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У статті розглянуто особливості застосування багаторічних лікарських рослин 
в оформлені квітників міста Херсон, що сприяє тенденції поширення ідей екологічності, 
сприятливого впливу на навколишнє природне середовище, а також естетичного допов-
нення об’єктів садово-паркового будівництва у міських умовах.

У процесі досліджень території Ботанічного саду при ХДУ  встановлено такий асор-
тимент лікарських рослин: лаванду вузьколисту (Lavandula angustifolia Mill.) та її сорти: 
‘Munstiad’, ‘Ellaganse sky’, ‘Alba’, ‘Hidcote Giant’, ‘Rosea’, цмин італійський (Helichrysum 
italicum Guss.), шавлію лікарську (Salvia officinalis L.), шавлію мускатну (Salvia sclarea 
L.), нагідки лікарські (Calеndula officinаlis L.), оливник рожевий (Rhodiola rosea L.), м'яту 
перцеву (Mеntha piperíta L.), м’яту польову або м’яту лугову (Mentha arvensis L.), півонію 
незвичайну (Paeonia anomala L.) тощо.

 Згідно з морфо-біологічними особливостями всі багаторічні лікарські рослини на 
території дослідження мають довгий період цвітіння, різне забарвлення квіток і листя, 
тому використовуються у створенні ландшафтних композицій.

Аналіз зеленої зони проспекту Ушакова міста Херсон показав, що встановлений асор-
тимент рослин є бур’янами та не може використовуватися в озелененні міста.

Для доповнення наявного асортименту лікарських рослин рекомендуємо такий видовий 
склад багаторічних лікарських рослин для озеленення міста Херсон та створення квітни-
ків: вербену лікарську (Verbena officinalis L), звіробій звичайний (Hypericу perloratum L.), 
фіалку триколірну (Viola tricolor L.), душицю звичайну (Origanum vulgare L.), бадан тов-
столистий (Вergеnia crassifоlia L.), котячу м'яту (Nepeta faassenii L.), купину лікарську 
(Polygonatum officinale Mill.), чебрець звичайний (Thymus vulgaris L.), ісоп лікарський 
(Hyssоpus officinаlis).

Підбір асортименту рослин здійснювали відповідно до природно-кліматичних умов 
території дослідження. Усі рекомендовані рослини високодекоративні та гарноквітучі, 
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димо- та газостійкі. Щодо світла рослини невибагливі, що дає змогу використовувати 
їх під час оформлення квітників та композицій. 

Ключові слова: багаторічні лікарські рослини, квітники, клумби, міське середовище, 
Ботанічний сад, проспект Ушакова, місто Херсон.

Dementieva O.I., Boiko T.O. The peculiarities of usage of the perennial medicinal plants in 
the design of the Kherson city flower-gardens

The article has considered the peculiarities of using perennial medicinal plants in the flower 
gardens of the city of Kherson, which contributes to the spread of ideas of environmental friendli-
ness, positive environmental impact, as well as aesthetics of landscape gardening in urban areas.

During the research on the territory of the Botanical Garden at KSU, the following assort-
ment of medicinal plants was identifed: lavender (Lavandula angustifolia Mill.) and its varieties: 
'Munstiad', 'Ellaganse sky', 'Alba', 'Hidcote Giant', 'Rosea', immortelle (Helichrysum italicum 
Guss.), sage (Salvia officinalis L.), clary (Salvia sclarea L.), calendula (Calеndula officinalis L.), 
pink olive (Rhodiola rosea L.), peppermint (Mentha piperíta L.), corn mint or wild mint (Mentha 
arvensis L.), unusual peony (Paeonia anomala L.), etc.

According to the morpho-biological features, all perennial medicinal products in the territory 
have had a long flowering period, different colors of flowers and leaves, so they are used in cre-
ating landscape compositions.

An analysis of the green area of Ushakov Avenue in Kherson has shown that the established 
range of plants were weeds and could not be used in landscaping.

To supplement the existing range of medicinal plants, we recommendthe following species 
composition of perennial medicinal plants for landscaping the city of Kherson and the creation 
of flower beds: verbena (Verbena officinalis L),   hypericum (Hyperica perloratum L.), violet 
tricolor (Viola tricolor L.), oregano (Origanum vulgare L.), bergenia (Вergеnia crassifоlia L.), 
catnip (Nepeta faassenii L), tussock (Polygonatum officinale Mill.), thyme (Thymus vulgaris L.), 
hyssop (Hyssopus officinalis).

The selection of the range of plants was carried out in accordance with the natural and cli-
matic conditions of the research area. All recommended plants have been highly ornamental 
and beautiful, smoke and gas resistant. In relation to the light the plants were unpretentious, 
could grow in the shade or in a sunny area, which allow you to use them in the design of flower-
beds and compositions.

Key words: perennial medicinal plants, flower gardens, flower beds, urban areas, Botanical 
Garden, Ushakov Avenue, city of Kherson.

Постановка проблеми. Охорона навколишнього природного середовища, 
раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки 
життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального 
розвитку України. Аналіз динаміки абсолютних та інтегрованих показників тех-
ногенного навантаження на навколишнє природне середовище свідчить про те, 
що екологічна ситуація залишається досить складною [1].

Оптимальне озеленення міста забезпечує захист від шуму, автотранспортного 
та промислового забруднення, пилу, ерозії ґрунтів, снігових заметів. Зелені наса-
дження урбанізованих систем пом'якшують мікроклімат міста, зволожують пові-
тря, створюють сприятливі умови для відпочинку на відкритому повітрі, оберіга-
ють від надмірного перегрівання ґрунт та поверхні стін будинків і тротуарів, а також 
допомагають організувати простір та надають місту індивідуальний характер [2].

Введення в культуру озеленення міста Херсон багаторічних лікарських рослин 
є актуальним та перспективним, адже за створення квітників у міських умовах 
існує тенденція поширення ідей екологічності, сприятливого впливу на навко-
лишнє природнє середовище, а також естетичного доповнення об’єктів садо-
во-паркового будівництва [3].

У Херсонській області налічується приблизно 150 видів лікарських рослин, 
з яких близько 100 видів використовуються в науковій медицині. Слід відзначити, 
що лікарські рослини мають не лише практичне значення, а й естетичне. Вони 
мають високу декоративність, невибагливі до умов зростання та будуть доповню-
вати будь-яку ландшафтну композицію [4].
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Актуальність визначеної теми підсилюється і затвердженим документом 
про цілі сталого розвитку України на період до 2030 року [5], який за вектором 
передбачає створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій 
індустріалізації та інноваціям; забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості 
й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів [5].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Селекцією та поширенням сортів 
лікарських рослин займаються переважно вітчизняні наукові установи, такі як: 
Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук, Дослідна 
станція лікарських рослин Інституту луб'яних культур та фітофармацевтичної 
сировини Національної академії аграрних наук України, Нікітський ботаніч-
ний сад – Національний науковий центр, Національний ботанічний сад імені 
М.М. Гришка Національної академії наук України. 

Доцільно відзначити вагомий внесок у дослідження застосування багато-
річних лікарських рослин в озелененні провідних науковців: О.С. Абдулоєва, 
В.А. Соломахи, Н.І. Бочкарьова, С.В. Зеленцова, В.М. Мінарченка, Є.В. Вульфа, 
Г.Л. Коптєва, М.О. Скибицької, Б.В. Заверухи, Н.В. Казаринова, С.І. Мусієнка, 
А.Ф. Гамергана, Н.В. Москова, В.Д. Работягова, В.Н. Деревянко, М.Ф. Бойка 
та інших [6–18].

Згідно з Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Хер-
соні та Херсонській області у 2015 році [16], встановлена кількість сортів лікар-
ських рослин, на які надано правову охорону, – 15. До Реєстру занесені сорти 
лікарських рослин таких ботанічних таксонів, як Althaea officinalis L., Valeriana 
officinalis L., Echinaceae purpurea L., Glaucium L., flavum Grantz, Inula helenium L., 
Silybum marianum (L.) Gaertn, Salvia officinalis L, Artemisia abrotanum L., Bidens 
tripartita L., Levisticum officinalis Koch., Leonurus quinquelobatus Gilib, Nepeta 
sibirica L. тощо [16].

Метою нашої роботи є дослідження особливостей застосування багаторічних 
лікарських рослин у квітниках міста Херсон.

Для досягнення поставленої мети передбачалися такі завдання:
 –  узагальнити наявні дані щодо використання багаторічних лікарських рос-

лин в озелененні;
 –  дослідити морфологічні та біологічні особливості лікарських рослин на те-

риторії міста Херсон, провести їх екологічну оцінку;
 –  визначити асортимент багаторічних лікарських рослин, які доцільно вико-

ристовувати в умовах міста.
Постановка завдання. Матеріалами для написання роботи стали оригінальні 

дослідження, проведені протягом 2019–2020 рр. Дослідження проводили марш-
рутним методом. Визначення видів проводили з використанням атласів, довідни-
ків та електронних ресурсів [17–21]. Латинські та українські назви рослин наве-
дені за М.А. Кохном [19]. 

Для загального оцінювання адаптації рослин використовувалася методика 
проведення експертизи сортів рослин групи декоративних, лікарських та ефіро-
олійних, лісових на придатність до поширення в Україні Українського інституту 
експертизи сортів рослин (2017) [22].

Виклад основного матеріалу. Територією дослідження було вибрано цен-
тральну частину міста Херсон – проспект Ушакова, а також Агробіостанцію – 
ботанічний сад при Херсонському Державному Університеті (далі – Ботанічний 
сад при ХДУ).
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Ботанічний сад – структурний підрозділ Херсонського державного універси-
тету, заснований у 1934 році. Загальна площа становить 12,34 га. Є науково-до-
слідницьким та культурно-просвітницьким центром, навчальною базою факуль-
тету біології, географії та екології. Тут проводиться постійна робота з інтродукції 
нових видів рослин та з вивчення біолого-екологічних особливостей в умовах 
найбільш засушливого регіону України – зони Південного Степу – на предмет 
можливого їх господарського використання [23].

Біологічне розмаїття колекційного фонду Ботанічного саду становить понад 
220 видів деревних рослин, 200 видів трав'янистих рослин, 60 видів грибів, 21 вид 
лишайників, 15 видів мохів [23].

Досліджувана територія характеризується помірно-континентальним кліматом 
із м’якою малосніжною зимою та жарким посушливим літом. Такий клімат фор-
мується під впливом загальних та місцевих кліматоутворюючих факторів, голов-
ними з яких є характер підстилаючої поверхні; показник сонячної радіації; атмос-
ферна циркуляція.

У процесі досліджень території Ботанічного саду нами було встановлено такий 
асортимент лікарських рослин: лаванду вузьколисту (Lavandula angustifolia Mill.) 
та її сорти: ‘Munstiad’, ‘Ellaganse sky’, ‘Alba’, ‘Hidcote Giant’, ‘Rosea’, цмин італій-
ський (Helichrysum italicum Guss.), шавлію лікарську (Salvia officinalis L.), шавлію 
мускатну (Salvia sclarea L.), нагідки лікарські (Calеndula officinаlis L.), оливник 
рожевий (Rhodiola rosea L.), м'яту перцеву (Mеntha piperíta L.), м’яту польову або 
м’яту лугову (Mentha arvensis L.), півонію незвичайну (Paeonia anomala L.) тощо.

Згідно з морфо-біологічними особливостями всі багаторічні лікарські рослини 
мають довгий період цвітіння, різне забарвлення квіток і листя, тому використову-
ються Ботанічним садом при ХДУ у створенні ландшафтних композицій.

У результаті досліджень зеленої зони проспекту Ушакова міста Херсон вияв-
лено такі види рослин, як: грицики звичайні (Capsеlla bursa-pastoris L.), миль-
нянка лікарська (Saponaria officinalis L.), чистотіл великий (Chelidonium majus 
L.), подорожник великий (Plantago major L.). Встановлений асортимент рослин 
є бур’янами та не може використовуватися в озелененні міста.

Також проведена еколого-біологічна оцінка лікарських рослин, що оцінюва-
лися за такими ознаками, як: декоративність, світловий режим, посухостійкість, 
перенесення міських умов, зимостійкість.

За результатами екологічної оцінки рослин Mentha arvensis, Mеntha piperita, 
Salvia sclarea мають невисокі декоративні властивості. Lavandula angustifolia, 
Paeonia anomala, Salvia officinalis, Helichrysum italicum, Rhodiola rosea мають деко-
ративність значно вищу. Вибагливі до світла: Paeonia anomala, Mentha arvensis, 
Mеntha piperita, Salvia sclarea, Calеndula officinаlis, а Lavandula angustifolia, Salvia 
officinalis, Helichrysum italicum, Rhodiola rosea є більш тіньовитривалими. Посу-
хостійкими є: Lavandula angustifolia, Salvia officinalis, Paeonia anomala, Calеndula 
officinаlis, Rhodiola rosea, Helichrysum italicum. Не димо- газостійкими є Paeonia 
anomala, Mentha arvensis, Mеntha piperita, Helichrysum italicum. Добре перено-
сять міські умови Mentha arvensis, Mеntha piperita, Lavandula agustifolia, Salvia 
officinalis, Salvia sclarea, Calеndula officinаlis, Rhodiola rosea. Незимостійкими є: 
Paeonia anomala, Helichrysum italicum, Lavandula angustifolia.

Асортимент лікарських рослин для озеленення підбирали, враховуючи їхні 
біологічні особливості та умови місцезростання, а також кольорову гаму.

Для доповнення наявного асортименту лікарських рослин рекомендуємо такий 
видовий склад, як: вербена лікарська (Verbena officinalis L.), звіробій звичайний 
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(Hypericum perloratum L.), фіалка триколірна (Viola tricolor L.), Душиця зви-
чайна (Origanum vulgare L.) та її сорти Origanum vulgare ‘Cоmpactum’, Origanum 
vulgare ‘Variegata’, бадан товстолистий (Вergеnia crassifоlia L.), котяча м'ята 
(Nepeta faassenii L.), найчастіше в садах зустрічаються лише декілька видів: 
Nepeta faassenii ‘Select Bluе’ та Nepeta faassenii ‘Walker's Low’, купина лікарська 
(Polygonatum officinale Mill.), Чебрець звичайний (Thymus vulgaris L.), Ісоп лікар-
ський (Hyssоpus officinаlis).

Створена оглядова таблиця морфологічних особливостей асортименту лікар-
ських рослин, рекомендованих для оформлення квітників міста Херсон. Таблиця 
характеризує досліджувані рослини за такими ознаками, як: період цвітіння, колір 
квітки, висота рослин, діаметр куща та колір листя (табл. 1).

Таблиця 1
Морфологічні особливості лікарських рослин,  

рекомендованих для озеленення

№ Назва рослини Період 
цвітіння

Колір 
квітки Колір листя

Висота 
рослини,

см

1 Verbena officinalis Червень – 
жовтень

Світло-
рожеві, 

фіолетові
Світло-зелені 25–100

2 Hypericу perloratum Червень – 
серпень Жовті Зелені 40–60

3 Viola tricolor Червень – 
серпень

Фіолетові, 
жовті Світло-зелені 15–40

4 Origanum vulgare 
‘Variegata’

Червень – 
серпень

Бузково-
рожеві, 
рідше 

білуваті
Світло-зелені 10–40 

5 Origanum vulgare 
‘Cоmpactum’

Липень – 
серпень Білі Рябі, білувато-

зелені 15–20

6 Вergеnia crassifоlia Травень – 
липень Рожеві, білі

Темно-зелені, 
восени 

вогненно-
червоні

20–70

7 Nepeta faassenii ‘Select 
Bluе’

Червень – 
липень

Лілові, білі, 
фіолетові Сріблято-білі 25–100

8 Nepeta faassenii 
‘Walker's Low’

Червень – 
липень

Світло-
фіолетові Яскраво-зелені 10–20

9 Polygonatum officinale Травень Білі Рябі, білувато-
зелені 15–80

10 Thymus vulgaris Липень Лілово-
рожеві, білі Буровато-зелені 2–10

11 Hyssоpus officinаlis Липень – 
серпень 

Фіолетово-
сині Світло-зелені 70–80

Також досліджено екологочну оцінку рекомендованого асортименту лікар-
ських рослин. Об’єкти оцінювалися за декоративністю, світловим режимом, посу-
хостійкістю, стійкістю до міських умов та зимостійкістю (табл. 2).
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Таблиця 2
Загальна сумарна адаптація рекомендованого асортименту  

лікарських рослин

№ Назва рослини

Оцінка

За
га

ль
на

 о
ці

нк
а 

де
ко

ра
ти

вн
ос

ті

св
іт

ло
во

го
 

ре
ж

им
у

по
су

хо
ст

ій
ко

ст
і

ди
м

о-
 і 

га
зо

ст
ій

ко
ст

і
С

ті
йк

ос
ті

 д
о 

м
іс

ьк
их

 у
м

ов

зи
м

ос
ті

йк
ос

ті

1 Verbena officinalis 3 3 3 2 3 3 17
2 Hypericу perloratum 2 3 2 2 2 2 13
3 Viola tricolor 3 2 3 3 3 3 17
4 Origanum vulgare ‘Variegata’ 3 2 1 2 3 3 14
5 Origanum vulgare ‘Cоmpactum’ 3 2 1 2 3 3 14
6 Вergеnia crassifоlia 3 2 2 3 3 3 16
7 Nepeta faassenii ‘Select Bluе’ 3 2 3 3 3 2 16
8 Nepeta faassenii ‘Walker's Low’ 3 2 3 3 3 2 16
9 Polygonatum officinale 2 1 3 3 3 3 15
10 Thymus vulgaris 3 3 3 3 2 2 16
11 Hyssоpus officinаlis 3 2 2 3 3 2 15

Згідно з дослідженнями, усі рекомендовані рослини високодекоративні та гар-
ноквітучі, димо- та газостійкі. Щодо світла рослини невибагливі, можуть зростати 
в тіні або на сонячній ділянці, що дозволяє використовувати їх під час оформлення 
квітників та композицій. Підбір асортименту рослин здійснювали відповідно до 
природно-кліматичних умов території дослідження. 

Висновки і пропозиції. Введення в культуру озеленення міста Херсон бага-
торічних лікарських рослин є актуальним та перспективним, адже за створення 
квітників у міських умовах є тенденція поширення ідей екологічності, сприятли-
вого впливу на навколишнє середовище, а також естетичного доповнення об’єктів 
садово-паркового будівництва. 

Нами було досліджено морфологічні та біологічні особливості лікарських рос-
лин на території міста Херсон, а саме на території центральної вулиці міста Хер-
сон – проспекту Ушакова – та ботанічного саду при Херсонському Державному 
Університеті (Агробіостанція при ХДУ).

У процесі досліджень території Ботанічного саду нами було встановлено такий 
асортимент лікарських рослин: лаванду вузьколисту (Lavandula angustifolia Mill.) 
та її сорти: ‘Munstiad’, ‘Ellaganse sky’, ‘Alba’, ‘Hidcote Giant’, ‘Rosea’, цмин італій-
ський (Helichrysum italicum Guss.), шавлію лікарську (Salvia officinalis L.), шавлію 
мускатну (Salvia sclarea L.), нагідки лікарські (Calеndula officinаlis L.), оливник 
рожевий (Rhodiola rosea L.), м'яту перцеву (Mеntha piperíta L.), м’яту польову або 
м’яту лугову (Mentha arvensis L.), півонію незвичайну (Paeonia anomala L.) тощо.

За результатами екологічної оцінки рослин Mentha arvensis, Mеntha piperita, 
Salvia sclarea мають невисокі декоративні властивості. Lavandula angustifolia, 
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Paeonia anomala, Salvia officinalis, Helichrysum italicum, Rhodiola rosea мають деко-
ративність значно вищу. Вибагливі до світла: Paeonia anomala, Mentha arvensis, 
Mеntha piperita, Salvia sclarea, Calеndula officinаlis, а Lavandula angustifolia, Salvia 
officinalis, Helichrysum italicum, Rhodiola rosea є більш тіньовитривалими. Посу-
хостійкими є Lavandula angustifolia, Salvia officinalis, Paeonia anomala, Calеndula 
officinаlis, Rhodiola rosea, Helichrysum italicum. Негазостійкими є Paeonia 
anomala, Mentha arvensis, Mеntha piperita, Helichrysum italicum. Задовільно пере-
носять міські умови Mentha arvensis, Mеntha piperita, Lavandula agustifolia, Salvia 
officinalis, Salvia sclarea, Calеndula officinаlis, Rhodiola rosea. Незимостійкими 
є Paeonia anomala, Helichrysum italicum, Lavandula angustifolia.

У процесі досліджень зеленої зони проспекту Ушакова міста Херсон вста-
новлено такий асортимент лікарських рослин, як: грицики звичайні (Capsеlla 
bursa-pastoris L.), мильнянка лікарська (Saponaria officinalis L.), чистотіл великий 
(Chelidonium majus L.), подорожник великий (Plantago major L.). Встановлені рос-
лини є бур’янами та не використовуються в озелененні міста.

Для доповнення наявного асортименту лікарських рослин рекомендуємо такий 
видовий склад багаторічних лікарських рослин для озеленення міста Херсон 
та створення квітників: вербену лікарську (Verbena officinalis L), звіробій звичай-
ний (Hypericу perloratum L.), фіалку триколірну (Viola tricolor L.), душицю зви-
чайну (Origanum vulgare L.), бадан товстолистий (Вergеnia crassifоlia L.), котячу 
м'яту (Nepeta faassenii L.), купину лікарську (Polygonatum officinale Mill.), чебрець 
звичайний (Thymus vulgaris L.), ісоп лікарський (Hyssоpus officinаlis).

Підбір асортименту рослин здійснювали відповідно до природно-кліматич-
них умов території дослідження. Усі рекомендовані рослини високодекоративні 
та гарноквітучі, димо- та газостійкі. Щодо світла рослини невибагливі, можуть 
зростати в тіні або на сонячній ділянці, що дозволяє використовувати їх під час 
оформлення квітників та композицій. 
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