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ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ОМОЛОДЖУВАЛЬНОГО ОБРІЗУВАННЯ ДЕРЕВ 
РОДУ TILIA L. У ВУЛИЧНИХ НАСАДЖЕННЯХ ЖИТОМИРА 

Наведено результати вивчення впливу омолоджувального обрізування на дерева 
роду Tilia L., визначено фітосанітарний стан представників видів липи серцелистої (Тi-
lia cordata Mill .) та липи крупнолистої (Тilia platiphyllos Scop.) на центральних вулицях 
Житомира. Встановлено, що глибоке обрізування крони дерев липи з роками негативно 
впливає на життєвий стан дерев, позначається на їхній декоративності, прискорює про-
цеси старіння та скорочує середню тривалість життя. Виявлено, що дерева роду Тilia L., 
які піддавались глибокому обрізуванню крони, найчастіше уражуються трутовиком 
справжнім (Phellinus igniarius (L.) Quél. та трутовиком лускатим (Polyporus squamosus 
(Huds.) Fr.). 

Ключові слова: екологічна роль, фітосанітарний стан, омолоджувальне обрізуван-
ня, збудники хвороб, липа серцелиста, липа крупнолиста. 

Нині проблеми адаптації та виживання деревних рослин у вуличних на-
садженнях великих міст, де рівень забруднення фітотоксикантами у ґрунті та 
фітомасі рослин знаходиться на рівні критичних концентрацій, є дуже актуаль-
ними. На етапі стрімкого розвитку мегаполісу актуальним є питання поліпшен-
ня стану навколишнього середовища. Найчастіше стан і ріст деревних рослин в 
урбокомплексах вивчають у зв'язку із впливом одного з чинників міського сере-
довища – промислового забруднення повітря [3]. За останні півтора десятиріччя 
у містах та селищах міського типу широкого застосування набув агротехнічний 
метод омолоджування зелених насаджень, використовують його переважно на 
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міських вулицях з великим транспортним потоком, тобто з високим антропо-
генним та техногенним навантаженням [1, 2]. Різним видам за інтенсивністю 
обрізування (обрізування скелетних гілок, розріджування крони, часткове або 
глибоке обрізування крони) піддають рослини видів родин Hippocastanaceae та 
Tiliaceae, мотивуючи такі заходи дороговизною та довготривалістю заміни на-
явних дерев молодою рослиною, а також раціональністю використання обріза-
них гілок як дешевого виду відновлювального палива. На сьогодні економічна 
складова частина у веденні зеленого господарства переважає над екологічною, 
разом з тим існує нагальна потреба вивчення післядії подібних процедур та за-
побігання негативним екологічним наслідкам. 

Мета дослідження – провести інвентаризаційні дослідження, оцінити фіто-
санітарний стан дерев роду Tilia L. та проаналізувати вплив глибокого омолоджу-
вального обрізування на особини різних вікових груп рослин липи у Житомирі. 

Об'єкт досліджень – деревні рослини роду Tilia L., що зростають 
вздовж центральних вулиць Житомира. 

Матеріали та методика досліджень. Дослідження липових насаджень 
здійснено методами порівняльної екології на центральних вулицях Житомира 
(Київська, Велика Бердичівська, вул. Перемоги), які піддавалися омолоджу-
вальному обрізуванню. За контроль обрано насадження по вул. Ватутіна з нек-
ронованими деревами роду Tilia L. Інтенсивність добового руху автомобілів на 
перелічених вище вулицях становить більше 20 тис. одиниць. Облік кількості 
рослин роду Tilia L. у вуличних насадженнях проведено за допомогою мар-
шрутного методу та згідно з "Інструкцією з технічної інвентаризації зелених на-
саджень у містах та селищах міського типу України" [6], обліковано всі дерева 
липи серцелистої (Тilia cordata Mill.)  та липи крупнолистої (Тilia platiphyllos 
Scop.), дерева поділено на вікові групи: 40-50 років, 30-40 років, до 30 років. 

Оцінювання санітарного стану насаджень за участі різних видів липи 
проведено за загальноприйнятою методикою [5], з урахуванням втрати листка-
ми дерев фотосинтезуючої поверхні. Дерева без пригніченого росту з повноцін-
ною листовою поверхнею оцінено одним балом; дерева з ростом, що загалом 
відповідають нормам і мають 20-25 % недіючої поверхні – 2 бали, дерева з ос-
лабленим ростом, які мають 50 % недіючої листової поверхні – 3 бали, дерева з 
пригніченим ростом, приріст поточного року відсутній, мають близько 75-80 % 
недіючої листової поверхні – 4 бали, мертві й всихаючі, без поточного приросту 
пагонів з 100 % недіючою листовою поверхнею – 5 балів. 

Результати досліджень. Вуличні насадження Житомира представлені 
переважно видами роду Tilia L., що становить близько 45 % від загальної кіль-
кості видів. Естетичний вигляд дерев липи серцелистої та липи крупнолистої, 
значно погіршується після глибокого омолоджувального обрізування, насампе-
ред у зв'язку зі збільшенням фітопатологічного навантаження на загальний стан 
та життєдіяльність ослаблених рослин. Процедуру обрізування дерев проводять 
у стадії спокою рослин, перед початком або під час сокоруху, лікувальних захо-
дів, замазування садовим варом або зафарбування зрізів гілок не застосовують, 
залишаючи таким чином додаткові "відкриті ворота" для інфекції різного похо-
дження та збудників хвороб (рис.). 
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Рис. Кроновані дерева липи серцелистої по вул. Велика Бердичівська 

Загальна кількість кронованих обстежених дерев – 768, із них 329 осо-
бин липи серцелистої та 438 – липи крупнолистої. За віковими групами вияв-
лено рослини липи серцелистої: 40-50 років – 187 дерев; 30-40 років –114; до 
30 років – 28. Розподіл дерев липи крупнолистої за віковими групами такий: 40-
50 років – 276 екземплярів; 30-40 років – 131; до 30 років – 32 дерева. Загальна 
кількість некронованих обстежених дерев по вул. Ватутіна – 203, із них 96 осо-
бин липи серцелистої та 107 – липи крупнолистої. За віковими групами перева-
жають середньовікові дерева, а саме: 40-50 років – 9 дерев; 30-40 років –73; до 
30 років – 25 дерев липи серцелистої; липи крупнолистої: 40-50 років – 14 ек-
земплярів; 30-40 років – 52; до 30 років – 41 дерево. 

Відомо, що за останні 20 років дерева липи серцелистої двічі піддавали 
омолоджувальному обрізуванню (10 та 5 років тому). Варто зазначити, що з ро-
ками такий агротехнічний захід негативно впливає на життєвий стан дерев, поз-
начається на їхній декоративності, прискорює процеси старіння та скорочує се-
редню тривалість життя. Нині у вуличних посадках більшість рослин перебуває 
у незадовільному стані: із 329 обстежених особин тільки 24 % дерев здорові (1-
2 бали) з добре розвиненими кронами; 62 % досліджуваних дерев з ознаками 
захворювань (3-4 бали); 14 % дерев перебувають у сильно пригніченому або 
відмираючому стані (5-6 балів). За віковими категоріями описана тенденція збе-
рігається. Так, серед дерев 40-50 та 30-40 років найбільше особин, що перебува-
ють у відносно задовільному стані – 68 % (3-4 бали). Серед необрізаних дерев 
липи серцелистої по вул. Ватутіна розподіл за фітосанітарним станом такий: 
здорові, добре розвиненні дерева – 76 % (1-2 бали), з незначними ознаками хво-
роб – 18 % (3-4 бали); відмираючі – 6 % (5-6 балів). 

Серед дерев липи серцелистої, які було кроновано, кількість ослаблених 
особин значно вища, порівняно з контролем (табл. 1). Ураження дереворуйнів-
ними грибами трапляється найчастіше у дерев липи серцелистої 30-40 років. 
Некроз листків і всихання гілок виявився найпоширеніший у некронованих де-
рев липи серцелистої, що пов'язано із підвищеним умістом солей натрію у лун-
ках вуличних насаджень та високим техногенним забрудненням повітря та ґрун-
ту вздовж автомобільних шляхів, поблизу яких ростуть дослідні екземпляри. 
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Табл. 1. Види уражень дерев липи серцелистої 
у вуличних насадженнях Житомира, % 

Ураженість 
Назва вулиці 

Всихан-
ня гілок 

Некроз 
листків трутовиком 

звичайним 
трутовиком 
лускатим 

іншими вида-
ми грибів 

вул. Київська 0,5 0,3 0,9 0,6 0,2 
вул. Велика Бердичівська 0,2 0,4 0,8 0,5 0,4 
вул. Перемоги 0,4 0,1 0,7 0,4 0,3 
вул. Ватутіна (контроль) 0,5 0,4 0,1 - 0,1 

Дерева липи серцелистої менш стійкі до післядії омолоджувального об-
різування та збудників хвороб, що уражують ослаблені особини, порівняно з 
екземплярами липи крупнолистої (табл. 2). У цьому аспекті отримані дані збіга-
ються з результатами досліджень, які здійснили В.П. Бессонова, В.М. Глубока 
[2] у східному регіоні України. 

Табл. 2. Види уражень дерев липи крупнолистої 
у вуличних насадженнях Житомира, % 

Ураженість 
Назва вулиці 

Всихання 
гілок 

Некроз 
листків  трутовиком 

звичайним 
 трутовиком 
лускатим 

іншими ви-
дами грибів 

вул. Київська 0,1 0,2 - 0,3 0,1 
вул. Велика Бердичівська 0,1 - 0,2 - 0,1 
вул. Перемоги 0,2 0,1 0,4 0,1 0,2 
вул. Ватутіна (контроль) 0,1 0,1 - 0,1 - 

Представники липи крупнолистої після омолоджувального обрізування 
10-річної та 5-річної давнини на досліджуваних вулицях перебувають у добро-
му або задовільному станах Так, із 438 дерев тільки 8 % дерев можна віднести 
до відмираючих (5-6 балів), у задовільному стані з незначними ознаками приг-
нічення (3-4 бали) – 23 %, здорові рослини з гарним приростом однорічних па-
гонів та добре розвиненими кронами – 69 % (1-2 бали). Контрольні дерева липи 
крупнолистої, що ростуть по вул. Ватутіна, мають такі показники: 83 % дерев – 
здорові рослини, 14 % – перебувають у задовільному стані, 3 % рослин – з яв-
ними ознаками захворювань. 

Контрольні насадження по вул. Ватутіна липи крупнолистої загалом 
перспективні та повністю виконують фітомеліоративні та захисні функції. 

Висновки: 
1. Встановлено, що глибоке омолоджувальне обрізування дерев липи серце-

листої та липи крупнолистої у Житомирі негативно впливає на життєвий
стан дерев, позначається на їхній декоративності, прискорює процеси ста-
ріння та скорочує середню тривалість життя. Отже, досліджуваний агро-
технічний метод позитивної екологічної ролі для зелених насаджень урбо-
комплексів не відіграє.

2. Виявлено, що дерева роду Тilia L., які піддавались глибокому обрізуванню
крони, найчастіше уражуються трутовиком справжнім (Phellinus igniarius
(L.) Quél. та трутовиком лускатим (Polyporus squamosus (Huds.) Fr.). Зага-
лом дерева липи серцелистої менш стійкі до збудників хвороб, що уражу-
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ють ослаблені рослини після омолоджувального обрізування, порівняно з 
екземплярами липи крупнолистої. 

3. Некроновані представники роду Тilia L. у вуличних насадженнях перспек-
тивні та повністю виконують фітомеліоративні та захисні функції.
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Алексейченко Н.А., Матковская С.И. Экологическая роль омолажи-
вающей обрезки деревьев рода Tilia L. в зелёных насаждениях Житомира 

Приведены результаты изучения влияния омолаживающей обрезки на деревья ро-
да Tilia L., определено фитосанитарное состояние представителей видов липы сердце-
листной (Тilia cordata Mill.) и липы крупнолистной (Тilia platiphyllos Scop.) на цен-
тральных улицах Житомира. Установлено, что глубокая обрезка кроны деревьев липы с 
годами негативно влияет на жизненное состояние деревьев, отражается на их декора-
тивности, ускоряет процессы старения и сокращает среднюю продолжительность жиз-
ни. Выявлено, что деревья рода Тilia L., которые подвергались глубокой обрезке кроны, 
чаще всего поражаются трутовиком настоящим (Phellinus igniarius (L.) Quél. и трутови-
ком чешуйчатым (Polyporus squamosus (Huds.) Fr.). 

Ключевые слова: экологическая роль, фитосанитарное состояние, омолажива-
ющая обрезка, болезни, липа мелколистная, липа крупнолистая. 

Oleksiychenko N.O., Matkovska S.I. Environmental Role of Rejuvenation 
Pruning of Tilia  L. Trees in Zhitomir Greenery 

The results of the study of the effect of cooling pruning of the tree of Tilia L. genus are 
presented. Phytosanitary state of the cordata species representatives such as linden (Tilia cor-
data Mill.) аnd linden (Tilia platiphyllos Scop.) in the central streets of the city of Zhitomir 
are specfied. Deep pruning of tree crowns of lime over the years is found to have a negative 
impact on the living condition of the trees marked for their decoration, accelerate aging and 
shorten the average life span. It is revealed that the Tilia L. tree genus, which underwent deep 
pruning of the crown, often affects real tinder (Phellinus igniarius (L.) Quél, Tinder and scaly 
(Polyporus squamosus (Huds.) Fr.). 

Keywords: ecological role, phytosanitary state, rejuvenation pruning, disease, Tilia cor-
data Mill., Tilia platiphyllos Scop. 
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