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Анотація. Проведено аналіз інтродукції Paulownia tomentosa (Thunb.) 

Steud в Україні, її розповсюдження, значення та використання…. …. 

Досліджені морфологічні ознаки виду під час адаптації в нових умовах 

місцезростання. 

Annotation.  The  analysis of the introduction of Paulownia tomentosa (Thunb.) 

Steud in Ukraine, has been carried out for its distribution, value and use… ….. The 

morphological features of the species during adaptation in new conditions of habitat 

are investigated. 
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Реаліями сьогодення для нашої країни є забезпечення енергетичної 

безпеки - це необхідна умова економічної і національної безпеки розвитку та 

існування держави.……. 

…….Інтродукція Павловнії на Україні розпочалась з 1864 року в 

Нікітському ботанічному саду. Павловнію повстисту Paulownia tomentosa 

(Thunb.) Steud та павловнію Форчуна  Paulownia fargesi  Franch. можна зустріти 

в парках, скверах, на вулицях міста Одеса  і в ботаничному саду [9]. …… 

Таблиця 1 
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https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Paulownia_tomentosa&action=edit&redlink=1


2 
 

Оцінка життєдіяльності молодих дерев Павловнії повстистої Paulownia 

tomentosa (Thunb.) Steud в умовах Барвінківського лісництва ДП 

«Малинський лісгосп АПК» 

№ 

з/п 

Візуальні показники оцінки 

інтродукції 

Роки спостереження 

2016 2017 2018 

1 Здерев’яніння пагонів 1 1 5 

2… …. … … … 

3… …. … … … 

8 Сума балів  12 17 30 

9 Група перспективності цн нп мп 

Умовні позначення : цп – цілком не перспективна, нп – не перспективна, мп – 

малоперспективна. 

Висновки. Дослідженнями, проведеними з 2016 по 2018 рік  встановлено, 

що Павловнія повстиста Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud  . ……. 

Дослідження в даному питанні необхідно продовжувати. 
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