з на-
сіння місцевої репродукції. При цьому активі-
зується адаптаційний процес [10], стійкість 
наступних поколінь до нових умов збільшу-
ється.  

 

Висновки 

Альбіція ленкоранська – цінний високодеко-
ративний інтродуцент з ажурною кроною та 
ремонтантним цвітінням. На території міста 
Херсон застосовується при озелененні у поо-
диноких та групових вуличних посадках. Да-
ний вид оцінюється як слабкозимостійкий, 
тобто одно- та дворічні пагони систематично 
пошкоджуються у зимовий період. Однак, 
альбіція часто відновлюється даючи корене-
ву поросль, що звичайно робить її привабли-
вою для дослідників. Рослина виявляє серед-
ні показники посухостійкості, може без пош-
коджень існувати в умовах аридного клімату. 
Максимальну декоративність проявляє при 
правильному місцерозташуванні: максима-
льному освітленні та помірному зволоженні 
ґрунту. Цінною властивістю альбіції є її висо-
ка стійкість до хвороб та шкідників. Рослина 
відрізняється рясним цвітінням та плодоно-
шенням. Такі еколого-біологічні властивості 
разом з великою енергією росту, невимогли-
вістю до родючості ґрунту та стійкістю до мі-
ських умов дозволяє застосовувати альбіцію 
в озелененні міста Херсона. 
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