
 

 

 

 

 

 
(30 років створення Березнівського дендрологічного парку) 
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Рукотворний міні-рай : дайджест / КЗ «Березнівська централізована система публічно-
шкільних бібліотек», Сектор довідково-інформаційної та бібліографічної роботи. - 
Березне, 2019. – 16 с. : іл. 

Дайджест присвячений 30 річчю створення Березнівського дендрологічного 
парку. У ньому міститься  інформація про рідкісні деревні і чагарникові породи з 
багатьох куточків світу, бузки різних видів та ін.. 

Дайджест адресується  для широкого кола читачів. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Березне (до 1700 року Андріїв, перша письмова згадка - 1445 рік) - відоме своїм 

дендропарком, єдиним у Рівненській області. Розташований він на території 

Березнівського лісового коледжу.  

           Восени 1979 року з ініціативи першого 

директора Новосада М.М., під керівництвом 

викладачів Почаєвця В.М. та Островської В.А. 

розпочалися роботи з планування території, збору 

колекцій рослин, формування ландшафтних 

композицій майбутнього дендропарку на площі біля 

30 га. 

          Уже через 10 років тут було висаджено понад 

1000 деревних рослин місцевої, вітчизняної і світової 

флори. 

          Відповідно до Постанови Ради Міністрів 

Української РСР від 13 лютого 1989 року №53 «Про 

створення державних заказників республіканського 

значення, ботанічного саду та дендрологічного 

парку» дендропарк отримав статус заповідника загально-державного значення. 

          Колекційні ділянки створювались за ботаніко-географічними зонами («Ліси рівнин 

України», «Карпати», «Крим», «Кавказ», «Сибір», «Далекий Схід», «Середня Азія», 

«Американський регіон», «Японо-Китайський регіон»), а в межах зон – за 

систематичним принципом («Розарій», «Сірінгарій», «Березовий гай», «Сад жасминів», 

«Вербові»). 

 

  
 

           Крім цього виділені колекційно-експозиційні ділянки, а саме: вхідна частина, 

модульний сад, кам’янистий сад, збірні екзоти, сад витких рослин, сад садових жасминів, 



пам’ятні посадки, рослини Червоної книги, передгір’я. 

          За результатами інвентаризації, в колекційному фонді дендропарку нараховується 

понад 750 таксонів, що належать до 2 класів, 47 родин, 124 родів. 

 

  

              Перед Вашим зором постає справжня перлина Західного Полісся, яка 

створювалась протягом багатьох років не одним поколінням викладачів та студентів 

Березнівського лісового коледжу. Мандруючи лабіринтами семикілометрових доріжок, 

можна оглянути рідкісні деревні і чагарникові породи з багатьох куточків світу, 

помилуватись штучними водоймами, на берегах яких квітнуть бузки різних видів, 

завітати на «острів кохання», піднятись на оглядову гірку, і Ви побачите в усій красі 

панораму цього рукотворного дива. 

 

 

   

   

 



Модульний сад 
 
          Українська дендрофлора нам більш-менш уже відома, тому ми радимо Вам 
познайомитись з представниками інтродукованої рослинності, яка гармонійно 
поєднується з квітниками. Для цього ми завітаємо до модульного саду, де зібрані рідкісні 
для нашого краю дерева і кущі. На цій колекційній ділянці розміщені 63 види деревно-
чагарникової рослинності. Із них голонасінних порід – 25 (20 представлені життєвою 
формою дерев, 5 – кущів); покритонасінних – 38 (22 дерева і 16 кущів). 
 
Це ялиця біла, ялина сербська, тис гострокінцевий, яловець Саржента, бук лісовий 
пурпурнолистий, лапина крилоплода, слива Піссарда, півонія деревовидна, калина 
Бульденеж, жимолость капріфоль, сніжноягідник Шено, клокичка колхидська, 
кельрейтерія метельчата, кипарисовик горохоплодий, форзиція європейська та інші. 
 

  

   
 

Американський регіон 
 
         Перед Вами розкривається розмаїття дерев і кущів, які походять з Північної 
Америки. В колекційній ділянці Американського регіону росте 126 таксонів. Із них 
хвойних порід – 29, листяних – 97 (дерев - 80, кущів – 45, ліан – 1).  
         Серед цих інтродуцентів сосна Веймутова, сосна скручена широколиста, сосна 
жорстка, сосна Банкса, ялиця Фрезера, ялина червона, ялина колюча срібляста, дуб 
червоний, черемха пельсінванська, робінія клейка, аморфа каліфорнійська, птелея 
трилиста, каркас західний, бундук дводомний та інші. 
  

      
 



   

   
 

Японо-Китайський регіон 
 

В таксономічному списку колекційних ділянок цього регіону нараховується 75 видів 
деревних рослин. Із них 4 види – хвойні породи, 71 – листяні(23 – дерева, 51 – кущ, 1 – 
ліана). 

 
 

Серед них метасеквойя глінтостробоподібна, горіх айлантолистий, груша Каллерова, 
бархат Лавалів, катальпа Бунге, барбарис Франциска-Фердинандів, таволга Віча, дейція 
Форчуна, карагана Буча, гледичія китайська, жимолость Кене, жостір кулястий, 
софора японська  та інші. 

  

 
Кольквіція чудова 

 
Багрянник японський 

 
Керія японська 

 
Магнолія Кобус  

Кельретерія золотиста 

 
Бузок пекінський 



  

 
Метасеквойя 

  

 
Гінкго дволопатове  

Модрина Кемпфера 

 
Хеномелес японський 

 
Яблуня Цумі  

Туя Стендиша 

   

Кавказ 
 

          Кавказька дендрофлора представлена 62 видами деревних і чагарникових порід. Із 
них 4 види – хвойні породи, 58 – листяні (дерев – 42, кущів – 20). 

       Це сосна Сосновського, дуб 
пухнастий, дуб довгоніжковий, дуб 
Гартвіса, дуб великопиляковий, клен 
грузинський, каштан їстівний, 
ведмежий горіх, лапина вузько-крила, 
айва продовгувата, піраканта 
вузьколиста, горобина звичайна та 
інші.  

Ялиця кавказька 
 

Жимолость козолиста 

 
Клен гостролистий 

 
Мушмула німецька 

 
Платан східний  

Тис ягідний  

  



Середня Азія 
 

          В колекційних ділянках цього регіону рсте 59 видів. Із них 2 – хвойні породи, 57 – 
листяні (дерев – 18, кущів – 41). 
          Це в’яз туркенстанський, тополя Болле, клен туркестанський, береза памірська, 
береза Коржинського, барбарис видовжений, глід Русанова, маслинка вузьколиста, 
карагана деревовидна, карагана чагарникова  та інші. 
 

 

 
Тамарикс пухкий  

Жимолость татарська 
 

Біота східна 

   

 
Дуб ліванський 

 
Екзохорда Альберта 

 
 
 

 
Ялина Шренка 

 
Маслинка вузьколиста 

 
Мигдаль степовий 

  

 



Крим 
  

 
 Дуб скельний 

        Дендрофлора Криму представлена 26 видами деревних рослин. 
Серед них 4 види – хвойні породи, 22 – листяні (дерев -16, кущів – 10).  
       Це тис ягідний, тополя пірамідальна, вишня магалебська, міхурник 
східний, дерен справжній, липа кримська, слива розлога та інші. 
  

 
Кизил 

 
Ялівець козацький 

 
Скумпія звичайна 

 
Сосна кримська 

 
Сосна чорна 

 
Берека 

Сибір 
 

 
Модрина 
сибірська 

            Сибірський регіон представлений 26 видами. Із них 6 – хвойні 
породи, 20 – листяні (дерев – 16, кущів – 10).  
          Серед них ялина сибірська, ялина Максимовича, ялиця сибірська, 
липа монгольська, сібіріка алтайська, яловець сибірський, черемха 
Грея, горобиник горобинолистий, карагана чагарникова та інші. 

 
Дерен білий 

 
Секуринега 

 
Сосна кедрова 

сибірська 



 

Далекий схід 
 

         Колекція рослин цього 
регіону нараховує 52 види. Із 
них 8 видів – хвойні породи, 
44 – листяні (дерев – 26, кущів 
– 19, ліан – 7). 
       Це сосна кедрова 
корейська, ялиця сахалінська, 
ялиця цільнолиста, ялина 
аянська, модрина 
Любарського, модрина 
даурська, дуб великопиляковий, 
клен Гіннала, клен Айдзу, 
береза даурська, горіх мань-
журський, бархат амурський, 
липа амурська, леспедеця 
двоколірна, маакія амурська, 
барбарис амурський, черемха 
Маака, карагана уссурійська 
 та інші. 

 
Клен зеленокрилий 

 
Бархат амурський 

 
Ялиця сахалінська 

 
Горіх маньчжурський 

 

Березовий гай 
  

             Рід Береза нараховує понад 100 видів, 41 із них представлений в нашому 
дендропарку.  
             Серед них береза темна (Карпати),  береза Ермана або кам’яна (Далекий Схід),  
береза киргизька, береза памірська (Середня Азія), береза вишнева, береза червона 
(Північна Америка), береза Міддендорфа, Береза Гмеліна, береза Литвинова (Кавказ), 
береза в’язолиста (Японія), береза біла китайська (Китай) та інші. 

  

 
Береза Максимовича 

 
Береза жовта 

 
Береза Шмідта 



 
Береза паперова 

 
Береза Радде 

 
Береза даурська 

  
       Закінчується наша екскурсія. Пройшовши затишними алеями парку, своїми очима 
побачивши це рукотворне диво, кожен з нас неодмінно захоче знову і знову завітати в цей 
чудовий куточок природи. Пройдуть роки, а дендропарк, закладений на поліській землі, 
назавжди залишиться в історії, нагадуючи нащадкам про одвічне прагнення людини до 
прекрасного. 
      Дендропарк – одна з головних зон відпочинку жителів Березного. 

 



Працівники дендропарку 
  

  
 

Островська Вікторія Антонівна – інженер-дендролог 

 

Діжурко Євген Валерійович – майстер зеленого будівництва 

 

Козило Жанна Андріївна – майстер 

 

Лясковець Микола Станіславович – майстер 

 



Костюченко В’ячеслав Олександрович – майстер 

 

Воробей Сергій Юхимович – робітник 

 

Прокопчук Микола Степанович - майстер лісу 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Адміністрація дендропарку пропонує: 
 

екскурсії; 
обмін насінням; 

посадковий матеріал; 
роботи по озелененню. 

 
  

Дендропарк відкритий для відвідування  
щоденно 

 з 900 до 1650 
 

Екскурсії можна замовити за телефонами: 
(03653)5-60-82, 0677092293 

  
  

Щоб створити парк, потрібні роки, 
а зруйнувати – лише одна мить! 
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