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акклиматизации этой культуры здесь занимаются с 50-х годов прошлого
столетия. В 2018г. коллекция видов, сортов, гибридов магнолий официально
зарегистрирована.
Саженцы листопадных магнолий местной репродукции, как правило,
удовлетворительно переносят зиму в открытом грунте без укрытия. Лишь в
редкие суровые зимы повреждаются кончики однолетних побегов и части
цветочных почек.
При расширении внедрения в озеленение республики новых видов и
сортов магнолий актуально ориентироваться на создание монокультурных
магнолиевых садов в различных областях. В коллекциях ботанических садов
магнолии, на данный момент, являются экзотической редкостью. Однако, в
ближайшем будущем они будут играть более значимую роль в садово-парковом
строительстве, так как выделяются своими высокими декоративными
качествами – разнообразной окраской цветков, оригинальным габитусом,
экзотическими плодами.
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Насадження біля ВНЗ виступають як багатофункціональні території, які
поєднують рекреаційні, санітарно-гігієнічні, фітонцидні і мікрокліматичні
показники. Метою досліджень було здійснити аналіз таксономічного складу
дендрофлори внутрішнього двору головного корпусу Білоцерківського
національного аграрного університету.
Таксономічний склад дерево-кущових рослин вивчали з використанням
атласів та довідників (Кохно М.А., 2001. Кузнецов С.І., 2002. Трофименко Н.М.,
2003. Пархоменко Л.І., 2003.), таксономічні назви наводили за Мосякіним
(1999) та WFO (2019): World Flora Online.
Білоцерківський національний аграрний університет знаходиться в м.
Біла Церква, яке розташоване майже в центрі України, у Київській області, на
відстані 80 км від Києва, площа території міста – 6318,96 га або 63,19 км². В
межах м. Біла Церква виділяють типові функціональні зони: селітебна,
промислово-комунальна, транспортна та ландшафтно-рекреаційна, а на його
території знаходиться понад 20 об'єктів зеленої зони міста (парки, сквери, алеї,
бульвари тощо), а також Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН
України. Згідно з чинним генеральни планом м. Біла Церква територія
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внутрішнього двору за функціональним використанням віднесена до зелених
насаджень загального користування. Площа земельної ділянки внутрішнього
двору головного корпусу БНАУ складає 0,85 га.
Дендроценоз внутрішнього двору головного корпусу БНАУ формувався
тривалий період у 30–60-ті роки XX ст. Структуру дендроценозу внутрішнього
двору головного корпусу БНАУ формують види деревних рослин, частка яких
становить від 5,8 до 15 % від загальної кількості дерев: Aesculus hippocastanum
L. (15 %), Acer platanoides (9,2 %), Catalpa bignonioides Walt. (7,5 %), Populus
tremula L. (6,7 %), Juglans cinerea L. (6,7 %), Ulmus glabra Huds. (6,7 %), Tilia
platyphyllos Scop. (5,8 %).
За життєвими формами рослин дендроценоз представлений деревами
(81,7 %) та кущами (18,3 %), при цьому домінуюче місце мають дерева відділу
Magnoliophyta – 79,2 %. Серед кущів перевагу мають гарноквітучі форми (11,6
%) із 4 родів та 4 родин, які представлені видами Paeonia suffruticosa, Syringa
vulgaris, Philadelphus coronarius L., Weigela praecox (Lemoine) L. Bailey.
У складі дендроценозу внутрішнього двору головного корпусу БНАУ
зростає 120 екземплярів дерево-кущових рослин, які представлені 27 видами із
23 родів 17 родин 12 порядків 2 відділів. Домінування мають дерево-кущові
рослини відділу Magnoliophyta (97,5 %), який представлений 24 видами із 20
родів 16 родин 11 порядків: Malvales Juss, Sapindales Juss. ex Bercht. & J. Presl,
Rosales Bercht. & J. Pres, Malpighiales Juss. ex Bercht. & J. Presl, Fagales Engl.,
Fabales Bromhead, Saxifragales Bercht. & J.Presl, Ranunculales Juss. ex Bercht. &
J. Presl, Lamiales Bromhead, Cornales Link, Dipsacales Juss. ex Bercht. & J. Presl.
За кількісним показником переважають порядки: Sapindales (30,8 % екземпляри
від загальної кількості асортименту), Lamiales (13,3 %), Fagales (11,6 %),
Malvales та Rosales (по 8,3 %). Порядок Sapindales має значну перевагу (37
екземплярів) і представлений 5 видами деревних рослин Aesculus hippocastanum
L., 1753, Acer saccharum Marsh., Acer platanoides, Acer negundo L., Rhus typhina
із 3 родів 2 родин. Порядок Lamiales представлений 16 екземплярами деревокущових рослин видів Catalpa bignonioides Walt., Fraxinus excelsior L., Syringa
vulgaris із 3 родів 2 родин. Порядок Fagales представлений 14 екземплярами
деревних рослин 3 видів Juglans regia L., Juglans cinerea L., Carpinus betulus L.
із 2 родів 2 родин. Порядок Malvales представлений 10 екземплярами деревних
рослин 2 видів Tilia cordata Mill., Tilia platyphyllos Scop. із роду Tilia L. родини
Malvaceae Juss. Порядок Rosales представлений 10 екземплярами деревних
рослин 2 видів Ulmus glabra Huds., Pyrus pyraster (L.) Burgsd. із 2 родів 2 родин.
Порядки Malpighiales, Fabales, Saxifragales, Ranunculales, Cornales,
Dipsacales в садово-парковому рішенні внутрішнього двору головного корпусу
БНАУ представлені від 2 до 8 екземплярами дерево-кущових рослин: Populus
tremula L., Robinia pseudoacacia, Styphnolobium japonicum, Paeonia suffruticosa
Andr., Mahonia aquifolium, Philadelphus coronarius L., Viburnum opulus,
Sambucus nigra L., Weigela praecox (Lemoine) L. Bailey. із 9 родів 7 родин.
За видовим різноманіттям Pinophyta представлений деревними рослинами
із видів Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, Pinus sylvestris L., Picea abies із
родів Pseudotsuga Carrière, Pinus L., Picea A. Dietr. підродин Laricoideae,
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Pinoideae, Piceoideae родини Рinaceae Spreng. Ex Rudolphi порядку
Pinales Gorozh.
Існуючий асортимент дерево-кущових рослин у разі внутрішнього двору
головного корпусу БНАУ потребує введення декоративних видів хвойних
рослин: як дерев, так і чагарників. Представників покритонасінних
рекомендовано розширити за рахунок чагарникових видів.
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Старовинні садиби – це великий пласт вітчизняної культури, який з
різних обставин довгий період залишався малодослідженим. Вивчення життя і
побуту дворянських садиб минулих епох, дає можливість більш змістовно
дослідити умови формування світогляду політичної та культурної еліти XVIIIXIX ст. та перейняти найкраще з їхнього досвіду. Тому, вважаємо, що питання з
відновлення старовинних парків України, а саме їх реконструкції – є
актуальним.
За минулі два століття з часу заснування дендропарку «Олександрія»
відбулися зміни структури деревних насаджень та руйнування значної частини
декоративних паркових композицій. В великій мірі це відноситься до
ландшафтної ділянки «Сад Юпітера», що розташована в східній частині
дендропарку.
Об’єктом досліджень є структура насаджень історичної ділянки «Сад
Юпітера».
Мета досліджень: встановити сучасний склад та стан насаджень
історичної ландшафтної ділянки «Сад Юпітера» та надати рекомендації по її
реконструкції.
В роботі були використані методи комплексного аналізу (історикоаналітичний), іконографічний, натурний (фотофіксація, обміри, замальовки).
Хронологічні межі досліджень кінець ХVІІІ – початок ХХІ століття. Під час
опрацювання літературних першоджерел застосовано історико-аналітичний
метод.
«Сад Юпітера», а також «Сад, присвячений Катерині ІІ» та «Сад Г.
Потьомкіна» були складовими одного саду, що мав назву «Дружній сад».«Сад
Юпітера» спочатку це був регулярного планування, що складавсяз численних
ділянок різної геометричної форми. У середині XIX ст. сад перебудовують в
ландшафтному стилі. В західній частині знаходилася партерна композиція
Юпітер, що представляє собою круглу площину зі скульптурою в центрі, від
якої віялом розходилися прямі доріжки («промені»), об’єднані в кінці овальної
алеєю. Неширокі, променеподібні доріжки по черзі віялом з півночі на південь

