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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Екологічні особливості середовища великих міст 

формуються інженерними елементами щільної, особливо, висотної забудови, 

значними площами замощених територій, техногенними емісіями атмосферних 

забруднень і на противагу їм залишками природних або штучних зелених 

островів або смуг (Зукопп и др., 1981; Кучерявий, 1981, 1991, 2001; 

Владимиров, 1986; Родичкин, 1990;). Різновекторна дія урботехногенних 

чинників деформує комфортні для людини властивості природного середовища 

шляхом підвищення температури повітря і вітряності, зменшення його 

зволоженості та кисненасиченості (Гнатів, 2014). Натомість зелені зони, 

завдяки дії фітогенних полів (Кучерявий, 2016), фізіологічним функціям 

асиміляції вуглекислого газу, хімічних елементів (Качмар, Снітинський і 

Мазурак, 2010), виділення кисню, фітонцидів, транспіраційної води у повітря, 

сорбції пилу і газів кронами протидіють негативним впливам урбанізації і 

візуально естетизують ландшафти міст (Олексійченко, Китаєв і Лесюк, 2018). 

В умовах суцільної або щільної забудови культивування ліан залишається 

єдиним способом збільшення природної біоактивної поверхні. Дикий виноград 

(Parthenocissus Planch.) фрагментарно представлений у сучасному озелененні.  

В Україні проведені дослідження біоекологічних особливостей окремих 

представників роду Parthenocissus Planch. (Вахновська, 1999, 2004; Дойко, 

2005; Багацька, 2009; Літвіненко, 2013; Маковський, 2018). Водночас, ширшому 

впровадженню в озеленення дикого винограду перешкоджає необґрунтоване 

твердження щодо негативного впливу через нібито перезволоження фасадів 

будівель і споруд (Borowski, 2014; Johnston, 2004). Проте, кліматорегуляційна, 

киснепродукційна, газопоглинна, повітряфільтрувальна і шумопоглинна 

здатність представників роду Parthenocissus Planch. в умовах великих міст 

Заходу України дотепер комплексно не досліджені. Не дивлячись на високий 

фітосанувальний і меліоративний потенціал в оздоровленні міського довкілля, 

потужну вегетативну поверхню (Borowski i in., 1996; Gatlik i in., 2007; Köhler, 

2008; Francis, 2010; Dzierżanowski еt al, 2011; Perini, 2011; Ottelé, 2011; Susorova 

at al., 2013; Pérezn at al., 2014; Щербакова, 2014; Kronvall, 2014; Hoelscher еt al., 

2015; Cuce at al., 2016; Gunawardena еt al., 2019), вкриті ліанами площі 

практики-озеленювачі в Україні не враховують при встановленні рівня 

озеленення населених місць. 

Отже, встановлення таксономічного складу, особливостей росту й 

розвитку ліан роду Parthenocissus Planch., обгрунтування підходів щодо 

широкого використання декоративних видів і культиварів з метою регулювання 

термічного та вологісного режиму в умовах урбоекогенезу, підвищення 

фітомеліоративного впливу й естетизації ландшафтів великих міст є на сьогодні 

важливою й актуальною проблемою.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, темами. Дисертаційна робота 

є складовою науково-дослідних робіт кафедри ландшафтної архітектури, 

садово-паркового господарства та урбоекології Національного лісотехнічного 

університету України в рамках держбюджетної теми № ДБ 14.02.96 
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«Підвищення фітомеліоративної ефективності рослинного покриву урбогенних 

та техногенних ландшафтів» (номер реєстрації 096U024100) та договірних тем 

ГД 08.11-36-07 і ГД 08.11-30-67. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – встановити 

фіторізноманіття роду Parthenocissus Planch., їх адаптацію і життєвість в 

урбоекосистемі Львова, обґрунтувати фітомеліоративний потенціал та 

оптимізувати використання в озелененні.  

Основними завданнями досліджень були наступні:  

–  з’ясувати таксономічний склад, видове й формове різноманіття та 

поширення ліан роду Parthenocissus Planch. у зеленій зоні Львова; 

–  виявити екологічні та морфофізіологічні особливості рослин (динаміка 
сезонного розвитку, енергія росту пагонів, синтез пігментів пластид, 

зимостійкість) у різних умовах місцеоселення; 

–  встановити закономірності формування фітоклімату рослинами дикого 

винограду, з`ясувати параметри мікроклімату піднаметового простору та їхній 

вплив на фізичний стан опорних конструкцій та стінових матеріалів;   

–  визначити вплив комплексного урбогенного градієнта середовища 

(КУГС) на пристосування ліан до урбогенних умов;  

–  оцінити фітомеліоративну ефективність ліан (пилезатримання, 

киснезбагачення повітря, пом’якшення мікроклімату) та з’ясувати 

закономірності міграції важких металів в системі «ґрунт-рослина» в умовах 

Львова;  

–  дослідити генеративні та вегетативні способи розмноження 

декоративних ліан роду Parthenocissus Planch;  

–  встановити декоративні та колористичні якості видів і культиварів ліан, 

розробити конструктивні та композиційні моделі вертикального озеленення. 

Об’єкт досліджень – декоративні види й культивари роду Parthenocissus 

Planch. в умовах урбоекосистеми м. Львова.  

Предмет досліджень – процеси росту, розвитку й адаптації декоративних 

видів і культиварів дикого винограду, вплив ліан на екологічні параметри 

урбанізованого довкілля, удосконалення способів їх композиційного 

використання та розмноження.  

Методи досліджень. Під час виконання дисертаційної роботи були 

використані наступні: візуально-рекогносцирувальні, ботанічні, фенологічні, 

біометричні, порівняльно-екологічні, ґрунтознавчі й агрохімічні, 

кліматологічні, спектрофотометричні, біофізичні, естетичного оцінювання, 

статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

Уперше: 

–  з’ясовано адаптивні можливості ліан роду Parthenocissus Planch. в 

умовах урбогенного середовища м. Львова та їх формове і видове різноманіття; 

–  установлено едафо-кліматичні параметри життєвості ліан в умовах 

впливу комплексного урбогенного градієнта середовища (ксерофітність повітря 

і ґрунту, ущільнення та олужнення ґрунтів, підвищені концентрації іонів 

важких металів в системі «ґрунт-рослина»); 
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–  встановлена фітомеліоративна ефективність ліан: пилезатримна дія 

(0,143-0,263 мг/см
2
), киснезбагачувальна здатність (1 кг листків P. tricuspidata 

′Veichii′ виділяє 2 кг О2 і поглинає 2,75 кг СО2), кліматополіпшуюча роль 

(зниження температури повітря (1,1-3,02°С), швидкості вітру (46,3-66,3%), 

рівня освітлення (54,5-84,7%), збільшення вологості повітря (0,9-2,8%). 

–  виявлено позитивний вплив вегетуючої поверхні ліан на фізичні 
параметри стін: запобігання перегріву опор (різниця температури покритих і 

непокритих ліанами ділянок становить в середньому 5,5°С) та перезволоженню 

(відносна вологість опори після опадів на 4,4-6,6% нижча, ніж на відкритих 

ділянках); 

–  впроваджено із розсадників Польщі 6 культиварів дикого винограду, 

зокрема: P. tricuspidata 'Green Spring', P. tricuspidata, 'Fenway Park', 

P. tricuspidata 'Diamond Mountains', P. q. 'Star Showers', P. q. 'Yellow Wall', 

P. q. ‘Troki’; 
Удосконалено:  
–  методику оцінки фенологічної адаптації видів і культиварів дикого 

винограду із використанням показника суми ефективних температур; 
–  техніку використання стимуляторів росту для укорінення живців. 
Отримала подальший розвиток: 
–  методика естетичної оцінки ліан із застосуванням колористичних 

діаграм.  
Практичне значення одержаних результатів. Львівському комуналь-

ному підприємству ЛКП «Зелений Львів» передані методичні рекомендації з 
розрахунку площі озеленення вертикальних споруд з використанням індексу 
листкової площі та ескізи елементів озеленення з використанням дикого 
винограду, які були застосовані для створення декоративних зелених насаджень 
у м. Львові. Матеріали досліджень використовуються в процесі викладання 
дисциплін «Урбоекологія», «Ландшафтна архітектура», «Декоративна 
дендрологія». Відповідні акти подані у додатку. 

Особистий внесок здобувачки. Дисертаційна робота є завершеною 
науковою працею, виконаною здобувачкою самостійно. Авторка особисто 
здійснила інформаційний пошук, опрацювала літературні джерела, виконала 
польові дослідження, здійснила їх опрацювання, підготувала текст дисертації та 
сформулювала висновки й практичні рекомендації. Основні результати 
дисертації висвітлено у наукових працях, виконаних у співавторстві, а також 
одноосібно. Права співавторів не порушено. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації були 
представлені на міжнародних (4) і всеукраїнських (3) наукових конференціях: 
Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції збереження, відновлення 
та збагачення фіторізноманіття ботанічних садів і дендропарків», (Біла Церква, 
23-25 травня 2016 р.), «Сучасний стан і перспективи розвитку ландшафтної 
архітектури, садово-паркового господарства, урбоекології та фітомеліорації», 
(Львів, 4-5 квітня 2019 р.), І-ша Міжнародна науково-практична конференція 
«Екологічна безпека об’єктів туристично-рекреаційного комплексу» (Львів, 5-6 
грудня 2019 р.), VІІ-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю 
(Екологія / Ecology – 2019), (Вінниця, 25-27 вересня, 2019 р.), IX Всеукраїнській 



 

 

4 

науковій конференції студентів, магістрантів і аспірантів «Екологічні проблеми 
регіонів України» (Одеса, 11-12 травня 2007 р.), Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Рубіновські читання» (Умань, 15 травня 2020 р). 

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 14 

наукових праць, з них 7, які входять до переліку фахових видань, в тому числі 

одна закордонна публікація.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 

умовних позначень, вступу, шести розділів, висновків, рекомендацій 

виробництву, списку використаних джерел (314 найменувань, в тому числі 66 

іноземних авторів). Дисертація містить 277 сторінок комп’ютерного тексту, з 

них 145 сторінок основної частини, 25 таблиць, 45 рисунків, 4 додатки.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ЛІАН В ОЗЕЛЕНЕННІ УРБАНІЗОВАНИХ 

ЕКОСИСТЕМ 
 

Зростання урбанізаційних процесів зумовлює пошук альтернативних 

рішень питання зменшення ксерофілізації міського середовища (Кучерявий, 

2019). Культивування ліан в умовах ущільненої забудови залишається чи не 

єдиним способом збільшення біологічно активної поверхні урбосистеми 

(Köhler, 1993; Borowski i Latocha, 2014; Perini, 2011; Ottelé, 2011; Janiak, 2019, 

Manso and Castro-Gomes, 2015).  

Важливу роль для фітомеліорації довкілля урбогенного середовища 

відіграють ліани роду Parthenocissus Planch. завдяки пилезатримній та 

киснезбагачувальній дії, здатності поглинати токсиканти з повітря і ґрунту, 

покращувати мікрокліматичні показники та збільшувати комфорт всередині 

приміщень будинків, покритих диким виноградом (Dzierżanowski еt al, 2011; 

Gatlik i in., 2007; Hoelscher еt al., 2015; Krzywobłocka i inn. 1998; Pérezn at al., 

2014; Susorova at al., 2013; Sheweka еt al., 2012; Valesan еt al., 2011; Wong at al., 

2010). Естетизація міського середовища та зменшення його візуального 

забруднення можливі завдяки застосуванню прийомів озеленення, зокрема із 

використанням витких рослин (Багацька, 2009; Олексійченко і ін., 2018; 

Радомська, 2019). 

В Україні проведено низку досліджень еколого-біологічних особливостей 

видів і культиварів дикого винограду в різних регіонах (Прикладовська, 1961; 

Банная, 1972; Багацька, 2009; Бацура, 1990; Вахновська, 1999, 2004; Дойко, 

2005; Літвіненко, 2013; Маковський, 2018). Проте більшість вітчизняних 

наукових робіт стосується морфо-фізіологічних особливостей, способів 

розмноження та використання ліан, вивчення фенологічних ритмів, тоді, як 

сучасні іноземні наукові праці зосереджені на екологічному значенні ліан для 

урбогенного середовища та використання їх для пом’якшення міського клімату.  

Дослідження літературних джерел щодо біоекологічних особливостей 

ліан роду Parthenocissus Planch. в урбоекологічних умовах міст дає можливість 

зробити висновок, що кліматотворча і фітомеліоративна роль представників 
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роду Parthenocissus Planch. в Україні вивчена недостатньо. Вплив ліан на 

температурний, радіаційний та вологісний режим опори в Україні до сьогодні 

не вивчався. Актуальним залишається питання збільшення біорізноманіття 

міського середовища завдяки вивченню адаптаційних процесів інтродукованих 

видів і культиварів дикого винограду. 
 

Розділ 2. ОБ’ЄКТИ, ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ 
 

Географічне середовище є визначальним фактором для формування 

біогеоценотичних комплексів. Впродовж останніх десятиліть в м. Львові 

спостерігаються прояви зміни клімату. Середньорічна температура повітря 

характеризується додатнім лінійним трендом і в період 2003-2013 рр. зросла на 

1,1ºС порівняно з кліматичною нормою. Зміни температурного режиму міста 

призвели до зміни тривалості вегетаційного періоду (збільшилась на 14 днів), 

що в поєднанні з підвищеним рівнем забруднення атмосферного повітря міста 

суттєво посилює вразливість міста до теплового стресу. 

У ході маршрутних обстежень встановлено, що в межах комплексної 

зеленої зони м. Львова найбільш поширені наступні представники дикого 

винограду: Parthenocissus quinquefolia (L.) Planch., Parthenocissus quinquefolia 

′Engelmanii′ (Koehne et Graebn.) Rehd.) та Parthenocissus tricuspidata ′Veichii′ 

(Graebn.) Rehd. Для вивчення біоекологічних особливостей дикого винограду 

об’єкти підбирали в трьох еколого-фітоценотичних поясах (ЕФП) та 

насадженнях різного функціонального призначення. Окремі дослідження 

проводились щодо 6 інтродукованих нами культиварів: Parthenocissus 

tricuspidata 'Green Spring', Parthenocissus tricuspidata, 'Fenway Park', 

Parthenocissus tricuspidata 'Diamond Mountains', Parthenocissus quinquefolia 'Star 

Showers', Parthenocissus quinquefolia 'Yellow Wall', Parthenocissus quinquefolia 

‘Troki’.  

Для спостережень було обрано 225 об’єктів зростання ліан роду 

Parthenocissus Planch. Відповідно до програми досліджень вивчали 

систематичний склад, поширення в різних ЕФП та насадженнях 

функціонального призначення (Кучерявий, 1999, 2003, 2019), використання 

представників роду дикий виноград (Parthenocissus Planch.), їх фенологічний 

розвиток (Булигін, 1976, Бібіков, 1960) та інтенсивність ростових процесів 

(Молчанов і ін., 1967). Досліджено морфологічну структуру пагонів та енергію 

росту, індекс листкової площі (LAI) дикого винограду та його вплив на 

показник озеленення (GnPR) (Ong, 2003; Borowski i Latocha, 2014) вплив 

ґрунтових умов на життєвість ліан (Лісовал, 2001; Марутяк і ін. 2011), динаміку 

біосинтезу пластидних пігментів (Шлык, 1976). Також оцінювали життєвість 

дикого винограду за допомогою електро-фізіологічних показників (Коловський, 

1980; Криницький, 1976), вивчали його зимостійкість (Соколов, 1957) та 

екологічні передумови успішності інтродукції (Лапін і ін., 1973; Кохно і ін., 

1994). Досліджували особливості формування фітоклімату піднаметового 

простору, температурний та вологісний режим стін будівель, вкритих диким 

виноградом (Borowski i in., 2014), вплив вертикального і горизонтального 
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градієнтів ліан на стан середовища (Радченко, 1966), киснепродукційну 

(Kandefer i in., 2007) та пилезатримну роль (Білявський і Бутченко, 2004). 

Вивчено вміст іонів важких металів в системі «ґрунт-рослина» атомно-

абсорбційним методом, особливості розмноження (Вахновська, 2004), 

колористику дикого винограду (Олексійченко і ін., 2016) та комплексну оцінку 

декоративності видів та культиварів роду Parthenocissus Planch. (Багацька, 

2009). Розроблено практичні рекомендації з використання дикого винограду у 

вертикальному озелененні міст. 

Результати досліджень обробляли методом математичної статистики з 

використанням стандартних пакетів програм Excel і Statistica 6.0. Моделювання 

композицій за участю дикого винограду проводилось з допомогою програми 

Realtime Landscaping Photo 5, Photoshop. 

 

Розділ 3. СИСТЕМАТИКА, ВИДОВИЙ СКЛАД ТА ПОШИРЕННЯ ЛІАН 

РОДУ Parthenocissus Planch. У ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ ЛЬВОВА 
 

В результаті проведеної нами інвентаризації встановлено, що рід 

Parthenocissus Planch. у м. Львові представлений 3 видами і 9 культиварами: P. 

quinquefolia (L.) Planch., P. q. ′Engelmanii′ (Graebn.) Rehd., P. q. ′murorum′ 

(Focke) Rehd., P. inserta (Kern.) K. Fritsch., P. tricuspidata (Sieb. et Zucc.) і P. 

tricuspidata ′Veitchii′ (Graebn.) Rehd. Культивари P. tricuspidata 'Green Spring', P. 

tricuspidata 'Fenway Park', P.tricuspidata 'Diamond Mountains', P. q. ′Star Showers′, 

P. q. 'Yellow Wall', P. q. ‘Troki’ є частиною колекційної ділянки дерев’янистих 

ліан БС НЛТУ України, яка була створена нами для вивчення їх біоекологічних 

особливостей. 
З усіх місцезростань дикого винограду найбільш поширеними є: 

P. quinquefolia (66,68%), P. q. ′Engelmanii′ (9,34%) і P. tricuspidata ′Veichii′ 
(19,12%). Решта культиварів представлені  поодиноко, що становить менше 1% 
від загальної кількості рослин (рис. 1). 

 

Рис. 1. Асортимент ліан роду Parthenocissus Planch. у м. Львові за 
результатами інвентаризації 

 

Більшість особин зростає у насадженнях спеціального призначення 
(56%), в насадженнях обмеженого користування – 32%, а в насадженнях 
загального користування лише 11 % облікованих рослин.  
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За еколого-фітоценотичними поясами (ЕФП) розподіл є наступним: 

64,6% знаходяться в IV ЕФП, 26,1% – в ІІІ ЕФП і лише 8,8% об’єктів 

знаходяться в ІІ ЕФП.  

В умовах Львова найбільш поширені представники роду Parthenocissus 

Planch. проходять повний цикл розвитку, цвітуть, плодоносять, відзначаються 

стійкістю в культурі та високою декоративністю. Проте, враховуючи широкий 

асортимент культиварів, видовий склад роду дикий виноград в міському 

озелененні є дуже обмеженим.  
 

Розділ 4. ВПЛИВ УРБОЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА РІСТ, 

РОЗВИТОК І ЖИТТЄВІСТЬ ЛІАН РОДУ Parthenocissus Planch. 
 

Для оцінки термічних потреб ліан роду Parthenocissus Planch. нами 

застосовані усереднені суми ефективних температур, необхідних для 

повноцінного проходження основних фаз росту і розвитку (табл.1). 

Таблиця 1 

Суми ефективних температур фенофаз сезонного росту та розвитку 

ліан роду Parthenocissus Planch. 

С
та
ти
ст
и
ч
н
і 

п
о
к
аз
н
и
к
и

 Найменування фенофаз 

Ріст вегет. 

бруньок 

Облиств-

лення 

пагонів 

Зміна 

кольору 

листя 

Опадання 

листя 
Цвітіння 

Достиган-

ня плодів 

Оп. 

плод 

Пб
1
 Пб

2
 Л

1
 5Л

1
 Л

3
 5Л

3
 Л

4
 5Л

4
 Ц

1
 Ц

3
 Ц

4
 3Ц

5
 5Ц

5
 ПЛ

3
 3ПЛ

3
 2ПЛ

4
 

Parthenocissus quinquefolia  

СФсет 73 99 136 263 1664 2100 2108 2197 508 684 788 879 1226 1563 1964 2130 

m ФСс ет 29,7 33,8 25,2 34,7 37,1 77,9 85,9 90,8 25,7 32,8 45,6 54,9 43,8 35,7 57,0 45,6 

ФЛсет 25,9 126,7 435,7 88,9 – – 437,8 401,0 – 

m ФЛсет 13,9 25,4 41,9 26,5 – – 9,9 29,9 – 

Parthenocissus quinquefolia 'Engelmanii'  

СФсет 85 133 154 277 1685 2139 2152 2205 584 740 850 911 1271 1618 1968 2154 

m ФСс ет 26,5 21,7 16,0 37,6 38,3 56,7 69,3 96,7 57,3 56,6 44,9 50,3 51,3 49,2 60,4 72,5 

ФЛсет 48,1 123,4 453,7 53,4 – – 421,2 349,9 – 

m ФЛсет 7,2 28,2 25,9 28,1 – – 6,5 25,5 – 

Parthenocissus tricuspiata 'Veichii'  

СФсет 89 137 163 277 1872 2148 2157 2214 703 812 967 1090 1304 1928 2117 2216 

m ФСс ет 32,4 18,7 10,7 25,3 15,1 58,8 75,6 108,0 31,8 31,8 44,9 32,4 27,5 30,9 52,9 107,3 

ФЛсет 47,5 114,2 275,7 56,9 – – 336,6 189,3 – 

m ФЛсет 16,3 24,5 63,1 33,0 – – 17,5 22,9 – 

Примітка: * Пб
1
, Пб

2
 - набухання та розпускання бруньок, Л

1
, 5Л

1
 – початок і масове 

облиствлення, Л
3
, 5Л

3
 - зміна забарвлення листя, Ц

1
, Ц

3
, Ц

4
, 3Ц

5
, 5Ц

5
 – цвітіння, ПЛ

3
, 3ПЛ

3
, 2ПЛ

4
 - 

дозрівання і опадання плодів;  

**СФсет – середня сума ефективних температур на фенодату, °С; ФЛсет – сума ефективних 

температур феноперіоду, °С; m – cередня квадратична похибка, °С. 

 

За енергією росту P. quinquefolia і P. tricuspidata ′Veichii′ належать до 

середньорослих ліан (приріст 161,1 і 171,3 см), а P. q. ′Engelmanii′ - до 

сильнорослих (244,2 см). Найбільшою енергією росту відзначається 

P. q. ′Engelmanii′, швидкість покриття опори становить 10,9 м
2
 в рік. 
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Вивчення інтенсивності ростових процесів показало, що за тривалістю 

дикий виноград належить до видів з тривалим періодом росту (158-164 дні). 

Ріст пагонів P. tricuspidata ′Veichii′ починається пізніше на 7-10 днів порівняно 

з P. quinquefolia і P. q. ′Engelmanii′ і пізніше його завершує (табл. 2).  

Дослідженнями морфологічної структури пагонів дикого винограду 

виявлено залежність індексу листкового покриття і приростів пагонів від віку 

рослини (табл. 3).  

Таблиця 2 

Середні показники росту пагонів ліан роду Parthenocissus Planch. (Львів, 

2018-2019 рр.) (M±m) 

Назва виду 
Дата початку 

росту* 

Дата 

закінчення 

росту* С
ер
ед
н
я
 

тр
и
в
ал
іс
ть
 

р
о
ст
у
 з
а 
2
 

р
о
к
и
, 
д
н
ів

 

С
ер
ед
н
ій
 

п
р
и
р
іс
т 

п
аг
о
н
ів
, 
см

 

М
іж
в
у
зл
ів
 

н
а 
п
аг
о
н
і,
 

ш
т.

 

С
ер
ед
н
я
 

д
о
в
ж
и
н
а 

м
іж
в
у
зл
ів
, 

см
 

P. quinquefolia 16.04-21.04 

18.04 

20.09-25.09 

23.09 
158±6 161,1±12,4 21,3±0,4 8,0±0,3 

P. quinquefolia 

′Engelmanii′ 
18.04-20.04 

19.04 

20.09-29.09  

25.09 
159±5 244,2±14,7 40,3±0,2 6,0±0,4 

P. tricuspidata 

′Veichii′ 
21.04-30.04 

26.04 

02.10-09.10  

06.10 
164±8 171,3±16,2 24,1±0,3 6,0±0,6 

*В чисельнику – амплітуда коливань, в знаменнику – середнє значення 

Таблиця 3 

Морфологічна структура листків та пагонів дикого винограду (М±m)  

Морфологічні показники 

Назва виду 

Parthenocissus 

tricuspidata ′Veichii′ 

Parthenocissus 

quinquefolia ′Engelmanii′  

Вік, років* 

15 60 3 30 

Середня к-сть листків на 1 м
2
 опори, шт 165±6 194±9 133±8 186±11 

Середня площа листкової пластинки, см
2
 92,1±2,0 143,0±1,8 50,6±2,2 59,2±2,6 

Середня листкова площа на 1 м
2
 (LAI), м

2
 1,5 2,8 0,7 1,1 

Середня довжина пагона, м 188,4±13,4 171,3±22,9 311,6±10,2 244,2±14,7 

Загальна довжина пагонів на 1м
2
, м 13,99±2,12 15,02±3,41 15,85±4,30 39,00±6,27 

Площа покриття опори, м
2
 132,5 52,33 21,74 97,78 

 

Для оцінки асиміляційної поверхні нами розраховано показник LAI (Leaf 

Area Index) для представників дикого винограду, який становить: 2,9 для 

P. quinquefolia, 1,3 для P. quinquefolia ′Engelmanii′ і 2,6 для P. tricuspidata ′Veitchii′. 

Цей індекс дає можливість розрахувати показник озеленення (GnPR) міської 

території.  

Фізико-хімічні властивості ґрунтів місцезростань рослин роду 

Parthenocissus Planch. безпосередньо залежать від ступеня антропогенного 

впливу та розташування в різних ЕФП. Вивчення едафо-кліматичних умов 

місцезростань дикого винограду показало, що найвищими показниками 

польової вологості та пористості характеризуються штучно сформовані ґрунти 
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в садах та палісадниках, найнижчими – в насадженнях вулиць. В міру 

ущільнення ґрунтів посадкових місць ліан зменшується кількість гумусу, азоту 

та зростає показник pH (табл. 4).  

Дослідження біосинтезу пластидних пігментів рослинами дикого 

винограду показало, що найвищою концентрацією хлорофілів характеризується 

P. quinquefolia (7,16-10,36 мг/г), а найнижчою – P. tricuspidata 'Veitchii' (5,5-6,7 

мг/г абс. сух. маси). Впродовж вегетаційного періоду більші зміни в біосинтезі 

пігментів пластид спостерігаються у P. quinquefolia та P. q. 'Engelmanii', 

порівняно з P. tricuspidata 'Veitchii' (рис. 2). Виявлено вплив експозиції на 

біосинтез пластидних пігментів. 

Таблиця 4 

Фізико-хімічні властивості грунтового покриву місцезростань ліан роду 
Parthenocissus Planch. 

Назва виду 

 
ЕФП 

Територія  

(адреса) 

об’єкта 

досліджень 

Показники 

Щільність 

ґрунту 

(об’ємна 

маса (dv), 

гсм
-3

 

Загальна 

шпарува-

тість,V, % 

рН 
Гумус, 

% 

Parthenocissus 

quinquefolia  

ІІ Етнографічний парк 1,16 51,46 7,08 2,92 

ІІ дендрарій НЛТУ України 1,19 50,21 7,18 2,85 

ІІІ вул. Кільцева, 10 1,26 48,36 7,75 2,04 

ІV вул. Зелена  1,18 50,83 7,22 2,57 

Parthenocissus 

quinquefolia 

”Engelmaniі” 

ІІ парк ім. І. Франка 0,98 56,64 6,74 5,42 

ІІІ вул. Драгоманова, 42 0,92 57,80 6,45 6,28 

ІV вул. Антоновича, 37 1,27 49,81 7,49 2,19 

Parthenocissus 

tricuspilata 

”Veichii” 

ІІ парк Цитадель 1,17 50,42 7,14 2,63 

ІІІ вул. Єфремова, 86 1,29 48,61 7,38 2,09 

ІІІ вул. Антоновича, 22 1,25 49,39 7,42 2,23 

ІV вул. Драгоманова, 46 1,30 48,82 7,18 2,18 
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Рис. 2. Динаміка вмісту пластидних пігментів ліан роду роду Parthenocissus 

Planch. упродовж вегетаційного періоду: 

1, 2 – P. quinquefolia; 3, 4 – P. q. 'Engelmannii'; 5, 6 – P. tricuspidata 'Veitchii'. 
– – хлорофіл а, – – хлорофіл b, – – каротиноїди. 
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Дослідження електрофізіологічних показників дикого винограду показали 

залежність імпедансу та поляризаційної ємності від умов зростання в різних 

ЕФП (рис. 3). 

 
Рис. 3. Едафічні умови та електрофізіологічні показники P. tricuspidata ′Veichii′,  

 

Аналіз КУГС місцезростань дикого винограду дає можливість зробити 

висновки про широку амплітуду зростання і високу стійкість представників 

дикого винограду до ксерофітних умов міського середовища (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Комплексний урбогенний градієнт середовища місцезростань дикого 

винограду (статистична достовірність даних підтверджена P < 0,05) 
 

Такі дані свідчать про стійкість ліан (видів і форм) до збільшення 

фізіологічної сухості місцяоселення, яка зростає з посиленням КУГС.  

Зимостійкість основних досліджуваних видів та культиварів дикого 

винограду в умовах Львова є високою (І-ІІ бали), але інтродуковані нами в 

ботанічний сад НЛТУ України культивари потребують більш тривалих 

спостережень. 
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Дослідження успішності інтродукційного процесу представників дикого 

винограду в умовах Львова дає можливість стверджувати про високий рівень 

адаптації P. quinquefolia і його культиварів, P. tricuspidata ′Veichii′ та P. inserta 

(табл. 5).  

Таблиця 5 

Оцінка успішності інтродукції видів роду Parthenocissus Planch. 

в умовах Львова 

№ 

п/п 
Назва виду 

За Лапіним П.І., 

Сіднєвою С.В. 

За Кохно М.А., 

Кордюк А.М., 1994 
сума балів 
життєздат-

ності 

група 
перспектив-

ності 

акліма-
тизаційне 
число 

аклімати-
зація 

1 P. quinquefolia 100 І 100 повна 

2 P. q. ′Engelmanii′ 97 І 100 повна 

3 P. q. ′ Star Showers′ 87 ІІ 97 повна 

4 P. q. ‘Troki’ 93 I 100 повна 

5 P. q. 'Yellow Wall'  92 ІІ 87 добра 

6 P. tricuspidata ′Veichii′ 87 ІІ 87 добра 

7 P. tricuspidata 'Diamond Mountains' 83 ІІ 87 добра 

8 P. tricuspidata 'Fenway Park' 81 ІІ 87 добра 

9 P. tricuspidata 'Green Spring' 83 ІІ 87 добра 

10 P. inserta 97 І 100 повна 
 

Нещодавно інтродуковані декоративні культивари також відзначаються 

високою перспективністю, проте вимагають триваліших фенологічних 

спостережень і подальших досліджень їх онтогенетичного розвитку, а також 

апробації в різних еколого-фітоценотичних поясах. 
 

Розділ 5. ФІТОМЕЛІОРАТИВНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІАН  

В УРБАНІЗОВАНОМУ ДОВКІЛЛІ ЛЬВОВА 
 

Ліани роду Parthenocissus Planch. виконують фітомеліоративну функцію. 

Зокрема виявлено зниження температури між значеннями перед поверхнею 

рослини і під листяним покривом, підвищення відносної вологості повітря, 

зниження рівня освітленості та значне сповільнення швидкості повітряних 

потоків. Середня різниця вищезгаданих показників для досліджуваних таксонів 

зображена на рисунку 5. 

 
Рис. 5. Різниця показників фітоклімату дикого винограду над поверхнею 

рослини та під листяним покривом 
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Такі дані пояснюються морфологічною будовою листкової пластинки 

досліджуваних таксонів та підтверджують покращення мікрокліматичних 

показників місцезростань ліан роду Parthenocissus Planch.  

Вивчення температурного та вологісного режиму стін будівель, котрі 

покриті листяним шаром дикого винограду, зумовлене існуванням 

необгрунтованих думок щодо негативного впливу ліан на будівлі (ймовірного 

підвищення вологості стін та негативного механічного впливу на конструктивні 

елементи). Для основних досліджуваних таксонів дикого винограду cередня 

різниця температурних показників поверхні опори на покритих і непокритих 

ліаною ділянках для всіх видів складає 3,5-5,3  С. (рис. 6).  

  
А Б 

 

Рис. 6. Різниця температурних 

показників опори на покритих 

і непокритих ліанами ділянках: 

1-10 – об’єкти спостережень; 

А – P. quinquefolia, 

Б – P. quinquefolia ′Engelmanii′, 

В – P. tricuspidata ′Veichii′ 

 
В 

 

Зниження температури поверхні стіни залежить від густоти листяного 

покриву ліани.  

Графіки різниці відносної вологості опори в сонячну погоду показують 

незначне підвищення показників на ділянках покритих ліаною. Вимірювання 

після тривалих опадів показують, що відносна вологість під листяним покривом 

є меншою порівняно з відкритими ділянками в середньому на 4,4-6,0%. 

Відносна вологість стінових матеріалів залежить від типу опори і матеріалу.  

Місцезростання дикого винограду характеризує від’ємний вертикальний 

температурний градієнт рослини (ТГр), що свідчить про позитивний вплив 

цього фактору на життєвість. Додатного значення вертикального градієнта 

рослин серед досліджуваних таксонів не виявлено. Горизонтальний 

температурний градієнт ґрунту (ТГг) є додатнім і також являється сприятливим 

для росту і розвитку дикого винограду (рис. 7, 8). 
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Рис. 7. Вертикальні температурні 

градієнти рослин (ТГр) роду 

Parthenocissus Planch. 

Рис. 8. Горизонтальні температурні 

градієнти ґрунту (ТГг) рослин роду 

Parthenocissus Planch. 
 
У вуличних насадженнях IV ЕФП чітко виражений додатній ТГг, що 

візуально проявляється в прискоренні початку і в закінченні вегетації. Такі дані 
свідчать про високу стійкість рослин до урбогенних умов міста. 

Ліани P. tricuspidata ′Veichii′ мають значний вплив на процес продукування О2 і 
зменшення СО2 міських територій. З 1 кг листя впродовж вегетаційного періоду цей 
культивар дикого винограду виділяє 2 кг молекулярного кисню і поглинає 2,75 кг 
СО2. Ефективність продукування кисню залежить від віку рослини.  

Пилезатримна здатність дикого винограду є важливою складовою 
фіторемедіації урбогенного середовища. Найбільше пилезатримна дія 
проявляється навесні, а найменше – восени, Всередині вегетаційного періоду 
максимальну кількість пилу у вуличних насадженнях затримують P. quinquefolia і 
P. quinquefolia 'Engelmanii' (0,263 і 0,221мг/см2 відповідно), котрі мають пальчасто-
складні листки, а найменшу – P. tricuspidata 'Veichii' (0,143 мг/см2) з гладкою та 
блискучою поверхнею листкової пластинки. (табл. 6).  

Таблиця 6 
Сезонна динаміка вмісту пилу на листковій пластинці ліан, мг/см

2 
(М±м) 

Назва виду ЕФП Весна Літо Осінь 

P. quinquefolia 

II 0,074±0,009 0,027±0,006 0,026±0,002 

III 0,132±0,031 0,059±0,034 0,057±0,008 

IV 0,269±0,018 0,263±0,024 0,108±0,027 

P. quinquefolia "Engelmanii" 

II 0,092±0,008 0,041±0,004 0,070±0,008 

III 0,074±0,018 0,082±0,019 0,070±0,006 

IV 0,172±0,038 0,221±0,057 0,144±0,009 

P. tricuspidata “Veichii” 

II 0,050±0,005 0,035±0,010 0,033±0,004 

III 0,067±0,014 0,063±0,015 0,044±0,007 

IV 0,176±0,120 0,143±0,007 0,083±0,004 

 
Пилезатримання в різних ЕФП є неоднаковим і збільшується від паркових 

до вуличних насаджень. 
Результати дослідження міграції важких металів в системі «ґрунт-рослина» 

показали, що їх вміст в ґрунтових зразках місцезростань дикого винограду є 
нижчим ГДК. Акумулювання Zn, Cu, Pb, Cd, Ni і As представлено на (рис. 9).  
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Рис. 9. Співвідношення вмісту важких металів в горизонті ґрунту (20 см) 

залежно від умов місцезростання дикого винограду 

 
Рис. 10. Співвідношення вмісту важких металів у листках залежно від умов 

місцезростання дикого винограду 
Накопичення фітомасою деяких елементів значно перевищує їхній вміст в 

ґрунті (рис. 10) та залежить від забрудненості місцезростань і не залежить від 
таксону. 

 

Розділ 6. РОЗМНОЖЕННЯ ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІАН РОДУ 

Parthenocissus Planch. У ФІТОМЕЛІОРАЦІЇ МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 
 

Дослідження генеративного та вегетативного розмноження декоративних 

видів роду Parthenocissus Planch. виявило, що результативнішим способом 

насіннєвого розмноження P. quinquefolia є осінній посів насіння в теплиці. 

Живцювання всіх досліджуваних таксонів дикого винограду відзначається 

високою здатністю до вкорінення (69,7-96,1%), дія стимуляторів ризогенезу 

проявляється незначно. 

Дослідження сезонної динаміки колориту ліан роду Parthenocissus Planch. 

показало, що осіннє забарвлення P. quinquefolia відзначається червоно-

пурпуровими та фіолетовими відтінками (22-24 відтінки), для P. q. 'Engelmanii' 

характерні рожево-червоні, фіолетові та жовтувато-зелені відтінки, а для 

P. tricuspidata ′Veichii′ осіння гама є дуже різноманітна — від яскраво-

червоного, пурпурового, рожевого, фіолетового до жовтого та оливкового 

кольору листя (17-18 відтінків) (рис. 11). 
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P. quinquifolia P.q. Engelmanii P. tricuspidata Veichii 

   

   
Рис. 11. Індексовані фото кольорової гами листків ліан роду Parthenocissus 

Planch. 
 

Така різноманітність забарвлення у всіх досліджуваних рослин, на нашу 
думку, пояснюється кількістю антоціанових пігментів, зумовлених 
метеофакторами осіннього періоду. 

Оцінка декоративності ліан роду Parthenocissus Planch. виявила, що шість 
представників мають високу оцінку декоративності, а чотири – достатню, що 
дає можливість широкого застосування в міському озелененні. 

Прийоми оптимального застосування ліан роду Parthenocissus Planch. у 
декоративному садівництві представлені розробленими нами моделями 
влаштування тіньових навісів, паркових споруд, декорування непривабливих 
поверхонь тощо (рис. 12).  

 

   
Рис. 12. Прийоми оптимального застосування ліан  

 
Використання дикого винограду для озеленення різного типу об’єктів 

вимагає комплексного підходу і попередньої оцінки технічного стану опори. 
Запропоновані нами моделі є естетично та екологічно доцільними для 
сучасного міста (для історичної архітектури, садово-паркових композицій), а 
також для зменшення візуального забруднення урбосистеми.  

 
ВИСНОВКИ 

 
Урбанізаційні процеси, які мають тенденцію погіршувати екоумови 

великих міст, спонукають підвищувати роль такого дезурбанізаційного засобу 
як вертикальне озеленення. У дисертаційній роботі досліджені біоекологічні 



 

 

16 

особливості дикого винограду, які зростають в різних урбоекотопах Львова. 
Обґрунтовано їхній потужний фітомеліоративний потенціал і способи 
використання декоративних форм в естетизації міського середовища. На основі 
досліджень нами зроблені такі висновки: 

1. Рід Parthenocissus Planch. у зеленій зоні Львова представлений 
наступними таксонами: Parthenocissus quinquefolia (L) Planch., Parthenocissus 
quinquefolia 'Engelmanii' (Koehne et Graebn.) Rehd. та Parthenocissus tricuspidata 
'Veitchii' (Graebn.) Rehd. У вертикальному озелененні частота трапляння 
таксонів є наступною: 66,68% – P. quinquefolia; 19,12% – P. tricuspidata ′Veichii′ 
і 9,34 % – P.q. ′Engelmanii′. Решта видів та культиварів трапляються поодиноко 
і становлять менше 1% від їх загальної кількості.  

2. Із загальної кількості ліан у найскладніших умовах місцеоселення 
(IV ЕФП) росте 64,6% особин, у дещо м’якших (ІІІ ЕФП) – 26,1% і в 
сприятливих паркових екотопах (ІІ ЕФП) – 8,8% рослин. Створена нами в 
Ботанічному саду НЛТУ України колекція з шести культиварів (P. tricuspidata 
'Green Spring', P. tricuspidata, 'Fenway Park', P. tricuspidata 'Diamond Mountains', 
P. q. 'Star Showers', P. q. 'Yellow Wall', P. q. 'Troki') є об’єктом глибшого 
вивчення та інтродукції в озеленення міста. 

3. Середня тривалість вегетаційного періоду ліан становить 183-187 діб (за 
суми ефективних температур 2027-2059°С). Особини, котрі зростають в 
центральній частині міста (ІІІ-ІV ЕФП) вступають у фазу розвитку в 
середньому на 10-14 днів раніше, порівняно з рослинами, що ростуть в 
околицях Львова. Високий ступінь адаптації в екотопах міста виявили 
P. quinquefolia і його культивари, P. tricuspidata ′Veichii′ та P. inserta (І-ІІ група 
перспективності). Вони ж демонструють хорошу енергію росту: P. quinquefolia і 
P. tricuspidata ′Veichii′ належать до середньорослих ліан (приріст 161,1 і 171,3 
см), а P. q. ′Engelmanii′ – до сильнорослих (приріст 244,2 см). 

4. Індекс листкової площі (LAI) залежить від віку рослин (молоді особини 
– LAI = 0,7-1,5; зрілі особини – LAI = 1,1-2,8). Виявлена різниця між швидкістю 
покриття опори залежно від виду та віку ліан: молоді рослини P. tricuspidata 
′Veichii′ за один рік в середньому покривають 8,8 м

2
, а P. q. ′Engelmanii′ – 10,9 

м
2 

 площі, що свідчить про перевагу останнього культивару, особливо стосовно 
озеленення нових мікрорайонів. 

5. Фізико-механічні властивості едафотопів під насадженнями ліан істотно 
погіршуються від відносно сприятливих паркових зон у напрямі до малих 

скверів та, особливо, ґрунтів вулиць за поступового ущільнення (0,98-1,30 гсм
-

3
), втрати шпаруватості (на 0,6-6,8%) та відсотка зволоженості (на 0,38-5,09%). 
Едафотопи IV і II ЕФП відрізняються меншою на 0,35-3,23% гумусованістю, на 
10,6-76,1 мг/кг меншим запасом доступного азоту, на 109,2-179,8 мг/кг 
рухомого фосфору та 24,5-92,1 мг/кг обмінного калію. Переважно нейтральна 
реакція ґрунтового розчину за рНсол зміщується у напрямі алкалізації.  

6. Виявлено диференційований вплив урбоекологічних умов та екобіотичних 
особливостей культиварів на їхній пігментний комплекс, проте критичного тиску 
на рослини міські екотопи не чинили. Електрофізіологічні показники ліан були 
найгіршими у насадженнях вулиць (ІV ЕФП), де імпеданс виявився високим (90,5-
107,4 Ом), а поляризаційна ємність, навпаки, низькою (0,24-0,31 мФ). Це 
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пояснюється збільшенням «фізіологічної сухості місцяоселення», яка зростає зі 
збільшенням комплексного урбогенного градієнта середовища. 

7. Установлено потужний кліматорегуляційний потенціал дикого 
винограду. Виявлено зниження температури повітря під листяним покривом 
ліан, порівняно з непокритою ділянкою. Різниця для P. quinquefolia становила 
3,02°С, для P. q. ′Engelmanii′ – 1,10°С, для P. tricuspidata ′Veitchii′ – 2,09°С. 
Відносна вологість повітря піднаметового простору була більшою, порівняно з 
показниками над поверхнею листяного покриву на 2,8% для P. quinquefolia, на 
0,9% для P. q. ′Engelmanii′ та на 1,6% для P. tricuspidata ′Veitchii′. Сила 
радіаційного потоку під листяним шаром знижувалася наступним чином: для 
P. quinquefolia – на 84,7%, для P. q. ′Engelmanii′ – на 54,5% і для P. tricuspidata 
′Veitchii′ – на 84,2%. Швидкість вітру під наметом P. quinquefolia нижча на 
66,3%, для P. q. ′Engelmanii′ – на 46,3% і для P. tricuspidata ′Veitchii′ – на 56,3%.  

8. Виявлено вагоме зниження температурних показників поверхонь опор: 
на покритих і непокритих ліанами ділянках вона відрізнялася на 0,7-11,6°С. 
Відносна вологість стінових матеріалів у бездощову погоду під листяним 
покриттям є в середньому на 5,4-7,7% вищою, порівняно з непокритою 
ділянкою опори. Після тривалих опадів навпаки – відносна вологість опор під 
ліаною на 4,4-6,6% нижча, ніж на відкритих ділянках. 

9. Установлено, що з 1 кг листків P. tricuspidata ′Veichii′ упродовж 
вегетаційного періоду ліана виділяє 2 кг молекулярного кисню і поглинає 2,75 
кг вуглекислого газу. Ефективність продукування кисню залежить від віку 
рослини. Найбільшу кількість пилу у вуличних насадженнях в літній період 
затримують P. quinquefolia і P. quinquefolia 'Engelmanii' (0,263 і 0,221 мг/см

2
 

відповідно), котрі мають пальчасто-складні листки, а найменшу – P. tricuspidata 
'Veichii' (0,143 мг/см

2
) з гладкою та блискучою поверхнею листкової пластинки. 

Пилезатримна функція ліан посилюється від паркових до вуличних насаджень у 
міру зростання запорошеності повітря.  

10. Дослідження накопичення важких металів (Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, As) в 
системі «ґрунт-рослина» показали, що їх вміст у ґрунтах екотопів вулиць 
(ІV ЕФП) переважно більший, ніж у парках (ІІ ЕФП). Водночас накопичення 
фітомасою ліан деяких елементів значно перевищує їхній вміст в ґрунті. До 
елементів сильного накопичення (Кбп>1) належать Cu, Ni і Cd. Cлабке 
накопичення (Кбп<1) у досліджених екотопах виявлене для Zn, Pb та As.  

11. Найефективнішим способом генеративного розмноження ліан є осіння 
сівба в теплиці (схожість насіння становить 89-94%). Живцювання зеленими і 
напівздерев’янілими пагонами декоративних культиварів забезпечує добре 
укорінювання літніми живцями – 69,7-96,1%. Застосування стимуляторів 
ризогенезу на 11,2 і 23,4% збільшує укорінення P. q. 'Engelmanii' та 
P. tricuspidata ′Veichii′. 

12. Сезонна динаміка колористики дикого винограду має широкий 
діапазон забарвлення – 6-17 відтінків в літній період і 18-24 відтінки восени. 
Зміни забарвлення рослин в різні роки спричинюють погодні умови осіннього 
періоду, які впливають на утворення антоціанів. Види та культивари дикого 
винограду відзначаються високою декоративністю (39-41 бал). 
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

1. З метою зменшення надмірного сонячного нагріву стін будинків та 
негативного впливу прямих опадів на фізичний стан опор, поглинання шуму, 
пилу, газів і важких металів, візуальної естетизації ландшафтів міст 
рекомендуємо використовувати ліани роду Parthenocissus Planch. для 
вертикального озеленення.  

2. Для декорування та фітомеліорації міського довкілля рекомендуємо 
варіанти моделей композиційних рішень та конструкцій (тіньові навіси, 
альтанки, перголи та напівперголи, арки) в місті із застосуванням 
інтродукованих нами культиварів: Parthenocissus quinquefolia 'Yellow Wall', 
Parthenocissus quinquefolia 'Troki', Parthenocissus quinquefolia 'Star Showers', 
Parthenocissus tricuspidata 'Green Spring', Parthenocissus tricuspidata 'Fenway 
Park', Parthenocissus tricuspidata 'Diamond Mountains'. 

3. Комунальним господарствам міст з метою підвищення 

фітомеліоративної ефективності зелених насаджень при своренні об’єктів 

вертикального озеленення рекомендуємо використовувати розроблену нами 

методику розрахунку показника озеленення території з використанням індексу 

листкової площі. 
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Дисертаційна робота присвячена вивченню таксономічного розмаїття 

роду Дикий виноград (Parthenocissus Planch.) у вертикальному озелененні міста 

Львова та вивчення біоекологічних особливостей його представників в умовах 

урбогенного середовища. Досліджено інтродукційно-адаптивний процес та 

біоекологічні особливості дикого винограду (сезонний ритм росту та розвитку, 

способи вегетативного та генеративного розмноження, зимостійкість). Також 

вивчено морфофізіологічні показники рослин (морфологічну структуру листків, 

інтенсивність ростових процесів, синтез та сезонну динаміку пластидних 

пігментів) та фізико-хімічні властивості ґрунтів в різних ЕФП. Проаналізовано 

стан життєвості ліан роду Parthenocissus Planch. за допомогою 

електрофізіологічних показників та міграцію іонів важких металів в системі 

«ґрунт-рослина» в умовах різного антропогенного навантаження. 

Вивчалась середовищетвірна і фітомеліоративна роль ліан (формування 

фітоклімату піднаметового простору, киснепродукційна та пилезатримна роль) 

для урбогенного середовища. Досліджено також колористику і декоративність 

дикого винограду впродовж вегетаційного періоду та розроблено моделі 

оптимального застосування дикого винограду для підвищення естетизації 

міських систем та зменшення візуального забруднення  

Ключові слова: рід Parthenocissus Planch., екологія та біологія ліан, 

комплексний урбогенний градієнт середовища, ксерофілізація, фітомеліорація, 

важкі метали, колористика, композиційні моделі. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Гоций Н. Д. Биоекологические особенности лиан рода Parthenocissus 

Planch. и их использование для фитомелиорации окружающей среды 

Львова. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельско-

хозяйственных наук по специальности 03.00.16 «Экология». – Национальный 

лесотехнический университет Украины, Львов, 2020. 

Диссертационная работа посвящена изучению таксономического 

разнообразия рода Дикий виноград (Parthenocissus Planch.) в вертикальном 

озеленении города Львова и изучению биоэкологических особенностей его 

представителей в условиях урбогенной среды. Исследован интродукционно-

адаптивный процесс и биоэкологические особенности дикого винограда 

(сезонный ритм роста и развития, способы вегетативного и генеративного 

размножения, зимостойкость). Также изучены морфофизиологические 

показатели растений (морфологическая структура листьев, интенсивность 

ростовых процессов, сезонная динамика синтеза пластидних пигментов) и 

физико-химические свойства почв в различных ЭФП. Проанализировано 

состояние жизненности лиан рода Parthenocissus Planch. с помощью 

электрофизиологических показателей и миграции ионов тяжелых металлов в 

системе «почва-растение» в условиях различной антропогенной нагрузки. 

Изучалась средообразующая и фитомелиоративная роль лиан 

(формирование фитоклимата подпологового пространства, кислородопро-

дуцирующая и пилеудерживающая роль) для урбогенной среды. 
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Исследована колористика и декоративность дикого винограда в течение 

вегетационного периода и разработаны модели оптимального применения лиан 

для повышения эстетизации городских систем и уменьшения визуального 

загрязнения. 

Ключевые слова: род Parthenocissus Planch., экология и биология лиан, 

комплексный урбогенный градиент среды, ксерофилизация, фитомелиорация, 

тяжелые металлы, колористика, композиционные модели. 

SUMMARY 
 

Hotsii N.D. Bioekological features of Parthenocissus Planch. creepers and its 

use in phytomelioration of Lviv environment – qualifying scientific work on the 

rights of the manuscript. 

Dissertation for Candidate of Agricultural Sciences Degree in Specialty 

03.00.16 – Ecology – Ukrainian National University of Forestry, Lviv, 2020. 
 

The dissertation is devoted to the study of the taxonomic diversity of the genus 

Wild Grape (Parthenocissus Planch.) in the vertical landscaping of the Lviv city and 

the study of ecological and biological features of its representatives in the conditions 

of the urban environment. 

The studies were conducted in general, limited and special purpose plantations 

(parks, yards, street plantations). The ecological-phytocenotical types of the habitat 

were chosen by II-IV EFP. In the vertical landscaping of the city of Lviv, the genus 

Parthenocissus Planch. is the most represented. The 3 types and 3 decorative forms 

were identified in total. The most common species are five-leafed wild grape 

(Parthenocissus quinquefolia (L) Planch.), Parthenocissus quinquefolia 'Engelmanii' 

(Koehne et Graebn.) Rehd. and Parthenocissus tricuspidata 'Veitchii' (Graebn.) 

Rehd.). Basic dissertation research is based on ecological and biological analysis of 

these species. At BG of NSFU of Ukraine we have created a collection site of 6 

decorative forms of wild grape: P. tricuspidata 'Green Spring', P. tricuspidata, 

'Fenway Park', P. tricuspidata 'Diamond Mountains', P. q. 'Star Showers', P. q. 

'Yellow Wall', P. q. ‘Troki’. 

Urboecological conditions determine the start of plant’s entry into a particular 

phenological phase and its duration (in the central part of the city, wild grape emerge 

from the resting state 10-14 days earlier than in the control areas). The fastest start of 

the growing and flowering periods comes in Virginia creeper (P. quinquefolia), and 

later in the Boston ivy (P. tricuspidata 'Veitchii'). Introduction of taxa of the genus 

Parthenocissus Planch. in a particular phenological phase is also determined by 

intraspecific features. The period of total flowering of P. quinquefolia and P. q. 

'Engelmanii' starts from the third decade of June until the end of July. It indicates the 

stability of both the vegetative and generative processes of plant growth and 

development, as well as the good adaptation of the studied species to their habitat. A 

specific feature of the vines of the genus Parthenocissus Planch. is intense growth of 

shoots in length. By the length of the growing period, all the studied species belong to 

the species with a long growing period (158-164 days). According to the intensity of 

growth of creepers of the genus Parthenocissus Planch. can be divided as follows: P. 
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quinquefolia and P. tricuspidata ′Veichii′ belong to middle-growing creepers with 

growth from 100 to 200 cm, and P. q. ′Engelmanii′ - to high growing, with an 

average growth more than 200 cm. 

The analysis of the introductory process by different methods showed that all the 

taxa studied belong to the 1st and 2nd group of prospects (according to Lapin P.I., 

Sidneyva S.V.) and are distinguished by high or good degree of acclimatization (by 

Kohno M.A., Kordiuk A. M.). In the study of the phytoclimate under the cover, a 

difference of microclimatic indicators was observed outside and under the vegetation. 

Decreased undercover air temperature, increased relative humidity, and a significant 

decrease in light and wind conditions. Analysis of the temperature and humidity 

regime of the supports of creepers revealed the difference in the temperature indexes 

of the surface of the support on the covered and uncovered areas. The relative 

humidity of the wall materials in dry, rainy weather under the foliage is on average 

5.4-7.7% higher compared to the uncoated area of the support. After prolonged 

precipitation, the relative humidity of the support under the creeper is on 4.37-6.6% 

lower than in open areas.  

Physicochemical properties of soil cover of growth sites of species 

Parthenocissus Planch. are directly dependent on the degree of anthropogenic 

influence. Studies of creepers localities in patios and outdoor plantations have 

revealed a negative vertical temperature gradient for plants. The horizontal 

temperature gradient of soil in IV EFP was positive, and the III EFP was close to 

zero. Physiological and biochemical processes were investigated by determining the 

content of plastid pigments of the studied species and their seasonal dynamics. P. 

quinquefolia and P. q. 'Engelmanii' is characterized by high concentration and major 

changes during the growing season of plastid pigments. In P. tricuspidata 'Veitchii' 

the chlorophyll content was slightly lower.  

P. quinquefolia has the highest dust-retention capacity, and P. tricuspidata 

'Veitchii' has the lowest. Such data are explained by the peculiarities of the structure 

of the leaf blade. The dust deposition in IV EFP is higher than the control (II EFP) for 

P. quinquefolia in 9 times, for P.q. 'Engelmanii' in 5.5 times, and for P. tricuspidata 

'Veitchii' – in 4 times. In the study accumulation of heavy metals showed that its 

content in soil samples of wild grape habitats is much lower than the MPC, and the 

accumulation of phytomass of some elements significantly exceeds the MPC and 

their content in the soil. In the study of seasonal dynamics of coloration of creepers 

observed a wide range of coloration of the studied taxa (in the summer between 16-

17 shades, and autumn – 22-24 shades). The range of autumn coloration of 

P. tricuspidata 'Veitchii' is contrasting.  

Key words: genus Parthenocissus Planch., ecology and biology of vines, 

complex urbogenic environmental gradient, xerophilization, phytomelioration, heavy 

metals, coloristics, composition models. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


