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Створення�зеленого�коридору�від�дендропарку�«Олександрія»�до�парку
«Дитинства»�та�парку�ім.�«Шевченка»�вздовж�лівого�та�правого�берегу�річки�
Рось�несе�такі�переваги:

� парки� «Олександрія»,� «Голендерня»,� «Дитинства»� та� ім.� Шевченка�
будуть� з’єднані� зеленими� насадженнями,� утворивши� рекреаційний� парковий�
комплекс;

�дозволить�збільшити�площу�зелених�насаджень�загального�користування�
в�місті�більше�як�на�30��га,�що� �збільшить�показник�озеленення�приблизно� �на��
15�м²�на�одного мешканця;

� рівномірність� розміщення� зелених� насаджень� по� площі� міста� створить�
відносно�рівні�можливості�їх�використання�мешканцями міста;

буде�запобіжним�заходом�від�стихійного�використання�прибережної�зони�
(в�першу�чергу,�самозахоплення�і�використання�землі�не�за�призначенням);

�створить�більш�упорядковану�ближню�і�середню�зону�внутрішньоміської�
рекреації

�зробить�фізкультуру�більш�доступною�для�широкого�загалу населення;
�прибережна�зона�стане�віссю�розвитку міста;
� створить� більш� розвинену� інфраструктуру� для� надання� послуг� і� дасть�

можливість�більш�широкого�використання�зони рекреації;
�покращить�екологічні�показники�в місті.
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ОЦІНКА�ДЕКОРАТИВНОСТІ�ДЕРЕВ’ЯНИСТИХ�ЛІАН�В�УМОВАХ�
М.�ВІННИЦІ

Матусяк�М.�В.,�к.с. г.н.,�старший�викладач�
(Вінницький�національний�аграрний�університет,�Україна)

Дерев’янисті� ліани,� цінність� яких� полягає� в� можливості� різноманітного�
використання�в� насадженнях,� сприяють� декоративному� збагаченню� населених�
місць.�Оформлення�різних�об’єктів�виткими�рослинами�буде�більш�ефективним,�
якщо� їхні� біологічні� та� декоративні� властивості� будуть� гармонійно�
використовуватись в� поєднанні� з� оточуючим� середовищем� і� місцевими�
природно кліматичними� умовами.� Тому� для� використання� в� озелененні�
населених�пунктів�має�важливе�значення�їхня�декоративність.

Декоративність� визначається� ступенем� прояву� окремих� морфологічних�
ознак,� що� забезпечують� сприйняття� рослини� як� елементу� садово паркової�
архітектури.� Оцінка� декоративності� проводилась� за� такими� ознаками:� форма,�
колір�і�фактура�кори;�колір�пагонів;�щільність�крони;�величина�ліани;�спосіб



кріплення�до�опори;�форма�та�розмір�листя;�час�покриття�рослини�листям;�колір�
листя;� форма,� величина,� колір� квітів;� аромат� квітів;� час� і� тривалість� цвітіння;�
форма� і� величина� плодів;� колір,� рясність,� тривалість� плодоношення.� Кожну� з�
цих� ознак�оцінюємо�від�5� до�1� або� від� 3� до�1� балів.�Сума�балів� показуватиме�
загальну�декоративність.�Найвища�декоративність�дорівнює�50�балів.�На�основі�
отриманих� даних� нами� запропонована� шкала� оцінки� декоративності,� згідно�
якої:�41 – декоративність�рослини�висока;�31 – достатня�декоративність;�

– середня;�11 – низька;�<10�– декоративність�рослини недостатня.
Згідно� даної� методики� нами� була� оцінена� декоративність� 6� видів�

дерев’янистих�ліан,�що�відображено�в�таблиці.
Отже,�чотири�види�мають�високу�декоративність� (

Rupr.)�та�два�види�– достатній�ступінь�декоративності.
Оцінка� декоративності� дерев’янистих� ліан� дозволяє� класифікувати� їх� за�

декоративними�якостями.�Ми�поділили�їх�на�такі�групи:
�декоративнолистяні�ліани�–

�гарноквітучі�–
Таблиця�

Комплексна�оцінка�декоративності�дерев’янистих�ліан�бот�саду�ВНАУ
м.�Вінниці�(2017 2018�рр.)
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На нашу думку, загальна декоративність не дає всієї уяви про�
декоративність тієї чи іншої рослини. Одні види декоративні під час цвітіння



навесні� або� влітку,� інші� – восени.�Деякі� види� декоративні своїм�вічнозеленим�
листям,� а� деякі� – своїми� плодами.� Отже,� сезонна� декоративність� відображає�

динаміку� зміни� декоративної� цінності� виду� протягом� року.� Тому� нами� була�
проведена�оцінка�сезонної�декоративності�рослин�за�методикою�Н.�В.�Котєлової�

та�О.�Н.�Виноградової
За�цією�методикою�оцінка�декоративності�нами�проводилась�щомісячно�по�

сезонах,� враховуючи� всі� ознаки,� які� оцінювались� і� при� визначенні� загальної�
декоративності.� Кожна� ознака� оцінювалась� за� 5 бальною� системою,�
запропонованою�О.�А. Калініченком.

Для дерев’янистих� ліан� важливою� ознакою� є� архітектоніка� стовбура� і�
крони,�колір� і�фактура�кори,�тому�що�в�той�час,�коли�на�рослині�немає�листя,�ці�

ознаки�виходять�на�передній�план.�Вищим�балом�ці�ознаки�оцінювались�у�видів�
із� червонуватим� та� сіруватим� забарвленням� кори,� із� щільною� кроною,��

пагонами,�що�розростаються�в� обох�напрямках.�Ці�ліани� відносяться�до�групи�
витких� високорослих� ліан.� Серед� ознак,� що� мають� найголовніше� значення� у�
ліан� є� форма� та� колір� листя� і� квітів.� Листя� оцінювалось� за� розмірами,� часом�

вкриття� рослини� та� зміною� забарвлення� за� сезонами.� Тут� найвищі� бали�
отримали�напіввічнозелені�види� із�червоним�та�лимонно жовтим� забарвленням�
листя� восени� (L.)� Planch.� Декоративність� плодів�

найвища�у�

Відповідно� до� проведеної� оцінки� дерев’янисті� ліани� можна� розділи� на�
групи�за�декоративністю�за�сезонами:

�ліани,� декоративність� яких�найбільше� проявляється� в� кінці� весни� – на�

початку� літа� – в� цю� групу� віднесені� більшість� дерев’янистих� ліан� –

�ліани,�декоративні�влітку�–
�ліани,�декоративні�восени�–

В� результаті� проведеної� оцінки� декоративності� за� морфологічними�

ознаками�дерев’янистих�ліан�нами�встановлено,�що�чотири�види�мають�високу�
декоративність� –

Rupr.� та� два� види� –
достатній�ступінь�декоративності.
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