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The success of the introduction and the expediency of use in the greenery of Energodar city of five species of the genus Sedum L. was determined. It has been established that S. reflexum is the least promising species for use in landscaping of the city, therefore it is expedient to use wider such species as S. acre, S. lydium and S. hispanicum.

Sedum L. – рід рослин з родини Crassulaceae, що нараховує понад 450 видів. Природним ареалом зростання його представників є помірна зона Північної півкулі, а окремі види зустрічаються й у Південній півкулі. Справжнім інтродукційним бумом товстолистих вважається початок XIX ст. Сучасні автори відзначають, що седуми є декоративними рослинами, придатними для оформлення клумб, кам’янистих садів і альпінаріїв приватних територій та об’єктів загального користування.
Мета роботи – оцінити успішність інтродукції та доцільність використання в озелененні м. Енергодар п’яти видів роду Sedum L.
Об’єкти дослідження – представники двох груп: 1) зі сланкими стеблами (Sedum acre L., S. lydium L., S. reflexum L., S. hispanicum L.) та 2) з прямостоячими стеблами (S. spectabile Boreau.). Рослини культивувалися в умовах відкритого ґрунту. Успішність інтродукції та перспективність використання видів у зеленому будівництві міста оцінювали за методикою (Орлова,  Сорокопудова, 2011). Одержані дані опрацьовані методами математичної статистики (Лакін, 1990).
За ознакою «здатність до насіннєвого розмноження» балом 3 оцінено S. acre, S. lydium та S. hispanicum (наявність рясного насіння). У S. reflexum та S. spectabile насіння було нежиттєздатним. Усі види добре розмножувалися вегетативним шляхом.
Проведена оцінка декоративності, що включала аналіз характеристик цвітіння (кількість генеративних пагонів, діаметр квіток/суцвіть, тривалість цвітіння) та вегетативних органів (мінливість забарвлення листків, вкриття пагонів листям протягом вегетаційного періоду), а також використання в озелененні дозволила присвоїти 4-м видам по 13 балів, за винятком S. reflexum, що отримав 11 балів. Бальна оцінка за кожною ознакою декоративності у різних видів істотно варіювала.
За комплексом ознак, за умов м. Енергодар, перспективним є  S. hispanicum (12 балів), а до категорії найбільш перспективних видів можна віднести S. acre і S. lydium, що отримали по 14 балів.
З урахуванням обох блоків оцінки, S. reflexum є найменш перспективним видом для використання в ландшафтному озелененні м. Енергодар, тому доцільно при композиційному оформленні території цього населеного пункту ширше використовувати такі види, як  S. acre, S. lydium та S. hispanicum.



