
С.Л. Шнайдер 
В.Є. Борейко

ВИДАТНІ ДЕРЕВА  
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ



© Шнайдер С.Л., Борейко В.Є., 2017
© Київський еколого-культурний центр, 2017ISBN 978-617-7442-39-3

УДК 632.4:633.1+633.85
ББК  28.59(4Укр-4Киї) 

Ш76

 
Ш76

Шнайдер С.Л., Борейко В.Є.
Видатні дерева Київської області / В.Є. Бо рей ко, С.Л. Шнай-

дер; Київ. еколого-культурний центр. – К.: Ло гос, 2017, іл. – 40 с. – 
(Серія «Охорона дикої природи». Вип. 78).

ISBN 978-617-7442-39-3.

Книга познайомить читача з найвидатнішими деревами Київської об-
ласті. Наведено поради щодо встановлення віку старого дерева, а також 
надання дереву-довгожителю «першої медичної допомоги».

УДК 632.4:633.1+633.85
ББК 28.59(4Укр-4Киї)

Фото  С. Шнайдера, І. Парнікози, А. Фролкіна, В. Борейка, 
О. Головіна та з Інтернету.

Підп. до друку 02.03.2017. Формат 60 × 84 1/16. Папір офс.
Гарнітура «Journal». Друк офс. Ум. друк. арк. 2,3. Обл.-вид. арк. 3,0.

Наклад 300 прим. Зам. 153.

Видавництво «ЛОГОС»
Свідоцтво ДК № 201 від 27.09.2000 р.

01030, Київ-30, вул. Богдана Хмельницького, 10, тел. 235-60-03



ЗМІСТ

Передмова  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4

Важливість вивчення й охорони вікових дерев  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5

Народні традиції та перекази про вікові дерева .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 8

Естетика старих дерев  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  10

Мотиви захисту видатних дерев   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  11

Видатні дерева Київської області .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  16

Поради з догляду та лікування вікових дерев  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  38

Бібліографія.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40



4                   С.Л. Шнайдер, В.Є. Борейко. ВИДАТНІ ДЕРЕВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПЕРЕДМОВА

Київська область багата на унікальні пам’ятки природи – віко-
ві і меморіальні дерева. В першу чергу, це старі дуби та липи. На 
жаль, більша частина цих дерев перебуває у жахливих умовах. Їх 
підпалюють, здирають кору чи взагалі знищують. 

Проте вони вистояли до наших днів. Ці древні велетні є не 
тільки історичною або естетичною цінністю. Вони застали інший 
світ – час, коли діяльність людини не настільки суттєво впливала 
на життя на Землі. Сотні років їх життя приносило безперервну 
користь навколишньому світу. Але часи змінюються – нічого не 
залишилося від прадавніх лісів, які колись їх оточували. Змінили-
ся склад ґрунтів і водний баланс. Скоротилася кількість ссавців і 
птахів, які відігравали величезну роль у житті системи лісів. Поте-
пління клімату внаслідок діяльності людини призвело до найсер-
йозніших змін флори та фауни. А ці древні велетні стоять і при 
дбайливому ставленні до них дозволять нам зрозуміти ще багато 
чого про життя природи та про наше місце в світі.

Ми сподіваємося, що ця невелика книга, в якій описано 50 ви-
датних дерев Київської області (екземплярів, які стоять окремо, 
або груп дерев), допоможе нашим читачам не тільки відкрити для 
себе дивовижний світ вікових дерев, але й приєднатися до актив-
ної роботи з вивчення і збереження природи, невід’ємною части-
ною якої ми є.

Один із перших натуралістів Джеймс Хаттон написав у 1785 
році: «Сьогодення – це ключ до минулого». Досліджуючи і зберіга-
ючи старі дерева, ми можемо перефразувати це так: «Минуле – це 
ключ до майбутнього».

Автори
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ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ Й ОХОРОНИ ВІКОВИХ  ДЕРЕВ

Людство  стурбоване темпами знищення лісових масивів – «ле-
генів Землі», але серйозне наукове дослідження старих лісів по-
чалося відносно нещодавно. Справа в тому, що ліси і лісові ґрунти 
містять основну частину земних запасів діоксиду вуглецю, парни-
кового газу, який впливає на клімат Землі. Знищення лісів, приско-
рена мінералізація гумусу оброблюваних ґрунтів, осушення боліт 
і торф’яників призводять до вивільнення енергії, акумульованої в 
копалинах, що суттєво впливає на зміни вуглеводневого циклу.

Сучасне індустріальне суспільство винне в значному пришвид-
шенні темпів глобального потепління за рахунок спалювання вуг-
леводнів і збільшення концентрації парникових газів в атмосфері. 
Концентрація діоксиду вуглецю в атмосфері перевищила 400 ррм 
вперше за останній мільйон років історії Землі, при цьому темпи 
росту критично пришвидшилися за останні 100–150 років. Гло-
бальні викиди становлять десятки мт СО2 на рік, і швидкість емісії 
збільшується. Тому колосальні запаси вуглеводнів, «закупорених» 
у ґрунтах старих лісів, мають таке величезне значення.

До останнього часу вважалося, що молоді дерева мають більшу 
швидкість росту біомаси, ніж старі. Ця доктрина виправдовувала 
знищення старих лісів і була дуже вигідна для комерційного лісів-
ництва, яке не допускало ріст дерев більше декількох десятків ро-
ків. Мовляв, чим молодше дерево – тим воно важливіше і «корисні-
ше». Численні дослідження, які проводилися в наш час, вказують 
на помилковість такого підходу.

У статті «Швидкість накопичення вуглецю збільшується при 
збільшенні розміру дерев», яка була опублікована в березні 2014 
року, вчені аналізують двадцятирічні дані досліджень 55 старих 
лісів із середнім віком дерев від п’яти до двохсот п’ятдесяти років, 
а також дані атмосферних досліджень і вимірів концентрації CO2. 
Загальна кількість досліджених дерев перевищила сімсот тисяч. 
Виявилося, що дерева, які мають можливість повільного росту, ви-
росли в старому лісі без порушення кореневої системи, починають 
активний набір біомаси після досягнення діаметра стовбура біль-
ше одного метра. При цьому темпи набору біомаси перевищують 
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показники у молодих дерев. Адже старий ліс – це не тільки і не 
стільки стовбури самих дерев. Це складна екосистема, що склада-
ється з декількох рівнів рослин, грибниць, комах, біологічно актив-
ного ґрунту, має свій водний баланс і активно впливає на клімат на 
величезних територіях.

Старі дерева – ключові мешканці екосистеми лісу. Живучи не 
один десяток, а часто і сотні років, вони створюють і підтримують 
справжнє суспільне життя в лісі. Кореневі системи старих дерев, 
які виросли самостійно, без обрубаних коренів при посадці, більш 
ніж у два рази перевищують розмір крони самого дерева. Професор 
С. Сімард з університету Британської Колумбії у Ванкувері (Кана-
да) багато років методами радіофізики досліджує корені дерев як 
повноцінно функціонуючу нервову систему. Корені дерев не тільки 
взаємодіють один з одним, але і «підключаються» до багатокіломе-
трових ниток (гіфів) грибниць, передаючи електричні імпульси і 
хімічні компоненти. Доктор М. Галіано з університету Західної Ав-
стралії разом із колегами з університетів Брістоля і Флоренції ви-
явив періодичні сигнали діапазону 220 Гц, які видавалися корене-
вою системою дерев. Давно відомо про здатність дерев передавати 
летючі пахучі речовини через повітря (наприклад, акації в афри-
канських саванах) або збільшувати концентрацію захисних речо-
вин у корі (таніни в корі дубів для захисту від шкідників). Компен-
суючи малу кількість світла, необхідного для фотосинтезу молодих 
дерев, які знаходяться на нижніх рівнях лісу, старі дерева багато 
років турбуються про них, передаючи поживні речовини. Тому ста-
рі дерева зокрема і старі ліси в цілому – це повноцінні спільноти, 
які мають свою ієрархію, систему комунікацій, відчувають і взає-
модіють одне з одним.

З точки зору екологічної етики всі живі істоти, в тому числі і 
дерева, незалежно від наявності у них розуму, мають свої інтере-
си, потреби, права і внутрішню цінність. Дерева, як і люди, мають 
здатність до харчування і зростання, дихання і самозахисту, і вла-
стивості, нахили, подібні цим, визначають їх інтереси. А хто має ін-
тереси, той потребує певних прав для їх захисту. Іншими словами, 
дерева, як суб’єкти життя, мають свої інтереси, права, внутрішню 
цінність і тому повинні захищатися заради них самих. Дерева мо-
жуть мати такі права:

– право на існування;
– право на відшкодування шкоди з вини людини;
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– право на свободу;
– право на процвітання;
– право на відсутність відповідальності перед людиною;
– право на необхідну для існування частку земних благ;
– право на генетичну різноманітність.
Однак на практиці завжди можна знайти достатньо підстав, 

щоб ігнорувати права та інтереси індивідуальних дерев. І якщо 
поки ми не можемо захищати всі індивідуальні дерева, то повинні 
взяти під абсолютну охорону хоча б частину з них, тих, які занесені 
до Червоної книги, меморіальні, естетично цінні і, звичайно, вікові 
та дуже давні (тобто які досягли вікової межі для певного виду).

Вікові дерева потрібно охороняти не тільки тому, що вони – 
дива світу або пам’ятники історії природи. Вони ще – живі істоти, 
а екологічна етика закликає поважати будь-яке життя. Кожне ві-
кове дерево принципово унікальне й неповторне. Американський 
філософ Генрі Торо говорив, що коли рубають живе дерево, в цьо-
му є щось майже трагічне, бо воно стає «всього лише деревиною».

Вікові дерева чекають на нашу доброту, співчуття, милосердя. 
Вони живуть для того, щоб їх охороняли і плекали, а не для того, 
щоб знищували. Охорона вікових дерев – це наш ритуал покаяння 
перед тим життям, якого вже немає на землі з вини людини. Не-
дарма знищення вікового дерева у багатьох городян все частіше 
викликає справжню психологічну травму.

Вікові дерева потрібно не тільки захищати від фатальної соки-
ри, а й лікувати: закладати дупла, підгодовувати коріння, підтри-
мувати опорами старі гілки. Навіть з мертвими віковими деревами 
потрібно поводитися шанобливо. Німецький вчений і лісник Пітер 
Воллебен, який досліджував старі букові ліси в німецькій провінції 
Айфель, якось помітив дивні вкриті мохом валуни, що утворювали 
круг діаметром біля 3 метрів. Коли він обережно зняв шар моху, 
під ним виявилася кора, а під нею жива деревина зеленого кольо-
ру – запаси хлорофілу. Перед вченим були живі залишки веле-
тенського бука, що впав багато років тому назад та лежав у темній 
частині старого лісу, куди майже не проходить світло, необхідне 
для фотосинтезу. Дослідження показали, що розгалужена коре-
нева система цього дерева настільки важлива для його живих на-
щадків, що вони підтримують життя свого предка, що впав багато 
десятків років тому назад.
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НАРОДНІ ТРАДИЦІЇ ТА ПЕРЕКАЗИ ПРО ВІКОВІ ДЕРЕВА

З давніх язичницьких часів у релігійні вірування всіх народів 
входять уявлення про священні дерева.

Візантійський імператор Костянтин Багрянородний у книзі 
«Про управління імперією» залишив цікавий запис про подячний 
молебень русів-язичників на острові Хортиця: «Пройшовши це 
місце (переправу), вони досягають острова, званого святим Гри-
горієм, і на цьому острові здійснюють свої жертвоприношення, 
оскільки там росте величезний дуб. Вони приносять у жертву жи-
вих півнів, кругом встромляють стріли, а інші приносять шматки 
хліба, м’яса і те, що має кожен, як вимагає їх звичай. Щодо півнів 
вони кидають жереб – зарізати їх (у жертву), або з’їсти, або пусти-
ти живими...».

Багато сказано про трепетне, священне ставлення древніх на-
родів до дубів. Відомо безліч священних дубових гаїв, які були ко-
лись безумовними центрами розвитку слов’янської цивілізації і аж 
до ХХ століття зберігали велике значення в обрядовості. При цьому 
розвиток християнства не знищив духовний зв’язок зі споконвічним 
шануванням дубів – прикладами цього можуть служити й Антонієві 
печери в Чернігові, не випадково засновані на Болдиних горах (від 
давньослов’янського «болд» – дуб) біля найдавнішого священного 
гаю слов’ян, залишки якого ще вдалося застати авторам цієї кни-
ги, і дуби Володимира в Межигір’ї під Києвом, які пов’язали давній 
центр поклоніння природі, прогресивні сили розквіту Київської Русі 
та новий центр духовності – Межигірський монастир. Чим старіший 
був дуб, тим більше його шанували. Паломники, які ночували в свя-
щенному дубовому гаю, отримували одкровення. Патріарх Авраам 
біля джерела під Мамврійським дубом пригощав ангелів, які йшли 
в Гоморру. У багатьох народів особливо шанували дуби, прикрашені 
омелою. У прусів був священний дуб, званий Ромово. Коли в XII сто-
літті єпископ Ермланда Ансельм наказав його знищити, місцеві жи-
телі відмовилися це робити, і єпископу власноруч довелося зруба-
ти язичницький пам’ятник. Такий же випадок трапився в Криму, в 
Партеніті. Він описаний у «Житії Іоанна Готського».

Про один зі священних дубів старого Бейрута антрополог і 
етнограф Д. Фрезер писав: «Це священний вічнозелений дуб, що 
росте неподалік від краю прірви. Населення вішає на нього обріз-
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ки свого одягу, вважаючи, що цим можна вилікуватися від хвороб. 
Один з його коренів утворює дугу, і люди, які страждають на рев-
матизм або люмбаго, проповзають під нею, щоб отримати зцілення. 
Вагітні жінки роблять те ж саме з надією на легкі пологи. Двадцять 
першого вересня чоловіки і жінки окремо одні від одних танцюють 
і співають біля цього дерева. Святість цього дуба така велика, що 
в одного скептика, який насмілився відрубати від нього гілку, за 
переказами, відсохла рука».

Багато старовинних дерев, в основному дубів, лип, сосон, 
каштанів, пов’язані з іменами видатних людей, які відпочивали в 
їх тіні, садили саджанці, ростили. 

Гляжу ль на дуб уединенный,
Я мыслю: патриарх лесов
Переживет мой век забвенный,
Как пережил он век отцов.
   (О.С. Пушкін)

В Україні зростає кілька десятків дубів Шевченка. Одних дійс-
но торкалася рука Кобзаря, інші посаджені на честь поета (напри-
клад, у Полтаві 6 травня 1861 року). Відомий український етно-
граф, професор Н.Ф. Сумцов писав у 1911 році з приводу сторіччя 
з дня народження Т.Г. Шевченка: «Нехай вся Україна і Галичина, 
і далекий Сибір, де багато малоросійських поселень, і ще більш да-
лека Америка, де також звучить місцями українська мова, всюди, 
де є національна самосвідомість і вдячна пам’ять про поета-гума-
ніста, покриються дубами зеленими, тонкими тополями, яворами, 
вербами, яблунями, поодинці і групами, гаями і садами, з присво-
єнням імені славного поета…».

Досвід показує, що дерева, названі іменами великих і улю-
блених у народі людей, мали більш довге життя, ніж їх «немемо-
ріальні» побратими. Виходить, що імена цих людей захищають 
дерева від можливих посягань. Так, добре відомі і пильно охоро-
няються народом України дуби, верби, липи і шовковиці Шев-
ченка, дуб Франка, ялина Коцюбинського, дуби Пушкіна, сосна 
Гоголя...

Марійцями донині зберігаються священні гаї – «кереметища», 
а також священні дерева, що ростуть і поза такими гаями, – їх вік 
сягає 400 років. У ряді сіл їх називають «матерями» і «батьками», 
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приносять подарунки в дні свят, при від’їзді, при негараздах у жит-
ті. Зафіксована пісня, яка розповідає про прощання воїна, який іде 
на війну в 1941 році, з «липою-матір’ю села». Нерідко такі дерева 
заважають місцевому населенню в господарській діяльності, але 
ставлення до них незмінне. Вважають, що на людину, яка зрубає 
будь-яке старе дерево біля населеного пункту, чекають нещастя, 
смерть, бо з ним може бути пов’язана якась прикмета, невідома і 
давно всіма забута. Прийнято вважати, що такі дерева оберігають 
від стихійних лих.

ЕСТЕТИКА СТАРИХ ДЕРЕВ

Стародавні дерева відомі своєю естетикою, характерним сти-
лем, наявністю унікальних особливостей і ознак. Стиль цей поля-
гає в нагромадженні старих гілок, хаосі, дикості, свободі, асиметрії 
і відсутності гармонії. Це естетика старої казки, стародавнього 
чаклунства, містерії, Абсолютно Іншого. Порослі зеленим мохом, 
з різноманітними стовщеннями на стовбурі, грубою зморшкува-
тою корою, обламаними і сухими гілками, очницями трухлявих 
дупел, намистом з грибів-трутовиків, дерева-ветерани вражають 
нас давнім віком, висотою і розміром крони, товщиною стовбура, 
впевненістю і міццю. Преподобний Ф. Кілверт з Англії сказав про 
них: «Ці сивочолі, шишкуваті, з низько посадженим чолом і вивер-
нутими навиворіт суглобами, зігнуті, вигнуті, величезні, химерні, 
довгорукі, деформовані, горбаті, потворні старі дуби стоять, чека-
ють і спостерігають століття за століттям».

Для естетики древніх дерев характерна сувора вишуканість 
фарб – тільки чорні, коричневі, зелені. Нічого зайвого. Нерідко 
стародавні дерева схожі на велетнів, які вийшли з легенд. В ін-
ших проступають людські риси – лики святих угодників, ченців, 
давно забутих героїв. Про древнє дерево можна сказати: «над-
природне, священне, божественне». Чи красиві стародавні де-
рева в нашому повсякденному розумінні краси? Хіба можна їх 
порівняти з квітучою молодою яблунькою або розлогою засніже-
ною ялиною?

Академік Д.С. Лихачов вважав кращою красу древніх дерев. 
У своїй праці «Старі дерева в садах Романтизму» він зазначав, що 
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«дуплисті, відмерлі гілки швидше прикрашають дерево, ніж псу-
ють його декоративні якості. Старе дерево несе в собі більше інди-
відуальних рис, ніж молоде». З ним був згоден і професор-приро-
доохоронець А.П. Семенов-Тянь-Шанський, який заявив ще в 1913 
році, що «ці богатирі надзвичайно мальовничі в своєму величному 
згасанні».

Можливо, мав рацію англійський ландшафтний архітектор 
Х. Рептон, який любив повторювати, що «вчена людина з гарним 
смаком знайде красу в дереві, яке інші засудять за омертвін-
ня». Дикою красою стародавніх дерев були вражені багато відо-
мих художників – Т. Херн, Д. Педдар, Т. Грей, М. Грюневальд, 
К. Фрідріх, Ю. Клевер, І. Шишкін, А. Саврасов, А. Орловський, 
Я. Гловацький, А. Бірштадт, А. Коджоян, які створили їх «пор-
трети».

Здається, ці химерні дерева-ветерани, низькорослі і височенні, 
висушені усіма вітрами, з понівеченими гілками, сірими і жорстки-
ми, як відьмине волосся, не від світу цього. Їх не знайти в містах з 
естетикою казарми, в сучасних парках з їх прагненням до впоряд-
кованості.

Одна з проблем стародавніх дерев полягає в тому, що їх сво-
єрідна, неповторна естетика входить у протиріччя з пануючим 
тривіальним поглядом на красу дерев, та й на красу природи в ці-
лому. Такий усереднений стандарт вимагає відсікання всіх «над-
мірностей» за допомогою пилки і сокири.

Ми повинні поважати естетику древніх дерев. Адже вона ство-
рювалася багатьма століттями і тисячоліттями. Вона – виклик по-
верхневому людському сприйняттю природи, невмінню бачити і 
цінувати красу в дикому і древньому.

Фотографії древніх дерев можна побачити в фотогалереях на 
сайті Київського еколого-культурного центру – www.ecoethics.ru.

МОТИВИ ЗАХИСТУ ВИДАТНИХ ДЕРЕВ

Мотивів захисту видатних дерев кілька.
По-перше, власна символічна й естетична цінність.
По-друге, старі дерева ще є і пам’ятниками історії, культури, 

живими свідками минулих історичних подій. Історико-культурна 
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цінність старих дерев – найважливіший аргумент для їх охорони. 
Довго живуть дерева, зберігають цінні знання про минулі століт-
тя. На підставі досліджень стародавніх дерев виникла ціла нау-
ка – дендрохронологія, що дозволила переглянути уявлення про 
стародавній світ. Вікові дерева є витворами природи і культури. 
В контексті культури бажано, щоб життя дерева тривало якомога 
довше – його загибель завдає серйозної шкоди культурному над-
банню людства.

По-третє, вікові дерева – цікаві природні лабораторії для вче-
них, де можна досліджувати такі питання, як клімат (дендрохро-
нологія), довговічність порід, зміну структури деревини залежно 
від віку. 

По-четверте, старі дерева мають велике значення для отри-
мання елітного насіння.

По-п’яте, кожне старе дерево – це своєрідний «багатоповер-
ховий будинок» для різних тварин: кажанів, багатьох птахів, жу-
ків-оленів тощо. Це – екосистема в мініатюрі, їдальня для безлічі 
видів. Старі дерева мають велике значення для охорони і підтрим-
ки вузлів взаємодопомоги в лісових біоценозах. Майже ніхто на 
Землі не надає стільки житла такій великій спільноті тварин і рос-
лин у межах одного живого організму.

По-шосте, старі дерева, як «сильні особистості», можуть бути 
улюбленим об’єктом відвідування туристів, приносити навіть най-
меншим містам і селам славу і гроші.

По-сьоме, стародавні дерева – це живі релікти незбагненного 
віку, які викликають у нас відчуття захоплення і таїнства. Протя-
гом багатьох століть вони надихали художників, письменників, по-
етів і вчених, а також часто згадувалися в священних текстах. Си-
вочолі старі – стародавні дерева – зображені на полотнах Каспара 
Фрідріха, Томаса Херна, Джона Педдера, Івана Шишкіна, інших 
відомих художників.

Можна припустити, що великі люди народжуються частіше 
там, де на їх становлення впливають стародавні дерева. Т. Шев-
ченко народився в місцевості, де і донині ростуть три 1000-річні 
дуби й один 900-річний. Б. Хмельницький народився там, де неда-
леко росли 100-річний і 700-річний дуби.

По-восьме, стародавні дерева – це зв’язок з первісним диким 
лісом.
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По-дев’яте, спілкування з віковим деревом – важливе джерело 
духовного збагачення і патріотичного виховання молоді.

По-десяте, вікові дерева є справжньою фабрикою кисню. Ста-
рі тополі виробляють кисню більше від інших дерев. Крона віко-
вої тополі здатна забезпечити ним близько 200 чоловік. Крім того, 
велика їхня заслуга і як поглиначів пилу. Середня концентрація 
пилу, де ростуть тополі, на 33% менше, ніж там, де немає цих ста-
рих дерев. Шум на вулиці, де ростуть старі дерева, в 4–5 разів 
менший, ніж там, де їх немає.

Але, мабуть, найголовніше: вікове дерево потрібно охороняти 
заради нього самого, заради його внутрішньої цінності і його влас-
ної користі.

У Національному парку Калаверас у США туристи протягом 
100 років каталися по тунелю, зробленому в старій секвої, що зва-
лася Pioneer Cabin. На початку 2017 року дерево завалилося внас-
лідок урагану. Туристи пропонували зробити новий тунель в іншій 
секвої. Але адміністрація парку відповіла їм: «Секвої з тунелями в 
стовбурі, безсумнівно, займають своє місце в історії наших націо-
нальних парків. Але сьогодні здорові й цілі секвої значать набагато 
більше».

Є ще одна сфера, яку дарують людині вікові дерева. Це сфера 
історичного часу, спогадів і поетичних асоціацій. Історичні спога-
ди і поетичні асоціації – це те, що олюднює старі дерева в наших 
очах, становить їх суть і особливість. Вікові дерева цінні не тільки 
тим, що вони представляють наразі, але і тим, чим були і серед кого 
росли. Перспектива часу, прихована в них, не менш важлива, ніж 
перспектива зорова.

Старі вікові дерева, які спрямували свої вершини до неба, схо-
жі на готичний собор. Вікове дерево, як Атлант, тримає небо  своєю 
кроною. Відомий англійський філософ і мистецтвознавець XIX 
століття Джон Рескін писав про дерево як про символ суспільства. 
Він знаходив у деревах навіть ознаки національного характеру 
(ялина в Швейцарії, в’яз і дуб в Англії, тополя у Франції). На основі 
спостережень над життям дерева він сформулював «закон взаємо-
допомоги». Вчений писав: «Природна історія дерев – моральна іс-
торія. Історія держави – це також історія дерева». Вільне зростан-
ня вікового дерева – символ свободи вітчизняної думки.
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За легендою, один з найжорстокіших завойовників давнини – 
Ксеркс – під час свого походу в Лідії був у нестямі від захоплення, 
побачивши величезний платан. Цар повісив на нього золоті при-
краси і приставив дереву варту «на всі часи».

Буддійські народи шанують індійське фігове дерево в руїнах 
«тисячі стовпів» на Цейлоні, де Будда занурювався в блаженство. 
Такі дерева – старіші від багатьох пам’яток старовини. Тому берег-
ти стародавні дерева, як і стародавні будівлі, треба будь-якою ціною.

Англійський філософ Олександр Поуп писав, що старе дерево – 
більш благородний об’єкт, ніж сам принц у своєму коронаційному 
вбранні, і що краще спалити свій будинок, ніж зрубати вікове дерево.

Вікові дерева – це дар провидіння, що пробуджує «готичне», 
величний настрій. Ім’я вікового дерева, обтяжене пам’яттю, завж-
ди меморіальне. Вікові дерева – символ космосу, життя, мудрості, 
молодості. Зростаючи на кладовищах, дерева стають свого роду 
«опікунами» тих, хто пішов в інший світ. Під віковим деревом шепо-
че вічність. Одне з найдавніших дерев на землі – 5000-річна сосна 
Мафусаїла в Каліфорнії. Вона названа на честь одного з біблійних 
прабатьків людства, здатного відганяти смерть. Однією з сучасних 
тенденцій генетики є пошук «генів Мафусаїла» – генів довголіття. 
Особливо цінними стають вікові дерева в містах: вони покращують 
мікроклімат, повітря, дають тінь, є місцем рекреації, піднімають 
настрій людей. Вікові дерева можуть стати тими «флагманськими» 
об’єктами дикої природи, які завдяки своїй історичній, естетичній 
або культурній цінності можуть породити активну громадську під-
тримку і таким чином привернути увагу населення до охорони ін-
ших, менш «значущих» об’єктів природи.

Вікові дерева є унікальними пам’ятками природи, викликаючи 
у людини відчуття, характерні для естетичної категорії піднесено-
го, – захват, страх, повагу. Вони – відображення вікового ставлен-
ня до них людини, результат діяльності багатьох поколінь. Незви-
чайна цінність старих дерев ще й у тому, що вони – найважливіша 
частина ландшафту. Як елемент ландшафту, вікові дерева зро-
стаються з ним в одну нерозривну естетичну цілісність, яка чарує 
нас своєю красою. Вони надають «малій батьківщині» своєрідність, 
красу, неповторність. Вікові дерева – справжні живі чудеса світу, 
які вражають своєю висотою, розміром крони, товщиною стовбура, 
впевненістю і міццю. Вони шепочуть мовами століть.
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Однак вікові дерева є не тільки пам’ятками природи, а й 
пам’ятками історії, народної поезії. Такі місцеві живі пам’ятники 
входять в поняття родового спадку. Старі дерева – свідки минулих 
століть, це наше духовне багатство, «меморіальна достовірність» 
минулого. Вони пов’язують минуле з майбутнім через теперішнє. 
Їх історія не менш цікава і повчальна, ніж історія людей. Держава 
не може вважатися нормальною, якщо в ній прийнято знищува-
ти або псувати сліди стародавньої культури. Історія слов’янства 
створювалася серед дубів і лип. Вікові величезні дуби охоронялися 
на Русі ще в XI столітті за «Руської Правди» Ярослава Мудрого. 
Вони служили природними орієнтирами в угіддях, іноді на них на-
носили межові знаки, і тому за знищення такого дуба накладали 
штраф 12 гривень. Петро I знайшов у Кронштадті два старих дуби 
й обгородив їх для збереження огорожею. Дерева мають значний 
позитивний вплив на здоров’я, процвітання людини і нації. Вікові 
дерева пов’язують людину з її релігією, культурою, історією, тра-
диціями, пам’ятниками і красою природи, з усім тим, що живить 
нашу мораль і патріотизм.

Турбота про вікові дерева – характерна риса культури захід-
ної цивілізації. «Зустрінеш старе дерево – зніми капелюха», – ка-
жуть чехи.

Робота з обліку й охорони вікових, меморіальних дерев, тур-
бота про них повинні стати одними з основних напрямків в еколо-
гічному, естетичному та патріотичному вихованні дітей, одними з 
постулатів сучасної міської культури. Тут не потрібно особливих 
професійних знань і навичок, до пошуку дерев можуть бути за-
лучені школярі будь-яких класів середньої школи. Завдяки чудо-
вим зовнішнім параметрам старих дерев і легендам, пов’язаним з 
ними, робота з пошуку й охорони вікових або оригінальних дерев 
стане цікавою і привабливою для будь-якої дитини. Ця діяльність 
не вимагає спеціального устаткування, особливих знань і досвіду, а 
пов’язана з походами й експедиціями, тому завжди матиме багато 
юних добровольців.

Хочеться вірити, що наша робота зачепить серця людей, яким 
небайдужа доля вікових дерев, – лісників, працівників природо-
охоронних служб, керівників юннатських гуртків, небайдужих 
громадян тощо, і вони стануть захищати ці живі дива світу.
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ВИДАТНІ ДЕРЕВА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН

Дуб Палія

Обхват 3,8 м, висота близько 25 м, вік близько 300 років.
Зростає в м. Біла Церква, в парку «Олександрія» на Палієвій горі.
Названий на честь одного з керівників національно-визвольної бо-
ротьби українського народу в XVII столітті – полковника Семена 
Палія.
Потрібне заповідання дерева.
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Дуб Браницьких
Обхват 6,14 м, висота 35 м, вік 
понад 600 років.
Зростає в парку «Олександ-
рія», за 100 м на північний захід 
від Малої галявини.
Названий на честь заснов ників 
парку «Олександрія» – сім’ї 
Браницьких.
Потрібне заповідання дерева.

Дуб в Олександрії
Обхват 5,55 м, висота 35 м, вік 
понад 500 років. 
Росте в м. Біла Церква, в ден-
дропарку «Олександрія», за 50 м 
від річки. У дереві є дупло.
Дуб необхідно лікувати і запо-
вісти.
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Cосна в Олександрії-1
Обхват 4,45 м, висота 20 м, вік 
близько 300 років.
Зростає в м. Біла Церква, в ден-
дропарку «Олександрія» посе-
редині Великої галявини.
Потребує заповідання.

Тополя в Олександрії-1
Обхват дерева 6,85 м, висота 
35 м.
Зростає в м. Біла Церква, в 
денропарку «Олександрія», на 
краю Південної галявини, за 
150 м від річки Рось. Недалеко 
від тополі є скульптура.
Потребує заповідання.
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 Тополя  
в Олександрії-2

Обхват стовбура 6,35 м, 
висота 40 м, вік 200 ро-
ків.
Зростає в м. Біла Цер-
ква, в дендропарку 
«Олек сандрія», непо-
далік від «Руїн».
Необхідне заповідання.

Тополя в Олександрії-3
Обхват 6,2 м, висота 40 м, вік 
200 років.
Зростає в м. Біла Церква, в ден-
дропарку «Олександрія», непо-
далік від «Руїн».
Потребує заповідання.
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 Тополя  
в Олександрії-4

Обхват 6,15 м, висота 
30 м, вік 200 років.
Зростає в м. Біла Церква, 
в дендропарку «Олек-
сандрія», в лісі Голен-
дерня, по інший бік річки 
Рось, біля води.
Потребує заповідання.

Горіх чорний

Обхват 2,88 м, висота 22 м, вік близько 200 років.
Зростає в кварталі 22 дендропарку «Олександрія».

Cосна веймутова в Олександрії

Обхват 3,95 м, висота 25 м, вік 220 років.
Зростає в м. Біла Церква, в дендропарку «Олександрія».
Є подарунком цариці Катерини ІІ засновниці парку до дня весілля.
Вважається, що це найбільша сосна веймутова в Європі.
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Сумах (оцтове дерево)
Обхват 5,6 м, висота 28 м, вік близько 200 років.
Зростає в м. Біла Церква, в дендропарку «Олександрія».
Потребує заповідання.

Вільха
Обхват 4,55 м, висота 20 м, вік 
близько 150 років.
Зростає в м. Біла Церква, за 
100 м від танцмайданчика, на 
початку центрального пляжу.
Потребує заповідання.
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БОГУСЛАВСЬКИЙ РАЙОН

Липова алея
Алея зі старих лип віком близько 200 років, висотою 25 м, обхватом 
3-3,5 м. З кожного боку алеї – близько 50 лип, ростуть у Богуслав-
ському районі, поруч із заповідним урочищем Турчино неподалік 
від м. Богуслав. Деякі липи мають дупла. 
Дерева потребують лікування і заповідання.
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Дідодуб
Дерево має обхват 6,2 м, ви-
соту 20 м, вік близько 700 
років. 
Зростає в  Богуславському 
районі, Богуславський ліс-
госп, Медвинське лісниц-
тво, кв. 6, в заповідному уро-
чищі Турчино неподалік від 
м. Богуслав. Один з найста-
ріших дубів Київської об-
ласті. Дерево не одноразово 
била блискавка, є дупла. 
Потребує огородження, лі-
кування, установки громо-
відводу і заповідання.

Медвинський дуб
Обхват 6,1 м, висота 25 м, вік 
більше 600 років.
Зростає в Богуславському 
районі Київської області, в 
селі Медвин.
Заповіданий у 2010 році з іні-
ціативи КЕКЦ.
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БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

Дуб
Дерево має обхват 5 м, висоту 
40 м, вік близько 300 років. На 
висоті 7 м розгалужується на 
два стовбури. 
Зростає в Бориспільському ра-
йоні, в орнітологічному заказ-
нику В’язове, Бориспільський 
лісгосп, кв. 18, Кійлівське ліс-
ництво, за 100 м від будиночка 
лісника на узбіччі лісової дороги, 
що йде вниз. 
Координати дуба – N 50° 15' 11.3", 
E 30° 46' 24.6".
Дерево заповідане в 2016 році з 
ініціативи КЕКЦ.

    

Три дуби
Обхват першого дуба 6 м, висота 25 м, вік 600 років, дерево в хоро-
шому стані. Має огорожу.
Другий дуб – обхват 5,2 м, висота 25 м, вік 500 років, є дупла з на-
півзруйнованими цементними пломбами.
Третій дуб – обхват 4,7 м, висота 25 м, вік понад 400 років.
Усі три дерева ростуть на одній лінії на відстані 20 м одне від од-
ного в селі Старе Бориспільського району, навпроти будинку по 
вул. Воровського, 20, за 100 м на південь від сільської лікарні, на 
краю прірви.
Дерева заповідані в 2016 році з ініціативи КЕКЦ.
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Дуби Чубинського
Ростуть у ландшафтному заказнику загальнодержавного значен-
ня в селі Чубинське Бориспільського району. Площа 10 га. Оголо-
шені теріторією ПЗФ у 1994 році. Вік дубів – 180–220 років. На цій 
території був розташований хутір відомого етнографа та фолькло-
риста, краєзнавця, автора гімну України – П. Чубинського.

БОРОДЯНСЬКИЙ РАЙОН

Смерека
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення на території По-
ташнянського лісництва в межах Загальцівської сільської ради 
Бородянського району. Площа 0,02 га. Оголошена територією ПЗФ 
28 лютого 1972 року. Об’єкт охорони – дерево смерека (ялина) ві-
ком близько 80 років.

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН

Стара сосна 
Обхват 3,9 м, висота 40 м, вік 
близько 300 років. На висоті 
6 м стовбур роздвоюється. 
Зростає в кв. 107 Дзвінків-
ського лісництва Боярсь кої 
лісомеліоративної станції Ва-
сильківського району.
Потрібні заповідання дерева, 
його огорожа і встановлення 
охоронного знака.
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ВОЛОДАРСЬКИЙ РАЙОН

Дуб
Дуб загиблий, мав обхват стовбура більше 6 м і вік понад 700 років. 
Ріс у лісі на пагорбі біля села Нове життя Володарського району.
У 1946 році в його дуплі була знайдена гетьманська булава з кош-
товностями.

Дуб
Обхват 5,75 м, висота 30 м, вік 600 років.
Зростає в лісі не пагорбі біля села Нове життя Володарського ра-
йону.
Заповіданий у 2011 році за матеріалами КЕКЦ.

Дуб Володар
Вік 600 років.
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення на околиці села 
Нове життя Володарського району. Площа 0,02 га.
Оголошений об’єктом ПЗФ 3 лютого 2011 року. 

ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН

Дуб
Обхват 5 м, висота 35 м, вік понад 
300 років. 
Росте в селі Пірнове Вишгород-
ського району. Координати: 
N 50° 44' 47.8", E 30° 41' 9.2".
Зростає за 200 м на схід від сіль-
ського клубу, на березі річки 
Десна. 
Дерево заповідане в 2016 році з 
ініціативи КЕКЦ.
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Дуб
Обхват 5 м, висота 30 м, вік 
близько 400 років. 
Росте в селі Абрамівка 
Вишгородського району, бі-
ля сільради. Має дупло. 
Дерево заповідане в 2016 
році з ініціативи КЕКЦ.

300-річний дуб
Обхват 5,25 м, висота 28 м, вік 300 
років. 
Росте на схилі неподалік від май-
данчика для гелікоптерів і качи-
ної ферми. Координати: 
N 50° 37' 21.5", E 30° 27' 32.3".
Зростає у селі Нові Петрівці Виш-
городського району, резиденція 
Межигір’я. 
Потрібне заповідання.
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500-річний дуб
Обхват 6,5 м, висота 25 м, вік 500 
років.
Росте в селі Нові Петрівці Вишго-
родського району, резиденція 
Межигір’я, на високому березі 
навпроти плавучого ресторану. 
Має дупла. Координати: 
N 50° 37' 16.1", Е 30° 28' 15.3".
Потрібні заповідання і лікування 
дерева.

Дуб
Обхват 5,6 м, висота 30 м, вік понад 400 років. 
Зростає в селі Пірнове Вишгородського району, за 100 м від кінця 
вул. Леніна. 
Дерево необхідно заповісти.

Дуб
Обхват 5,7 м, висота 25 м, вік понад 
500 років.
Зростає у Вишгородському райо-
ні, на території урочища Лужок і 
школи міліції біля села Новосілки, 
біля захисної дамби.
Потребує заповідання.
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Дуби Володимира
Обхват першого дуба 4,3 м, висота 22 м, вік близько 400 років. Об-
хват другого дуба 3,8 м, обхват третього дуба 3,7 м, висота 14 м, вік 
обох дубів близько 300 років.
Дерева є родичами знаменитих 1000-літніх дубів Володимира (ду-
бів князя Володимира), вирубаних у кінці ХІХ – на початку ХХ 
століття.
Ростуть у Вишгородському районі, недалеко від села Старі Пе-
трівці, поруч з криницею Дзвінкове на території Старопетрівсько-
го лісництва Київської лісової науково-дослідної станції, кв. 163, 
вид. 12, за 20 м один від одного на одній лінії, на пагорбі поруч з 
парканом урядової резиденції.
Заповідані в 2016 році за матеріалами КЕКЦ.
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Дуби княгині Ольги
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення в урочищі Лужок 
села Новосілки Вишгородського району. Площа 0,05 га. Оголоше-
но територією ПЗФ 21 червня 2012 року. Об’єктами охорони є сім 
дубів віком близько 400 років, висота близько 20 м. На висоті 1,3 м 
перший дуб має охоплення 5,7 м і знаходиться на захисній дамбі. 
На південь від нього зростають ще п’ять дубів, які мають в охоп-
ленні 3,3 м, 4,5 м, 4,34 м, 2,86 м, 3,8 м. Сьомий дуб росте на півден-
ний захід від цієї групи дубів на відстані приблизно 150 м та має в 
охопленні 4 м.

ІВАНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Два дуби
Обхват 5,5 м, висота 30 м, вік понад 400 років. 
Ростуть на території сільського кладовища біля села Новосілки 
Іванківського району.

КАГАРЛИЦЬКИЙ РАЙОН

Дуб Гоголя
Обхват 4 м, висота 30 м, вік понад 
350 років.
Зростає в парку міста Кагарлик, 
неподалік від входу в парк з боку 
вул. Шевченка і базару.
За легендою, під цим дубом любив 
відпочивати М.В. Гоголь, буваючи 
в гостях у господаря парку – зем-
левласника Д. Трощинського.
Дерево має кілька ран, з яких тече 
сік.
Потребує заповідання, лікування 
та огорожі.
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КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

Тюльпанове дерево 
Одне з двох найбільших і найстарі-
ших в Україні тюльпанових дерев.
Обхват близько 2 м, висота 30 м, вік 
100 років.
Зростає в смт Ворзель, вул. Чер-
воноармійська, 8, навпроти вокза-
лу. Дерево було посаджено у 1914 
році в садибі М.І. Жеребцова – сек-
ретаря Київської земської управи. 
Заповідане в 1987 році. Є інформа-
ційна табличка.

700-річний дуб
Обхват 6,1 м, вік понад 700 
років.
Залишки дуба знаходять-
ся на території Податкової 
академії в місті Ірпені Киє-
во-Святошинського району.
Огорожі та інформаційної та-
блиці немає, дуб не заповіда-
но, дерево загинуло.
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Дуб «Наддуб»

Вік більш ніж 600 років, висота 30 м, обхват стовбура 5,39 м. 
Росте в місті Ірпені Києво-Святошинського району, перехрестя 
вул. Мечникова, 106, і вул. Новосельська, 1, на території урочища 
«Криничка», ділянка А.
Дерево під загрозою знищення при будівництві дачі. Вимагає тер-
мінового лікування, огорожі.
Заповіданий у 2010 році з ініціативи КЕКЦ.

Ходосівський дуб 
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення у межах території 
Ходосівської сільської ради Києво-Святошинського району. Площа 
0,04 га. Оголошено об’єктом ПЗФ 12 грудня 2008 року для охорони 
старовікового дуба звичайного віком щонайменше 250 років.

Ясен звичайний 
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення в селі Лісники 
Києво-Святошинського району. Плоша 0,01 га. Оголошено об’єктом 
ПЗФ 27 жовтня 2000 року для охорони кремезного дерева з проек-
цією крони близько 100 м3.
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МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН

Віковий дуб черешчатий 
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення у межах терито-
рії Борівської сільської ради Макарівського району. Площа 0,02 га. 
Оголошено об’єктом ПЗФ 28 лютого 1972 року для охорони дуба 
віком близько 200 років, заввишки понад 24 м, насіннєвого похо-
дження, з добре розвиненою кроною.

ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН

Віковий дуб
Обхват понад 5,5 м, висота 25 м, вік близько 400 років. 
Росте на подвір’ї Білоозерського лісомисливського господарства 
біля села Хоцьки Переяслав-Хмельницького району. 
Дерево потребує заповідання.
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Дуб у Ташані
Обхват 5,85 м, висота 30 м, вік 
понад 500 років.
Має подвійний стовбур на висо-
ті 5 м.
Зростає в старому  парку села 
Ташань Переяслав-Хмельни-
цького району. 
Координати дуба: N 50° 32' 04", 
E 31,8° 64' 35".
Дерево потребує лікування і за-
повідання.

Дуб кохання
Обхват 5 м, висота 28 м, вік 500 
років. 
Має чотири стовбури. 
Зростає в старому парку в селі 
Ташань Переяслав-Хмельни-
цького району.
У народі називається Дуб ко-
хання.
Координати зростання: 
N 50° 27' 81", E 31,8° 64' 10".
Дерево необхідно заповісти.
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Дуб
Обхват 5,5 м, висота 30 м, вік 500 років.
Зростає в місті Переяслав-Хмельницький, на території швейної 
фабрики «Гаян», вул. Б. Хмельницького, 32, біля паркана. Дерево 
огороджено. 
Дуб необхідно оголосити пам’ятником природи.

Акація біла
Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення, знаходиться 

у віданні Переяслав-Хмельницького краєзнавчого музею Переяс-
лав-Хмельницького району. Площа 0,02 га. Оголошено територією 
ПЗФ 28 лютого 1972 року. Об’єктом охорони є акація, посаджена в 
1845 році відомим переяславським лікарем А.Й. Козаченком. По-
руч ростуть ще три 150-річні акації, перспективні для заповідання.

СКВИРСЬКИЙ РАЙОН

Липа кохання
Обхват 4,1 м, висота 
18 м, вік близько 300 
років.
Зростає в центрі села 
Рогізна Сквирського 
району, біля зупинки.
Вважається  оберегом 
села. За легендою, 
липу посадила дів-
чина в пам’ять про 
вбитого козака, якого 
вона любила. 
Дерево заповідане з 
ініціативи КЕКЦ.
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Тюльпанове дерево

Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення у місті Скви-
ра Сквирського району. Площа 0,02 га. Оголошено об’єктом ПЗФ 
5 жовтня 2000 року для охорони тюльпанового дерева віком близь-
ко 40 років, висота 16 м, діаметр до 25 см.

ТЕТІЇВСЬКИЙ РАЙОН

Тополя чорна

Обхват 5,2 м, висота 30 м, вік 120 років (була посаджена в 1890 році). 
Зростає в місті Тетієві на території міської лікарні по вул. Леніна.
Вимагає заповідання й огорожі.

ФАСТІВСЬКИЙ РАЙОН

Дуб Палія

Обхват близько 4 м, висота 25 м, вік понад 350 років.
Зростає неподалік від міста Фастова у Фастівському лісництві, в 
урочищі Унава. За легендою, його посадив козацький полковник 
Семен Палій.
У 1972 році дерево було заповідано, має огорожу, інформаційний 
знак і охоронний знак.
Огородження й обидва знаки потребують оновлення.

ЯГОТИНСЬКИЙ РАЙОН

Дуб 

Обхват 5,2 м, висота 25 м, вік 500 років.
Зростає в Переяслав-Хмельницькому лісгоспі, Студенківське ліс-
ництво, ліворуч від дороги при в’їзді в місто Яготин, за 200 м від 
автобусної зупинки «Паркова».
У дереві є дупло, закріплене пломбою. 
Дуб необхідно заповісти, захистити і встановити охоронний знак.
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Дуб у місті Яготин
Висота 30 м, обхват стов-
бура 6,45 м, вік близько 
700 років.
Зростає у дворі будинку 
№ 55 по вул. Незалежнос-
ті.
Дерево не огороджено, не 
має охоронного знака, ви-
магає лікування.
Потребує заповідання.
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ПОРАДИ З ДОГЛЯДУ  
ТА ЛІКУВАННЯ ВІКОВИХ ДЕРЕВ

Як визначити вік старого дерева
Найбільш простий спосіб визначення віку старого дерева – це 

заміряти обхват (периметр) його стовбура на рівні 1,3 м від землі 
(в окремих випадках – біля землі), а потім помножити на коефіці-
єнт для даної породи дерева, який вказано в таблиці нижче. Якщо 
на відстані до двох метрів від землі стовбур дерева розходиться, то 
обхват стовбура буде більший і для визначення віку дерева його 
потрібно помножити на 2/3. 

Таблиця

№ 
з/п

Порода дерева Коефіцієнт
Відстань від точки 

виміру до землі
1 Олива 2,5 біля землі
2 Ялівець 2,0–4,0 1,3 м від землі
3 Волоський горіх 1,0 – " –
4 Шовковиця 0,4 – " –
5 Платан 0,3 – " –
6 Сосна від 0,7 (для вологих місць 

з родючим ґрунтом) до 1,5 
(на сухому кам’янистому 
ґрунті)

– " –

7 Дуб 0,8 – " –
8 Суничник 2,0–4,0 біля землі
9 Тис 2,5–4,5 1,3 м від землі

10 Липа 0,7 – " –
11 Граб 1,0 – " –
12 Каштан кінський 0,5 – " –
13 Фісташка 2,0 біля землі
14 Ясень 0,5 1,3 м від землі
15 Гінкго 0,5 – " –
16 Тополя 0,2 – " –
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Пломбування дупла

Найчастіше старі дерева страждають від дупел, які є загрозою 
загибелі дерева під час сильного вітру або з причини пожежі (не-
рідко дуплисті дерева підпалюють, засовуючи в дупло папір і сміт-
тя). Щоб цього не сталося, дупла потрібно пломбувати. Для пломбу-
вання дупла найкраще підходить будівельний матеріал «Церезіт», 
який у порошкоподібній формі продається в будь-якому будівель-
ному магазині. Спочатку дупло очищається від гниючої деревини, 
а потім туди закладається розчин «Церезіту». Якщо дупло велике, 
то розчин закладається в суміші з битою цеглою. 

Підпорки

Деякі старі дерева, насамперед ті, що мають слабку дереви-
ну, – липи, шовковиці, часто під важкістю прожитих років нахи-
ляються до землі і можуть під час сильного вітру впасти. Це ж сто-
сується і старих товстих гілок, нахилених до землі. 

Сильний вітер може зламати їх, дуже зіпсувавши дерево. Тому 
в обох випадках (і під зігнуті стовбури, і під нахилені гілки) слід 
встановити міцну підпорку (залізну або дерев’яну). Нижній кінець 
підпорки для міцності цементують у землю, а верхнім кінцем, який 
повинен мати Т-подібну поперечину, підпирають стовбур дерева 
або його гілку. 

Лікування ран

Іноді внаслідок тих чи інших причин дерево зазнає невеликого 
ушкодження, в результаті якого відбивається кора й оголюється 
деревина. Якщо не вжити заходів, рана в майбутньому може пере-
творитися в дупло. Тому її слід добре зафарбувати олійною фар-
бою, перекривши таким чином доступ бактерій, спор грибків, що 
викликають гниття деревини.
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