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Представлено результати досліджень стану деревної рослинності міста Запоріжжя. Досліджено 

морфологічні показники вегетативних органів та ступінь їх пошкодженості. Встановлено залежність між 

площею пошкоджень листкової пластинки основних деревних порід та ступенем техногенного навантаження. 
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Представлены результаты исследований древесной растительности города Запорожья. Исследованы 

морфологические показатели вегетативных органов и степень их повреждений. Установлена зависимость 

между площадью повреждения листовой пластинки основных древесных пород и степенью техногенной 

нагрузки. 
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Dubovaya H., Fendur L. THE STATE OF LIGNOSA OF THE CITY OF ZAPORIZHYA / Zaporizhzhya 

national university, Ukraine. 

The results of lignosa of the city of Zaporizhya are presented. The morphological indexes of vegetative organs 

and the degree of their damages are investigated. The dependence between the area of damage of leaf blade of basic 

arboreal breeds and the degree of the technogenic loading is determined. 
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ВСТУП 

Запорізька область відноситься до п’ятірки техногенно найбільш навантажених регіонів 

України. Внаслідок економічної кризи та проведення структурного формування економіки 

останніми роками загальне техногенне навантаження на довкілля дещо зменшилося, проте 

питання охорони навколишнього середовища залишаються досить актуальними [1]. Важливе 

значення має озеленення центральних вулиць міста та промислових районів з урахуванням 

толерантності рослин та їх здатності поглинати й нейтралізувати токсичні речовини. 

Деревна рослинність є важливою складовою довкілля промислового міста Запоріжжя. 

На сьогодні площа зелених насаджень міста становить 13953 га, що складає близько 43,8 % 

його території. Забезпеченість зеленими насадженнями загального користування становить 

20,4 м3
 на людину, у той час як за нормою – 24 м3

. На момент створення в 1990 році плану 

комплексного розвитку зеленої зони міста площа зелених насаджень становила 13711,3 га, з 
яких 109,3 га припадали на насадження загального користування [2]. 

В останнє десятиріччя проводиться реконструкція озеленення центральних районів 

міста та зон з високим ступенем забруднення. Частково проведено реставрацію зелених 

насаджень центральної вулиці міста – проспекту Леніна.  

Метою нашої роботи є оцінка стану деревної рослинності районів міста Запоріжжя з 
різним ступенем антропогенного навантаження за біоморфологічними показниками. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Нами було проведено дослідження стану деревних рослин за біологічними та 

морфологічними показниками. У 2007-2008 роках було здійснено облік дерев, що зростають 

на проспекті ім. Леніна. Для дослідження біоморфологічних показників деревних рослин 

було обрано п’ять ділянок: вул. Анголенка, Малий ринок, площа Фестивальна, 
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бульвар ім. Шевченка, гребля Дніпрогес. Ці ділянки відрізняються за рівнем антропогенного 

навантаження. До основних забруднювачів відносяться викиди автомобільного транспорту, 

промисловий пил, сполуки сірки, азоту, феноли. 

Для оцінки стану рослин в промислових районах зараз використовують шкалу 

пошкодження рослин, запропоновану Н.П. Красинським та удосконалену Ю.З. Кулагіним 

[3,4]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

До видового складу деревної рослинності міста Запоріжжя входять переважно Acer 

pseudoplatanus L., A. platanoides L,.A. saccharinum L., A. negundo L., Aesculus hippocastanum L., 

Betula pendula Roth., Catalpa bignonioides Walt., Tilia cordata L., Populus nigra L., Р. simonii 

Carr., Ouercus robur L., Robinia pseudoacacia L., Ulmus caprinifolia Rupp., Рinus sylvestris L., 

Picea abies l., Viburnum opulus L., Siringa vulgaris L., Forsyhtia suspense (Thunb. ) Vahl., Spirea 

media Franz Schmidt., Lonicera tatarica L. 

Згідно з результатами інвентаризації, в центрі міста Запоріжжя нараховуються 

представники 28 родин та 69 видів рослин. Найбільша кількість видів належить до таких 

родин як Rosaceae, Salicaceae, Aceraceae. На наш погляд, це пояснюється тим, що 

асортимент для озеленення Південного Сходу України вже традиційно сформувався. 

У різних категоріях насаджень види представлені неоднаково. У вуличних алейних 

посадках раніше переважали Populus boleana L., Robinia pseudoacacia L, Ulmus caprinifolia 

Rupp., Betula pendula Roth., Acer pseudoplatanus L., у приватному секторі – Cerasus magaleb 

L., Juglans regia L., Armeniaca vulgaris Lam., Ribes rubrum L. тощо. 

Оцінка стану деревної рослинності центральної частини міста показала, що з 1654 

дерев до нульової категорії стану (без ознак пошкодженості) відносяться 74,5 %, до першої 
(послаблені) – 21,1 % рослин, до другої (значно пошкоджені) – 2,5 %, до третьої (всихаючи) 

– 1,2 %, до четвертої (свіжий сухостій) та й до п’ятої (старий сухостій) від 0,20 до 0,25 % 

(рис.1). 
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Рис. 1 – Характеристика стану деревної рослинності міста Запоріжжя за Н.П.Красинським 

Частка дерев без ознак пошкоджень широко варіює за видами від 100 % для 

Ulmus carpinifolia, Pinus silvestris, Viburnum opulus до 13,3 % для Aesculus hippocastanum. Так 

само до порід із великою часткою непошкоджених дерев (від 94,4 до 51,5 %) можна віднести 

Quercus robur, Robinia psevdoacacia, Picea abies, Tilia cordata. 
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Частка всихаючих дерев є достатньо малою – не вище 0,2 %, при цьому для цілої низки 

порід її не зареєстровано зовсім: Ulmus carpinifolia, Populus simonii, Quercus robur, 

Aesculus hippocastanum. Кількість свіжого та старого сухостою є незначною та зареєстрована 

лише для Tilia cordata задяки систематичної роботі екологічних служб з підтримання 

санітарного стану насаджень шляхом своєчасного прибирання фаутних та всихаючих 

екземплярів. 

Так само мінімальні ушкодження спостерігалися у Robinia psevdoacacia та 

Ulmus carpinifolia – вони не перевищували 8 %. Навпаки, як Catalpa bignonioides, так і 
Betula pendula мали практично в усіх досліджених районах доволі високий ступінь 

ушкоджень – до 20 % і вище, що говорить про недоцільність використання таких порід в 

озелененні нашого міста: навіть у випадку виживання рослин суттєво зменшується їх 

декоративність. 

Дослідження пошкодженості листкової пластинки показали, що у чотирьох з шести 

досліджених видів (Betula pendula, Ulmus carpinifolia, Robinia psevdoacacia, 

Catalpa bignonioides) максимальні та мінімальні ушкодження листкової пластинки 

спостерігалися так само в районі бульвару ім. Шевченка та в районі греблі. Взагалі 
непошкоджені листки спостерігалися лише у Acer platanoides в районі Малого ринку, але й і 
в інших районах досліджень саме в цього виду ступінь ушкодження був одним з найменших, 

що свідчить про його придатність для озеленення м. Запоріжжя. Таким чином показники 

пошкодженості більшісті досліджених видів підтверджують висновок про те, що 

найменшого антропогенного впливу зазнає район греблі, а найбільш забрудненим з 
досліджених районів є бульвар ім. Шевченка – одного з найважливіших центрів відпочинку 

мешканців міста. 

Таблиця 1 – Ступінь пошкодженості листкової пластинки деревних порід, (%) 

Район дослідження 

Вид 
Вул. 

Анголенко 
Малий ринок 

Площа 

Фестивальна 

Бульвар 

Шевченка 

Гребля 

Дніпрогес 

Betula 

pendula 
24,5±1,29 22,4±1,73 19,3±2,35 36,8±2,43 12,5±1,07 

Ulmus 

carpinifolia 
6,6±0,35 6,5±0,17 6,9±0,24 8,1±0,28 4,15±0,03 

Acer 

platanoides 
6,4±0,15 0±0,00 5,3±0,11 7,8±0,29 3,7±0,02 

Robinia 

psevdoacacia 
6,3±0,08 5,4±0,14 5,7±0,43 6,7±0,52 4,8±0,27 

Catalpa 

bignonioides 
20,3±0,99 17,5±1,22 19,6±1,04 23,6±1,32 12,6±0,87 

Tilia cordata 9,5±1,12 9,8±0,34 19,5±0,76 13,3±0,93 8,3±0,95 

Характерними типами пошкоджень листкової пластинки є – краєвий некроз у 

Forsyhtia suspensa, міжжилковий хлороз у Populus nigra, деформація листкової пластинки у 

Catalpa bignonioides, точковий некроз у Acer platanoides , передчасне пожовтіння листків у 

Tilia cordata та Aesculus hippocastanum (рис.2). 
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Рис. 2 - Види пошкодження листкової пластинки 

А – краєвий некроз у Forsyhtia suspensa, Б – міжжилковий хлороз у Populus nigra, 

В – деформація листкової пластинки у Catalpa bignonioides, 

Г – точковий некроз у Acer platanoides. 

ВИСНОВКИ 

1. До видового складу деревної рослинності проспекту ім. Леніна м. Запоріжжя відносяться 

переважно представники 28 родин та 69 видів деревних рослин. 

Це – Aesculus hippocastanum., Tilia cordata, Ulmus caprinifolia, Populus nigra, Р. simonii, 

Acer pseudoplatanus, A. platanoides, A. saccharinum, Betula pendula, в меншій кількості 
Ouercus robur форма пірамідальна, Robinia pseudoacacia, Catalpa bignonioides та інші. 

2. Близько 75 % дерев, що зростають на проспекті ім. Леніна, мають добрий загальнй стан 

(0-ва категорія за Н.П. Красинським), а 21 % – у задовільний (1-а категорія за 

Н.П. Красинським). Це забезпечується завдяки налагодженої роботи комунальних служб. 

3. Найкращий стан всіх досліджених порід дерев за морфологічними показниками 

спостерігався в районі греблі Дніпрогес. Саме тут рослини мали найбільшу площу 

листкової пластинки та найменший відсоток ушкоджень. 

4. Найбільше техногенне навантаження рослини відчувають в районі бульвару ім. 

Шевченка. Всі досліджені види в цьому районі мають найбільший відсоток ушкодження 

листкової пластинки (від 6,7 % у Robinia pseudoacacia до 36,8 % у Betula pendula). 
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