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ПочАТкоВі еТАПи сТВорення сАдУ мАгноліЙ У нАціонАлЬномУ 
дендрологічномУ ПАркУ «соФіЇВкА» нАн УкрАЇни 

Висвітлено історію формування колекції видів роду Magnolia L. у ндП «софіївка» нАн України і її сучасний 
етап, пов’язаний із започаткуванням співпраці у сфері інтродукції магнолій трьох ботанічних установ: національного 
ботанічного саду ім. м. м. гришка нАн України, Ботанічного саду ім. акад. о. В. Фоміна київського національного 
університету ім. Т. Шевченка і національного дендрологічного парку «софіївка» нАн України.

Вступ
Види роду Magnolia — рідкісні екзотичні рослини 

з оригінальною формою крони і листків, великими 
ефектними і запашними квітками. У місцях природ-
них ареалів, особливо на сході, існують давні тра-
диції використання цих рослин у культурі. Їх здавна 
висаджували біля храмів, в імператорських та бота-
нічних садах, біля житлових будівель [9, 12]. екзо-
тична краса розкішних квіток, начебто наповнених 
внутрішнім світлом, чарує око, вражає довершеністю 
форм і забарвлення та має значний вплив на психо-
емоційний стан людини. Враження від споглядання 
квіток магнолій порівнюють із впливом на людину 
класичної музики [13]. Тому види роду Magnolia 
були і є цінним об’єктом для інтродукції, насамперед 

як декоративні рослини, хоча їм властивий і комплекс 
корисних ознак, який визначає їх використання як 
лікарських, ефіро- та фітонцидоносних рослин [12]. 
В Європі магнолії інтродукують вже впродовж більш, 
ніж трьох століть [19].

У дендропарку «софіївка» спроби вирощувати 
магнолії в оранжерейній культурі відносяться ще 
до перших років його створення (1796). Починаючи 
з вісімдесятих років минулого століття листопадні 
магнолії поступово впроваджували у паркові ком-
позиції відкритого ґрунту. В останні роки на інтро-
дукційних ділянках виростили саджанці цих рос-
лин у кількості, достатній для формування саду 
магнолій. метою нашої роботи є ретроспективне 
відтворення етапів інтродукції видів роду Magnolia 
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до дендропарку «софіївка», ознайомлення із су-
часним етапом роботи, пов’язаним зі створенням 
у дендропарку саду магнолій і визначення напрямів 
подальшої роботи.

Матеріали та методи досліджень
для ретроспективного аналізу нами опрацьовані 

видані у різні роки роботи із вказівками на наяв-
ність магнолій у дендроколекції ндП «софіївка» 
[2, 6, 16]. Проведено комплекс робіт до створення 
саду магнолій: проаналізовано монографічні видан-
ня, присвячені результатам інтродукційної роботи 
з видами магнолій у лісостепу і Поліссі України; 
на основі узагальнення інформації щодо біоеколо-
гічних властивостей різних видів роду Magnolia 
підібрано екотопи, придатні для розбивки саду [9, 
12, 14]; з врахуванням методичних рекомендацій 
щодо створення моносадів розроблено проект саду 
[3, 4, 9, 12]; восени 2009 — навесні 2010 року про-
ведено посадки рослин. назви видів подано згідно 
щорічного контрольного списку за 2009 рік [16], 
назви гібридів і сортів згідно видання «Magnolias 
and their allies» [17].

Результати досліджень і їх обговорення
місця перших культур листопадних магнолій 

в Україні — Південний берег криму, Прикарпаття і 
закарпаття [12]. інтродукцією видів роду Magnolia 
до лісостепу і Полісся України займалися кандидат 
біологічних наук, старший науковий співробітник 
республіканського ботанічного саду Ан Урср 
ніна Федорівна мінченко та кандидат біологічних 
наук, старший науковий співробітник Ботанічного 
саду ім. акад. о. В. Фоміна Тамара Петрівна кор-
шук. ними досліджено особливості цвітіння, плодо-
ношення, стійкості видів Magnolia проти неспри-
ятливих факторів зовнішнього середовища, 
розроблено ефективні в умовах інтродукції методи 
розмноження цих рослин. зібрані ними колекції 
листопадних магнолій представлені на експозицій-
них ділянках «сад магнолій» у нині національному 
ботанічному саду (нБс) ім. м. м. гришка нАн 
України (проект л. і. рубцова, за участі н. Ф. мін-
ченко, 1966 р.) [12] та у Ботанічному саду (Бс) 
ім. акад. о. В. Фоміна київського національного 
університету ім. Т. Шевченка (проект е. П. Ша-
рапової, за участі Т. П. коршук, 1976 р.) [12, 9].

Перші згадки про рослини родини магнолієві 
(Magnoliaceae Juss.) у парку «софіївка» належать 

до періоду його заснування. У той час до Умані зві-
дусіль доставляли екзотичні рослини, часто велико-
мірні. Таким чином, у «софіївці» з’явилася і Mag
nolia grandiflora L., яку вирощували в оранжереї. 
для прикраси парку у літній період оранжерейні 
рослини в діжках, зокрема і цієї магнолії «дивної 
краси і величі», виставляли вздовж долини річки 
кам’янки на Єлисейських полях і для прикраси 
партеру біля оранжерей. згадана інформація про 
використання у парку магнолій наводиться у пу-
тівнику Т. Темері (1846 р.) [18] і на довгий час 
дані про наявність цих рослин у паркових колекціях 
у відомих нам письмових джерелах зникають. лише 
у 1981 році на Єлисейських полях було висаджено 
M. kobus DC., а восени 1995 року на цій ділянці 
парку підсаджено M. kobus, M. obovata Thunb., 
M. tripetala (L.) L., M. denudata Desr., M. × sou
langeana Soul.-Bod. ці посадки видів роду Mag
nolia у парку було здійснено головним садівничим 
гарбузом В. Ф. [6]. однак не всі висаджені рос-
лини збереглися. на сьогодні на Єлисейських полях 
вздовж кам’янки на обох її берегах ростуть три 
дерева M. kobus та два кущі M. × soulangeana, які 
щорічно квітують. У 1995 році з ялти до зимового 
саду Будинку творчості вчених завезено три осо-
бини M. grandiflora. Їх вирощують у контейнерній 
культурі [2], як за часів перших власників парку — 
родини Потоцьких [18].

роботи з інтродукції до ндП «софіївка» видів 
роду Magnolia тривали і пізніше. У 1999 році з чер-
нівців отримано саджанці M. liliiflora Desr. і M. ko
bus. Під керівництвом Банка В. с., інженера відділу 
дендрології, їх висадили на дорощування на інтро-
дукційній ділянці [2] та використали в оформлені 
адміністративної зони парку. з насіння, отриманого 
з нБс ім. м. м. гришка (м. київ) та з Ботанічного 
саду чернівецького університету у 2003, 2006 і 
2007 роках на інтродукційних ділянках дендропарку 
інженером відділу репродуктивної біології рослин 
кочубеєм В. В. було вирощено саджанці магнолій 
5 видів: M. kobus, M. × loebneri Kache, M. obovata, 
M. tripetala, M. × soulangeana, M. officinalis Rehder 
& E. H. Wilson. Таким чином, навесні 2009 року 
на інтродукційних ділянках парку росли різновікові 
саджанці магнолій шести видів у кількості 50 ек-
земплярів, які потребували перенесення на постійне 
місце зростання.

В парках і ботанічних садах доцільно орієнтува-
тися на створення монокультурних насаджень роду 
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Magnolia, в яких повною мірою проявляються деко-
ративні якості різних видів і сортів цих екзотичних 
рослин [3, 4, 9, 12]. цвітіння різних видів листо-
падних магнолій в моносаду складає 60–80 днів — 
з середини квітня (M. kobus, M. stellata (Siebold 
& Zuccarini) Maxim. та ін. — до середини червня 
(M. obovata) [9, 12]. Вирощені у дендропарку «со-
фіївка» саджанці можуть створити основу моносаду, 
а тому постало питання пошуку ділянки парку, яка б 
відповідала біоекологічним властивостям магнолій і 
була придатною для їх вирощування.

У природних місцезростаннях магнолії віддають 
перевагу вологим гірським лісам [15]. Більшість ви-
дів магнолій — мезофіти і погано ростуть на ґрун-
тах, що характеризуються надмірною сухістю. міс-
це під магнолії має бути захищеним від вітрів та 
прямого сонячного світла, оскільки магнолії люблять 
розсіяне світло і легкий затінок [14]. обираючи 
ділянку для магнолій, необхідно було врахувати ці 
властивості рослин. доцільно також розмістити 
моносад біля історичної частини дендропарку «со-
фіївка», яка є основою екскурсійного маршруту і 
постійно потерпає від надмірного рекреаційного 
навантаження. Відтак одне із завдань майбутнього 
саду магнолій — сприяння збереженню історично-
го ядра парку шляхом часткового перерозподілу по-
току екскурсантів у весняно-літній періоди масового 
відвідування «софіївки».

Поставленим вимогам відповідають дві розлогі 
балки, які із заходу і північного заходу прилягають 
до центральної частини «софіївки»: грекова балка 
(квартали 4, 5) і звіринець (квартали 10, 11).

грекова балка — частина новоствореної зони 
парку з каскадом штучних ставків (нагірний, лісо-
вий, ліщиновий), яка поєднує новий вхід до парку 
з вулиці київської з історичним головним входом 
із вулиці садової. ця ділянка парку — місце зо-
середження колекцій інтродукованих до ндП «со-
фіївка» рослин. саме від вхідної зони до парку з 
вулиці київської розпочинається ботанічна екскур-
сія [7]. на схилах балки висаджено ялини, сосни, 
туї і ялівці, на їх фоні — колекцію різних видів та 
форм ліщини і граба. Восени 2007 року розпочаті 
роботи по створенню саду бузку. В пониззі бал-
ки серед оголених гранітних брил, які формують 
фрагментарний гірський ландшафт на північному 
схилі, в кам’яній улоговині у 2002 році завершено 
будівництво ліщинового озера. насадження на схи-
лах кам’яної гряди дають можливість екскурсантам 

ознайомитися з різноманітними листяними кущами: 
видами, формами і сортами бузини, бузку, верби, 
жимолості, стефанандри, таволги, форзиції, хе-
номелесу, ліщин та інших рослин. Тут же зібрана 
колекція трав’янистих ґрунтопокривних рослин, 
які цвітуть у різні пори року, створюючи ділянку 
безперервного цвітіння: різні види айстри, арніки, 
цибулі, полину, деревію, рябчиків, підсніжників, 
орликів, півників, м’яти, флоксів, ковили, очитків, 
фіалок, звіробою, ехінацеї та багатьох інших [8].

ще одна ділянка, придатна для росту представ-
ників роду Magnolia, — балка звіринець — велика 
за площею частина парку, що не входить до екскур-
сійної схеми парку. Балка звіринець розміщується 
з північного заходу від центральної частини парку і 
прилягає до повороту нижньої алеї між гвинтовою 
гіркою і терасою муз. назва цієї частини парку 
пов’язана зі створенням в «софіївці» на початку 
ХіХ століття звіринцю. У 1842 році тут встанов-
лено огорожу для утримання тварин, збудовано хлів 
завдовжки близько 20 м і завширшки 5 м, а також 
землянку для караульних. з архівних документів 
відомо, що ще у 1854 році у звіринці були кози 
[6]. В 60-х роках ХіХ століття на схилах звіринцю 
була закладена чимала ділянка сосни кримської. 
однак вже до кінця ХіХ століття сосняк почав 
розпадатись і до 1948 року від нього залишилось 
не більше сотні старих дерев, дифузно вкраплених 
в насадження [10, 11], яке нині складається пере-
важно з граба, дуба, ясеня, в’яза, зрідка липи та 
сосни звичайної. У нижній частині балки посаджена 
група кавказьких і бальзамічних ялиць. По центру 
балки росте ровесниця парку — 200-річна сосна 
веймутова, а також різні види кипарисовика, тису, 
клокичка периста, бузок угорський, садовий жас-
мин непахучий, бузина чорна, ліщина звичайна, 
верба біла, ясен звичайний, черемха звичайна, липа 
серцелиста тощо. Тут у 1962 році було відновлене 
джерело, яке за добу давало більше 50 кубічних 
метрів води [10].

В межах балок, що мають значну площу, було 
підібрано екотопи (у лісовій балці площею 0,45 га, 
в звіринці — 0,6 га), які відповідають біоекологіч-
ним вимогам різних видів роду Magnolia: пологі пів-
нічно-східні схили із суглинистими вологими ґрун-
тами, поруч зі струмками, що витікають із лісового 
озера у грековій балці, та з джерела, оформленого 
у вигляді криниці — у балці звіринець. В обох міс-
цях розпочали і продовжимо висаджувати магнолії 
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в «кишенях» існуючих деревостанів, оскільки вони 
є захистом від вітрів, особливо холодних зимових. 
оточення деревостанів забезпечить і легкий при-
тінок у другій половині дня влітку. В одній і другій 
балці магнолії висаджуються на фоні хвойних порід, 
які відтіняють їх впродовж всього року, особливо 
в період цвітіння, і забезпечують декоративність 
ділянки взимку.

до співпраці зі створення саду магнолій у ндП 
«софіївка» нАн України були запрошені курато-
ри унікальних для України колекцій листопадних 
магнолій — кандидат біологічних наук, старший 
науковий співробітник Ботанічного саду ім. акад. 
о. В. Фоміна київського національного університе-
ту імені Т. Шевченка, автор монографічних видань 
про магнолії [9, 14] Палагеча роман миколайович 
та кандидат біологічних наук, провідний науковий 
співробітник національного ботанічного саду імені 
м. м. гришка Трофименко надія михайлівна.

обидві названі вище ботанічні установи міста ки-
єва на сьогодні — провідні центри інтродукції роду 
Magnolia в Україні: у Бс ім. о. В. Фоміна зібрано 
колекцію магнолій, що нараховує 60 видів, гібридів 
та форм [9], у нБс ім. м. м. гришка — 11 видів 
і 14 гібридів та форм [1]. названі колекції мають 
значну наукову цінність і є об’єктами поглибленого 
вивчення механізмів адаптації видів роду Magnolia 
до кліматичних умов Полісся України [9, 12, 14]. 
Пристосовані до нових кліматичних умов росту осо-
бини роду Magnolia — цінний матеріал для роз-
множення і подальшого поширення цієї культури 
в Україні, а також добору серед насіннєвого потом-
ства місцевої репродукції екземплярів з відмітними 
ознаками для селекційної роботи. У дендропарку 
«софіївка» робота з формування і створення саду 
магнолій, що передбачає проведення комплексних 
інтродукційних досліджень біоекологічних осо-
бливостей цієї групи рослин в кліматичних умовах 
центрального лісостепу тільки розпочинається. 
об’єднання зусиль трьох ботанічних установ для 
розробки єдиної теми дозволить швидко створити 
інтродукційні популяції магнолій південніше києва, 
в нових екологічних умовах і отримати результати з 
біології та екології видів роду, що ростуть в умовах 
як київського Полісся, так і в лісостепу України. 
створення осередків культури магнолій в різних 
кліматичних умовах буде сприяти формуванню ви-
хідного матеріалу для селекції магнолій.

Тому навесні 2009 року між національним ден-
дрологічним парком «софіївка» нАн України, 
національним ботанічним садом ім. м. м. гриш-
ка нАн України та Ботанічним садом ім. акад. 
о. В. Фоміна було укладено договір про співпра-
цю у сфері інтродукції, акліматизації та селекції 
магнолій, згідно якого у дендропарку «софіївка» 
у 2009 та навесні 2010 року здійснено такі роботи:

 – визначено місця для створення саду магнолій 
у ндП «софіївка» в грековій балці та у балці звіри-
нець, на яких проведено комплекс робіт з підготовки 
площ під посадку (вирубка сухостійних і малоцін-
них рослин, очищення території від пнів, порослі та 
бур’янів, підготовка садивних ям);

 – у грековій балці та балці звіринець висаджено 
70 саджанців M. denudata, M. kobus, M. liliiflo
ra, M. × loebneri, M. obovata, M. × soulangeana, 
M. × kewensis Pearce., M. officinalis, M. tripetala. 
садивний матеріал магнолій вирощено в дендропар-
ку «софіївка» і передано з Бс ім. акад. о. В. Фо-
міна та нБс ім. м. м. гришка;

 – відпрацьовується технологія насіннєвого розмно-
ження рослин роду Magnolia. отримані дворіч-
ні сіянці M. obovata, однорічні сіянці M. obovata, 
M. × soulangeana ‘Lennei’. Посіяно 13 зразків на-
сіння різних видів магнолій, отриманих з нБс 
ім. м. м. гришка, Бс ім. акад. о. В. Фоміна і на-
сіння M. kobus власної репродукції;

 – колекцію рослин роду Magnolia ндП «софіїв-
ка» поповнено трьома таксонами: M. denudata, 
M. × kewensis і M. kobus var. borea lis, саджанці 
яких отримано із Бс ім. акад. о. В. Фо міна. нині 
колекція роду нараховує десять видів (M. denudata, 
M. grandiflora, M. kobus, M. liliiflora, M. obovata, 
M. officinalis, M. tri pe tala), три з яких гібридні 
(M. × kewensis, M. × loebneri, M. × soulangeana) і 
один різновид — M. kobus var. borealis;

 – узгоджується програма і методика спостережень 
за ростом і розвитком представників видів магно-
лій, що ростуть у різних місцях інтродукції з метою 
встановлення загальних закономірностей їхньої 
адаптації до нових умов.

Висновки
результатом тривалої інтродукційної роботи з 

видами роду Magnolia у ндП «софіївка», роз-
початої ще в роки заснування парку, продовженої 
такими співробітниками парку, як гарбуз В. Ф., 
Банк В. с., кочубей В. В., — стало формуван-
ня саду магнолій. Пошук місця для саду і його 
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планування здійснені співробітниками ндП «со-
фіївка» (косенко і. с., музика г. і., Пономарен-
ко В. о.) і Бс ім. о. В. Фоміна (Палагеча р. м.). 
розпочаті восени 2009 року посадки в саду здій-
снюються в рамках договору про співпрацю у сфері 
інтродукції, акліматизації та селекції магнолій са-
джанцями, вирощеними у дендропарку «софіїв-
ка» і залученими з Бс ім. о. В. Фоміна та нБс 
ім. м. м. гришка.

новостворюваний сад магнолій має бути 
багатофункціональним:

 – новий екскурсійний об’єкт, що разом з іншими 
об’єктами парку сприяє задоволенню естетичних 
і пізнавальних потреб людини, а також зменшить 
рекреаційне навантаження на історичну частину 
парку;

 – база для досліджень адаптивної здатності рослин 
в умовах інтродукції;

 – сукупність маточних рослин для збору насіння і 
заготівлі живців;

 – об’єкт, що має просвітницьке значення і сприяти-
ме ознайомленню шкільної і студентської молоді 
(у місті Умань є національний педагогічний уні-
верситет та національний університет садівництва 
з діючими кафедрами ботаніки, а також низка се-
редніх навчальних закладів) з такими екзотами як 
магнолії — реліктовими, прадавніми квітковими 
рослинами.
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нАчАлЬнЫе ЭТАПЫ создАния 
сАдА мАгнолиЙ В нАционАлЬ-

ном дендрологическом ПАрке 
«соФиеВкА» 

косенко и. с. 1, Палагеча р. н. 2, Трофименко н. м. 3, 
музыка г. и. 1, Пономаренко В. А. 1, кочубей В. В. 1 

 1 национальный дендрологический парк «софиевка» нАн 
Украины 
 2 Ботанический сад им. акад. А. В. Фомина киевского на-
ционального университета им. Т. Шевченко 
 3 национальный ботанический сад им. н. н. гришко нАн 
Украины 

освещены история формирования коллекции видов рода 
Magnolia L. в ндП «софиевка» и современный этап ра-
боты с коллекцией, связанный с началом сотрудничества 
в сфере интродукции магнолий трех ботанических учрежде-
ний: национального ботанического сада им. н. н. гришко, 
Ботанического сада им. акад. А. В. Фомина киевского на-
ционального университета им. Т. Шевченко и нацинального 
дендролоческого парка «софиевка» нАнУ.

MAGNOLIA GARDEN IN THE NATIONAL 
DENDROLOGICAL PARK “SOFIYIVKA” 

AND THE INITIAL STAGES OF ITS 
CREATION 

Kosenko I. S. 1, Palagecha R. M. 2, Trophymenko N. M. 3, 
Muzyka G. I. 1, Ponomarenko V. O. 1, Kochubey V. V. 1 

 1 National dendrological park “Sofiyivka” of NAS of Ukraine 
 2 Botanical garden by Acad. O. V. Phomin Kiev National 
University by T. Shevchenko 
 3 National botanical garden by M. M. Hryshko of NAS of 
Ukraine 

The history of the species of genus Magnolia L. collection 
forming in the National dendrological park “Sofiyivka” and the 
contemporary stage of working with the collection connected to 
the beginning of collaboration in the sphere of magnolia introduc-
tion of three botanical institutions: National botanical garden by 
M. M. Hryshko, botanical garden by Acad. O. V. Phomin of Kiev 
National University by T. Shevchenko and National dendrological 
park “Sofiyivka” of NAS of Ukraine are given in the article.
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рум’янков Ю. о.
національний дендрологічний парк «софіївка» нАн України 

сТУПінЬ ПоШкодЖення омелоЮ (VISCUM ALBUM L.) ВидіВ родУ 
CELTIS L. У нАсАдЖенняХ нАціонАлЬного дендрологічного 

ПАркУ «соФіЇВкА» нАн УкрАЇни 

Проведено дослідження ступеню ураження омелою білою видів роду Celtis L. в національному дендропарку 
«софіївка». з’ясовано причини ураження цим напівпаразитом дерев каркасу.

Вступ
останнім часом в Україні все помітнішими ста-

ють темпи поширення омели білої та масштаби 
ураження цим напівпаразитом зелених насаджень, 
полезахисних смуг та вікових дерев в садах, пар-
ках і скверах міст. омела біла, яка оселяється 
на гілках багатьох видів рослин, виділяється серед 

рослин-напівпаразитів агресивнішою дією. заселення 
омелою спричиняє зниження енергії росту дерев та їх 
довговічності, втрату декоративності та врожайності, 
а в кінцевому результаті призводить до суховерхості 
та поступового відмирання всього дерева [4]. омела 
біла як рослина-напівпаразит з широкою вибірковою 
здатністю паразитує на тополях, липах, кленах, акації 


