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РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЖИТТЄЗДАТНІСТЬ ДЕРЕВНИХ ВИДІВ ВУЛИЧНИХ  

НАСАДЖЕНЬ м. КРИВИЙ РІГ  

 

© І. І. Коршиков, Л. І. Бойко, О. В. Красноштан, О. П. Суслова, А. Ю. Мазур 
 

Важливим чинником поліпшення еколого-естетичної ролі зелених насаджень у міському середовищі є 

аргументований підбір деревних порід для озеленення міських територій. Тому виникає необхідність до-

слідження стану зелених насаджень у промислових містах. Метою роботи було дослідити різноманіт-

ність дендрофлори у вуличних насадженнях Саксаганського району м. Кривий Ріг та виявити найбільш 

стійкі до умов урбанізованого середовища декоративні види деревних рослин. Дослідження проводились 

методом інвентаризації зелених насаджень з визначенням виду рослин, їх таксаційних параметрів та 

визначення рівня життєздатності. Встановлено, що на обстежуваних територіях зростає 49 видів де-

ревних рослин, що охоплюють 17 родин та презентують 23 роди. За кількістю екземплярів переважа-

ють Aesculus hippocastanum L. (13,4 % від всієї кількості дерев), Populus bolleana Louche (7,8 %), Populus 

nigra L. (6,6 %), Ulmus laevis Pall. (6,4 %), Tilia cordata Mill. (6,0 %), Robinia pseudoacacia L.(4,1 %). Най-

більша кількість видів, що характеризуються життєздатністю 7–8 балів, походять з Циркумбореаль-

ної флористичної області (майже 39 % серед усіх видів, що отримали найвищі показники життєздат-

ності).У насадженнях обстежуваного району переважають швидкозростаючі породи, вони складають 

67 %. Доля середньозростаючих та повільнозростаючих порід значно менша (відповідно 23 % та 10 %). 

Зниження життєздатності деревних рослин з віком залежить від інтенсивності їхнього росту. Швид-

ше всього зниження життєздатності деревних рослин відбувається у повільнозростаючих (у віці після 

30 років), а у середньо- та швидкозростаючих деревних порід після 40-50 років. Отже, до складу ліній-

них вуличних насаджень промислових міст степового Правобережного Придніпров’я не слід залучати 

повільнозростаючі деревні породи як менш довговічні за цих умов.  

Найвищою життєздатністю характеризуються рослини у вікових категоріях 21–30 та 31–40 років (ві-

дповідно 27,4 % та 22,9 %). Найбільшу кількість дерев з найнижчим рівнем життєздатності виявлено 

серед молодих рослин до 10 річного віку. Як найбільш стійкі та життєздатні у вуличних насадженнях 

можливо рекомендувати види родів Fraxinus L., Acer L., Populus L., Robinia L.,Ulmus L 

Ключові слова: урбанізація, деревні породи, вуличні насадження, різноманітність, життєздатність, 

вікова категорія 

 

1. Вступ 
У великих промислових містах, яким є Кривий 

Ріг, інтенсивний процес урбанізації зумовлює погір-

шення екологічної ситуації та якості життя населен-

ня. Позитивно на стан міського середовища вплива-

ють деревні насадження, бо саме вони осаджують 

пил, поглинають токсичні промислові гази, аерозолі, 

збагачують атмосферне повітря киснем, виділяють 

фітонциди, покращують мікроклімат: збільшують 

вологість повітря, захищають від вітру і сонячної ра-
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діації. Тому, знання загального сучасного стану та 

таксономічного складу міських зелених насаджень і 

умов місцезростання рослин в урбанізованому сере-

довищі є одним із важливих чинників успішного 

вирішення комплексу питань, що пов’язані з фор-

муванням міського ландшафту і поліпшенням його 

еколого-естетичної цінності. Тільки від високопро-

дуктивних і життєздатних насаджень можливо очі-

кувати максимальне виконання середовище твірних 

функцій [1]. 

 

2. Літературний огляд та постановка про-

блеми 
Актуальність досліджень щодо визначення 

стану деревних насаджень в містах підтверджується 

значним доробком як вітчизняних, так і зарубіжних 

вчених [2, 3]. Низка досліджень присвячена вивчен-

ню особливостей росту та реакції рослин на техно-

генну дію різного рівня[4, 5]. Особлива роль у зеле-

них міських насадженнях відводиться вуличним на-

садженням, бо вони несуть подвійне навантаження, 

так як поряд з викидами промислових підприємств 

вони зазнають суттєвого впливу викидів автотранс-

порту. До того ж, важливим лімітуючим чинником 

для успішного зростання рослин у вуличних наса-

дженнях є суттєво обмежений об’єм живлення коре-

нів та засолення поверхні грунту солями, які викори-

стовуються в зимовий час для покриття дорожнього 

полотна [6, 7]. Дерева, що зростають вздовж міських 

автошляхів з інтенсивним транспортним рухом часто 

пошкоджуються вже в першій половині вегетаційно-

го періоду. Далеко не всі види деревних рослин, що 

впродовж багатьох років висаджувались на території 

міста, відзначаються стійкістю, хорошими показни-

ками росту та декоративністю. Слід зазначити, що 

більшість деревних рослин, що використовуються в 

озелененні степового промислового міста Кривий Ріг 

є інтродуцентами. У місті рослини з інших природ-

них ареалів підпадають не тільки під вплив промис-

лових забруднювачів і вихлопних газів автотранспо-

рту, а й нерідко для багатьох видів несприятливих 

природно-кліматичних факторів [8]. Тому важливо 

визначити географічне походження видів рослин за 

флористичними областями. На цей час настала необ-

хідність виділення в існуючих насадженнях біля 

промислових майданчиків та автошляхів з інтенсив-

ним транспортним навантаженням тих видів, які від-

значаються стійкістю і декоративністю. 

 

3. Мета та задачі дослідження 

Метою роботи було дослідити різноманіт-

ність дендрофлори у вуличних насадженнях одного 

з районів м. Кривий Ріг та виявити найбільш стійкі 

види деревних рослин до умов урбанізованого сере-

довища. 

Для досягнення мети були поставлені наступні 

задачі: 

1. Дослідити видовий склад вуличних наса-

джень м Кривий Ріг 

2. Встановити репрезентативність видів у ву-

личних насадженнях. 

3. Виявити географічне походження видів з 

найвищим рівнем життєздатності. 

4. Визначити життєздатність видів залежно від 

темпів росту. 

5. Провести аналіз вікової структури наса-

джень та їх життєздатність. 

 

4. Матеріали та методи досліджень 

У потужному промисловому м. Кривий Ріг з 

високим транспортним навантаженням, встановлено 

суттєве перевищення рівня атмосферного та ґрунто-

вого забруднення [9]. У якості району досліджень у 

м. Кривий Ріг було обрано Саксаганський, де є до-

сить значне промислове навантаження, так як тут ро-

зміщені основні промислові підприємства: ЗАТ Кри-

ворізький завод гірничого обладнання, ТОВ Криворі-

зька швейна фабрика Старт, ТОВ Полстар, шахти: 

Саксагань, Артем, Родіна, Гігант. На території райо-

ну велика кількість відвалів та кар’єрів Центрального 

гірничо-збагачувального комбінату. Окрім того, в 

районі досліджень досить значне транспортне наван-

таження: інтенсивний автомобільний і залізничний 

рух. Нами було визначено видовий склад та життєвий 

стан зелених насаджень на 9 магістральних вулицях 

цього району зі значним транспортним навантажен-

ням та близьким розміщенням вищезгаданих проми-

слових підприємств. Дослідження проводились мето-

дом інвентаризації зелених насаджень з визначенням 

виду рослин, їх таксаційних параметрів та визначен-

ня рівня життєздатності. Географічне походження 

деревних рослин визначалось за флористичними об-

ластями А. Л. Тахтаджяна [10], життєвий стан дерев 

оцінювали за Л. С. Савельєвою [11]. 

 

5. Результати досліджень та їх обговорення 
За результатами досліджень видовий склад ву-

личних насаджень Саксаганського району м Кривий 

Ріг представлений 49 видами деревних рослин, що 

належать до 23 родів з 17 родин (загалом визначено 

таксаційні параметри 6288 шт. деревних рослин).  

Моніторингові дослідження виявили практич-

но повну відсутність хвойних рослин на магістраль-

них вулицях Саксаганського району. Відділ 

Pinophyta представлено невеликою кількістю дерев 

виду Thuja occidentalis L. на трьох з дев’яти обстеже-

них вулицях, а відділ Magnoliophyta–16 родинами, до 

яких входять 22 роди (рис. 1). 

За кількістю родів в родинах найбільш різно-

манітні в насадженнях родини Rosaceae Juss. (7 ро-

дів), Salicaceae Mirb. (2 роди), Fabaceae Lindl. (2 ро-

ди), решта родин представлені видами одного роду. 

За кількістю видів найчисельнішими родами у вули-

чних насадженнях виявилися роди Acer L. (6 видів), 

Populus L. (6), Tilia L. (5), Ulmus L. (5), Prunus L. (4), 

решта родів представлена одним або двома видами. 

Слід зазначити, що у вуличних насадженнях району 

обстеження відсутнє внутрішньовидове різноманіття, 

оскільки не виявлено жодного культивару.  

Аналіз кількісної представленості особин де-

ревних рослин різних родин у вуличній дендрофлорі 

Саксаганського району показує деяку перевагу таких 

родин як Rosaceae Juss. (18 %), Salicaceae Mirb.  

(14 %), Aceraceae Juss. (12 %), Tiliaceae Juss. (10 %), 

Ulmaceae Mirb. (10 %), частка рослин інших родин 

складає 2 %–6 % (рис. 1).  
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Рис. 1. Представленість родин деревних рослин у вуличних насадженнях Саксаганського району  

м. Кривий Ріг (у %) 

 

Серед окремих видів у вуличних алейних на-

садженнях Саксаганського району за кількістю екзе-

мплярів переважають Aesculus hippocastanum L.  

(841 шт.), Ulmus laevis Pall. (402 шт.), Populus 

bolleana Louche (493 шт.), Tilia cordata Mill. (380 

шт.), Robinia pseudoacacia L. (255 шт.), тоді як зовсім 

поодиноко зустрічаються рослини таких видів: Salix 

alba L., Rhus typhina L., Sorbus aucuparia L., Acer 

saccarinum L., A. rubrum L. 

Аналіз географічного походження деревних 

рослин за флористичними областями згідно  

А. Л. Тахтаджяну [10] показав, що у складі вулич-

них насаджень переважають види, що походять з 

Циркумбореальної флористичної області (37 %) 

(рис. 2). Значну долю тут становлять такі види як 

Ulmus laevis, U. glabra Huds., Quercus robur L., 

Tilia cordata, Acer pseudoplatanus L., A. platanoides 

L., Fraxinus excelsior L. 

 

 
Рис. 2. Географічне походження видів деревних рослин вуличних насаджень Саксаганського району (флорис-

тична область за А. Л. Тахтаджяном (1978)) 

 

Дещо менша частка рослин походять з Атлан-

тично-Північноамериканської флористичної області. 

Це види Acer negundo L, A. rubrum L., Robinia 

pseudoacacia, R. viscose Vent., Catalpa bignonioides 

Walt. Досить значна частка урбанодендрофлори ву-

личних насаджень Саксаганського району походить з 

двох і більше областей (рис. 2). Слід зауважити, що 

види, що походять з двох і більше областей, як пра-

вило, включають Циркумбореальну, Середземномор-

ську та Ірано-Туранську області.  

Отримані дані досліджень стосовно життє-

здатності деревних рослин дозволили встановити, 
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що найбільша кількість видів, що характеризують-

ся життєздатністю 7–8 балів, походять з Циркум-

бореальної флористичної області (серед всіх видів, 

що отримали найвищі показники життєздатності 

майже 39 % походять з цієї області) (рис. 3). 

Щодо видів з інших флористичних областей, то 

частка рослин з високим ступенем життєздатності де-

що переважає серед видів, що походять з двох і більше 

областей (16 %), з Атлантично-Північноамери-

канської, Східноазійської, Ірано-Туранської близько 

13 %, та найменша доля таких рослин походженням з 

Середземноморської області (рис. 3).  

Виходячи з отриманих даних, Циркумборе-

альну область можна вважати безперечним доно-

ром стійких видів для озеленення, так як Ulmus 

laevis, Quercus robur, Tilia cordata, що походять з 

цієї області, є лідерами за репрезентативністю та 

частотою трапляння і високим рівнем життєздат-

ності у вуличних насадженнях Саксаганського 

району.  

 
Рис. 3. Доля дерев з найвищою життєздатністю (7–8 балів) у вуличних насадженнях Саксаганського району за-

лежно від їх географічного походження 

 

Важливим показником життєздатності виду є 

темпи його росту. Отримані дані свідчать, що найбі-

льша кількість дерев у вуличних насадженнях обсте-

жуваного району – швидкозростаючі породи, вони 

складають більш як67 %. Це переважно види родів 

Fraxinus, Acer, Populus, Robinia, Ulmus. Доля серед-

ньозростаючих дерев значно менша. Значну частку 

таких рослин складають Aesculus hippocastanum, Tilia 

cordata. Найменша частка у складі вуличних наса-

джень припадає на повільнозростаючі види, зокрема 

Armeniaca vulgaris, Pyrus communis. Серед швидкоз-

ростаючих видів у вуличних насадженнях найбільша 

кількість рослин у віці від 20 до 40 років. Найвища 

життєздатність у рослин даної групи визначена саме 

в цей період. Середньозростаючі рослини в основно-

му досягли віку від 10 до 30 років. Найбільша кіль-

кість рослин серед середньозростаючих порід, що ха-

рактеризуються високою життєздатністю знаходять-

ся у віці 10–40 років. Після досягнення деревами цієї 

групи 30–40 річного віку життєздатність знижується 

до 6 балів. Повільно зростаючі дерева у вуличних мі-

ських насадженнях складають всього близько 10 % 

від загальної кількості видів, більшість з яких досяг-

ли віку 10–30 років. Найбільша кількість дерев серед 

цієї групи з високим рівнем життєздатності виявлена 

саме в цій віковій категорії.  

Таким чином, зниження життєздатності дерев-

них рослин з віком залежить від інтенсивності їхньо-

го росту. Швидше за всіх воно відбувається у повіль-

нозростаючих (у віці після 30 років), а у середньо- та 

швидкозростаючих деревних порід після 40–50 років. 

Отже, до складу лінійних вуличних насаджень 

промислових міст не слід залучати повільнозростаю-

чі деревні рослини як менш довговічні за цих умов. 

До найбільш стійких та життєздатних у вуличних на-

садженнях віднесено види родів Fraxinus, Acer, 

Populus, Robinia, Ulmus. 

Оскільки важливим показником життєздатнос-

ті зелених насаджень є їх вік, нами було детально до-

сліджено вікову структуру вуличних насаджень. 

Отримані дані свідчать, що найбільша кількість дерев 

в озелененні магістральних вулиць району знахо-

диться у віці від 21 до 30 років (рис. 4). Значну част-

ку таких рослин складають види: Tilia cordata, 

Quercus robur, Aesculus hippocastanum, Populus 

trichocarpa, Ulmus laevis. Дещо менша кількість рос-

лин знаходиться у вікових категоріях 11–20 та 31– 

40 років. Дуже обмежено представлена група моло-

дих дерев віком до 10 років, вони складають лише  

7 % від загальної кількості дерев, що говорить про 

низький рівень озеленювальних робіт у даному райо-

ні в останні роки. 
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Рис. 4. Вікова структура дерев у насадженнях головних вулиць Саксаганського району м. Кривий Ріг 

 

 

Найменша кількість дерев – у віці біля 80 ро-

ків. У цій віковій категорії виявлені рослини таких 

видів як Populus nigra, P. bolleana, P.alba та пооди-

ноко представники таких видів, як Aesculus hippo- 

castanum, Gleditsia triacanthos, Morus nigra L., Ulmus 

campestris L., U. glabra, U. laevis. 

Таким чином, аналіз життєздатності рослин у 

насадженнях магістральних вулиць промислового мі-

ста, яким є Кривий Ріг показав, що найбільша життє-

здатність для всіх досліджених рослин була характе-

рна у віковій категорії 21–30 років (майже 20 %) (ча-

стіше всього це Aesculus hippocastanum, Tilia cordata, 

Ulmus laevis, U. campestris, Armeniaca vulgaris). Дещо 

менше таких рослин у віковій категорії 31–40 (близь-

ко 17 %), до речі в цій групі часто зустрічаються ви-

ще згадані види та Juglans regia, Populus bolleana, 

Acer platanoides. 

Група дерев з найнижчим рівнем життєздатнос-

ті (0–5 бали) включає різновікові рослини, їх частка в 

різних вікових групах коливається в межах від 4 % до 

15 % від загальної кількості досліджених. За результа-

тами досліджень найбільше їх серед молодих рослин 

до 10 річного віку (15 %). Переважно це рослини видів 

Betula pendula, B. pubescens, Tilia cordata, T. 

platyphyllos, T. tomentosa, Sorbus aucuparia, Elaeagnus 

angustifolia. 

 

6. Висновки 

1. Встановлено, що у вуличних насадженнях 

Саксаганського району м. Кривий Ріг зростає 49 ви-

дів, що належать до двох відділів, охоплюють 17 ро-

дин та презентують 23 роди.  

2. За кількістю екземплярів переважають 

Aesculus hippocastanum (13,4 % від всієї кількості де-

рев), Populus bolleana (7,8 %), Populus nigra (6,6 %), 

Ulmus laevis (6,4 %), Tilia cordata (6,0 %), Robinia 

pseudoacacia (4,1 %).  

3. Найбільша кількість видів, які характеризу-

ються життєздатністю 7–8 балів, походять з Циркум-

бореальної флористичної області (майже 39 % серед 

усіх видів, що отримали найвищі показники життє-

здатності). 

4. У вуличних насадженнях обстежуваного ра-

йону переважають швидкозростаючі породи, вони 

складають 67 %. Доля середньозростаючих та пові-

льнозростаючих дерев значно менша (відповідно  

23 % та 10 %).  

Зниження життєздатності деревних рослин з 

віком залежить від інтенсивності їхнього росту. 

Швидше всього зниження життєздатності деревних 

рослин відбувається у повільнозростаючих (у віці пі-

сля 30 років), а у середньо- та швидкозростаючих де-

ревних порід після 40–50 років. Отже, до складу лі-

нійних вуличних насаджень промислових міст не 

слід залучати повільнозростаючі деревні рослини як 

менш довговічні за цих умов.  

5. Встановлено, що у віковій структурі вулич-

них насаджень Саксаганського району переважають 

середньовікові дерева віком 21–30 років та 31–40 ро-

ків (відповідно 27,4 % та 22,9 %). Дуже обмежено 

представлена група молодих дерев віком до 10 років 

(7,3 % від загальної кількості дерев), що говорить про 

низький рівень озеленювальних робіт у даному райо-

ні в останні роки. Найбільша життєздатність для всіх 

досліджених рослин характерна у віковій категорії 

21–30 та 31–40 років (відповідно 20 % та 17 %). А до 

найбільш стійких та життєздатних у вуличних наса-

дженнях Саксаганського району м. Кривий Ріг відно-

сяться види родів Fraxinus, Acer, Populus, Robinia, 

Ulmus. 
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