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БОТАНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
КРОПИВИ ДВОДОМНОЇ (Urtica dioica L.) 
 
Резюме: Наведена ботанічна характеристика кропиви дводомної (Urtica 
dioica L.), найбільш поширеного на території України виду родини кропивових 
(Urticaceae). Охарактеризовано біологічні особливості та етапи розвитку даного 
виду впродовж веґетаційного періоду. Проаналізовано вимоги рослини до умов 
росту і розвитку. 
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Родина кропивові (Urticaceae) складається з 45 родів і 850 видів. Кропива 
дводомна (Urtica dioica L.) – найбільш поширений вид із цієї родини. Вона 
росте на всій території України, в європейській частині Росії, на Кавказі, в 
Сибіру, рідше в східному Сибіру, Середній Азії, на сході, а також у західній 
Європі, північній і Південній Америці, Австралії [8]. 

Згадки про кропиву зустрічаються у багатьох римських авторів. Родова 
назва «Urtica» – стародавня латинська назва кропиви, утворена від слова urere – 
«палити», що характеризує здатність рослини викликати печіння шкіри після 
контакту з нею. Поскільки у кропиви дводомної чоловічі й жіночі суцвіття 
знаходяться на різних екземплярах, – звідси видове означення dioica [6, 7]. 

Крім офіційної відомо також чимало російських і українських народних 
назв цієї рослини: крапива двудомная, джидуха, жала, жаливуха, жаруха, 
жигавка, жигалка, коприва, крапива, крапива жалива, крапива жалюча, кропива, 
кропива велика, кропива жалюча, жалива, жалива велика, кропива жеруча, 
кропива мертва, кропива пекуча, стрекаша, стрекучка, стрекавка,  
кострыка [5, 7].  

Кропива дводомна – багаторічна трав’яниста, вкрита жалючими 
волосками рослина [4]. 

Стебло пряме, порожнисте, тупочотиригранне, 50–150 см заввишки, з 
чітко вираженими ґранями (дещо пониклими в дорослому стані). Забарвлення 
стебла від зеленого до антоціанового, при дозріванні – коричневе. Опушення 
стебла слабке, але жалючі волоски на ньому розташовані досить густо  
(20–25 шт/см) [1, 8]. 

Листки супротивні, черешкові, серцевидно-яйцевидні, яйцевидно-
ланцетні або ланцетні – на верхівці стебла, 7–14 см завдовжки, 2–4 см 
завширшки, загострені, зубчасто-пилчасті, з загнутими до верхівки великими 
зубцями, забарвлення зелене і темно-зелене, нижня сторона листової пластинки 
світліша [3, 4, 6]. 
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Листки з обох боків густо вкриті жалючими волосками, що утворюються 
з оксиду кремнію. Вони представляють собою одну витягнуту клітку, 
конусоподібної форми, з голівкою на верхівці. Стінки клітини містять 
кремнезем, тендітні – при дотику верхівка відламується. Нижня потовщена 
частина клітини – м’яка, стискається і виділяє сік, що містить мурашину 
кислоту, гістамін та ацетилхолін, які, потрапляючи на рану, викликають 
подразнення. Поряд із жалючими для кропиви дводомної характерна наявність і 
простих волосків. Якщо кропиву зрізати й дати підв’янути, волоски втрачають 
свій тургор і жалючі властивості зникають [3, 4, 8]. 

Кореневища тонкі, повзучі, чотиригранні, розташовані поблизу поверхні 
ґрунту й виходять кінцями на поверхню, даючи початок новим паросткам. У 
молодому віці  мають жовте забарвлення, а з часом набувають коричневого. 
Міжвузля зближені, нові пагони можуть розвиватися з кожного вузла. На метр 
довжини кореневища припадає 25–30 вузлів. Окрім головного кореня, що йде 
від основного стебла, бічні корені утворюються від кожного вузла кореневища. 
В цілому коренева система багаторічної кропиви на пухкому і родючому ґрунті 
досить потужна й охоплює значну площу [3]. 

Рослини дводомні, іноді зустрічаються й однодомні, однак із 
роздільностатевими квітками. Запилюється кропива за допомогою вітру. Квітки 
зібрані в суцвіття у вигляді парної колосоподібної волоті, густо усіяної 
клубочками квіток. Суцвіття розташовані в пазухах листків верхньої половини 
рослини. 

Жіноча квітка складається з простого чотирьохпелюсткового 
приквітника. Дві внутрішні пелюстки покривають зав’язь, а потім і сім’янку, 
пелюстки слабо опущені, забарвлення зеленувате, зав’язь верхня, рильце 
пористе, сидяче, довжина квітки близько 1,5 мм. Сережки жіночих суцвіть 
спрямовані вниз, тоді як чоловічих – угору. 

Чоловіча квітка складається з простого чотирьохпелюсткової оцвітини 
зеленого кольору. До розкриття має округлу форму довжиною близько 2 мм, 
без опушення. При дозріванні забарвлення світлішає. Тичинок 4, довжина 
пильників по 0,8 мм, мають біле забарвлення. Цвіте у червні–серпні. У разі 
раннього скошування рослини відростають і повторно зацвітають у серпні–
вересні [2, 3, 4]. 

Суцвіття пазушні, гіллясті, у вигляді переривчастих тонких колосків, які 
довші від листових черешків [8]. 

Плід – сім’янка (горішок) яйцевидної форми, з загостреним дзьобиком і 
чітко вираженим місцем прикріплення. Забарвлення жовте, зеленувате або 
коричневе. Маса 1000 насінин 0,1–0,2 г, із довжиною 1–1,5 мм. Плоди 
дозрівають у серпні–вересні. Насіння легко переноситься вітром і водою [1, 2]. 

Кропива відрізняється високою холодо- та зимостійкістю, приморозки -
5…-6 0С лише злегка пошкоджують краї листків. За умов -10…-12 0С рослини 
можуть пошкоджуватись, але швидко відновлюються [1, 3]. 

Рослина порівняно вологолюбна. Перезволоження до певної міри 
витримує добре, але посуху погано. Без помітного зниження врожаю 
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вегетативної маси може витримувати досить сильну посуху тільки у випадку 
хорошого снігонакопичення та при зростанні на високо родючих ґрунтах [3]. 

Кропива вимоглива до ґрунту. Для успішного культивування кропива 
вимагає родючих, пухких, структурованих, водопроникних із потужним орним 
горизонтом і високим вмістом перегнійних речовин ґрунтів. Непридатні для неї 
важкі, запливаючі, перезволожені й кислі. Добре реагує на органічні та 
мінеральні добрива [3]. 

Кропива розмножується насінням, кореневищами і живцями. Схожість 
насіння зберігається недовго (до 4–5 років), а потім швидко втрачається. 

Сходи з’являються порівняно повільно – на 8–12 добу після сівби, 
залежно від температури. За умов 20–30 0С на 7–10 добу, за температур 7–8 0С – 
на 12–15 добу. Сходи в природних умовах з’являються рано весною, через 3–5 
тижнів після танення снігу. 

Кропива сходить сім’ядолями, які досить дрібні й ніжні. Сім’ядольні 
листочки, округлі, з невеликою виїмкою на верхівці, світло-зелені. Початковий 
період росту понад один місяць. Тільки після 2–2,5-місячного віку зростання 
кропиви помітно прискорюється й до осені вона сягає метрової висоти, а іноді 
зацвітає. У перший рік росту цвітіння настає досить пізно, і насіння часто не 
утворюється [1, 3]. 

Рослина утворює кореневища вже в перший рік життя, які в щільному 
ґрунті розташовуються ближче до поверхні, ніж у пухкому [3]. 

З другого року життя посилюється пагоноутворення і відбувається 
формування кущів. Число пагонів у цей час становить 7–8, а на третьому році 
життя досягає 9–10 на кущ. Надалі кущі змикаються, переплітаючись своїми 
пагонами. 

Навесні, а також протягом усього літа кореневища дають багато нових 
пагонів. При скошуванні надземної маси відбувається швидка і дружна поява 
нових пагонів. Повзучі кореневища сприяють швидкому поширенню рослини, 
створюючи великі суцільні зарості, які нерідко охоплюють площу декілька 
сотень гектарів. 

Цвітіння кропиви дводомної починається в червні й триває до осені. У 
складі суцільних масивів більше число займають жіночі рослини. Цвітуть 
чоловічі та жіночі рослини майже одночасно. 

Кропива виділяє значну кількість пилку, що розноситься вітром. Розносу 
пилку і заплідненню сприяє особлива будова тичинок. Цвітіння відбувається 
переважно у першій половині дня, передусім рано вранці. Квітки, що 
розкрилися, до вечора того ж дня в’януть. Цвітіння однієї рослини триває 
близько 1,5 місяця. Дозрівання насіння починається в серпні і йде знизу вгору 
по стеблу досить тривалий час (1–1,5 місяця). 

Період вегетації становить – 120–150 днів. Висота рослин (залежно від 
місця і району виростання) змінюється від 50 до 150 см і вище. В усіх випадках 
жіночі рослини вищі (на 25–30 %), а ніж чоловічі. 

Кропива протягом літа здатна багаторазово відростати після скошування. 
У разі вирощування на високородючих ґрунтах кропива протягом літа здатна 
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давати два-три укоси з урожайністю зеленої маси 300–700 ц/га, а плантації без 
пересіву можуть існувати понад двадцять років [3]. 
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БОТАНИЧЕСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КРАПИВЫ 
ДВУДОМНОЙ (Urtica dioica L.) 
Гринченко Д.Г. 
Приведена ботаническая характеристика крапивы двудомной (Urtica dioica L.) 
наиболее распространенного по территории Украины вида семейства 
крапивных (Urticaceae). Охарактеризовано биологические особенности, и 
этапы развития данного вида на протяжении вегетационного периода. 
Проанализированы требования растения к условиям роста и развития. 
 
BOTANICAL AND BIOLOGICAL ASPECTS OF URTICA DIOICA L. 
Grinchenko D.G. 
The article is concerned with Botanical and biological aspects of Urtica dioica L. – 
the most common species of Urticaceae in Ukraine. Also growing conditions of this 
plant are analyzed. 
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