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Вступ 

Антропогенне навантаження та сучасні кліматичні зміни все більше 

порушують природний баланс довкілля і призводить до порушення 

екосистем через розвиток лінійної, і як наслідок площинної ерозії. Стрімкий 

прогрес інженерних технологій в будівництві перетворює великі міста на 

кам’яні джунглі, знищуючи велику кількість автохтонних видів рослин. Нині 

оазисами біорізноманітності аборигенних фіторесурсів залишаються високі 

тераси річок екологічні умови яких (орієнтація, крутизна, ґрунтовий покрив, 

ступінь еродованості, особливості мікрорельєфу) є поки лімітуючим 

фактором для сфери будівництва, а також екстремальними для належного 

функціонування природних фітоценозів. Вагомим фактором є посуха, коли 

навіть її короткочасний вплив може істотно реструктуризувати рослинні 

угруповування, але більш тривалі посухи мають потенціал викликати 

катастрофічну смертність популяцій рослин і стимулювати стійкі зміни в 

просторовому розподілі домінуючих видів, що суттєво змінює 

алелопатичний режим ґрунту. При постійному кліматичному режимі 

популяції рослин з часом можуть відновитися, але сьогодні ми стикаємося з 

іншою ситуацією: збільшення частоти і тривалості засух (як і інші 

екстремальні події). За цих умов зміни в популяціях рослин, викликані 

екстремальною посухою, можуть бути постійними. Наслідки для збереження 

біорізноманіття очевидні, особливо там, де вода є ключовою детермінантою. 

Тому, ретельний підбір асортименту рослин, який базуватиметься на 

наукових засадах, дозволить віднайти економічно-ефективні шляхи із 

ревіталізації еродованих ландшафтів. 

Питання розміщення біогруп, планування природного відновлення, 

створення стійких поєднань у штучних ландшафтах повинно вирішуватись з 

рахуванням характеру алелопатичної взаємодії у системі рослина-ґрунт-

рослина і анізотропності ґрунтового покриву. З літературних джерел відомо, 

що для визначення стійкості рослин, в основному, використовують 

фізіологічну і біохімічну реакцію організмів на дію зовнішніх чинників та не 

зважають на алелопатичні особливості рослин. У роботі велика увага 

приділяється рідкісним багаторічним рослинам природної флори України та 

інтродуцентам родин Elaeagnaceae, Fabaceae, Poaceae, Rosaceae, Sapindaceae 

тощо, корені яких у комплексі формуватимуть щільну ґрунтово-кореневу 

систему та покращить стійкість терас до ерозійних процесів.  

Аналіз сучасного стану даної проблеми 

Ерозія на схилах має згубні наслідки для родючості ґрунту і 

доступності води. Чим крутіший і довший схил, тим він вразливіший до 

водної ерозії. Також підвищена вразливість до водної ерозії спостерігається 

на ґрунтах більш легкого механічного складу, наприклад, суглинистих, з 

нижчим вмістом органічної речовини. Існують різні типи ерозії, які 

відбуваються на схилах. Ступінь ерозії залежить від нахилу ґрунтового 

профілю, інтенсивності та тривалості опадів. Дощові краплі або бризки 

дощових крапель ініціюють процес ерозії. Один із періодів більш високого 

ерозійного потенціалу існує під час весняної відлиги. Це час, коли 



збільшується потенціал опадів, крім того, земля ще частково замерзла, а 

мерзлі ґрунти відносно стійкі до ерозії, сніги тануть зверху вниз, створюючи 

м'яку ерозію, тому розшарування ґрунтового профілю часто відбувається в 

зв'язку з ранніми весняними дощами в поєднанні зі сніговим таненням. 

Рослинний покрив відіграє важливу роль у контролі ерозійних процесів 

наступними п’ятьма способами: захищає поверхню ґрунту від впливу опадів, 

пом'якшує вплив сонця і вітру, утримує частинки ґрунту на місці, збільшує 

здатність ґрунту поглинати воду, уповільнює швидкість стоку, видаляє 

підземні води між дощами через процес випаровування-транспірації, 

покращує показники проникнення. В свою чергу листовий покрив деревних 

рослин має менш важливу роль, ніж шар опалого листя з дерев, чагарників і 

бур'янів. Адже, великі краплі можуть утворюватися на листках дерев, які при 

падінні з висоти 6 метрів або більше мають сильнішу енергію, ніж маленькі 

краплі, які падають прямо з неба. Однак ґрунт з листяною підстилкою або 

бур'янів перехоплює цю силу. 

Щоб зменшити ерозію ґрунту та поліпшити якість навколишнього 

середовища на схилах, потрібно впроваджувати ряд методів його збереження 

та прискорення відновлення рослинності. Ці заходи включають посадку 

дерев, чагарників, трав (покривних рослин). 

Покривні культури – це рослини, які висівають, щоб захистити ґрунт 

або підвищити родючість ґрунту, зазвичай це повзучі бобові. Бобові, 

використовувані в якості покривної культури, покращують родючість ґрунту, 

тому що вони можуть фіксувати азот з повітря. Цей азот стає доступним для 

основної культури і слугує як зелене добриво. Зелене добриво збільшує вміст 

органічних речовини в ґрунті і покращує його родючість. 

Кореневі системи рослин мають здатність утримувати ґрунт. 

Розгалуження кореневої системи важливі для цього. Дрібне (тонке) коріння є 

основними компонентами кореневої системи через які рослини поглинають 

воду і поживні речовини. Саме нездерев’янілі дрібні корені і мають високу 

проникність в порівнянні зі старшими (здерев’янілими).  

За загально прийнятими методами закріплення схилів крутизною 30 – 

50°, інколи і 60° відбувається за допомогою терасування. Тераси можна 

облаштувати за допомогою екскаваторів. Ширина терас 1,5 – 2м. Висота 

укосу 1 – 1,3, іноді до 1,5 м. 

Саджанці потрібно висаджувати на підвищеній частині полотна 0,5 м 

від краю полотна в один ряд. Відстань між деревами 1,0 – 1,5 м. Відповідно 

тоді схили тераси будуть закріплені кореневою системою. 

Схилові потоки, як правило, мають нерівномірну глибину і складний 

повздовжній профіль з численними уступами і швидкотоками, що також 

збільшує еродовану здатність потоків. Це обумовлюється локальним 

збільшенням швидкостей у таких місцях і більш концентрованою дією 

водних струменів на ґрунт. За середньої швидкості потоку, теж відбувається 

локальний розмив і змив ґрунту через посилення еродованої дії струменів 

води, що падають з уступів. Регресивне переміщення уступів відіграє істотну 

роль в ерозійному процесі (особливо в період весняного сніготанення). 



Терасування хоч і дієвий метод боротьби з ерозією, але є досить 

економічно затратним, а також веде до суттєвої трансформації природних 

ландшафтів. Це як правило на ранніх етапах демонструє гарні результати, але 

з плином часу може суттєво вплинути на біоту, що населяє як надземне так і 

ґрунтове середовище. 

Варто відмітити, що розтерасовування схилу можливе природнім 

шляхом і досить часто зустрічається. Багатовікові дерева, що зростають на 

певній площі, завдяки кореневій системі утримують великі об’єми ґрунту а 

завдяки своєму вертикальному рості вирівнюють площу зростання 

перпендикулярно схилу, в наслідок чого утворюється згодом тераса  

 

Матеріали та методи досліджень 

Експерементальні дослідження проводились на території 

Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, а саме на 

території «Південна Видубицька перспектива» розміщена поблизу 

Видубицького монастиря та крейдового бору.  

Територія ботанічного саду – товстий шар лесу, порізаного ярами, 

балками і долинами річок. На правому березі Дніпра виявлено багато 

сповзань ґрунту. НБС розміщується на двох лесових залишках: південному, 

що має невеличкий нахил, і північному, що має форму плато. На півдні сад 

обмежується долиною р. Либідь, що впадає в Дніпро, на півночі і північному 

сході межує з Старо-Наводницькою, а на заході й південному заході з 

Воєнно-Кладбищенською балками. Геологічні особливості ботанічного саду 

визначаються розміщенням його в межах перехідної зони від Українського 

кристалічного щита, який прикрито товщами осадкових порід до 400 м 

заввишки. 

Основний тип ґрунту на території саду – темно-сірий опідзолений. Тут 

спостерігається ряд його різновидів. У зв'язку з різкою пересіченістю 

рельєфу саду всі ґрунти на поверхні дуже розмиті або й зовсім змиті і 

характеризуються малою кількістю гумусу. 

Ґрунтові води на території ботанічного саду знаходяться на великій 

глибині, тож на ґрунтотворні процеси впливу не мають. 

Інтенсивність розвитку схилових процесів залежить від амплітуди 

коливань максимальної та мінімальної температури ґрунту та глибини його 

промерзання. У період з 1996 по 1999, а також з 2002 по 2005 рр., 

спостерігалися значні амплітуди коливань температури поверхні ґрунту, що 

сприяло активному морозному вивітрюванню і як наслідок, утворенню нових 

ерозійних процесів. Морозобійні тріщини, глибина, яких може сягати від 

кількох сантиметрів до 0,5 м, сприяють інфільтрації води вглиб гірських 

порід і активізації ерозії, зсувів та суфозії, а також зниженню міцності самих 

гірських порід. Середня температура змінюється від 6 до 9 °С, а річна 

амплітуда коливань температури ґрунту сягає 27 °С. Cередня глибина 

промерзання ґрунту становило – 1,5 м (1953–1954 рр) і 1,35 м (1955–1956 рр).  

Вікові стани рослин описували за методикою Т.О. Работнова (1960). 



Фенологічні спостереження проводили шляхом реєстрації фаз розвитку 

з інтервалом 3–5 днів за методикою І.М. Бейдеман (1974), Г.М. Зайцева 

(1978). Початок фази визначався при наявності ознаки у 10 %, повна фаза – у 

75 % рослин. 

Реальну продуктивність насіння визначали при повному дозріванні. 

Зразки збирались при однаковій ступені зрілості. Вивчення біологічних 

особливостей насіння проводилось за V. Bojnanskу. При визначенні 

однорідності насіння, його життєздатності та маси 1000 насінин 

використовувались методичні вказівки з ДСТУ 2949-94 “Насіння 

сільськогосподарських культур. Терміни та визначення”. 

Дослідження зимостійкості рослин проводились шляхом обрахунку 

рослин перед входженням в зиму і весною на облікових ділянках кожної 

повторності. В подальшому визначали відсоткове співвідношення рослин, що 

перезимували до загальної кількості. 

Протягом вегетаційного періоду проводилися спостереження та збір 

зразків із об’єктів дослідження, які уже зростали та закріплювалися на схилі 

для біохімічних досліджень. 

Пролін екстрагували з свіжозібраних листків 3% розчином 

сульфосаліцилової кислоти. Кількісний вміст визначали 

спектрофотометрично з застосуванням якісної реакції з нінгідриновим 

реактивом за методикою Стаценка (1999). Вміст води та водний дефіцит 

ваговим методом.  

Фотосинтетичні пігменти екстрагували з сирого рослинного матеріалу 

за допомогою диметилсульфоксиду.  

Активність каталази (КФ 1.11.16) визначали за методом Баха й Опаріна 

за кількістю пероксиду водню, що розкладався за дією ферменту. В 

контрольному зразку каталазу інактивували сірчаною кислотою, в 

дослідному – частина пероксиду водню розкладалася під дією ферменту, 

решту – визначали титруванням перманганатом калію в кислому середовищі. 

Кількість пероксиду водню, що розкладався під дією ферменту, визначали за 

різницею між дослідними та контрольними зразками.  

Флавоноїди екстрагували 70%-м етанолом, їх вміст визначали на 

спектрофотометрі “SPEKORD 200” після перебігу якісної реакції з хлоридом 

алюмінію, розбавленим 95%-м етанолом до 2%.  

Перебіг процесу пероксидації ліпідів вивчали за вмістом 

тіобарбітурової кислоти активних продуктів (ТБКАП). Концентрацію ТБКАП 

визначали за вмістом малонового діальдегіду (МДА).  

Алелопатичний аналіз ґрунту здійснювали методом прямого 

біотестування, як біотест використовували приріст коренів амаранту 

(Amaranthus caudatum L. сорт «Ротшванц»). За контроль (100%) приймали 

приріст коренів тест-об'єктів в дистильованій воді. 

Результати оброблялись статистично з використанням 

загальноприйнятих методик. У роботі представлені середні дані, наведена 

ймовірність відмінностей попарно зв’язаних величин, які розраховували за 

допомогою коефіцієнтів Стьюдента при р≤0,05. Отримані дані обробляли 



статистично за допомогою програми Statistica. 

 

Особливості використання рослин видів роду Astragalus L. для 

попередження ерозії ґрунтів в доповнення деревним культурам 

 

Рід Astragalus L. належить до родини Leguminosae (Fabaceae), яка 

охоплює понад 500 родів і близько 17100 видів поширених у Голарктичному, 

Палеотропічному і Неотропічному царствах. 

Значна кількість астрагалів – типові мезофіти, що пройшли шлях 

ксерофітизації в льодовиковий період та сухі епохи. Розмноження – 

вегетативне і насінне. Рослини видів роду Astragalus беруть участь у 

формуванні рослинного покриву і поширені від степового, до альпійського 

поясу. За даними Уварової: «Астрагали, які ростуть у різних природно-

історичних зонах, істотно відрізняються один від одного, як за походженням, 

так і за своїми біолого-морфологічними ознаками. Центрами різноманіття 

астрагалів є гірські райони, і серед них головним чином посідає Середня 

Азія, найбільш багата астрагалами-псамофітами, що мешкають в пустелях та 

напівпустелях. На другому місці – Кавказ, на третьому – Алтай і Східний 

Сибір. Різноманітність астрагалів на рівнинах значно бідніша в порінянні з 

гірськими районами. У степовій і лісостеповій зонах кількість видів різко 

знижується. Ліси майже позбавлені представників роду Astragalus, за 

винятком окремих представників широколистяних лісів – A. glycyphyllos. 

Видовий склад роду Astragalus території Арктики вкрай мізерний, однак із 

еукаріотичних видів можна назвати астрагал зонтичний (A. umbellatus 

Bunge). 

У флорі України наводиться близько 60 видів, але слід враховувати, що 

серед рослин видів даного роду спостерігається морфологічне варіювання 

ознак вегетативних та генеративних органів великою кількістю дивергентних 

і проміжних форм, поліплоїдією, гібридизацією тому, їх кількість може мати 

тенденцію до зменшення видової різноманітності за рахунок виявлення 

синонімічних назв. Це однорічні та багаторічні, трав’янисті рослини понад 1 

м заввишки з великою кількістю пагонів та листків. За даними Ю.С. 

Перегрим (2014) великий відсоток раритетності видів пояснюється 

антропогенним впливом в зв’язку їх господарським використанням, а також 

тим, що найбільшим видовим складом характеризуються степові екосистеми, 

які раніше складали 40 % території країни, а тепер лише 3 %.  

Варто зазначити, що у відділі культурної флори роботи з інтродукції 

астрагалів розпочато ще 1970 році професором Ю. А. Утеушем і 

співробітниками НБС імені М. М. Гришка НАН України.  

З метою порівняння рослин видів роду Astragalus в НБС імені 

М. М. Гришка та виділення найбільш перспективніших для ревіталізації 

зразків було проведено аналіз морфолого-біологічних особливостей в процесі 

росту та розвитку.  

Дослідження росту та розвитку пагонової системи підземної частини 

рослин видів роду Astragalus дозволило виявити закономірності, які 



характеризують біологію видів, а саме здатність до просторового заповнення 

фітоценозу. Для подальших досліджень нами було обрано 2 групи рослин: 

кореневищні (вегетативно рухливі рослини з плагіотропним 

пагоноутворенням) – A. cicer, бруньки поновлення розташовані на 

плагіотропних пагонах, що дозволяє утворювати кореневище з великою 

кількістю клонів; каудексні (вегетативно нерухливі рослини з ортотропним 

пагоноутворенням) – усі інші досліджувані представники, бруньки 

відновлення яких розташовані навколо кореневої шийки головного кореня 

(рис. 1). 

 

Рис. 1. 

Формування 

кореневища в 

рослин видів 

роду Astragalus: 

а) плагіотропні 

пагони; б) 

бруньки 

поновлення. 

 

Рослини із плагіотропним типом наростання підземних пагонів 

поновлення здатні до просторового руху у дерновому або орному (залежно 

від умов зростання) шарі ґрунтового покриву. Лінійні розміри цих пагонів з 

кожним роком збільшуються, що дозволяє поступово розширювати свої 

ценози й утворювати нові клони рослин. Для даної групи рослин такі 

біологічні особливості є надзвичайно важливими для їх існування в 

природних умовах та культурфітоценозах. По-перше, це дозволяє краще 

переносити вплив біотичних та абіотичних чинників довкілля. По-друге, для 

інтродукції та подальшого введення у різні сфери господарювання, сприяє 

кращій адаптації до нових умов, демонструє високу стійкість до впливу 

особливостей вирощування, випасання та витоптування тваринами, що 

дозволяє тривалий час використовувати дані культурфітоценози. 

Рослини з ортотропним типом наростання підземних пагонів 

поновлення не проявляють здатності природним шляхом вегетативно 

розмножуватися, лише за рахунок втручання (або при розпаді каудекса у 

субсенільному віковому стані, але життєздатність таких клонів дуже низька). 

Слід зазначити, що рослини видів роду Astragalus проявляють високу 

адаптивну здатність, стійкість до умов довкілля поряд із групою 

кореневищних представників. Перевага їх у тому, що ймовірність до 

фітоінвазій значно менша і не потребує постійного контролю. Для 

попередження ерозійних процесів також має важливе значення, адже 

довжина головного кореня може сягати близько 2 м завдовжки. 

Встановлено, що незележно від виділених біоморф у перші роки 

онтогенезу рослини інтенсивніше формують кореневу систему, ніж надземну 

частину. У багатовікових рослин коренева система представників роду 



Astragalus уповільнює темпи свого приросту і складає близько 70–79 % від 

загальної маси рослини. За довжиною головного кореня, діаметром кореневої 

шийки спостерігається незначне варіювання показників у каудексних рослин 

видів роду Astragalus. У інтродукованих рослин зокрема, у A. galegiformis, 

A. falcatus лінійні параметри були значно вищими (близько 35 %) у 

порівнянні з кореневищними – A. cicer. На відміну від біометричних 

показників, у кореневищних рослин за рахунок інтенсивного галуження 

головної осі корення, спостерігається збільшення кількісних параметрів щодо 

утворення коренів 1-го та 2-го порядків, бруньок поновлення, загальної маси 

кореневої системи рослин, і як наслідок відносної швидкості місячного 

приросту. Це дозволяє рослинам просторово заповнити дерновий шар 

ґрунтового покриву, у наслідок чого збільшується площа всисної поверхні та 

підвищується адаптаційна здатність до чинників довкілля й головним чином 

укріплюється більша площа ґрунту. У каудексних рослин забір води та 

поживних речовин відбувається у більш глибоких шарах профілю ґрунтового 

покриву.  

З’ясовано, що схожість насінин досліджених видів рослин знижується 

поступово прямо пропорційно до тривалості періоду зберігання. На п’ятий та 

шостий роки зберігання схожість насіння поступово знижувалась до 54–

58 %, відсутності схожості насіння нами не зафіксовано. 

Результати спостережень за схожістю в умовах відкритого ґрунту 

рослин дозволили простежити певну залежність даних показників від 

видових особливостей та виявити ряд закономірностей. 

Встановлено, що насіння досліджених рослин видів роду Astragalus на 

відміну від лабораторної, має дещо вищу схожість в умовах відкритого 

ґрунту, яка залежно від виду та строків сівби коливається вмежах від 

76,4±0,44 % до 96,3±0,03 % при висіву у відкритий ґрунт.  

Виявлено що, весняна та сівба під зиму у відкритий ґрунт є 

ефективним, оскільки залишки вологи у ґрунті є достатніми для дружнього 

проростання насінин рослин. У представників видів роду Astragalus за сівбі 

під зиму, насінини в ґрунті за зимовий період проходять природну 

стратифікацію. Навесні після сівби під зиму зафіксовано дружні сходи, які 

наприкінці вегетації дали розвинуті генеративні рослини.  

Рослини видів роду Astragalus мають чергове листорозміщення. Листки 

черешкові, за формою – непарноперистоскладні, що складаються із 8–18 пар 

листочків. Виявлено деякі відмінності морфометричних параметрів листків 

досліджуваних інтродуцентів та виділено наступні групи – великі (понад 30 

см), середні (21–30 см), малі (до 20 см) завдовжки. Листочки складного 

листка за формою продовгувато-овальні або продовгувато-ланцетоподібні, 

завдовжки – 12–35 мм та 3–15 мм завширшки.  

Пагонова система, що формується у процесі наростання і галуження в 

онтогенезі будь-якої квіткової рослини, займає важливе місце в її біологічній 

організації. За своєю природою це поліфункціональне утворення, що 

забезпечує різноманітні життєво важливі для рослини функції, серед яких 



одними з головних є повітряне живлення й певні форми статевого та 

безстатевого розмноження. 

Напрям росту пагона надземної частини дозволяє уподальшому з 

урахуванням сукупності інших властивостей визначити продуктивність 

фітомаси, біохімічний склад, оцінити та виділити основні, економічно вигідні 

напрями використання рослин (ландшафтне будівництво, пасовища, сінокоси 

тощо). 

Серед досліджуваних представників видів роду Astragalus було 

виділено три групи рослин з наступним напрямом росту пагона: ортотропні – 

A. galegiformis, A. falcatus, висхідні – A. cicer та плагіотропні – A. glycyphyllos) 

(останній представник на початкових етапах був включений до 

експериментів, але виявився не стійким до умов досліджень у наслідок чого 

був виключений з експерименту). 

Детальне дослідження морфометричних параметрів головного пагона 

рослин видів роду Astragalus в Правобережному Лісостепу України 

дозволило з’ясувати ряд закономірностей у їх лінійних розмірах. Пагони 

характеризується за наступними параметрами: високорослі рослини (80–120 

см) – A. falcatus, A. сicer; дуже високі (до 250 см) – A. galegiformis. 

Виявлено що за інтродукції в Правобережному Лісостепу України 

багаторічні рослини видів роду Astragalus характеризуються повним циклом 

розвитку, вступають в генеративний період в другий рік життя, формують 

повноцінне насіння і здатні до самовідтворення. Впродовж вегетаційного 

періоду інтродуценти переносять багаторазове відчуження надземної маси, 

що робить їх перспективними фітосировинними рослинами.  

Хлорофіл а є головним пігментом, задіяним у процесах фотосинтезу, 

тоді як хлорофіл b виконує допоміжну функцію, спрямовану на підвищення 

світлозбиральної здатності пігментного комплексу в короткохвильовій 

ділянці червоного світла. Встановлено (рис.2), що найбільший вміст 

хлдорофілу а у A. falcatus та A. cicer, а найменший – у A. galegiformis. 

Найвищий показник хлорофілу b виявлено у A. falcatus, а найнижчий – у 

A. galegiformis та A. ponticus. 

Головними функціями каротиноїдів вважають світлозбиральну, 

антиоксидантну, фотопротекторну і структурну. Оскільки каротиноїди є 

поліненасиченими сполуками, то вони можуть самі окислювати і виступати в 

ролі прооксидантів. Найвища концентрація каротиноїдів спостерігалася у 

A. ponticus та A. dasyanthus. 

 

 

 

Рис. 2. Вміст 

фотосинтетичних 

пігментів у рослин видів 

роду Astragalus 

 

 



Флавоноїди захищають фотосинтетичний апарат клітини від 

шкідливого впливу УФ-радіації, регулюють ріст і розвиток, мають 

антиоксидантні й антимутагенні властивості. Окрім цього, флавоноїди 

відіграють велику роль у захисті рослин від бактеріальної, вірусної та 

грибкової інфекції, від проникнення паразитів та пошкодження комахами. 

Високим вмістом флавоноїдів характеризувався A. cicer, низьким – A. falcatus 

(рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Вміст 

флавоноїдів у рослин 

видів роду Astragalus 

 

 

 

Однією із швидких і неспецифічних реакцій рослинних клітин на будь-

який стрес, у тому числі і водний дефіцит, є накопичення продуктів 

пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ). Оцінка інтенсивності ПОЛ за 

величиною накопичення вторинних продуктів, а саме МДА, є одним з 

критеріїв ранньої діагностики стресу. Дослідження вмісту МДА у листках 

рослин видів роду  Astragalus показало (рис. 4), що найбільший його вміст у 

A. cicer, а у рослин A. falcatus і  A. galegiformis - менший у 1,6рази.  

 

 

 

Рис. 4. Вміст МДА у рослин 

видів роду Astragalus 

 

 

 

Зміни, які відбуваються в клітині в результаті впливу стресу і продуктів 

ПОЛ, очевидно можуть бути пусковими для відповідних механізмів захисту. 

Активація каталази у відповідь на стреси – це ключовий процес формування і 

спрямованості захисних реакцій у рослинних клітинах. Активність каталази 

була найбільшою у A. cicer і A. falcatus. 

Збалансованість між пероксидним окисненням і антиоксидантною 

активністю є необхідною умовою для підтримання нормальної 

життєдіяльності рослинного організму. Завдяки своїм антиоксидантним 

властивостям пролін здатний послаблювати процеси пероксидного 

окиснення. Високим вмістом проліну характеризувалтся  A. galegiformis та  

A. cicer (рис. 5).  



 
Рис. 5. Вміст проліну та каталази у рослин видів роду Astragalus 

 

Ґрунт накопичує речовини, які вимиваються з опадами з надземних 

органів рослин і їхніх решток на поверхні ґрунту. Конкурентні взаємодії 

рослин у ґрунті відзначаються залежністю від його трофності та 

зволоженості. Встановлено, що лише ризосферний ґрунт A. ponticus і 

A. falcatus пригнічував ріст тест-об’єктів, а ґрунт з-під A. galegiformis, 

A. dasyanthus та A. cicer – навпаки, стимулювали ріст проростків (рис. 6). 

Важливу роль в алелопатії відіграють леткі виділення, які суттєво 

впливають на процеси дихання рослин. При великих дозах летких виділень 

дихання рослин різко гальмується, що зупиняє або уповільнює їх ріст і 

розвиток. Леткі речовини листків та стебел усіх досліджених рослин суттєво 

пригнічували індекс росливих процесів тест-об’єктів, тоді як ґрунту – 

навпаки стимулювали ріст тест-об’єктів (рис. 7). 

 

 
Рис. 6. Алелопатична активність ґрунту у видів роду Astragalus 



 
Рис. 7. Алелопатична активність летких речовин видів роду 

Astragalus 

Отже, досліджувані рослини роду Astragalus за умов інтродукції в 

Правобережному Лісостепу України є перспективними для введення в 

широку культуру. Біохімічний склад та продуктивність надземної маси дає 

підстави їх розглядати як цінні сировинні рослини, поряд із відомими 

традиційними лікарськими, кормовими, енергетичними культурами. 

 

Особливості використання рослин видів роду Malus L. для попередження 

ерозії ґрунтів. 

Яблуні з'явилися в Азії близько 65 мільйонів років тому. Потім вони 

потрапили на західне узбережжя Північної Америки, а також в Європу. Зараз, 

за даними різних авторів, загальне число дикорослих видів яблуні 

коливається від 30 до 50. Різні умови зростання і перехресне запилення 

призвели до величезного їх розмаїття. Східна Азія – первинний центр 

походження цього роду, і тому в ньому зосереджена найбільша кількість 

дикорослих яблунь.  

З точки зору В.В. Пономаренка (2009), існує 24 основних види 

дикорослих яблунь. Максимальне видове різноманіття яблуні 

сконцентровано у трьох світових центрах походження культурних рослин – 

азійському, європейському, північноамериканському. 

Історично склалося так, що у другій половині ХХ ст. науковими 

співробітниками НБС імені М.М. Гришка на схилах території Видубицького 

Михайлівського монастиря, який розташований поряд із Національним 

ботанічним садом імені М.М. Гришка НАН України, було знайдено сорт 

яблуні з незвичайною плакучою формою крони, який назвали 'Видубицька 

плакуча'. Тому, саме цей сорт яблуні та гібриди із її участю було обрано як 

об’єкти дослідження для моделі ревіталізації еродованих ландшафтів 

(високих терас р. Дніпро) та кущі маслинки багатоквіткової із родини 

Elaeagnaceae, для збагачення збіднілих грунтів азотофіксуючими бактеріями.  

Різні експозиції схилів мають вплив на склад рослинності на всіх 

рівнях рельєфу, причому, різниця між рослинністю іноді порівнянна з 

зональними відмінностями місцевості. Від крутизни схилу залежить 

температура грунту і приземного шару повітря, товщина снігового покриву, 



величина добової амплітуди температури, потужність грунтового профілю, 

інтенсивність ерозії. Крутизна схилу впливає на видовий склад і структуру 

фітоценозів, поява петрофільних видів чагарників, напівчагарничків і 

трав'янистих рослин, формування еколого-генетичних і висотно-поясних 

рядів рослинних угруповань. Зокрема, різниця нагрівання ґрунту на схилах 

різних експозицій позначаються на розподілі температури повітря, що 

відбивається на характері рослинності, складі флори, динаміці розвитку і 

морфології рослин. 

Форма листкових пластинок залежить від співвідношення довжини та 

ширини (індекс). Аналізуючи результати табличних даних, бачимо, що у 

наших досліджених рослин переважає оберненояйцеподібна форма листкової 

пластинки. 

Край листка може бути рівним або хвилястим. У яблунь притаманні 

такі крайові зубці листкової пластинки як городчасті, пильчасті та пильчасто-

городчасті. Щодо середньої частини листкової пластинки, наших об’єктів 

дослідження переважають найбільш характерні види зазубреності – 

пильчасто-городчасті зубці. 

Всмоктувальна поверхня коренів є похідною довжини та діаметра 

тонких фізіологічно активних коренів, тому інтенсивність контактування з 

грунтом залежить від характеру їх просторового розміщення. Контактування 

коренів і частинок грунту відбувається тим краще, чим більша всмоктуючи 

поверхня коренів представлена в даному об’ємі грунту. Відомо, що у 

плодових дерев приріст нових коренів відбувається навесні. Вегетаційний 

процес у представників роду Malus розпочинається саме у період 

максимальних весняних опадів, які є критичними на еродованих схилах і 

завдяки всмоктувальній силі кореневої системи, а саме нездерев’янілими 

коренями яблунь буде поглинатися надлишок вологи із верхніх шарів ґрунту,  

ці корені як правило, 1±0 мм в діаметрі і через транспіраційну здатність 

листкових пластин буде випаровуватися надлишок зайвої вологи із 

ґрунтового профілю (рис. 8).  

 

 
Рис. 8. Коренева система представників роду Malus,зокрема 

нездерев’янілі водо-всмоктувальні корені 
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Яблуні висаджені на схилах п’ятирічного віку, ще не зовсім 

сформованою кореневою системою, проте на рис 8 добре видно, наскільки 

щільно мичкувата система коренів заповнить верхній профіль грунту, який 

піддається ерозійними процесам. 

Посухостійкість – важлива біологічна особливість рослин, яка полягає у 

їх здатності витримувати втрату вологи і перегрівання.  

Наші дослідження дозволяють виділити сорти гібридів із високою 

водоутримуючою здатністю листків з достатньо швидким відновленням 

тургору. Таким чином, спираючись на дані показників таблиці 5 і 

враховуючи результати наших візуальних спостережень, гібриди яблуні 

'Видубицька плакуча' × сорти M. domestica, можна віднести до достатньо 

посухостійких рослин і вони злегкістю акліматизуються до умов зростання 

на висадженому схилі. 

Здатність рослин протистояти несприятливим факторам зимового 

періоду оцінюється ступенем їх зимостійкості. Оцінка зимостійкості визначає 

можливість вирощування культури в конкретних кліматичних умовах, 

зокрема на схилах. 

Морозостійкість гібридів визначали за польовим методом М.А. 

Соловйової (1982). Дослідження проводили в зимовий період, після морозів. 

Отримано такі результати: гібрид В.п. × Старкрімсон (зразок № 1,2,3) є 

найбільш вразливим до заморозків, тому має 3 бали пошкодження, тобто 40–

50 % площі пошкодженої поверхні зразка, гібрид В.п. × Луїза (зразок № 5) – 

1 бал, з площею пошкодженої поверхні – відповідно – 52, 10–15 і 10–15%. 

Усі інші зразки оцінювалися у 0 балів, тобто вони не мали пошкоджень 

поверхні зрізів. 

Хлоропласти відзначаються вищою водоутримуюючою здатністю, ніж 

листки, а також певною автономністю до реакції на стрес-фактори 

середовища. Тому, за структурно-функціональним станом хлоропластів в 

умовах водного стресу можна оцінювати ступінь посухостійкості рослин. 

Дослідження вмісту фотосинтетичних пігментів (рис. 9) не виявило суттєвої 

різниці їх вмісту у листках, окрім як у M. domestica ‘Видубицька плакуча х 

Ренет Симиренко’, де вміст хлорофілу b був більшим, чим a у 1,05 рази, що 

вказує про нестачу світла і мінливі умови освітлення цих рослин.  

Однією із швидких і неспецифічних реакцій рослинних клітин на будь-

який стрес, у тому числі і водний дефіцит, є накопичення МДА, як важливий 

показник ступеня впливу різноманітних стресових факторів на організм, і 

його вивчення дає цінну інформацію про функціональний стан організму, 

його неспецифічні адаптаційні можливості. Вміст МДА був найбільшим у M. 

domestica ‘Видубицька плакуча’ у 2,5 – 9,2 рази порівняно з іншими 

рослинами (рис.10). 



 
Рис. 9. Вміст фотосинтетичних пігментів у листках гібридів та 

сорту яблуні Видубицька плакуча 

 

 
Рис. 10. Вміст МДА у листках гібридів та сорту яблуні Видубицька 

плакуча 

 

Показником інтенсифікації пероксидного окиснення може бути не 

лише збільшення МДА, але й швидкість залучення антиоксидантних 

ресурсів, що здатні підтримувати МДА у фізіологічно безпечних межах. 

Досліджуючи вміст проліну виявлено оберненопропорційну закономірність 

щодо вмісту МДА. Зокрема найменший вміст проліну виявлено у M. 

domestica ‘Видубицька плакуча’ (рис. 11). 

 
Рис. 11. Вміст проліну у листках гібридів та сорту яблуні 

Видубицька плакуча 

 

Флавоноїди захищають фотосинтетичний апарат клітини від 

шкідливого впливу УФ-радіації, регулюють ріст і розвиток, мають 

антиоксидантні й антимутагенні властивості, відіграють роль сигнальних 

молекул у взаємовідносинах рослин із мікроорганізмами, комахами. 

Найвища концентрація флавоноїдів спостерігалася у M. domestica 

'Видубицька плакуча × Луїза’ та 'Видубицька плакуча × Ренет Симиренко' 



(рис. 12). 

 
Рис. 12. Вміст флавоноїдів у листках гібридів та сорту яблуні 

Видубицька плакуча  
 

До неспецифічних захисних механізмів, які задіяні у відповіді на стрес, 

належить система ферментів, таких як каталаза. Дослідження виявило 

найвищий вміст каталази у M. domestica 'Видубицька плакуча × Старкрімсон' 

(рис. 13). 

 
Рис. 13. Активність каталази у листках гібридів та сорту яблуні 

Видубицька плакуча 

 

Коли рослина перебуває у стресовому стані кількість речовин, що 

виділяють корені, зростає. Якісний та кількісний склад кореневих виділень 

визначається температурою, вологістю, реакцією ґрунту, віком рослин. 

Фізіологічна дія кореневих виділень полягає, перш за все, у зміні 

метаболізму акцепторних рослин, у прискоренні чи сповільненні 

надходження води та поживних речовин. Проникаючи в рослини, 

фізіологічно активні виділення впливають на обмін речовин, що виявляється 

в посиленні чи сповільненні процесів росту . Дослідження алелопатичної 

активності ризосферного грунту показало значний пригнічуючий ефект на 

ріст тест-об’єктів (рис. 14), але леткі виділення грунту несуттєво інгібували 

ростовий індекс тест-рослин (рис. 15). Алелопатично активні речовини 

листків рослин навпаки стимулювали ростовий індекс тест-об’єктів. 



 
Рис. 14. Алелопатична активність ґрунту гібридів та сорту яблуні 

Видубицька плакуча 

 
Рис. 15. Алелопатична активність летких речовин гібридів та сорту 

яблуні Видубицька плакуча 

 

Отже, за результатами досліджень гібриди є помірно зимостійкими, а 

сам сорт яблуні Видубицька плакуча має досить великий показник 

зимостійкості, тобто може витримувати значні зниження температур, що 

робить їх перспективними для введення в широку культуру. 

 

Особливості використання рослин видів роду Elaeagnus L. для 

попередження ерозії ґрунтів 

В Україну Е. multiflora інтродукована в першій половині ХХ ст., інтерес 

до неї як до плодової рослини з'явився у 80-х роках минулого століття. 

Вивченням цієї культури займаються в Донецькому і Львівському ботанічних 

садах та в НБС імені М.М. Гришка. У Європі та Росії вже створено сорти 

маслинки багатоквіткової і без сумніву Е. multiflora заслуговує на більшу 

увагу і в Україні не тільки як плодова, але і культура для збагачення 

збіднілих грутів та їх закріплення. 

Маслинка багатоквіткова належить до родини Elaeagnaceae L., рід 

Elaeagnus найчисельніший нараховує 39 видів. Монограф родини 

Elaeagnaceae С. Servettaz (1908) розділив їх на дві секції: Sempervirentes 

(вічнозелені) і Deciduae (листопадні). До секції Deciduae відноситься 8 видів, 

в тому числі й Elaeagnus multiflora, до секції Sempervirentes 31 вид. 



Маслинка багатоквіткова формує потужну, добре розгалужену 

поверхневу кореневу систему , яка не має чітко вираженого головного кореня 

і складається з численних мичкуватих коренів, розміщених в шарі ґрунту до 

50 см, на глибині 1 м вони практично відсутні. Діаметр кореневої системи 

перевищує діаметр крони в 1,3–2,1 рази. На коренях маслинки 

багатоквіткової є бульбочкові утворення з азотофіксуючими бактеріями, які 

виникають вже наприкінці першого року життя. Рослини можуть 

розмножуватися кореневими паростками.  

Дослідження показали, що дорослі рослини маслинки, які зростають на 

темно-сірому опідзоленому ґрунті, мають добре розгалужену поверхневу 

кореневу систему. Від головного кореня під прямим кутом відходить велика 

кількість горизонтальних коренів. 90,5% коренів не проникають глибше 50 

см. Установлено, що активне коріння (діаметром до 3 мм) становить основу 

кореневої системи маслинки багатоквіткової (48,5% загальної маси коренів). 

Основна частина їх зосереджена у горизонті завтовшки 5–40 см. Найбільше 

насичення коренями спостерігається в межах проекції крони куща. Діаметр 

кореневої системи перевищує діаметр крони в 1,3–2,1 рази. Як зхгадувалося 

раніше, характерною особливістю кореневої системи маслинки є наявність на 

коренях бульбочкових утворень з азотфіксуючими бактеріями, які виникають 

вже наприкінці першого року життя. Спочатку вони мають розмір 1–5 мм, у 

дорослих рослин діаметр бульбочок становить 20–25 мм.  

Ріст пагонів маслинки починається в ІІ-ІІІ декаді квітня. Їх середня 

довжина становить 14,4–17,6 см. Сума ефективних температур на період 

закінчення росту пагонів складає 732,4–751,4оС. Найбільший 

середньодобовий приріст пагонів маслинки спостерігається в І-ІІ декаді 

травня і досягає 4,8 мм. Виявлена пряма кореляційна залежність між 

середньодобовим приростом пагонів заміщення в період їх інтенсивного 

росту і температурою коефіцієнт кореляції складає 0,52. Ростові пагони 

починають ріст на 10–12 днів пізніше, ніж пагони заміщення, і триває він до 

кінця серпня. Загальна довжина річного приросту ростових пагонів 132,4–

151,6 см, середньодобовий приріст 10,2–11,6 мм. Пролептичні пагони 

починають ріст в середині липня, а закінчують в середині серпня. Довжина їх 

становить 4,31,8 см, верхівка часто перетворюється на колючку. 

Листки у Elaeagnus multiflora еліптичні або овально-довгасті, тупо-

загострені на верхівці і широко-клиноподібні біля основи, цілокраї, зелені, 

майже воскові зверху і сріблясті, покриті дрібними ворсинками зісподу, 

завдовжки від 72,84 до 97,76 мм, завширшки від 40,35 до 50,61 мм. 

Квітки розташовані поодинці або попарно в пазухах листків. Вони 

двостатеві (інколи лише тичинкові), актиноморфні, трубчасті, пониклі, 

жовтувато-білі, запашні, 6–15 мм завширшки. Тичинок – 4, маточка 1 (рис. 

37). Бутони і квітки маслинки переносили практично без ушкоджень 

короткочасні заморозки, які траплялися під час цвітіння. 

Плід – несправжня кістянка, округло-циліндричної форми, з тупими 

кінцями, розташована на довгій (2–3 см) плодоніжці. При достиганні набуває 

яскраво-червоного кольору, вкрита сріблястими крапками. Довжина плоду 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA


сягає від 13,26 до 16,67. Маса 1 плоду – 0,8-1,8 г. Довжина насінини від 12,14 

до 16,64 мм. Маса 1 насінини – 0,1–0,3 г. 

Також, досліджено схожість свіжозібраного і сухого насіння, вплив на 

схожість насіння стратифікації та строків сівби. Встановлено, що при 

насіннєвому розмноженні краще використовувати свіжозібране насіння, яке 

слід стратифікувати в два етапи: 5 місяців при температурі +18…22 оС та 4 

місяці при температурі +1…4°С. Найкращим субстратом для стратифікації є 

суміш піску з торфом (1:1), ґрунтова схожість складає 91,0%. 

Отже, досліджувані рослини Elaeagnus multiflora за умов інтродукції в 

Правобережному Лісостепу України є перспективними для введення в 

широку культуру. 

 

Розробка моделі ревіталізації 

Дослідження ерозії проводилися на пагорбах «Видубицький схил», які 

знаходяться на території Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка 

НАН України (Київ). Територія дослідження представлена різноманітними 

типами ерозії наявні як водяні змиви так і канави (ярами) з потоками та і 

вимивання ґрунтового профілю до глини (рис. 16). 

 
Рис. 16. А – не глибокий але чітко виражений канал потоку води; 

Б – залишки глини 

 

Для запобігання ерозії ґрунту використовуються найрізноманітніші 

методи і одним із них є терасування. Метою терасування є запобігання 

швидко протікання води і таким чином, мінімізація ризику ерозії. 

На першому етапі висаджувались деревні рослини роду Acer та Malus. 

(рис. 17).  

 
Рис. 17. Проведення висадки рослин для попередження ерозії 

ландшафтів (високих терас р. Дніпро). 

А Б 



Пропонуємо модель терасування схилів із використанням таких 

деревних рослин, як : Acer L – щеплені на сіянці того самого роду та Malus 

Mill. – щеплені на штамб, кущових – Elaeagnus L. та трав’янистих – 

Astragalus L. 

У нашому дослідженні пропонується лабораторна модель еродованого 

схилу розроблена для стримання ерозійних процесів та поліпшення у певній 

мірі ґрунту (рис. 18). Принцип лабораторного моделювання полягає у 

можливості візуалізації обрисів рельєфу за рахунок використання оптичних 

якостей габітусу та світлоти крони відібраних нами рослин для ревіталізації 

грунтової ерозії. 

 

 
Рис. 18. Розроблена модель терасування схилу для стримання 

ерозійних процесів. 

 

Для створення моделі закріплення схильних до ерозійних процесів 

ґрунтів, як рослинний матеріал підбиралися так звані піонерські дерева, які 

не вибагливі до умов зростання, можуть природно рости на збіднілих ґрунтах 

та адаптовані до поганих умов, і вони зазвичай доступні на місцевому рівні. 

Використані нами рослини помірно-посухостійкі, мають як мичкувату так і 

стрижневу кореневу систему.  

Для комплексного вирішення проблеми (збереження та відновлення 

аборигенної флори, ґрунтового покриву) пропонуємо рослини роду Malus 

висаджувати за принципом шахівниці із додаванням представників роду Acer 

та Elaeagnus, суцільний трав’яний покрив створити із представників роду 

Astragalus та автохтонних трав’яних рослин. Клени, яблуні та кущі маслинки 

будуть інфільтрувати надлишок води із ґрунтового профілю на різній його 

глибині та кореневою системою закріплювати ґрунтовий покрив. 

Представники роду Astragalus за рахунок раннього відростання та здатності 

утворювати щільний травостій зменшать ступінь інсоляції на поверхню 

ґрунту уповільнюючи інтенсивність випаровування води, завдяки потужної 

кореневої системи підвищать щільність ґрунтово-кореневого горизонту та 

акумулювати необхідний для життєдіяльності інших рослин азот. Упродовж 

всього вегетаційного періоду після кожного скошування, рослини видів роду 

Astragalus також слугуватимуть органічним добривом ґрунту тим самим 

підвищуючи його родючість. 

 

 



Висновки 

Здійснено пошук та розробку шляхів попередження ерозійних процесів 

ґрунту за використання маловідомих автохтонних та інтродукованих видів 

рослин. Деревні рослини, які запропоновано для закріплення еродованих 

схилів – родів Acer L. та Malus Mill., кущові – рослини роду Elaeagnus L., а 

саме Маслинка багатоквіткова (Elaeagnus multiflora Thunb.), трав’яні – 

рослини видів роду Astragalus L.  

Отримані результати свідчать про суттєві відмінності в накопиченні 

алелохімікатів у листках рослин. Найбільш алелопатично активними 

виявилися види рослин Astragalus, леткі речовини та водні екстракти яких 

гальмували розвиток тест-культур. З’ясовано, що рослини A. palmatum 

алелопатично толерантні, оскільки тест-культури проявили високий індекс 

ростових процесів. За показниками алелопатичної активності екстрактів 

листків встановлено наступний ряд ранжування: Astragalus > Malus > Acer. 

За алелопатичною активністю грунту простежується наступний ряд 

гальмівної дії виділень рослин: Malus > Astragalus > Acer. 

За стресових умов у тканинах досліджуваних рослин активізувалися 

системи антиоксидантного захисту такі як синтез каталази, фенольних 

сполук, флавоноїдів, каротиноїдів, що запускають ефект захисту від 

руйнівних наслідків на клітинному рівні, що свідчить про здатність рослин 

пристосовуватися до мінливих умов середовища. 

Для комплексного вирішення проблеми (збереження та відновлення 

аборигенної флори, ґрунтового покриву) пропонуємо рослини роду Malus 

висаджувати за принципом шахівниці із додаванням представників роду Acer 

та Elaeagnus, суцільний трав’яний покрив створити із представників роду 

Astragalus та автохтонних трав’яних рослин. Клени, яблуні та кущі маслинки 

будуть інфільтрувати надлишок води із ґрунтового профілю на різній його 

глибині та кореневою системою закріплювати ґрунтовий покрив. 

Представники роду Astragalus за рахунок раннього відростання та здатності 

утворювати щільний травостій зменшать ступінь інсоляції на поверхню 

ґрунту уповільнюючи інтенсивність випаровування води, завдяки потужної 

кореневої системи підвищать щільність ґрунтово-кореневого горизонту та 

акумулювати необхідний для життєдіяльності інших рослин азот. Упродовж 

всього вегетаційного періоду після кожного скошування, рослини видів роду 

Astragalus також слугуватимуть органічним добривом ґрунту тим самим 

підвищуючи його родючість. Виявлено, що усі інтродуценти мають досить 

високу адаптаційну здатність та добру приживаність до умов із низьким 

рівнем родючого шару ґрунту, зволоженості та високим рівнем інсоляції. 

Таким чином, відповідно до обраної ділянки із порушеним унаслідок 

впливу ерозії ґрунтовим покривом розроблено модель її ревіталізації за 

допомогою вищезгаданих представників рослин. 

Апробація: До циклу наукових праць входить, 1 колективна 

монографія, 1 довідкове видання (каталог), 10 статей у вітчизняних та 

зарубіжних науково-фахових виданнях та 28 публікацій у наукових збірниках 

і матеріалах конференцій. Загальна кількість публікацій авторів – 180. 


