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Таблиця 1
Розподш юпматишв сосни звичайноТ жерднякового вшу за трупами

_____________ в св1жому субору (Вг)_______________________________
Групи юнматишв Д1апазон Zc"m 

1000 кращих 
на 1 га, м7га

ГеограсЦчне походження, область

Мюцевий юпматип 20,2-16,8 Харювська (28), Харювська (42)
Юнматипи, що пом1рно 
поступаються в pocTi 
м1сцевому юпматипу

16,7-13,4 Оренбурзька (33), Татарська (26), 
Дншропетровська (41), Саратовська (35)

Юнматипи, що сильно 
поступаються в pocTi 
мюцевому юпматипу

13,3-10,0 Оренбурзька (34), Горювська (18), Горювська (20), 
Маршська (24), Читинська (1), Мордовська (30), 
МарШська (23), Новосиб1рська (9), Куйбишевська 
(32), Куйбишевська (31), Чуваська Г27)

Юнматипи, що дуже 
сильно поступаються в 
pocTi м1сцевому 
юпматипу

9,9 i менше Маршська (25), Мордовська (29), Володимирська 
(14), Ком1 (53), Горювська (19), Новосиб1рська (8), 
Удмуртська (21), KoMi (52), Удмуртська (22)

Примггка. В дужках зазначено номер блоку у дослщь

До речц потроене значения стандартного в1дхилення становить бшя 9 % вщ середнього 
значения 2 спм майбутньо! частини деревостану, що досить близько до прийнято!’ в таксаци 
nicy точност1 (10 %) визначення запасу насадження.

Д1апазон ZcnM майбутньо1‘ частини деревостану групи юпматишв сосни звичайно!', що 
пом1рно лоступаються в pocTi мюцевому юпматипу визначали шляхом зменшення на 
шестикратне значения стандартного вдаилення (3,4 м3/га в pix) крайнього нижнього 
значения д1апазону мюцевого юпматипу (табл.).

Д1апазони ZcnM майбутшх частин деревосташв труп юнматишв сосни звичайно!', що 
сильно та дуже сильно поступаються в pocTi мюцевому юпматипу, визначали аналопчно до 
попереднього: зменшували на шестикратне значения стандартного вщхилення (3,4 м3/га в 
piK) крайш нижш значения д1апазошв попередшх груп юнматишв (табл.1).

ОСОБЛИВОСТ1 КВ1ТУВАННЯ FORSYTH1A SUSPENSA (THUNB.) VAHL.
(М. XAPKIB)

Гончаренко Я.В.
Харпвський нацюнальний педагог1чнийynieepcumem шеш Г.С. Сковороди

janina6962@gmail. сот

Озеленения -  основний елемент благоустрою та одшею з його проблем е використання 
рослин, що мають декоративне ранне та шзне квпування (Гончаренко, 2014; Олекайченко, 
Бреус, 2013). Найчастше використовують штродуценти, так як територ1я ХарювськоУ 
области та УкраУни 1сторично бщна на види i3 такими характеристиками. Особлива увага 

’ придшяеться кущам, так як за Ух рахунок швидше можна покращити загальний вигляд 
?дшянок. Наприюнщ XIX ст. з ГПвшчного та Центрального Китаю була успешно 

1нтродукована Forsythia suspense (Thunb.) Vahl. з родини Oleaceae. Цей кущ досягас 
заввишки до 3 м та мае розкидисту крону i3 дугопод1бно зшнутими пагонами. Квггування 
яскраво-золотистими кв!тками (д1аметр до 2,5 см) починасться ще до розпускання листюв. 

цей вид вважаеться особливо декоративно цшним в озеленений
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На територп Харкова Forsythia suspensa досить часто зустр^чаеться в озеленснш м!сць 
загального користування, менше -  у скверах та тшьки дскшька парюв мають и в своему 
асортименН (Гончаренко, 2009). Найчаспше цен вид використовують у бордюрах солИерах, 
формують й живоплоти. До peni, це дуже гарний вид для зимовоУ вигонки. Декоратившсть 
Forsythia suspense полягае не тшьки в ранньому квкуванш, але й в значив  тривалосл uiei 
фази (бшя 20 д1б). Дослщники пщкреслюють, т о  сезонш змши юпматичних умов впливають 
на динамку настання фенофаз рослин га Ух тривал1сть (Бшик, 2009, 1вченко, 2006; 
Олексшченко, Бреус, 2013). Тому, виникае потреба у дослщженн! динамки сезонного 
розвитку рослин i3 декоративним квггуванням.

Протягом 2008-2017 рр. нами були проведет фенолопчш спостереження за початком 
та тривал1стю штування Forsythia suspense у мюцях загального користування на проспект! 
Тракторобуд1вник1в (м. Харюв). Фенолопчш спостереження проводились за 
загальноприйнятими методиками. 1нформащю, щодо суми ефективних температур 
отримували з арх1вних даних, що наведен! на офщ!йному сайп м!жнародноУ метеоролопчноУ 
станци.

Нами встановлено, що найбшьш ранн!й початок кв!тування cnocrepiraeca у  2008 poui 
(i3 2 кв!тня по 22), а найшзшше -  у 2009 poui (i3 22 кв!тня по 9 травня). Ц!каво, що сума 
ефективних температур у 2008 poui становила 363°С, а в 2009 -  459°С. У першу декаду 
квНня (5 квпня) ми заф!ксували квнування в 2014 та 2017 роках i воно тривало протягом 21 
доби. Сума ефективних температур для 2014 року становила 412 0 С, а для 2017 -  378° С. У 
2011 та 2015 рр. початок квггування зафкеовано 18 квггня при cyMi ефективних температур 
268°С та 478°С. Квпування тривало по 20 д1б. Сума ефективних температур у 2010 poui 
становила 409°С, а кв!тування почалось 20 квкня та тривало 21 добу. В mini роки 
спостер1гали наступну динамку початку квггування: у 2012 poui -  16 квггня, у 2013 -  17, у 
2016 - 1 3  квггня. Сума ефективних температур становила 352°С, 339°С та 5 1 1°С, вщповщно.

Анал1з (епматичних даних дозволив виявити незначш температурш коливання 
протягом шчня кожного року. Але у лютому та березш зафкеовано найбшьш! коливання 
суми ефективних температур: вщ 9°С до 83°С для лютого та вщ 74°С до 294°С для березня. 
Имов1рно, що на початок квггування можуть впливати пщвищення температур b  другоТ 
половини лютого та у березш. Коливання температур в межах 74-133°С на початок 
квггування не впливае.

Середне значения початку фенодати кв1тування Forsythia suspense в умовах Харкова за 
даними десятир1чних сиостережень -  14.04. Цкаво, що для Киева ця дата становить 13.04 
(ОлексШченко, Бреус, 2013), а для Львова -  8.04 (Гвченко, Блюсюк, Коляда, 2006). В умовах 
Харкова дата початку квпування суттево не впливае на його тривал^сть.

ВИКОРИСТАННЯ БЮ Р13НОМ АН1ТТЯ НА САДИБ1 
I. П. КОТЛЯРЕВСЬКОГО В М. П О ЛТАВА

Гриньова М. В., Ходунай В. В.
Полтавсытй нащональний nedaeoeiunuu утверситет шеш В. Г. Короленко
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Полтава -  тихе, зелене провшщальне м1стечко, що ще з давнЬс-давен було визнане 
духовною столицею Укра’ши. Полтавська земля дала багато талановитих, а подекуди i 
гешальних постатей. Але, говорячи про цей кв1тучий край, першим на думку спадае !м’я 
батька украУнськоУ лгсературноУ мови -  1вана Петровича Котляревського. Його присутшстъ 
буквально ф!зично в1дчуваеться на вулицях Micrra: садиба-музей, лщей, б'1блютека, як! носять 
його 1м’я. У кожному TBopi Котляревський пщевщомо маркував украУнський генетичний код 
-  через фольклор, змальоваш традишУ, з гаду ван! елементи гардеробу, рослинний св1т. 
Останньому поет придшяв особливу у вагу, адже загальновщомо, що рослини були для 
украУншв ! оберегами, i символами родючост!, i натхненниками для створення м!ф1в та
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