
АНОТАЦІЯ 

 

Мета роботи: з’ясувати толерантність свинорию пальчастого (Сynodon 

dactylon (L.) Pers.) до умов недостатнього вологозабезпечення на ранніх 

етапах онтогенезу, як перспективного виду для практичного розв’язання 

задач з його інтродукції та оптимізації газонних покриттів в умовах 

«Міського острову тепла»  урболандшафту Києва. 

Методи дослідження: морфометричні, біохімічні методи ідентифікації 

та кількісного визначення пігментів, статистичного аналізу. 

Проаналізовано можливість використання нового перспективного виду 

газонних трав – свинорию пальчастого (Сynodon dactylon (L.) Pers.) для 

урболандшафту міста Києва. Досліджено фізіологічні особливості 

вирощування свинорию пальчастого (Сynodon dactylon (L.) Pers.) на ранніх 

етапах онтогенезу на різних типах ґрунтів за умов недостатнього 

вологозабезпечення, як перспективного виду для створення одновидової 

газонної дернини в умовах «Міського острову тепла» урболандшафту Києва. 

Виявлено, що недостатня вологозабезпеченість ґрунту (40% від його 

повної вологоємності) протягом 14 днів у фазу проростання є критичним 

чинником, що суттєво впливає на функціональний стан фотосинтетичного 

апарату, який оцінювали за вмістом пластидних пігментів та 

морфометричними  параметрами рослин.  

Оцінювання функціонального стану фотосинтетичного апарату за 

вмістом й співвідношенням пігментів у листках модельного виду за 

кількісними параметрами встановило, що характерною реакцією рослин 

свинорию пальчастого, що зростали в умовах посухи у всіх модельних 

системах є  зниження вмісту хлорофілу а. Стабільність параметру 

співвідношення хлорофілів a/b у рослин свинорию за умов зневоднення може 

характеризувати фотосинтетичну активність рослин та слугувати маркером 

скринінгу стійкості. 



Виявлено, що нестача доступної вологи для рослин свинорию 

пальчастого у фазу проростання протягом перших двох місяців онтогенезу є 

критичним фактором, що впливає на функціональний стан фотосинтетичного 

апарату, що призводить до пригнічення ростових процесів у рослин. Для 

формування дернистого покриву з високою щільністю і декоративністю 

рекомендовано дотримуватись умов оптимального вологозабезпечення (70%) 

на ранніх етапах онтогенезу свинорию пальчастого (у фазу проростання). 

Рекомендовано введення в систему озеленення міста Києва стійкого до 

феномену «Міський острів тепла» свинорию пальчастого для створення 

одновидової газонної дернини. За умов вирощування свинорию пальчастого з 

дотриманням вологоємності ґрунту на рівні 70% протягом критичних перших 

двох місяців після висіву насіння, можна досягти в подальшому гарного, 

низькорослого дернистого покриву з високою щільністю і толерантністю до 

негативних впливів навколишнього середовища та посухи. 
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