Рекомендовані рослини інтродуценти по ґрунтово-кліматичних
зонах України.
Територія України розділена на VIII ґрунтово-кліматичних зон: І –
Полісся, ІІ – Лісостеп, ІІІ – Північний і Центральний Степ, IV – Південний
Степ, V – передгірні та гірські райони Криму, VI – Південний берег Криму, VII
– передгірні та гірські райони Карпат, VIII – Закарпаття (рис. 1). У кожній з цих
зон у шкільних лісництвах варто вирощувати різні інтродуценти, найбільш
цікаві для плодівництва, лісового та садово-паркового господарства, наукових
дослідів учнів.
Полісся: сосна румелійська, ялина колюча (сорти), гіркокаштан
м’ясочервоний, гіркокаштан павіа.
Лісостеп: сосна кедрова корейська, сосна кедрова сибірська, сосна
кедрова європейська, сосна румелійська, метасеквоя розсіченошишкова, глід
Пояркової, глід перистонадрізний, азіміна, хурма віргінська, магнолія Кобус,
магнолія Лебнера, каштан посівний, гіркокаштан м’ясочервоний, гіркокаштан
павіа.
Північний і Центральний Степ: кизил (сорти), азіміна, хурма віргінська.
Південний Степ: кизил (сорти), азіміна, хурма віргінська.
Передгірні та гірські райони Карпат: псевдотстуга Мензиса, модрина
Кемпфера, сосна кедрова корейська, метасеквоя розсіченошишкова.
Закарпаття: секвоядендрон велетенський, каллоцедрус збіжистий,
метасеквоя розсіченошишкова, куннінгамія ланцетолиста, криптомерія
японська, павловнія повстиста, білі, рожеві та червоні сорти сливи
дрібнопилчастої (синонім – черемха дрібнопилчаста, вишня дрібнопилчаста,
сакура), тюльпанове дерево, магнолії (кобус, Лебнера, Суланжа, лілієквіткова,
зірчаста, оберненояйцеподібна, оголена тощо), каштан посівний.
Дерева:
псевдотстуга Мензиса – Pseudotsuga mensiesii,
модрина Кемпфера – Larix kaempferi,
сосна кедрова корейська – Pinus koraiensis,
сосна кедрова сибірська – Pinus sibirica,
сосна кедрова європейська – Pinus cembra,
сосна румелійська – Pinus peuce,
ялина колюча (сорти) – Picea pungens,
секвоядендрон велетенський – Sequoiadendron giganteum,
каллоцедрус збіжистий – Kallocedrus deccurens,
метасеквоя розсіченошишкова – Metasequoia glyptostroboides,
куннінгамія ланцетолиста – Cunninghamia lanceolata,
криптомерія японська – Kriptomeria japonica,

гіркокаштан м’ясочервоний – Aesculus carnea,
гіркокаштан павіа – Aesculus pavia,
павловнія повстиста – Pauwlovnia tomentosa,
білі, рожеві та червоні сорти сливи дрібнопилчастої (синонім – черемха
дрібнопилчаста, вишня дрібнопилчаста, сакура) – Prunus serrulata (sin. Padus
serrulata, Cerasus serrulata),
тюльпанове дерево – Liriodendron tulipifera,
магнолії – Magnolia (кобус – M. kobus, Лебнера – M. loebneri, Суланжа – M.
soulangeana, ліліє квіткова – M. liliflora, зірчаста – M. stellata, обернено
яйцеподібна – M. obovata, оголена – M. denudata тощо),
каштан посівний – Castanea sativa,
азіміна – Azimina ,
хурма віргінська – Dyospiros virdginiana.
Кущі:
Кизил (сорти) – Cornus mas,
глід Пояркової – Crataegus pojarkovii,
глід перистонадрізний – Crataegus pinnatifida.
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