
За джерело шформацп для проектування мкцевоТ' схеми екомереж! 
Миколаева можна обрати оновлений план зонування м. Миколаева, тдго-
товлений зпдно з генеральним планом мкта. Прюритетними для анал1зу е 
рекреацшн!, курортн!, спец1альн1 зони. Наприклад, запов1дне урочище 
«Дубки», лковий заказник «Балабан1вка» нараз! включено до складу рекре-
ацшноТ' зони природних ландшафлв, парк-пам'ятку садово-паркового мис-
тецтва «Парк Перемоги» - до рекреацшноТ' зони озеленених територш за-
гального користування з об'ектами природно-заповщного фонду, пдроло-
пчний заказник «Жовтневе водосховище» - до зони зелених насаджень в 
саытарно-захисних зонах, що потребуе анал1зу та узагальнення. 
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Рослини А. АШзз'та, адаптоваш до умов П1вн1чного Причорномор'я, 
поширен в р1зних екотопах м. Миколаева, Т'х щ т ь н к т ь залежить в1д трива-
лосп штродукци та в1дстан1 до материнсько'Т рослини. Вони проходять в с 
онтогенетичн пер1оди та здатн! до генеративного розмноження, нас1ннева 
продуктивнкть залежить в1д в1ку рослин I складае в1д 8468 у молодих до 
88204 однонасшних плод1в у з р т и х генеративних особин. Плоди 
А. аШн/та поширюються за допомогою в1тру на вщстань понад 100 м в1д 
материнськоТ' рослини. Рослини належать до третьоТ' категори штродуцен-
т1в, я к дають самос1в I натурал1зувалися у склад! природно'Т рослинност!. 
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Одним з аспеклв антропогенного перетворення рослинного покриву е 
його адвентизац1я - насичення чужинними елементами, як1 потенцшно 
виступають загрозою для мкцевого природного бюр1зноман1ття, особли-
вого того, що е вразливим. Середнш показник шдексу адвентизацп по те-
риторГТ УкраТни - 13%, з ампл1тудою коливань у р1зних рег1ональних фло-
рах 61,7% [4, 5]. У флор| УкраТни вщомо 650-800 адвентивних вид1в [7]. 

П1вн1чне Причорномор'я е одним 1з найб1льших осередк1в адвентивно' 
флори в УкраТы. Умовами для розвитку фтэшвазш е прикордонне поло-
ження регюну, значна к1льк1сть морських та р1чкових порт1в, щ1льна мере-
жа транспортного сполучення, велик! площ| стьськогосподарських уг1дь, 
посилення урбаызацп, велике рекреацшне навантаження. Насл1дком цього 
е зменшення б1ор1зноман1ття аборигенного рослинного покриву. Види 
адвентивних рослин засм1чують генофонд аборигенноТ' флори, перешко-
джають поновленню рослинного покриву, знижують його продуктивн1сть, 
особливо це негативно впливае на популяц1ю рщккних I зникаючих вид1в 
та уыкальних ф1тоценоз1в [5-7]. 

Мельник Р. П. [2, 3] встановила, що адвентивна складова м. Миколаева 
нал1чуе понад 230 вид1в, що становить 25,8% урбанофлори. За останне сто-
лптя було занесено 38% уах вид1в адвентивних рослин, як1 заф1ксован1 в 
мкт1. 

Айлант найвищий (АНапМи: аШн/та (МШ.) 5то1пд1е) - вид, що устшно 
натурал1зувався в УкраТ'н1 та проходить стад1ю експансГТ на нов1 територГТ I в 
нов1 типи м1сцезростань, належить до родини 51тагоиЬасеае I походить 1з 
Китаю. Це дерево 10-15 м заввишки з широко розлогою зонтикопод|бною 
кроною I красивими, не парно дв1ч1 перистоскладними листками. Особли-
во декоративне шд час тривалого (УИ-УШ) цвтння . Суцв1ття ориг1нальн1, 
пахуч1, рожев1 [5]. Здатысть до в1дтворення кореневими паростками I висока 
нас1ннева продуктивн1сть сприяе натурал1заци в багатьох рег1онах планети 
з пом1рним кл1матом. Цей вид використовуеться в мкькому озелененн1, але 
найбтьше значення мае при проведены рекультиваци антропогенно зм1-
нених I забруднених територ|й [6]. 

А. аШн/та е трансформером, належить до вид1в з високим ступенем 
1нваз1йност1 у вузько локальних районах. Це фанероф|т, ксеромезоф|т, гел1-
оф1т, ергаз1оф1т; ареал - гем1космипол1т; мае сх1дноаз1йське походження, 
агрюепекофт Приурочений до екотоп1в антропогенних, натвприродних. 
Адаптувався до аб1отичних I б1отичних умов антропогенно трансформова-
них екототв I подолав Е-бар'ер [8]. В1дпов1дно до Закону УкраТни «Про ка-
рантин рослин» (2006) та Перел1ку регульованих шк1дливих орган1зм1в на-
лежить до списку «Регульованих не карантинних шк1дливих орган1зм1в» [1]. 

За даними сп1вроб1тник1в «МиколаТ'взеленбуду» А. аШн/та був штроду-
кований у Миколаев! близько 1957 р. Припускаемо, що на територГТ м. Ми-
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колаева рослини мають бтьше 3 генерацш. На даний час рослини пошире-
н в натвприродних та штучних ценозах. Було досл1джено 5 р1зних б1отоп1в 
м. Миколаева, де е р1знов1ков1 рослини А. аНяята р1зного онтогенетичного 
пер1оду, щтьносп та висоти. Переважно Т'х к т ь к к т ь незначна, це дерева 
в1ком до 5 рок1в, з висотою до 3 м. Генеративн особини зустр1чаються в 
мкцях, де прац1вники комунальних служб не проводять саштары вирубу-
вання. 

В приватному сектора на см1тниках, б т я фундаменлв магазин1в та ого-
рож! зустр1чалися рослини невисок1, 1матурн1 або в1ргинтьн1 з 3-5 стовбу-
рами, рослини не встигають досягти значно'Т висоти та сформувати генера-
тивш органи. Поодинок генеративн! особини А. аШн/та досягають висоти, 
яка характерна для рослин в природнш флор| (близько 10 м). 

На розсаднику магонп падуболисто'Т «Микола'Твзеленбуду» на меж1 ущ|-
льненоТ' та розорано'Т дтянки росте генеративна особина А. аШжта висо-
тою 10 м. На цш же дтянц! ростуть прегенеративн! особини, як1 мають ви-
соту близько 5 м. В 2016 роц нами встановлено, що ювентьн рослини ф|к-
сувалися на в1дстан1 понад 100 м в1д материнськоТ особини, але лише на 
дтянках з рихлим Грунтом. На територГТ, де Грунт був ущтьненим, сходи не 
пом1чен1. К1льк1сть ювен1льних особин навколо генеративно''' особини ста-
новила 154, 1матурних - 35, а в1ргинтьних - лише 20 особин. 

У ювентьних особин в холодш зими 2012-2013, 2013-2014 рок1в, коли 
температура опускалася нижче 25°С, спостеркалося обмерзання головно-
го пагону до р1вня сн1гового покриву. В наступний вегетац|йний пер1од у 
рослин спостеркалося в1дростання групи пагон1в зам1сть одного вщмерло-
го. В перший р1к при в1дростанн1 пагони досягали висоти до 3,5 м, а росли-
ни мали вигляд високого куща. 

Насшня А. аНяята мае високу схожкть, ц| рослини е репродуктивно 
активними: одна зр1ла генеративна рослина при штродукци в Миколаев! 
формуе понад 88 тисяч плод1в. Припускаемо, що штродуцент належить до 
третьоТ категорГТ - здатн1сть давати самос1в у склад! природноТ' рослинност!. 

В результат! наших дослщжень встановлено, що рослини А. аНяята 
добре адаптован! до агрокшматичних умов м. Миколаева, проходять ва 
пер1оди онтогенезу, цв1туть I плодоносять, здатн! поширювати плоди на 
значш в1дстан1 в1д материнськоТ рослини I давати самос1в на нових терито-
р1ях, е швидкоростучими та в1дносно зимост1йкими. На тдстав! цього ми 
можемо стверджувати, що А. аШн/та е рослиною, яка несе загрозу для 
ф1тоценоз1в м. Миколаева. 
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Морфо-бюлопчш особливост та використання 
у вертикальному озеленены представнимв 
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Миколайчук В. Г., Лихач Н .О. 
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Використання однор1чних л1ан сприяе створенню вертикального зону-
вання територш. Проведен! протягом 2015-2016 рок1в досл1дження св1д-
чать, що використання представник1в роду ОиатосШ е перспективним при 
озеленены приватних обшсть в зон! Сухого Степу УкраТни, а сам! рослини е 
умовно перспективними для озеленення. Тривалкть вегетацшного перю-
ду досл1джуваних вид1в складае в1д 132 до 169 д|б. Вони мають тривалий 
перюд, для якого характеры висок! показники декоративности 

Через стр1мкий розвиток мктобудування придатна територ1я для озе-
ленення постшно зменшуеться, тому для виршення цкТ' проблеми пропо-
нуеться альтернатива звичному способу озеленення - вертикальне [1]. 
Вертикальне озеленення - модний I практичний прийом у ландшафтному 
оформлены, з його допомогою можна вир1шити багато дизайнерських за-
вдань. Р1зн1 елементи вертикального озеленення дозволяють замаскувати 
неприваблив! стши буд1вель, ефектно зонувати дтянку , створити вертика-
льн1 акценти [2]. Щоб отримати декоративний ефект в1д вертикального 
озеленення вже через 2-3 мкяц|, використовують однол1тн1 л1ани. 

Метою досл1джень було встановлення можливост! використання в 
ландшафтному буд1вництв1 малопоширених вид1в однол1тн1х л1ан квамокл1ту 
кипарисного (О. р'тпа1а), квамокл1ту з1рки-красун1 (О. 51о{еп) та квамокл1ту 
1спанський прапор (М. 1оЬа(а), а також формування декоративних особли-
востей даних культур. 
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