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Taxonorrncal diversity o f ephemeroids in the jbotanical 
garden of G.S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogi
cal University is characterized. Si includes 35 species 

and forms from з  families, divided on v groups for {heir 
flowering period.

На площі 13 га бота
нічного саду ХНПУ іме
ні Г С. Сковороди функці
онують сирінгзрій, роза
рій. альпінарії, колекційні ді
лянки. Багато уваги приді

ляється декоративним рослинам, серед яких значну частку становлять ефемеро^ 
іди. Нами зареєстровано 35 видів та форм ефемероїдів з В родин: Asparagaceae 
iScifia tufoergeniana Hocg., S. puscbkinioides Regel, S. siberica Haw., S. bifolia L.. Muscari 
dokyoides (L } Mill, і п і. 'Album', Puschkinia byadnfhoides Baker, Ghionodoxa fudfiae 
Boiss.), Lifiaceae {Tulipa eicnieri Regel, T. greigii Regel, T. UnifoTsa Regel. T. orphantdea 
Heldr, T tarda Stapf, Gagea lutea (L j Ker Gawl., FntiHana meieagris L RanunctJao&ae 
{Hellebores riiger L., Hepafica notdiis Mill., Adorns vemafis L., Pulsatilla vulgaris Mill., її 
f. ■'Purpurea'' і f. 'AlbaJ), Iridaceae {Crocus sieberi [L] Gay, C. tommassrsanus Herb., C. 
ancyrensis Maw.r iridodioiyum relicuiafum (M.B.) Rodion., i. hisydnd'es (Fact) Rodion., iris 
pumila L.), Amaryf/idaceae {Galanlhus nivalis L , G. piicalus M.B.), Apocynaceae {Vtnca 
minor L. і f. Wgenteovariegata'), Saxitragaceae {Bergenia crassifofia (L.) Fr.), Violaceae 
(Viola odorala L. l .

Фенологічні спостереження показують, що ці види можна розподілити за 6 група
ми за почаггком квітування. Так. у 2017 р. до групи 1 (1 декада березня) увійшли Sdlfa 
slbenoa, S. bifolia, види Galantbos, Crocus, до групи 2 {2 декада березня) -  Puschtinia 
byacinthoides, Ctvonodoxa luciiiae, Scilla puschkintoides. S. fubergeniana. групи З (3 де
када березня) -  Hepaiica nobifis, види iridodiciyutn, Gagea lutea, групи J (і декада квіт
ня] -  Pulsatilla vulgaris. Tulipa farda, Muscan Potryoides, Hellehorus niger, Vinca minor, 
групи 5 1.2 декада квітня) -  Actants vernaiis, Bergenia crassifofia, Viola odorala, Fr till aria 
meieagris. решта -  до групи 6. Отже, ефемероїди дуже прикрашають загальний ви
гляд ботанічного саду, починаючи із ранньої весни.


