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Передмова

Шановний читачу!
Ти розгорнув книгу, що має назву “Визначні дерева Запорізького краю”.
Ця книга створена для тих, хто бажає краще пізнати свій край, зрозуміти красу рідної природи, навчитись вести спостереження за нею, залучитися до справи її збереження і примноження.
На території нашого краю зустрічаються різні природні ландшафти:
степові, заплавні, водні, скельні, лучні тощо. Але особливе місце серед
них займає ліс. Так сталося, що відповідно до генетичних, інстинктивних програм людства, найсприятливіше природне середовище для нашого проживання – рівнина з невеликими пагорбами, де деревна рослинність чергується з відкритими просторами, а поблизу є річка або
озеро. І якщо місце, у якому ми народилися або живемо, не співпадає
з нашими вродженими програмами, ми намагаємось штучно створити
щось подібне. І тоді народжуються парки і ліси у степовій зоні, ставки
і водойми на місці невеличких струмків і річок. Сади і зелені зони біля
будинків у місці нашого безпосереднього проживання.
Запорізька область розташована у степовій природній зоні, де умови
для зростання дерев і природних лісів дуже складні: недостатня вологість, спекотне літо, тривалі північно-східні вітри, які взимку холодні
й безсніжні, а влітку сухі й спекотні. І як підсумок – більшість степів,
що розташовані на узвишші, споконвічно залишалися безлісними. Природними лісами були вкриті частини заплав річок і балок Запорізького
степу.
Та все ж мешканці нашого краю, науковці згодом довели, що розведення лісів, садів і створення полезахисних смуг у південній зоні не
лише можливе, а й корисне та вигідне. Піонерами лісорозведення в нашому краї стали Корніс І. І., Висоцький Г. М., Сивицький П. М. та інші
активні прихильники лісівничої справи. Ці вчені-лісівники залишили
після себе у нинішніх Мелітопольському, Більмацькому, Якимівському
й інших районах Запорізької області цінні урочища та лісосмуги, які є
прикладом любові до рідної землі.
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У 2009-2010 роках Київський еколого-культурний центр і Державна
служба заповідної справи України реалізували проект “Видатні дерева
України”, підсумком якого стали інвентаризація і створення Всеукраїнського кадастру стародавніх і меморіальних дерев нашої країни. Проект
став поштовхом для реалізації подібних проектів і програм у більшості
областей України.
У 2019 році комунальний заклад “Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді” Запорізької
обласної ради (скорочено КЗ “Центр туризму” ЗОР) за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації
та Запорізького обласного управління лісового та мисливського господарства започаткував довготривалу міжвідомчу програму “Ліси Запорізького краю”, метою якої є залучення учнівської молоді й педагогічної громадськості до діяльності з вивчення, збереження і примноження
лісових насаджень рідного краю. У програмі взяло участь більше 1500
учнів та педагогів із 36 закладів освіти Запорізької області, які разом з
працівниками лісових господарств здійснювали природоохоронні, просвітницькі, пошуково-дослідницькі заходи, створювали нові лісові масиви і зелені насадження на теренах Запорізької області.
Одним із заходів програми стала пошукова туристсько-краєзнавча
експедиція учнівської молоді “Визначні дерева рідного краю”, спрямована на пошук, інвентаризацію та збереження вікових і меморіальних
дерев Запорізької області, на формування у дітей почуття захоплення,
здивування, поваги перед віковими деУчасники експедиції біля
ревами – живими свідками минулих стоДуба-Патріарха у с. Терпіння
літь, практичних навичок з їх вивченМелітопольського району,
ня і збереження.
2019 р.
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У книзі ми пропонуємо вам познайомитися з найстарішими, найкрасивішими і меморіальними деревами нашого
краю, знайденими й описаними учасниками експедиції протягом 2019-2020 років.
Деякі з цих дерев мають заповідний
статус, що уберегло їх від знищення.
Інші – відповідного статусу не мають і не
були зрубані завдяки зусиллям окремих
людей, які опікувалися ними, або історичним подіям, які вирували у місці їх
зростання. Тому в наших дослідженнях
історія краю й історія життя (або виживання) стародавніх дерев виявилися тісно пов’язаними між собою.
Ми далекі від думки, що готуючи цю
книжку, нам вдалося зібрати і осмислити геть усе, що пов’язане з визначними,
стародавніми, унікальними деревами
рідного краю – цей процес тривалий у
часі й просторі. Але те, що в одному виданні вперше зібрано стільки відомостей
Тополя біла віком 130 років.
про визначні дерева Запорожжя – факт
Обхват стовбура 470 см,
висота близько 30 м
очевидний.
(дендропарк біосферного
Проте ми б хотіли, щоб ви не тільки
заповідника “Асканія Нова”, 2019 р.)
захоплювалися красою та довголіттям
стародавніх дерев. Ми сподіваємося, що
прочитавши книгу, ви не залишитеся байдужими не тільки до долі описаних нами дерев, а й взагалі до пам’яток природи рідного краю. Стара груша на дідівському подвір’ї, столітній дуб у найближчому лісі, цілюще джерело, святе озеро, камінь над рікою – усе це символи, з яких
складається образ Малої Батьківщини. І щоб зберегти їх, досить часто
потрібні дії, які під силу кожному з нас: залікувати дупло, підв’язати
гілки або встановити під них підпори, огородити, встановити охоронний
знак тощо. Подальші ваші дії можуть бути спрямовані у двох напрямках: надання визначному дереву вашої місцевості (або іншому об’єкту
природи) статусу громадської (чи шкільної) пам’ятки природи, або державної ботанічної пам’ятки природи місцевого значення. У нашій книзі
ми дамо поради, як це зробити.
Запрошуємо всіх зацікавлених осіб, які мають інформацію про невідомі нам дерева-довгожителі, що не ввійшли у цю книгу, надсилати
ваші зауваження й доповнення за адресою: 69091, м. Запоріжжя, вул.
Немировича-Данченка 46-А, КЗ “Центр туризму” ЗОР, або за електронною поштою shelegedav@ukr.net
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Наші подяки
ю роботу нам вдалося осилити завдяки працям українських, перш
за все запорозьких, краєзнавців і науковців, які впродовж багатьох
Ц
років вивчали цю тему, займалися просвітницькою і практичною діяльністю з охорони визначних дерев через свої книжки, статті, публікації й виступи у ЗМІ, екскурсії, природоохоронні акції тощо. Серед них
Новицький Я.П., Яворницький Д.І., Борейко В.Є., Сушко К.І., Вілінов
Ю.А., Власов О.Ю., Чорноморець В.С., Остапенко М.А., Охріменко С.Г.,
Василенко С.В., Сокур А.Ф., Лазутин О.М., Тубольцев О.В., Воровка
В.П., Гришко С.В., Чухраєнко О.А., Крилов С.В. та багато інших.
Державним службовцям, працівникам лісового господарства, педагогам закладів освіти області, які підтримали ініціативу реалізації комплексної довготривалої програми “Ліси Запорізького краю”, взяли активну
участь у залученні учнівської молоді до пошукової та природоохоронної
діяльності, надали авторські матеріали і фотографії.
Серед них:
Департамент освіти і науки обласної держадміністрації: Захарчук
В.М., Сороченко О.В., Чурікова Л.В.
Запорізьке обласне управління лісового та мисливського господарства: Селюк В.І., Кобзар В.О., Полуліх М.С., Горшков О.О., Носик В.І., Дехтяр В.В.
Комунальний заклад “Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молод” Запорізької обласної
ради: Романчук О.П., Шелегеда О.Р., Крижановська Т.Є., Ячін В.О,
Чорний В.І., Хвостенко С.А.
Учнівські туристсько-краєзнавчі об’єднання Запорізької області, активні учасники експедиційної пошукової програми “Визначні дерева Запорізького краю”:
Гурток “Екологічне краєзнавство” Енергодарського центру туризму,
краєзнавства і спорту, кер. Ясінська Н.В.;
Гурток “Екологічне краєзнавство” Веселівської ЗОШ №2 / КЗ “Центр
туризму” ЗОР, кер. Мусіхіна Г.П.;
Гурток “Екологічне краєзнавство” Веселівської ЗОШ №1 / КЗ “Центр
туризму” ЗОР, кер. Шкель Н.Л.;
Гурток “Екологічне краєзнавство” Запорізької ЗОШ №72 / КЗ “Центр
туризму” ЗОР, кер. Крижановська Т.Є.;
Гурток “Екологічне краєзнавство” Запорізької гімназії № 45 / КЗ
“Центр туризму” ЗОР, кер. Шелегеда В.І., Гуріна Н.Г.;
Гурток “Екологічне краєзнавство” Запорізької ЗОШ №51 / КЗ “Центр
туризму” ЗОР, кер. Шелегеда О.Р.;
Гурток “Пішохідного туризму” Запорізької ЗОШ №52 / КЗ “Центр
туризму” ЗОР, кер. Некрасов С.А.;
Учнівське екологічне об’єднання Новопилипівської ЗОШ Мирненської ОТГ, кер. Салібєєва В.В.;
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Учнівське туристсько-краєзнавче об’єднання Мирненської ЗОШ
Мирненської ОТГ, кер. Мадонов О.М., Гладких Л.В.
Учнівське екологічне об’єднання Єлізаветівської ЗОШ Приморського
району, кер. Мошенський О.В., Єгорова Е.В., Гаріджук В.І.;
Учнівське екологічне об’єднання Великобілозерського НВК №1, кер.
Абрамова Г.В., Мисюра О.А.;
Учнівське екологічне об’єднання Загальноосвітньої санаторної школи-інтернату І-ІІІ ступенів КЗВО “Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія”, кер. Галуза Т.В.;
Гурток “Екологи-краєзнавці” КЗ “Центр позашкільної освіти” м. Мелітополь, кер. Рогаль О.П.;
Гурток “Юні охоронці природи” КЗ “Центр позашкільної освіти” м. Мелітополь, кер. Борматова В.В.;
Гурток “Історичне краєзнавство” Приморського центру дитячої та
юнацької творчості, кер. Чернова О.В.;
Гурток “Юні краєзнавці” ЗОШ № 2 м. Приморськ, кер. Дмитренко О.О.;
Гурток “Екологи-краєзнавці” Біленківської ЗОШ Біленківської селищної ради, кер. Клунько С.В.;
Гурток “Географічне краєзнавство” Промінівської ЗОШ І-ІІ ст. Мелітопольського району / КЗ “Центр туризму” ЗОР, кер. Покамєстова К.С.;
Учнівське екологічне об’єднання КЗ “ОЗ ЗСО “Сузір’я” Оріхівської
міської ради, кер. Коршун А.Я.;
Гурток пішохідного туризму “Компас” Комунального закладу “Дитячий центр” Михайлівської селищної ради, кер. Ганюкова Н.М.;
Вихованці і випускники гуртків “Екологічне краєзнавство” КЗ “Центр
туризму” ЗОР, які під час реалізації експедиційної й дослідної програми
весь час були поряд з нами: Дмитро Прищепа, Настя Рудюк, Анна Хохоляк,
Юля Козьміна, Єгор Скотніков, Микита Філатов, Влад Аполонов, Тетяна
Жбанкова, Влада Кривошеєнко, Ярослав і Оксана Подоляка, Андрій Закревський, Олексій Олійник, Сергій Хвостенко, Ігор Блащишин та інші.
За це вам велика вдячність!

Учасники обласної наметової школи-експедиції
“Степові лісництва рідного краю” (Старобердянське лісництво, 2019 р.)
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Охорона стародавніх дерев
у Європі, Україні, в Запорізькій області
«Природна історія дерев – моральна історія.
Історія держави – це також історія дерева»
Джон Рєскін,
англійський філософ XIX ст.

Щ

о відчуває людина, яка під час подорожі зустрічає на своєму шляху вікове
дерево? Дерево, яке вражає своєю висотою,
розміром крони, товщиною стовбура, упевненістю і потужністю. Вікове дерево, яке є
не тільки пам’яткою природи, а й живим
свідком минулих століть, прив’язує нас до
нашої релігії, культури, традицій, природи, до всього того, що живить нашу мораль
і патріотизм.
Відповідей декілька, і залежать вони від
того, що конкретна людина, нація в цілому,
почуває, думає, робить і створює. Наприклад, чехи говорять: “Зустрінеш старе дерево – знімай шляпу”. Французи вважають: “Є дві речі, недоступні навіть для бога: створити старе дерево і родовитого дворянина”.
Англійці впевнені, що старі дерева – це корені нації. У Німеччині охороні підлягають не тільки вікові дерева, а й висохлі велетні, навіть їх
пеньки, а в природоохоронних і ботанічних німецьких журналах розміщають некрологи на їх загибель. У Польщі сьогодні під державну охорону взято 53 тисячі старих дерев, в Англії – 22 тисячі (планується довести
цю цифру до 100 тис. дерев), в Естонії і Латвії всі старі дерева взяті на
облік. У багатьох європейських країнах проводяться акції з лікування
старих дерев, а охорона найбільш відомих у країні дерев фінансується
спеціальним рядком у держбюджеті.
Унікальні приклади доброго та шанобливого ставлення до прадавніх
дерев показує нам Великобританія.
Перші відомості про охорону стародавніх і вікових дерев з’явилися у
цій країні в 1790 р., а перше лікування стародавнього дерева – 1000-річного дуба Мейджора було проведено в 1908 р. Під старі гілки було встановлено підпори, а дупло закладене свинцевою пробкою. Вже понад 150
років у цього дерева персональний охоронець і свій інформаційний центр.
Вражає уяву своїм віком і розмірами інше англійське дерево – дуб Боуторп. Обхват стовбура становить 12,75 м, вік понад 1000 років. У його
дуплі одночасно може сховатися 39 людей. Дерево занесено до книги рекордів Гіннеса.
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У Великобританії існує цілий рух “мисливців за старими деревами”.
У його основі – молодь, яка має фотоапарати і любить подорожувати.
Молоді люди змагаються між собою, хто більше знайде стародавніх дерев. У країні регулярно проводять конкурс “Дерево року”, видаються
календарі й книги із зображенням дерев-патріархів, а англійська королева заснувала спеціальну премію для нагородження активістів, які
охороняють стародавні дерева.
У Польщі легендарному дубу Бартока, найстарішому дубу країни,
присвячена ціла книга (він має 30 метрів у висоту, обхват стовбура 9,85 м,
вік – 700 років), а у 2005 році на його лікування польський уряд виділив
100 тис. злотих.
Найстаріший дуб країн Балтії – “Стелмужський старець”, росте у
Литві: його висота 23 м, обхват стовбура 13,5 м, вік 1500 років. До нього,
як до “чуда світу”, символу сили, могутності й довголіття возять екскурсії учнів шкіл зі всієї Литви.
Найстаріший дуб Європи росте в Швеції. Його звуть Квілл, або дуб
Румскулла: обхват його стовбура 14 м, вік набагато більше 1000 років –
це національна гордість і святиня Скандинавії.

Дуб Боуторп у Великобританії

Дуб Квілл у Швеції

Таким чином, відношення до вікових дерев – це віддзеркалення культури, духовності, менталітету народу.
У Київській Русі з давніх часів існували традиції поклоніння віковим дубам. Це величне дерево вважалось святим деревом, царем дерев,
сакральним житлом бога блискавок Перуна. Вікові дуби заборонялося
рубати, їм приписували силу покарання людині, яка порушить заборону: вона ризикувала померти або надовго захворіти. Нерідко священні дуби огороджувались дерев’яним парканом або ровом, вхід до якого
дозволяли тільки жерцям, які слухали голос божества, що жив у гіл11

ках, і робили передбачення. Деякі священні дубові гаї – центри розвитку слов’янської цивілізації, зберегли головне значення в обрядовості аж
до ХХІ століття.
У сучасній Україні охороняється біля 2,6 тисяч дерев, що набагато
менше, ніж у країнах Європи. На першому місці за кількістю заповіданих дерев стоїть м. Київ (260 дерев), на другому місці – Львівська та
Тернопільська області, де охороняється по 200 дерев, на третьому – Вінницька, Чернігівська, Хмельницька і Черкаська області – приблизно
по 160 дерев. Найгірша ситуація складається в Криму, Донецькій і Миколаївській областях, де взято під охорону всього по 1-3 дерева.
У Запорізькій області статус пам’яток природи, що знаходяться під
охороною держави, мають близько 30 вікових дерев різних порід: дуби,
клени, глоди, груші тощо, а з урахуванням заповідних гаїв і алей – більше 100. Розміщені вони нерівномірно.
Перше місце за кількістю заповіданих вікових дерев посідає м. Запоріжжя (близько 50 дерев: 4 окремих
дерева і більше 40 дубів, що зростають у парку відпочинку “Дубовий
Гай”). На другому місці – Мелітопольський район, де охороняється
5 дерев (або близько 15 з урахуванням дубів заказника “Старобердянське лісництво”), на третьому – Токмацький район: 7 вікових дубів. По
1-3 старих дерева взято під охорону
в м. Мелітополь, Бердянськ, Бердянському, Запорізькому, ОріхівськоБотанічна пам’ятка природи місцевого значення
му, Новомиколаївському районах
«Ділянка 250-річних дубів», м. Запоріжжя
області. Інші території і населені
пункти області або не мають дерев
і насаджень віком більше 100 років, або мешканці не знають про їх існування.
З одного боку, це можна пояснити складними природними умовами,
адже Запорізька область розташована у степовій зоні, кліматичні фактори якої не дуже сприятливі для розвитку дерев і лісу взагалі. З іншого
боку, відсутність стародавніх дерев, особливо в місцях постійного проживання людей, говорить про відсутність у них традицій бережливого
ставлення до вікових дерев, як важливих елементів природного й історичного ландшафту, як духовної (сакральної) складової культури і менталітету населення.
Більшість стародавніх дерев Запорожжя були зрубані або загинули
упродовж останніх 250 років, за часів знищення козацтва й української
державності, колонізації півдня України, втрати найбільш знакових
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пам’яток природи Степової України і всього басейну Дніпра – Дніпрових Порогів і Великого Лугу козацького за часів Радянського Союзу. Достеменно невідомо, скільки і яких втрачено пам’яток природи: унікальних дерев, криниць, джерел, степових цілин, байраків, величних скель
і гранітних валунів тощо. Ніхто не вів обліку втрат природної спадщини
і, зокрема, стародавніх дерев у регіоні.
Сьогодні, коли в Україні активно проходить процес децентралізації,
кожна об’єднана територіальна громада отримала в спадщину власний
фонд пам’яток природи, історії і культури. І цей фонд можна збільшувати, а можна втрачати.
Сподіваємося, що програма “Визначні дерева рідного краю” буде
сприяти припиненню духовного відчуження жителів Запорожжя від
природи, від поняття “малої батьківщини”, відродженню генетичної
української ментальності – власної причетності, фізичної прив’язаності
до рідної землі та природи.

Тривалість життя дерев

З

роками дерево росте і збільшується в об’ємі. Але розвиток його протікає нерівномірно. У молодості воно росте швидко. Починаючи з
п’ятдесяти – вісімдесяти років цей процес сповільнюється, і, нарешті,
настає такий момент, коли дерево майже перестає рости.
Цікаві дані були отримані українськими і польськими вченими щодо
динаміки збільшення товщини стовбурів у дубів. На початку свого життя дуби додають у товщину по 3 мм на рік (дитинство), потім 12-17 мм
(юність), пізніше, в зрілому віці – 5-12 мм, в старості – 2-6 мм на рік.
Тобто, за 100 років життя дуби можуть збільшуватися в товщині від 30 см
до 170 см. Виходячи з цього, в Україні деякі дуби можуть “переступити”
1000-річний ювілей при обхваті стовбура 7,80 м. Слід зазначити, що після 1000 років дуби в наших кліматичних умовах практично не ростуть у
товщину.
Але знати висоту і товщину дерева ще недостатньо для того, щоб визначити його вік. Якщо дерево отримує необхідну кількість поживних
речовин і світла, воно швидко росте і потовщується. У цьому випадку
можна судити про вік за розмірами. Якщо ж умови існування незадовільні, то зростає і розвивається дерево погано.
Наприклад, який вигляд має дуб, що виріс на скельному виступі берегової смуги Дніпра, де мало вологи, поживних речовин недостатньо, а
каміння у літню спеку розігрівається до 40-50° С? Дуб цей зазвичай не13

показний, низькорослий, стовбур тонкий, як людська рука. А вік його,
може бути, вже понад сто років.
З роками дерево не тільки зростає і потовщується. Подібно до того, як
у людини похилого віку на обличчі з’являються зморшки, у дерева з віком змінюється кора. У молодого дубочка або тополі кора світла, тонка,
гладка, а у старого вона темного кольору, особливо біля основи стовбура.
Змінився не тільки колір. Кора старих дерев товста, груба, вся потріскана.
Людина, як відомо, з роками сивіє. І у дерева крона змінює свій вигляд. У молодого дубочка, наприклад, крона витончена, витягнута, а у
старого високого дуба вона стає розлогою, округлою.
Тривалість життя дерев різна.
Дуб, наприклад, може прожити понад чотириста років. Але і це не
межа. У горах Криму ростуть тис ягідний і ялівець – хвойні дерева з
твердою деревиною. Деяким деревам цієї породи більше двох тисяч років! Але і це ще не граничний вік дерева. Родич ялівця кипарис може
прожити до чотирьох – п’яти тисяч років. А ось для сливи поважний вік
– 50 років.
Вчені підрахували приблизний вік для таких дерев:
Драконове дерево
Баобаб
Тис ягідний
Секвоядендрон (мамонтове дерево)
Ялівець
Секвоя
Вельвічія, дуб, каштан
Волоський горіх
Липа
Модрина
Псевдотсуга
Сосна

– 6000
– 5000
– 4000
– 4000
– 3000
– 2200
– 2000
– 2000
– 1000
– 700
– 700
– 600

Бук
Ялина
В’яз
Ясен, кедр
Яблуня
Груша
Береза
Вільха
Горобина
Осика
Туя
Слива

– 500
– 500
– 400
– 350
– 200
– 200
– 200
– 200
– 170
– 100
– 100
– 50 (30)

У деяких порід старість часто супроводжується загниванням внутрішніх шарів, появою дупел. Якщо дупло велике, дерево вже не в змозі
витримувати сильні пориви вітру, ламається і гине. Наприклад, недовговічною є наша тополя: доживає до вісімдесяти – ста років і гине від захворювань, що вражають її деревину. Інші породи більш стійкі, і життя
їх триваліше.
Найстарішими деревами України (у категорії своїх видів) визнані такі:
найстаріший ялівець. Вік близько 2000 років. Обхват 4,90 м. Висота
15 м. Зростає на мисі Сарич (Крим);
найстаріша верба. Вік близько 200 років. Обхват стовбура 7,50 м. Висота 20 м. Зростає у с. Вільшанка Чернігівського р-ну (Чернігівська обл.);
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найстаріший дуб – Дуб-чемпіон. Вік 1300 років. Обхват стовбура 9,60 м.
Зростає в с. Стужиця Великоберезнянського р-ну (Закарпатська обл.);
дуб Шевченка – Національне дерево України. Обхват стовбура 8,50
м, висота 20 м, вік більше 1000 років. Дуб зростає в с. Будище Звенигородського р-ну (Черкаська обл.). Дуб є живим свідком молодого Т. Шевченка, коли той служив козачком у пана Енгельгарда;
найстаріша липа. Вік близько 600 років. Обхват стовбура 7,40 м.
Зростає в с. Підгірці Бродовського р-ну (Львівська обл.);
найстаріша бузина. Вік невідомий. Обхват близько 3 м. Висота близько 6 м. Зростає в м. Дніпро;

Найстаріший ялівець,
вік 2000 років, Крим

Дуб-чемпіон, вік 1300 років,
Закарпатська область

Дуб Шевченка,
вік 1000 років,
Черкаська обл.

Найстаріша тополя, вік 200 років, Рівненська обл.

найстаріша сосна. Вік не уточнений, але можливо більше 300 років. Обхват 6,03 м. Висота
30 м. Зростає неподалік від водопаду Учансу в
Ялтинському гірсько-лісовому заповіднику на
скелі (Крим);

Найстаріша бузина,
м. Дніпро

15

найстаріша тополя. Вік більше 200 років. Обхват стовбура 9,06 м.
Зростає біля с. Угольци Гощанського р-ну (Рівненська обл.);
найстаріший платан. Вік близько 200 років. Обхват стовбура 6,70 м.
Зростає в Никитському ботанічному саду (Крим);
найстаріший клен – клен Казакова. Вік більше 150 років. Обхват
стовбура 4,50 м. Зростає в Центральному ботанічному саду (м. Київ);
найстаріший ясен. Вік 350 років. Обхват 7,30 м. Висота більше 25 м.
Зростає в смт. Лужани Кіцманського р-ну (Чернівецька обл.);
найстаріша груша. Вік 300 років. Обхват стовбура 3,89 м. Зростає в
м. Кривий ріг (Дніпропетровська обл.);
найстаріша шовковиця – шовковиця Шевченка. Вік близько 500 років. Обхват стовбура 3,40 м. Висота 10 м. По легенді, була посаджена
монахами Видубицького монастиря, які привезли насіння шовковиць з
Середньої Азії. Зростає в Центральному ботанічному саду НАН України
(м. Київ);
найстаріший волоський горіх. Вік близько 500 років. Обхват 5 м.
Зростає в с. Верхоріччя Бахчисарайського р-ну (Крим).

Як визначити вік дерева

В

ік дерев може повідати нам багато про що: перш за все, про вік самого
ландшафту, адже логічно припустити, що ділянка лісу, принаймні,
не вирубувалася і не вигорала впродовж відрізка часу, рівного віку найстаріших дерев.
Для визначення віку деревної породи існують різні методи, кожний з
яких має свої переваги і недоліки.
1. Шляхом підрахунку річних кілець на пеньках.
Для визначення віку деревостану потрібно знайти пеньок, який більш-менш відповідає по діаметру деревостану. За допомогою пилки або сокири
зачистити (відновити) його поверхню. Рахуючи
кільця, відзначати кожні 10 або 20 кілець (років),
встромляючи в поверхню спилу шпильки або роблячи на ньому олівцем позначки, щоб не збитися.
Проте, якщо дерево живе, цей спосіб не підходить. Більше того, дерева інколи дають за рік по два і більше кілець, або взагалі їх не утворюють. Особливо це відноситься до стародавніх дерев, які у своєму поважному віці практично не ростуть. Цей метод неможливо використовувати
також для дерев, що мають дупла.
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2. Шляхом виміру стовбура і спеціальних коефіцієнтів. Для цього у
живого дерева вимірюють обхват стовбура на висоті 1,3 метра від поверхні землі за допомогою сантиметрової стрічки або рулетки, а потім
приблизний вік визначають за формулою:
L = K x C, де L – вік дерева, K – коефіцієнт, C – довжина окружності
(обхвату) стовбура дерева.
Місце заміру окружності стовбура на висоті 1,3 м на дереві не позначається, тому висоту 1,3 м потрібно завжди точно визначати (наприклад,
висоту 1,3 м зафіксувати на одязі дослідника).
Таблиця коефіцієнтів для визначення віку деяких видів дерев
(за книгою П.І. Гриник, М.П. Стеценко та інші “Стародавні дерева України”)
№ з/п

Вид (порода) дерева

Коефіцієнт

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Дуб
Ясен
Граб
Липа
Шовковиця
Платан
Каштан кінський
Грецький горіх
Ялівець
Тополя
Сосна

0,8
0,5
1,0
0,7
0,4
0,3
0,5
1,0
2,0 – 4,0
0,2
0,7 (для вологих місцезростань з родючими ґрунтами);
до 1,5 ( на сухих кам’янистих
ґрунтах)

Наприклад, якщо окружність стовбура ясена на
висоті від землі 1,3 м дорівнює 100 см, тоді його
приблизний вік складає 100 х 0,5 = 50 років.
Проте, слід підкреслити, що наведена таблиця
дозволяє лише приблизно встановити вік конкретного дерева, оскільки на його зростання, як ми вже
казали, впливає безліч екологічних факторів: товщина і тип ґрунту, освітленість, вологість, біоекологічні й генетичні особливості виду тощо.
Чи можна цю формулу використовувати для визначення віку стародавніх дубів та інших дерев, що ростуть на території Запорізької області,
і вік яких у більшості не перевищує 200 років?
Дати однозначну відповідь на це важко, оскільки у різні періоди життя (дитинство, юність, зрілість, старість) і в різних умовах існування де17

рева ростуть з різною швидкістю. Під час пошукової програми “Визначні дерева рідного краю” ми спробували побудувати для дубів Запорізької
області, більшість з яких мають штучне походження, свою таблицю
коефіцієнтів для визначення їх віку по аналогії з іншими деревами цієї
породи, вік і товщина стовбурів яких нам відомі, а також за допомогою
відомих дат, коли ці дерева були посаджені.
Таблиця коефіцієнтів для визначення віку дубів
на території Запорізької області (перші 100-200 років життя)
(дані експедиції “Визначні дерева рідного краю”)
№ з/п
1
2
3
4
5

Вид (порода) дерева
Дуб з жолудя (саджанця) у заплаві
степових річок
Дуб паростковий з пня у заплаві
степових річок
Дуб паростковий з пня у густому
байрачному лісі
Дуб у гирлі балки або у розрідженому
байрачному лісі
Дуб з жолудя (саджанця) у парках і
біля приватних будинків населених
пунктів

Коефіцієнт
0,6 – на галявинах
0,7 – у складі насадження
0,54-0,6
0,5-0,6
0,35-0,4
0,3-0,35

Як бачимо, згідно з нашими даними,
найбільш повільно ростуть дуби у лісі:
їх коефіцієнт швидкості росту 0,6-0,7.
Проміжний коефіцієнт мають дуби, що
ростуть у лісі, але мають паросткове походження: 0,5-0,6. Найменший – дуби,
посаджені у парках населених пунктів,
алеях або біля приватних будинків: 0,30,35.
Тобто при однаковій окружності стовбура (наприклад, 200 см) дерева, що виросли у різних умовах будуть мати різний вік:
– дуб у заплавному лісі з обхватом
стовбура 200 см буде мати вік: 200 см х
0,6 = 120 (140) років;
– дуб паростковий з пенька у заплаві
степової річки: 200 см х 0,54 = 108 (120)
років;
– дуб паростковий з пенька у густих
байраках: 200 см х 0,5 = 100 (120) років;
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– дуб у світлих байраках або у гирлах балок: 200 см х 0,35 = 70 (80)
років;
– дуб у парках (приватних будинках) населених пунктів: 200 см х 0,3
= 60 (70) років.
Підкреслюємо, що визначені нами коефіцієнти відносяться до дубів
віком 100-200 років.
Якщо на відстані до 2-х метрів від землі стовбур дерева розходиться
на два стовбури, то, зрозуміло, обхват центрального стовбура буде більший і для використання у формулі його потрібно помножити на 2/3, а
отриману величину помножити на коефіцієнт для даної породи дерева.
3. Метод визначення віку дерева за допомогою спеціального бура
(свердло Пресслера).
Одним із способів визначення віку дерева є взяття невеликого циліндричного зразка (керна), при якому дерево продовжує рости. Керн із дерева дістається за допомогою спеціального пристосування – бура, запропонованого М. Р. Пресслером у 80-х роках минулого століття.
Основою бура є трубка (позначена цифрою 1), на одному кінці якої
знаходиться ріжуча частина (поз. 2), яка, як правило, має гвинтову нарізку, на другому кінці встановлюється руків’я, яке забезпечує її обертання (поз. 3).

Бур на рівні грудей (130 см від землі) вкручують у стовбур. Потім з
трубки дістають проби деревини (керн) і підраховують кількість річних
кілець. Після закінчення роботи отвір від бура затикають, наприклад,
садовим варом, що дозволяє захистити пошкоджене місце від проникнення повітря, води, бактерій, спорів грибів, комах.

У 2015 році німецькі спеціалісти-дендрологи визначали вік найстаріших дубів м. Запоріжжя за допомогою бура Пресслера. Про результати
їхніх досліджень ви дізнаєтеся на сторінках нашої книги.
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Охорона вікових і меморіальних дерев

В

ікове дерево – це дерево, яке має біологічну, культурну або естетичну

цінність зважаючи на його значний вік, а також розміри або стан. Всі
вікові дерева – цінні природні пам’ятки, адже кожне таке дерево є свідком минулого, реліктом колишнього ландшафту.
Меморіальне дерево – дерево, назване на честь певної відомої історичної події або особи, що його відвідала (у реальності чи за легендою), у
зв’язку з чим має історичну цінність і нерідко вшановується у місцевих
жителів.
Вікові та меморіальні дерева в силу своїх історичних, біологічних, наукових, патріотичних, естетичних, символічних, духовних, внутрішніх
цінностей можуть бути захищені державою відповідно до Закону України “Про природно-заповідний фонд України” і вважатися ботанічними
пам’ятками природи.
Пам’ятка природи – природоохоронна територія, на якій розташований окремий унікальний природний об’єкт, який охороняється державою і є цінним за своїм науковим, навчально-просвітницьким, історико-меморіальним або культурно-естетичним значенням.
Польські вчені рекомендують заповідати дуб і тополю, які мають обхват більше 3,77 м, бук, липу, сосну, ялину — обхват більше 3,142 м,
ясен — більше 2,50 м. Англійські фахівці вважають, що дерева з обхватом більше 3,2 м є потенційно цікавими, з обхватом
більше 4,7 м – цінними з точки
зору необхідності їх збереження, а з обхватом більше 6,25 м –
стародавніми.
В Україні для оголошення ботанічними пам’ятками природи
національного значення рекомендуються стародавні дерева,
вік яких біля і більше 1000 років, а обхват стовбурів 7,80 м і
більше (на рівні 1,30 м від землі).
Для оголошення ботанічними
пам’ятками природи місцевого
значення рекомендуються дерева, обхват стовбурів яких на відстані 1,30 м від землі становить:
1. Дуби – більше 4,0 м (вік
Дуб-Кіборг, о. Хортиця, 2020 р.
більше 300 років).
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2. Тополі, платани, верби — більше 4,0 м (вік більше 100 років).
3. Всі інші породи дерев – більше 3 м (вік більше 100 років).
Окрім цього, як ботанічні пам’ятки природи місцевого значення заповіданню підлягають й інші визначні дерева. Вони можуть не мати солідного віку і не потрапляти під категорію вікових і тим більше стародавніх дерев. Проте вони можуть мати величезне меморіальне значення,
велику естетичну цінність (зрослі, такі, що мають нарости тощо), пізнавальну або наукову цінність (у тому числі дерева-інтродуценти), а також
бути деревами-символами, які пов’язані з найважливішими історичними подіями або легендами. Зазвичай їх культурна цінність настільки
велика, що вони вимагають особливої турботи незалежно від того, живі
вони, згасають або вже повністю мертві.

Заповідання визначних дерев

П

ісля виявлення вікового або меморіального дерева можна провести
опитування спеціалістів (наприклад, краєзнавців, науковців, працівників лісового господарства), місцевих жителів, зробити аналіз місцевих видань з метою зібрати якомога більше інформації про природний
об’єкт. Необхідно звертати увагу на унікальність і красу деревної породи, необхідність спеціальних заходів з охорони, можливості надання
природному об’єкту охоронного статусу, реальність його охорони тощо.
Подальші ваші дії можуть бути спрямовані у двох напрямках: створення громадської (наприклад, шкільної) пам’ятки природи або державної
пам’ятки природи місцевого значення.

Створення громадської (шкільної) пам’ятки природи
Для оголошення дерева громадською пам’яткою природи потрібно,
перш за все, отримати згоду від землевласника (мешканця подвір’я,
фермера, керівництва завгоспу або лісництва), визначити площу природоохоронної території. Площа пам’ятки природи визначається природними умовами місцевості, її цінністю і може коливатися від 30 м до 1 га.
Обговоривши можливість створення громадської пам’ятки природи із землевласником можна перейти до складання її проєкту. Проєкт
включає:
– карто-схему або план місцевості, де вказане це дерево;
– фотографії дерева;
– опис дерева: його розміри, порода, вік, історична, культурна, естетична, наукова тощо цінність, вплив (негативний або позитивний) на дерево людини, режим охорони, що пропонується.
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Проєкт складається у трьох екземплярах, один залишається у навчальному закладі, другий передається землевласнику, третій – місцевим органам влади.
Після складання проєкту громадської (шкільної) пам’ятки природи
укладається договір, на підставі якого землевласник і адміністрація навчального закладу беруть на себе певні зобов’язання по створенню, утриманню та охороні природного об’єкту. Лісництво, наприклад, зобов’язується виставити біля дерева спеціальні аншлаги і огорожу, навчальний
заклад – проводити протягом року патрулювання і благоустрій території, ремонтувати за необхідністю огорожу та аншлаги тощо.
Підписавши договір, навчальний заклад і землевласник звертаються
в органи місцевого самоврядування з пропозицією (клопотанням) прийняти рішення про організацію громадської (шкільної) пам’ятки природи. У рішенні органів влади перераховуються господарчі дії, які заборонені на території шкільної пам’ятки природи: пошкодження дерева,
випасання біля нього тварин, висадка рослин, проведення будівельних
робіт тощо.
Про рішення органів влади щодо створення громадського природоохоронного об’єкту повинні знати не тільки учні навчального закладу,
але й усі місцеві жителі. Для цього відповідну інформацію бажано розмістити у газетах, радіо і телебаченні.

Створення державної пам’ятки природи місцевого значення
Процес оголошення дерева державною пам’яткою природи місцевого
значення набагато складніший за попередній.
Готується лист з проханням розглянути клопотання про організацію
державної пам’ятки природи місцевого значення на бланку навчального
закладу з датою і реєстраційним номером.
До клопотання про заповідання додаються такі документи:
– наукове обґрунтування на заповідання (вказуються дані про вікове дерево: його розміри, порода, вік, історична, культурна, естетична,
наукова тощо цінність, дані про землекористувача, режим охорони, що
пропонується);
– фотографія дерева;
– план місцевості, де вказано це дерево (завірений у землекористувача);
– згода землекористувача на заповідання дерева (дирекції лісництва,
радгоспу або приватного власника);
– згода головних органів землевласників (обласного управління лісового господарства тощо);
– згода місцевих органів влади;
– згода землевласника або іншої організації, яка братиме цей об’єкт
під охорону (наприклад, навчального закладу).
Далі ці документи направляються у Департамент екології та природ22

них ресурсів обласної державної
адміністрації, який готує проєкт
рішення про заповідання дерева, яке затверджується Обласною радою.
Ініціювати клопотання перед
органами влади про заповідання мають право різні державні і
громадські організації, школи,
гуртки, окремі громадяни.
Збір усіх необхідних документів – досить складний процес, яким має займатися дорослий: педагог або керівник навчального закладу. Відсутність хоча б
одного документу, або небажання однієї з інстанцій дати згоду, роблять
неможливим процес заповідання природного об’єкту. Тому необхідно
передбачити спеціальні заходи: заручитися підтримкою науковців, депутатів або громадських діячів, виступити у засобах масової інформації,
провести “круглий стіл” серед зацікавлених сторін тощо.
Круглий стіл учасників програми “Ліси Запорізького краю” з лісничим
Старобердянського лісництва Мелітопольського ДЛМГ Горшковим О. О.
з питань стану лісонасаджень і вікових дерев лісництва. Фото 2019 р.
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Стародавні дерева
Запорізької області

віком 120 і більше років *
М. ЗАПОРІЖЖЯ – ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
Історико-культурний комплекс

“700-річний Запорізький дуб”
Обхват стовбура дуба 712 см без кори,
висота 18 м, вік 700 (800) років. Зростає
у с. Верхня Хортиця у гирлі балки Кайдацької. Заповіданий у 1972 р., у 2010 р.
отримав статус “Національне дерево
України”. Дуб всохлий, залишилася одна
жива гілка. Необхідно лікувати.

Молодший брат Запорізького дуба
Обхват стовбура 420 см, висота 14 м, вік 200250 років. Зростає у с. Верхня Хортиця на подвір’ї приватного будинку за адресою: вул. Героїв 37-го батальйону, б. 62. Заповіданий у 1971 р.
Потребує встановлення охоронного знаку.

М. ЗАПОРІЖЖЯ – ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
Ділянка 250-річних дубів
На ділянці зростає 73 вікових дуба. Найбільші
й найстаріші екземпляри дерев мають висоту
17-25 м, окружність стовбура 300-330 см, вік
150-190 років. Зростають на території Центрального парку культури і відпочинку “Дубовий
Гай” м. Запоріжжя. Заповідані у 1972 р. 25 %
дубів потребують лікування.

_______________________
* Докладніші відомості про ці дерева читайте у наступних розділах книги
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ОСТРІВ ХОРТИЦЯ
Шовковиця чорна
Окружність стовбура 456 см, висота 6,5 м, вік
150-200 років. Зростає у б. Ганнівка східного
узбережжя о. Хортиця. Вимагає термінового
лікування. Дерево необхідно заповідати і встановити охоронний знак.

Дуб-Кіборг
Окружність стовбура 357 см, висота 11 м, вік
120-150 р. Зростає у верхів’ї б. Музичиної
західного узбережжя о. Хортиця. У дерева була
знищена майже вся внутрішня частина стовбура, утворивши величезне дупло. У 2005 р.
силами співробітників НЗ “Хортиця” проведені
необхідні лікувальні заходи. Дерево необхідно
заповідати.

Дуб на скелі
Окружність стовбура 250 см, висота 9 м, вік
100-150 р. Зростає на скельній ділянці західного
узбережжя Дніпра в районі турпляжу “Запоріжсталь”. Дерево необхідно заповідати і встановити охоронний знак.

Дуб менонітів
Окружність стовбура 323 см, висота 16 м, вік
90-100 років. Зростає у б. Ганнівка східного
узбережжя о. Хортиця. Дерево необхідно
заповідати і встановити охоронний знак.
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Семистовбурний дуб
Дерево має 7 стовбурів з обхватом
210-240 см і висотою 15 м, які виходять
з одного пня. Вік 130 років. Зростає у
заплавному лісі о. Хортиця. Дерево
необхідно заповідати і встановити
охоронний знак.

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН
Група вікових дубів
15 вікових дубів висотою 10-18 м і окружністю
стовбура від 240 до 420 см. Вік 140-170 років.
Зростають на схилах балки Крутий Яр в районі
с. Канівське. Більшість дубів мають дупла і потребують лікування. Необхідно заповідати і
встановити охоронний знак.

Софора японська
Обхват стовбура 360 см, висота 17 м,
вік 105 років. Зростає у с. Біленьке за
адресою: вул. Запорізька 15-а, Храм
святителя і чудотворця Миколая. Дерево необхідно заповідати і встановити
охоронний знак.

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН
Бальчанський дуб
Окружність стовбура 360 см, висота 24 м, вік
170-200 років. Зростає у б. Бальчанській – ботанічній пам’ятці природи загальнодержавного
значення (отримала заповідний статус
у 1975 р.). У байрачному лісі балки Бальчанської
зростає група стародавніх дубів віком 130-170
років.
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ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН
Дуб Миру
Окружність стовбура 290 см, висота 17 м, вік
90-100 років. Зростає у смт Веселе на
вул. Миру, 135 на подвір’ї приватного будинку.
Дерево необхідно заповідати і встановити
охоронний знак.

МІСТО МЕЛІТОПОЛЬ
Дуб Залізничників
Окружність стовбура 390 см, висота 22 м,
вік 130-150 років. Зростає у парку Залізничників м. Мелітополь. Заповіданий у
1979 р., має охоронний знак.

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Дуб звичайний
Обхват стовбура 341 см, висота 14 м, вік – 130150 років. Зростає на території Старобердянського лісництва Мелітопольського державного
лісомисливського господарства. Заповіданий у
1979 р., має охоронний знак.

БІЛЬМАЦЬКИЙ РАЙОН
Дуб звичайний
Обхват стовбура 310 см, висота 19 м, вік
– 130-150 років. Зростає на території Більмацького лісництва Пологівського державного лісомисливського господарства.
Дерево необхідно заповідати і встановити
охоронний знак.
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Меморіальні дерева Запорізької області
М. ЗАПОРІЖЖЯ – ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
Дуб Якова Новицького
Обхват стовбура 3,13 м, висота 20 м, вік
120 років. Зростає в Олександрівському
районі за парканом літнього ресторану
“Олександрівський повіт” за адресою:
пр. Соборний, 78. Посаджений у 1894 р.
відомим українським істориком-краєзнавцем, дослідником запорозької давнини
Яковом Новицьким. Дерево необхідно
заповідати й встановити охоронний знак.

Тарасова груша
Обхват стовбура 400 см, висота 14 м, вік 200-220
років. Зростає у Вознесенівському районі м. Запоріжжя в районі Набережної магістралі. За переказами у 1843 р. під старою грушою в плетеній колибі
ночував Тарас Шевченко під час перебування в
м. Олександрівськ. Заповідана у 1982 р. Дерево
необхідно захистити і встановити охоронний знак.

Дуб Фелікса Мовчановського
Обхват стовбура 370 см, висота 22 м, вік 110
років. Зростає в Шевченківському районі за
адресою: с. Зелений Яр, вул. Дизельна, 5.
Дерево необхідно заповідати й встановити
охоронний знак.

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Дуб-Патріарх (Дуб Олександра І)
Обхват стовбура 560 см, висота 22 м, вік 220-250 (300) років. Зростає у с. Терпіння
Мелітопольського району на території дитячого садочка “Топольок” біля пам’ятки
природи “Цілющі джерела”. У 1812 р. під цим дубом відбулася зустріч місцевих
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жителів-колоністів з російським імператором Олександром І. Заповіданий у 1999 р.
У 2010 р. був пошкоджений під час бурі. Зусиллями місцевої громади проведені
необхідні лікувальні заходи.

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН
Дуб Фоміна
Обхват стовбура дерева становить 283 см,
висота – близько 18 метрів, вік 128 років.
Зростає у м. Приморськ. Посаджений земським лікарем Василем Фоміним у 1892 році.
У 2005 році рішенням сесії міської ради дерево отримало статус “Найстаріший дуб м.
Приморська, пам’ятник міста”, прикріплено
пам’ятну табличку.

ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН – ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
Дуб родини Миклашевських
Обхват стовбура 390 см, висота 16 м, вік
110-130 років. Зростає в Запорізькому районі за адресою: с. Біленьке, біля паркану
Біленьківської ЗОШ. Дерево необхідно
заповідати й встановити охоронний знак.

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОН
Дуб Маркуса
Обхват стовбура 236 см, висота 9-10 м, вік 130
років. Зростає у с. Білогір’я Оріхівського району.
Заповіданий у 1987 році.

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН
Дуб Павла Сивицького
Обхват стовбура 290 см, висота 12-13 м, вік 120130 років. Зростає у с. Соснівка Старобердянського
лісництва Мелітопольського державного лісомисливського господарства. Дерево необхідно заповідати
і встановити охоронний знак.
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Парад переможців
До найстаріших дерев на території Запорізької області (серед своїх
порід) можна віднести:
найстаріше дерево Запорізької області – Запорізький дуб, вік 700 років. Росте у с. Верхня Хортиця (м. Запоріжжя). Обхват стовбура 712 см
(біля основи) і 802 см (на висоті 2 м від землі).
найстаріший дуб – Дуб-Патріарх, вік 220-250 років. Росте у с. Терпіння Мелітопольського району. Обхват стовбура 560 см.
найстаріша шовковиця, вік 150-200 років. Росте у балці Ганнівка острова Хортиця. Обхват стовбура 456 см.
найстаріший каркас західний, вік 90-100 років. Росте у Старобердянському лісництві Мелітопольського району. Обхват стовбура 220 см.
найстаріша сосна кримська, вік 90-100 років. Росте у Старобердянському лісництві Мелітопольського району. Обхват стовбура 210 см.
найстаріша груша дика, вік 200-220 років. Росте у Вознесенівському
районі м. Запоріжжя. Обхват стовбура 400 см, висота 14 м.
найстаріший в’яз гладенький, вік 130-150 років. Росте в балці “ У перевоза” острова Хортиця. Обхват стовбура 234 см.
найстаріший ялівець віргінський, вік 150 років. Росте у Старобердянському лісництві Мелітопольського району. Обхват стовбура 130-140 см.
найстаріша софора японська, вік 105 років. Росте у с. Біленьке Запорізького району. Обхват стовбура 360 см.
Дорогі друзі. Якщо у вашій місцевості ростуть дерева, котрі мають
обхват стовбура на рівні 1,3 м від землі більше, ніш вказані в книзі – надішліть до нас інформацію про такі дерева (бажано додати фотографії),
ми обовязково включимо її до нашої фотогалереї. Такі дерева достатньо
старі для степової зони півдня України, вони потребують підвищеної
уваги й охорони.
Чекаємо на ваші повідомлення!
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700-річний
Запорізький дуб
З

апорізький дуб, поряд з островом Хортицею і Дніпрогесом – один з
символів Запорізького краю. Завдяки своїй величній красі і розмірам, які вражають кожного, хто бачив цю видатну пам’ятку природи,
дуб здобув велику популярність, став героєм народних легенд.
У той же час, Запорізький дуб – один з небагатьох природних об’єктів, наявні світлини якого дозволяють прослідкувати історію життя та
стан вікового дерева впродовж кількох століть. А зміна ставлення до
дуба місцевих жителів виявляється дуже цікавою і показовою на фоні
історії становлення міста Запоріжжя і регіону в цілому.
Знаходиться 700-річний Запорізький дуб у правобережній частині
міста Запоріжжя, в межах колишнього села Хортиця (Верхня Хортиця),
на перетині вулиць Тараса Бульби і Ничипора Дейкуна. Стоїть дерево на
правому березі одного з витоків річки Верхня Хортиця у гирлі розгалуженої балки Кайдацької, координати: 47°52’16.54’’N, 34°59’57.9’’E.

Запорізький дуб.
Фото Д.Н. Германа, 1987 рік

Місце зростання Запорізького дуба
в межах сучасного міста Запоріжжя
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Згідно з відомими історичними документами населений пункт Хортиця, де зростає Запорізький дуб, існував вже з середини ХVIII століття.
Після знищення Січі (1775 рік) ця територія стала частиною рангової дачі
князя Г. А. Потьомкіна, який на місці козацьких поселень “заснував”
слободу. Але, ні в нотатках академіка В. Ф. Зуєва, який проїжджав поруч
шляхом до Херсона в 1781 р, ні в журналі подорожі імператриці Катерини Другої, яка зупинялася в с. Хортиця на нічліг у 1787 р, старезний дуб
не згадується. Про видатне дерево не згадують і дослідники, які в XIX ст.
спеціально займалися вивченням української етнографії регіону –
А. С. Афанасьєв-Чужбинський, Я. П. Новицький і Д. І. Яворницький.
Перша з відомих нам згадок про Запорізький дуб у Верхній Хортиці
пов’язана не з українцями, а з колоністами-менонітами. Цей період існування Дуба досить детально дослідив запорізький науковець і краєзнавець Олег Власов у статтях “Хортицький дуб – святиня вигнанців” (2015)
і “Запорізький дуб” (2018), на які ми будемо ссилатися у подальшому.

Великий дуб – святиня менонітів
априкінці липня 1789 р. на запрошення російського уряду Катерини
Н
ІІ у долині річки Верхня Хортиця з’явилися перші переселенці меноніти – 34 родини з міст Данциг та Марiєнвердер (Західна Прусія), якими
була заснована колонія під назвою Хортиця (Chortitza) – колоністи зберегли стару історичну назву поселення.
Олег Власов пише: “Змучені довгою дорогою з пониззя Вісли, з острахом дивилися вони в майбутнє. Вузька долина річки, руїни старого села,
розібраний “палац” Потьомкіна з маленьким садом поруч, занадто круті
схили балок... Забутим і пустим здавався менонітам наш край у перший
день. Згідно з менонітськими переказами, у той момент, коли колоністи
прибули до річки Верхня Хортиця пролунав грім, хлинула страшна
злива. Першим надійним укриттям для обозу переселенців стала розлога крона дуба – вже тоді величезного дерева”.
Сусанна Петрівна Вільямс,
колишня мешканка цих місць,
передає почуте від старших: “Колись давно до Хортиці приїхали
прапрадіди. А там тисячолітній
дуб стояв. Ось там вони заселилися під цим дубом. Тут був їх
перший відпочинок, тут прочитали вони першу молитву на новій
батьківщині за успішне завершення тривалої подорожі”.
Віковий дуб у колонії Хортиця.
Протягом всього 150-річного
Фото із архіву Якова Новицького, 1908 рік
існування Хортицької колонії,
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аж до 1940-х років, дуб мав
сакральне значення для менонітів. Колоністи називали його “Столітнім”, “Великим”, “Хортицьким”, “Старим”. Формально дерево
росло на приватному подвір’ї меноніта Арона Гардера. Але під ним регулярно проводилися загальні
збори, свята і пікніки, весілля, старожили розповідали про старі часи до самого XX сторіччя, коли після
встановлення радянської
Великий дуб на подвір’ї меноніта Арона Гардера.
Світлина 1937 року з архіву групи “Атипове Запоріжжя”
влади більшість менонітів
імігрували до Північної
Америки. Як стверджує народжений в Хортицькій колонії у 1905 році
Н.Я. Крьокер (N.J. Kroeker), Віковий дуб – свідок перших важких років
на шляху до процвітання, “дорогоцінний зв’язок з далеким минулим” –
завжди викликав велике захоплення менонітів. Канадський історик порівнював крону цього дерева зі склепінням найбільших соборів Європи.
У статті Олег Власов наводить слова Клари Классен, чий рід походить з
острова Хортиця: “Великий дуб – це живий доказ і справжній свідок нашого славного минулого. Він протистояв посухам і повеням, урятувався
від злої гусені й сокири людей – гірших ворогів природи. Кожен, хто
стояв біля кремезного стовбура під могутнім гіллям, яке владно притягає погляд вгору, не в змозі був здолати почуття пошани й заспокоєння,
схожого на те, що виникає під склепінням найвеличніших європейських
соборів. Столітнім дубом нарекли цього гіганта наші найперші поселенці. Та багато вчених сьогодні дають йому 500-700 років. Не те, щоб наші
предки не могли точніше визначити його вік. Швидше це прояв менонітського консерватизму”.
Корнеліус Хільдебранд, один з найстарших менонітських піонерів,
взявся довести, що “Великий хортицький” дуб, незважаючи на свій поважний вік, повний життя і продовжує рости. Він змайстрував дерев’яний обруч, який обвів навколо стовбура. До обруча було приєднано пружину та вказівник з масштабом, який мав показувати ріст і розширення
дерева. Дані реєструвалися довгі роки, і кожен відвідувач міг упевнитися, що здоровань рости не дуже поспішає.
Перша Світова війна запустила ланцюг соціальних і політичних катастроф, що призвели до масової загибелі, депортації й еміграції менонітів, і врешті-решт – до зникнення їх колоній на землях України. Серед менонітів ці події отримали назву Der Leidensweg – Шлях Скорботи,
а Віковий дуб у селі Хортиця отримав ще більше сакральне значення,
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як символ власної історії розкиданих по всьому світу нащадків українських менонітів, туги за втраченою батьківщиною предків.
Підсумовуючи статтю Олег Власов пише: “Зараз меноніти живуть за
океаном, найбільше в Канаді. Багато з них в останні десятиліття побували на батьківщині предків. З Хортиці вони везли обережно загорнуті у
носові хустинки розсаду і жолуді Вікового дубу, які потім висаджували
у місці проживання.
Сьогодні в багатьох менонітських колоніях Канади, США та інших
країн ростуть “діти” Запорізького дуба, а села з назвою “Хортиця” є в
Канаді та Сибіру, в Мексиці, на Уралі та у Парагваї. Десятки інших менонітських сіл стоять по всьому світу. І всюди, де живуть нащадки хортичан, знають і пам’ятають Великий, Віковий, Хортицький дуб”.

Перша згадка про “Великий” дуб
у працях українських краєзнавців

У

1874 році меноніти були позбавлені особливих пільг “іноземних поселенців південного краю Росії”, зрівняні в правах з іншими селянами імперії, втратили статус особливого юридичного сприяння (тобто заступництво влади) і змогу зберігати ліси й окремі дерева від стихійних
вирубок мешканцями Олександрівська. Саме в зв’язку з цим з’являється перша відома нам згадка про Верхньохортицький дуб у публікаціях
українських краєзнавців. Це праця “З берегів Дніпра” (1905) відомого
дослідника Запорозького краю Я.П. Новицького, у якій він повідомляє:
“В настоящее время во дворе меннонита Арона Гардера красуется вековой дуб, имеющий в окружности 6 аршин и 5 вершков (448 см), причем дуб этот под сенью своею прикрывает и домик меннонита, и часть
двора, и огород, занимая площадь 120 кв. саж. (546,3 кв. м ). Это тот
самый “старый” дуб, у которого
поселились первые колонисты
в 1789 г., и по замечанию старцев, он мог бы поведать нам
свою историю не менее, как за
двести лет. Зная, как беспощадно у нас истребляют памятники
старины, недурно было бы, если
бы охрану этого редкого по чудовищным размерам и красоте
дуба, взяло на себя местное общество или лесоохранительный
комитет”.
Віковий дуб колонії Хортиця. Фото 1913 р.
У 1910 році зусиллями вчитез архіву групи “Атипове Запоріжжя”
ля природознавства Хортицько34

го центрального училища П. П. Бузука і багатьох місцевих ентузіастівменонітів було створено
б. Берестова
Хортицьке товариство охоронців природи – перша в
Російській імперії добро- б. Кайдацька
вільна громадська організація з захисту природного довкілля острова Хортиці і прилеглих ділянок
Дніпра. Можливо, цій
справі значно посприяло
б. Канцерівка
сусідство такої пам’ятки,
як Віковий дуб.
Запорізький науковець
Хортицький дуб на трьохверстовій
і краєзнавець Олег Власов висловлює
карті Шуберта 1875 року
припущення, що до початку ХХ століття Великий дуб менонітів був маловідомий дослідникам тому, що таких вікових дубів у цих краях було багато.
Про це пише і Яків Новицький у своїх нарисах “З берегів Дніпра” (1905): “У
самой колонии Хортицы сходятся три глубокие балки — справа Канцерская, названная по имени запорожца Канцира,
средняя – Кайдацкая, по которой когКартина невідомого менонітського
да-то шла дорога из Сечи в Кайдацкую
художника “Балка Schlehtal”
паланку, и третья слева – Берестовая,

Витоки і долина р. Верхня Хортиця у балці Кайдацька. Фото 2016 р.
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поросшая берестняком. Эти балки в екатерининское время, говорят, были покрыты лесом и
обиловали родниками… А в балке Канцерской когда-то росли
дубы в обхват 3-4 человека…
Широкая долина р. Верхней Хортицы, в особенности правая сторона, по воспоминаниям старожилов, также представляла
сплошной лес до устья”.
Про Хортицький дуб у своїй
книзі “Спомини Запорожця” згадує Никифор Авраменко: “Колись росли на Хортиці багатовікові величезні дуби. Знищено їх
Хортицький дуб. Післявоєнне фото 40-х років
цілком в кінці XVIII віку. З тих
ХХ століття з архіву сайта http://retro.zp.ua
дубів побудовано Чорноморський
флот. Кількадесят тисяч тих великанів, одначе, затонуло і спочиває на дні Дніпра десь коло Херсону.
Доховалось було тільки два дуба: один в Кічкасі — більший, і в Хортиці
менший, що і тепер росте”.
Олег Власов вважає, що у балці Кайдацькій, у гирлі якої росте Запорізький дуб (меноніти називали її Schlehtal), там, де на сучасній карті
утворюється велика петля залізниці, зростав прекрасний гай, схожий на
парк, з десятків стародавніх дубів віком по 400 і більше років. Деякі з
них, кажуть, розмірами стовбура перевищували знаменитий хортицький дуб. Це місце було ідеальним для прогулянок і шкільних екскурсій,
про що свідчить картина невідомого менонітського художника “Балка
Schlehtal”.
У 1919 році, в розпал громадянської війни, на розташовану поряд залізничну станцію прибув якийсь військовий ешелон (може червоних,
може білих, а може махновців), а вугілля в нього закінчилося. Командування наказало місцевим жителям негайно дістати деревину для палива. Тоді-то прекрасна Schlehtal була спустошена. Ця подія, вважає Олег
Власов, у подальшому стала основою для легенди про те, як махновці
хотіли зрубати Запорізький дуб.

Хортицький дуб – сакральний дуб
запорізьких козаків
кщо для емігрантів-менонітів у другій половині ХХ ст. сакральне
Я
значення Вікового дуба ще більше зросло, то в радянській Україні
все, що стосувалося цієї етно-релігійної спільноти, на офіційному рів36

ні було піддано повному забуттю. Як
самі меноніти, так і пов’язані з ними
факти з минулого видатного дерева,
були викреслені з історії, а згодом – і
з пам’яті місцевого населення.
Їм на зміну прийшла нова історія
дуба, пов’язана з історією запорозького козацтва. Й нова назва – спочатку Запорозький, а пізніше – Запорізький дуб.
А сталося це так.
Упродовж кількох післявоєнних десятиліть біля дуба не було ніякої інфраструктури, а навколо стовбура побудували невелику металеву огорожу.
Дуб мав громадського доглядача —
Ничипора Дейкуна, який зробив дуже
багато для того, щоб зберегти для нащадків цю пам’ятку історії й природи.
Людиною Ничипор Дейкун був дуже
колоритною: носив прості шаровари, українську вишиванку, солом’яний бриль
і мав розкішні козацькі вуса. Народився Ничипор у 1893 році в с. Юрківка
Оріхівського району Запорізької області у селянській родині. Родина жила у
злиднях, і хлопець виїхав у Крим батракувати, де найнявся до таврійського поміщика князя Туманова. В Криму на
р. Альмі привчився до садівництва. За
часів революції повернувся до рідного
села, а незабаром переїхав до м. Олександрівська (сучасне Запоріжжя). Під
час будівництва Дніпрогесу працював
на острові Хортиця садівником у садово-ягідному господарстві. Згідно зі споминами Н. Дейкуна він був знайомий з
Дмитром Яворницьким, брав участь у
його археологічних експедиціях. Після
Другої світової війни повернувся в Запоріжжя, оселився у хаті неподалік від
велетня й присвятив своє життя догляданню, збереженню і популяризації Запорозького дуба.
Більшість людей сприймають вікові
дерева живими свідками минулих часів.

Ничипор Дейкун біля Запорозького
дуба. Фото 60-х років ХХ століття
з сайту http://retro.zp.ua

Ничипор Дейкун біля
Запорозького дуба. Фото 1971 р.
з сайту http://retro.zp.ua
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А якщо давня історія цих дерев достовірно невідома, часто занурюють їх життя у світовий контекст, пов’язуючи
зі знаменними історичними подіями. Так, наприклад, меноніт Джон Лонгхарст пише: “З’явившись приблизно у 1300-у
році, Великий дуб був свідком смерті Марко Поло у 1328
році, побачив день, коли у
1610 р. Галілей довів, що Земля обертається навколо Сонця, зустрів меНичипор Дейкун розповідає
легенди Запорозького дуба.
нонітських колоністів у 1789 р., пам’ятає
Фото 1971 р.
часи Наполеона, диктатуру Сталіна й падіння Радянського Союзу”.
Як бачимо, більшість названих подій не мають безпосереднього відношення до Дуба: Марко Поло помер далеко від нього у Венеції, Галілей
робив свої відкриття в Італії, Наполеон правив у Франції. Але старезний вік дерева опосередковано робить його причетним до цих подій, до
розвитку людської цивілізації, виступає у свідомості людей символом
сталості, сили, могутності й довголіття на фоні короткотривалого людського життя.
Привертаючи увагу до могутнього велетня, його доглядач і охоронець
Ничипор Дейкун розповідав відвідувачам (дітям, молоді, іноземним туристам) про історію Київської Русі, Запорозького козацтва. Про те, що
дуб – сучасник великих історичних подій на теренах України, народження й мужніння бойового духу запорожців: заснування першої Запорозької Січі, переможних походів Петра Сагайдачного проти Кримського
ханства, Османської імперії та Московського царства, звитяг Івана Сірка – легендарного кошового отамана Запорозької Січі й усього Війська
Запорозького Низового, визвольного поЗапорозький дуб.
ходу Богдана Хмельницького тощо.
Фото 1968 р. коробки для цукерок
Тим часом, у 1950-1960 роки внаслідок створення Каховського водосховища був
знищений історичний ландшафт і залишки більшості Козацьких Січей. Саме в цей період дерево отримало статус
одного з небагатьох в Запорізькій області сакральних
місць, пов’язаних з козацтвом, стало об’єктом легенд і
міфів, у яких словосполучення дуб – сучасник великих іс38

торичних подій, замінилося висловлюванням: дуб
– свідок великих історичних подій.
У 1951 році в “Літературній газеті” з’являється перша легенда про те,
що прямуючи від Запорозької Січі (в ті часи –
Микитинської, нині на її
місці центр міста Нікополя) до Жовтих Вод навесні 1648 року, Богдан
Запорозький дуб. Фото 50-х років
Хмельницький зупинив своє козацьке
ХХ століття з сайту http://retro.zp.ua
військо на відпочинок біля кринички
під гілками “запорозького дуба”. Перед виступом далі у похід проти польських панів Богдан Хмельницький
ніби звернувся до своїх побратимів з
палкою промовою: “Важкі випробування випали на нашу долю. Так будемо ж в битвах такими ж сильними і
стійкими, як цей дуб-богатир, такими
ж нерозривними з нашою матір’юбатьківщиною, як його коріння – з
землею!” (Олег Власов у статті “Запорозький дуб” припускає, що створення цієї легенди було обумовлено запланованим на 1954 рік святкуванням трьохсотлітнього ювілею так званого “Возз’єднання України з
Росією”). Неназваний автор статті вказує деякі параметри дерева: довжина кола стовбура – 632 см, діаметр крони – понад 100 м; визначає вік
дуба у 600-700 років, повідомляє про численні екскурсії до дуба і висловлює думку про необхідність його заповідання. Якщо порівняти ці дані з
вимірами Якова Новицького у 1905 р. (обхват стовбура дуба 448 см), то
виявиться, що за наступні 50 років обхват стовбура дерева збільшився
на 184 см, тобто дуб ріс зі швидкістю 3,68 см/рік (такий швидкий ріст
притаманний зазвичай дубам віком до 300 років, що зростають у дуже
сприятливих умовах).
Упродовж наступних 1960-1980 років з’являється ціла низка друкованих засобів (буклети, листівки, путівники, фоторозповіді, фотоальбоми тощо), в яких поширюється ця легенда та складаються нові, а екскурсоводи оточують їх все новими і новими подробицями. Дуб офіційно
отримує назву Запорозький – тобто Дуб запорозьких козаків, стає символом козацтва як в Україні, так і за її межами.
В одному з перших друкованих буклетів, виданого у 1965 році (упорядник С. Перовська), надається наступна інформація. “У дуба 18 крупних гілок, зелене тінисте шатро має у поперечнику 43 м і здалеку нагадує
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цілий гай. Обхват стовбура 632 см (ці параметри стовбура використовуються у всіх подальших публікаціях аж до 2020 року), а висота дерева
близько 36 м. Місцеве населення зв’язує існування дуба з історією запорозького козацтва. Звідси й народне ім’я, що закріпилося за ним – Запорозький дуб.
Розповіді про Запорозький дуб не мають документального підтвердження. Це – легенди, цікаві зразки народного фольклору, що стали,
проте, широко відомі завдяки численним екскурсантам і туристам, які
щороку відвідують Запорозький дуб”.
Упродовж наступних років з’являється ціла низка нових легенд, з
яких найбільш поширені зібрав Юрій Вілінов у книзі “Спадщина. Краєзнавство: розвідки, знахідки, дослідження” (2018):
– у 1675 році під Запорозьким дубом козацький ватажок Іван Сірко з
побратимами написав відомий лист запорожців турецькому султанові.
“Козаки так реготали, що з дуба жолуді пообпадали”;
– у 1708 році запорожці зустрічалися з козаками донського отамана
Кіндрата Булавіна, який закликав козацьку бідноту на спільну боротьбу
проти кріпацтва;
– під дубом у 1843 р. Тарас Шевченко читав селянам свою поему “Катерина”;
– у 1919 р. військові угруповання селянської повстанської армії батька Махна намагалися порубати дуб на дрова для свого бронепоїзда;
– у 1943 р. під час Другої світової війни нацистський вождь Адольф
Гітлер наказав фельдмаршалу Манштейну спиляти та перевезти дуб в
Берлін і зібрати його там перед Рейхсканцелярією, як символ міці та величі “тисячолітнього Рейху”. Та не довелося гітлерівцям зрубати запоДмитро Бакуменко

Миколо Тягун

Дуб з вітрами, як лицар бореться,
Розтина їх шаблюками віт,
Він у серці старої Хортиці
Стоїть.
До землі назавжди прикований,
Міцнов’язим корінням віків.
Чує витязь, як б’ють підковами
Коні
Здиблені
Січовиків.
Бачить велет, як там, де брила
Скам’янілих далеких літ,
На пругких,
Молодих іще крилах
Починають легенди політ.

…Я слухав, коли дуб оповідав,
Як він шатром Хмельницькому
ставав;
Із шаблями – шуганням блискавиць! –
Чубаті козаки у бій неслись…
Ти пережив історію таку
І не забув нічого на віку.
Неначе сторож неба і землі –
Зникали вік за віком у імлі.
Могутній дубе, свідку давніх літ,
А ти все вгору тягнешся, в зеніт.
Сімсот прожив дніпровських
сніжних зим,
А все ж таки лишився молодим.
Живи!.. І Запорізький рідний край
Своїм зеленим шумом обвівай.
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Стовбур Запорозького
дуба. Фото з буклета
1979 р.
Запорізький дуб.
Фото 70-х років ХХ століття
з архіву Романа Акбаша

розького велетня, — їх самих так рубонули тут, що не один з них дав дуба.
У 1971 році у фоторозповіді-путівнику “Запорозький дуб” (упорядник Г. Т. Забіяка) з’являються вірші запорозьких поетів про козацьке
минуле дуба.
Причиною кремезності й сильної розгалуженості стовбура дуба, вірогідно, стало усічення верхівки майбутнього зеленого гіганта ще на зорі
свого існування. Це вплинуло на його розвиток і вберегло від вирубки
під час активного заселення придніпровських земель: сильно розгалужена крона і відсутність масиву основного стовбура зробили дуб непридатним для кораблебудування і використання для господарських потреб.
Охоронець дуба Ничипор Дейкун припускався іншої версії. На його
думку, значне розгалуження стовбура дерева – це результат зрощення
паростків жолудів, які проросли близько один до одного. Щоб довести
можливе походження Запорозького велетня, Н. Дейкун біля Дуба посадив чотири молодих дубки, зрощених разом своїми стовбурами. На
жаль, експеримент не був доведений до кінця: молоді дубки прибрали у
2001 році під час реконструкції території – тепер на цьому місці стоїть бронзовий кінь.
Наприкінці 60-х років ХХ століття
с. Верхня Хортиця увійшла в межі міста
Запоріжжя, а дуб став одним з найпопулярніших туристичних об’єктів обласного центру. Змінюється і його назва:
він уже не “запорозький”, а “запорізький”. Бо “запорозький” – це той, котрий
численними переказами та легендами
пов’язаний з запорозькими козаками. А
“запорізький” – той, що належить місту
Запоріжжю і є одним з його символів.
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У 1972 році дерево отримало офіційний статус пам’ятки природи місцевого значення “Запорізький 700-річний дуб”, стало філією Державного історико-культурного заповідника “Хортиця”. До нього щорічно
приїжджали не тільки сотні тисяч туристів з усього світу, а й іноземні
офіційні делегації. Поруч з дубом діяв виставковий зал, ресторан, була
встановлена гранітна брила з написом: “Запорізький дуб. Унікальний
пам’ятник первісних дубових лісів Придніпров’я. Висота дерева – 36 м.
Діаметр крони – 63 м. Довжина кола стовбура – 6 м 32 см. Вік дерева
600-700 років”.
Трохи пізніше, на рубежі ХХ-ХХІ ст., з’явилися легенди про те, як
козаки святкували під деревом повернення до складу Російської Імперії
в 1734 році, та про поета Олександра Пушкіна, ураженого красою дуба
під час подорожі на Кавказ у 1820 р. Саме в цей рік була видана його
поема “Руслан і Людмила”, але в ній не було рядків “У Лукомор’я дуб
зелений…”. Вступ з дубом біля Лукомор’я з’явився у другому виданні
через сім років. Деякі дослідники вважають, що у цьому вступі мається
на увазі саме Запорізький дуб, оскільки у літописах Київської Русі, якими цікавився О. Пушкін, ця місцевість називалася Лукомор’є.
Запорізький дуб був найпопулярнішим у Запоріжжі місцем для проведення весільних фотосесій. Серед молодят з’явився звичай обходити
дуб, взявшись за руки, щоб укладений шлюб був таким же міцним, як
це дерево.

Історико-культурний комплекс
“700-річний Запорізький дуб”
азвичай у природі дуб починає плодоносити на 20-30-й рік життя, веЗ
ликі врожаї дає 1 раз на 4-5 років, хоча плодоносить майже щорічно. За даними 1979 р. Запорізький дуб рясно плодоносив один раз в два
роки, даючи до чотирьох центнерів жолудів. Туристи охоче брали ці плоди на згадку,
розвозили й саджали їх
по Україні й по всьому
світу. Але наприкінці
80-х років дуб несподівано уродив 8 центнерів
– жолуді не встигали
прибирати. Хто ж тоді
знав, що багатовікове
42

дерево у передчутті загибелі намагається залишити якнайбільше нащадків.
На початку 90-х років Дуб перестав викидати листя, з нього поопадала майже вся кора. На додаток до
цього у 1997 році в дерево вдарила
блискавка і вигоріло 4 квадратних
метри кори і лубу. Про майже мертвого дуба забули, територія навколо була вкрай занедбана, до символу
Запоріжжя перестали навідуватися
туристи.
Головною версією загибелі дуба
є різке підняття ґрунтових вод біля
нього до рівня 1 м від поверхні у результаті споруди кількох дамб на
річці Верхня Хортиця у 60-ті роки
ХХ століття. Це призвело до поступового гниття і відмирання центрального стрижневого кореня дерева та пригнічення периферійної кореЖива гілка Запорізького дуба.
невої системи вздовж всієї крони. Для
Фото 2000-х років
спасіння Дуба у 70-ті роки була побудована дренажна система, яка знизила рівень ґрунтових вод до 2-х метрів від поверхні і стабілізувала стан дерева. У такому режимі Дуб міг б
жити ще століття. Але впродовж наступних десятиліть дренажну систему ніхто не чистив, і дерево стало поступово вмирати.
У той час, як владні структури поставилися цілком байдуже до вмирання Дубу, група ентузіастів-природолюбів намагалася врятувати
пам’ятку: з ціллю відводу зайвої вологи рили і вичищали дренажні колодязі, вводили у ґрунт стимулятори росту, закопували під деревом туші
худоби, заливали бетоном тріщини, обрізали засохлі гілки. І зусилля
природоохоронників не залишилися марними. Неочікувано у 1996 році
одна з гілок напівмертвого дуба дала листя, а восени навіть жолуді.
Для підтримки життя Дуба та
його системного лікування був
організований громадський благодійний фонд “Запорізькі святині”, який розпочав роботу зі
створення історико-культурного
комплексу “700-річний Запорізький Дуб”.
Історико-культурний комплекс
“700-річний Запорізький дуб”
Фото 2003 року
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У 2001 році, до 10-тої річниці незалежності України, комплекс був
відкритий (автор проекту – народний художник України, лауреат Державної премії ім. Т. Г. Шевченка А. В. Гайдамака). Стовбур і сухі гілки
Дуба були закріплені за допомогою тросів і металевих щогл таким чином, що здалеку він був схожий на корабель – гілки і каркас схожі на
щогли, троси – на снасті. Біля Дуба встановили кілька паркових скульптур з бронзи, а у 2004 р. поряд з деревом освятили храм Покрова Пресвятої Богородиці, побудований прямо над річкою Верхня Хортиця. До
Запорізького дуба знову повернувся статус важливого історичного та туристичного об’єкту.
У 2003 році після візиту до історико-культурного комплексу учениця
4-го класу ЗНВК № 20 м. Запоріжжя Аня Сологуб написала вірш про
дуб-велетень.
ЗАПОРІЗЬКИЙ ДУБ
А. Сологуб
Росте цей велетень у нашім краї,
І знаменитий він на цілий світ,
Він сім сторіч міцніє і зростає,
Із давнини нам шле привіт.
Під кроною його збиралися козаки,
Щоби листа султану написать.
Богдан Хмельницький тут збирав загони,
Щоб волю Україні дарувать.
Натхненний величчю його й красою,
Коли повз нього проїжджав,
Великий Пушкін легкою рукою
Вступ до поеми написав.
А нині велетень цей гине,
Не пощадили і його віки.
Всього один лиш стовбур зеленіє
І чорні зранені гілки.
Створіння рук людських його згубило,
Піднявши воду до його корінь.
А далі блискавка в нього влучила,
І він від болю посивів.
У 2009 р історико-культурний комплекс був переданий в довгострокову оренду дитячо-юнацькій школі козацького бойового мистецтва
“Спас”. Тут почали проводитися її заняття й виступи, розважальні заходи на державні та релігійні свята, були облаштовані сувенірна крамниця, ресторан, арт-зал, дитячі майданчики та інші інфраструктурні
об’єкти.
У 2010 році Міністерством охорони навколишнього середовища Ук44

Запорізький дуб –
Національне дерево України.
Фото 2014 р.

раїни був проведений конкурс
“Національне дерево України”,
відповідно до якого будь-який
громадянин України або організація могли запропонувати найстаріше, меморіальне, історичне або естетичне цінне дерево і брати участь у його обранні. Всього на
конкурс було номіновано 35 визначних дерев з різних регіонів країни. За
підсумками загальнонародного голосування Національним деревом України був визнаний Запорізький дуб, який у номінації “Історичне дерево”
зайняв І місце. Запорізька міська рада отримала відповідний сертифікат
Міністерства охорони навколишнього середовища України, який засвідчив, що Запорізький дуб є “національним” і буде вважатися таким ще
щонайменше сто років.
Але ні створення історико-культурного комплексу, ні надання Дубу
статусу Національного дерева України не зупинили руйнування дерева.
У 2012 році біля основи тріснула одна з найбільших гілок дуба, деревина якої виявилася гнилою. Її стан, та стан ще однієї гілки визнали аварійним, і щоб зберегти головний стовбур дерева, орендаторами
історико-культурного комплексу та органами влади м. Запоріжжя було
прийняте рішення їх видалити.
У подальшому, щоб уповільнити руйнування дерева, передбачалося
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Хатинка-мазанка й увіковічений у дереві Ничипор Дейкун –
доглядач стародавнього велетня – Запорізького дуба. Фото 2015 р.

обробити деревину спеціальним розчином, тобто законсервувати, щоб
захистити від паразитів живі гілки і зупинити руйнування деревини
мертвих гілок.
У 2013 році неподалік від Дуба на місці, де колись стояла хата Ничипора Дейкуна, Павло Карякін, правнук відомого доглядача Запорізького дуба, та його друзі побудували хатинку-мазанку в національному стилі, за задумками авторів – майбутній мікромузей з історії Дуба. Зробили
її з глини, води, соломи і дерева, а дах покрили очеретом. Біля входу до
хатинки “посадили” дерев’яну скульптуру діда Н. Дейкуна, який мовчазливо споглядає за колись могутнім велетнем, який так же, як і він
сам, перетворився на пам’ятник (автор – харківський скульптур Олександр Сердюк).
Тим часом, стан дуба поступово погіршувався, а обіцяні дії з його збереження не проводилися. Одна за одною обломлювалися сухі гілки, у
2015 році в дерево знов влучила блискавка, після чого впали ще кілька гілок, частина з яких повисла на тросах “історико-культурного комплексу”.
У 2015 році громадська організація “Всеукраїнська федерація бойового мистецтва “Спас”, яка опікувалася Дубом з 2009 року, у зв’язку з відсутності коштів і можливості доглядати за історико-культурним комплексом “Запорізький дуб”, відмовилася від своїх зобов’язань. Пам’ятка
природи перейшла на баланс Запорізької міської ради. Масові заходи
майже припинилися, потік відвідувачів у комплекс значно скоротився,
дуб, вкритий великою кількістю тріщин і значною площею трухлявої й
гнилої деревини, залишився, фактично, без догляду.
Сьогодні над Запорізьким дубом нависла небезпека позбавлення статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого значення і повного знищення. Проте, навіть якщо найближчими роками сам живий організм дерева
остаточно загине, місце його розташування залишатиметься пам’ятним,
сакральним об’єктом, пов’язаним з давньою історією регіону та почат46

Обхват стовбура Запорізького дуба біля його основи – 712 см. Фото 2020 р.

Обхват стовбура Запорізького дуба на висоті 1,7-2 м - 802 см. Фото 2020 р.

ком заснування менонітської колонії Верхня Хортиця. Враховуючи це,
комунальний заклад “Запорізький обласний центр з охорони культурної спадщини” Запорізької обласної ради (керівником закладу на той
час був відомий історик-археолог О. В. Тубольцев) у 2017 році виступив
з ініціативою надання Запорізькому дубу статусу “Пам’ятка історії і
культури”. На сьогодні майбутнє долі дуба і місця, на якому він росте,
ще остаточно не вирішено.
Наявність великої кількості світлин і публікацій, присвячених Запорізькому дубу, дозволяє прослідити не тільки історію його життя, а й
зміну параметрів дерева, перш за все обхват його стовбура, тобто як росло дерево впродовж останніх 100-200 років.
– Обхват стовбура 448 см (1905 р., Я. Новицький, книга “У берегів
Дніпра”);
– 632 см (1961 р., С. Перовська, буклет “Запорозький дуб”);
– 656 см (1963 р., І. Шаповал, книга “В пошуках скарбів”);
– 632 см (1971 р., Г. Т. Забіяка, буклет-фоторозповідь “Запорозький дуб”);
– 632 см (1979 р., В.А. Тіліна, фотобуклет “Запорозький дуб”);
– 850 см (2018 р., пояснювальна записка експертної комісії ЗНУ на
засідання Запорізької міської ради);
– 712 см без кори (2020 р., біля основи стовбура на висоті до 1 м над
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рівнем землі (дані групи ЮНЕКО “КЗ “Центр туризму” ЗОР”, кер. Шелегеда В.І.);
– 802 см без кори (2020 р., на висоті близько 1,7-2 м над рівнем землі,
дані групи ЮНЕКО “КЗ “Центр туризму” ЗОР”, кер. Шелегеда В.І.).
Як бачимо, за 100 років обхват стовбура Запорізького дуба збільшився майже вдвічі: з 448 см (1905 р.) до 712 см без кори біля основи стовбура (2020).
Борис Алексєєв у книзі “Гіганти і карлики рослинного світу” (1987)
наводить інформацію, що у 1953 році, коли Дуб мав обхват стовбура 632
см, від нього відпиляли одну з гілок, відрізали від неї кільце, відполірували і підрахували річні кільця: їх виявилося 675. Знавці лісової справи
стверджують, що до 25 років дуб росте дуже повільно і не утворює річних кілець (зростає “у віник”). У цьому випадку “Запорізький дуб” ще у
середині ХХ століття розміняв восьму сотню.
Але підтвердження інформації Б. Алексєєва ми не знайшли.
Багато екологів-краєзнавців вважають: вік дубів, яким понад триста
років, приблизно відповідає обхвату їх стовбура в сантиметрах. У цьому
випадку вік Запорізького дуба становить 750-800 років.

Найстаріше дерево
Запорізької області
700-річний
Запорізький дуб
(фото 2020 р.)
Обхват стовбура дуба біля
основи 712 см без кори,
висота 18 м, вік 700 (800) років.
Зростає у с. Верхня Хортиця в
гирлі балки Кайдацької.
Заповіданий у 1972 р.,
у 2010 р. отримав статус
“Національне дерево України”.
Дуб засохлий, залишилася
одна жива гілка.
Необхідно лікувати.
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МОЛОДШИЙ БРАТ

Запорізького
дуба

У

50-х роках ХХ ст. біля Запорізького дуба висадили алею його “діточок” – молодих нащадків зеленого велетня. Їх вік не дуже значний
– найстарішому в 2020 році виповнилося приблизно 70 років.
За нашими даними, середня окружність стовбурів дубочків (на висоті
1,3 м від поверхні землі) склала 244 см (максимальна – 263 см), діаметр
– 78-80 см, висота – 17-18 м. Тобто впродовж 70 років середня швидкість
росту в товщину нащадків Запорізького дуба склала у середньому 1 см у
діаметрі кожного року (або збільшення окружності стовбура на 3,3-3,5
см на рік).
Маючі ці дані, можна вирахувати коефіцієнт швидкості росту “діточок” за формулою:
L = C х K, де L – вік дуба, С – окружність стовбура, К – коефіцієнт
швидкості росту.
70 років = 244 см х К;
К = 0,28.

Алея 70-річних нащадків Запорізького дуба. Найбільший з них має окружність стовбура
263 см і висоту 18 метрів (коефіцієнт швидкості росту 0,28). Фото 2020 року
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Якщо взяти за основу наші виміри, то у віці 100 років (2050 рік) окружність стовбурів нащадків Запорізького дуба буде становити приблизно 320-350 см
Чи можна цю формулу використовувати для визначення віку старезних дубів, яким 200 і більше років (у тому числі Запорізького дуба)?
Дати однозначну відповідь на це важко, оскільки у різні періоди життя
(дитинство, юність, зрілість, старість) і в різних умовах існування дерева ростуть з різною швидкістю. Сподіваємося, що порівнюючи між собою визначні дуби (та інші дерева) Запорізького краю на сторінках нашої книги, ми наблизимося до цієї відповіді.

Алея 70-річних нащадків Запорізького дуба (протилежний бік).
Середня окружність стовбура дубів 244 см. Фото 2020 року

На відстані 300 метрів від історико-культурного комплексу “700-річний Запорізький дуб” за огорожею одного з приватних будинків (вул.
Героїв 37-го батальйону, буд. 62) росте віковий дуб, який, за нашими
дослідженнями, є найбільшим й найстарішим дубом правого берега Дніпра в межах м. Запоріжжя після Запорізького дуба.
Перша літературна згадка про цей дуб надається у фотобуклеті “Запорозький дуб” (С. Перовська, 1965 р.), у якому дереву дають ім’я “молодший брат Запорізького дуба” і “визначають” його вік у 300 років (дані
про розміри дуба – висоту і обхват стовбура у буклеті відсутні).
За переказом місцевого старожила П.Є. Тернопільського, записаного Віліновим Ю.А., будинок біля дуба під час Громадянської війни був
волосним правлінням, і тут ставали на ночівлю бойові командири всіх
“кольорів”. Може завдяки цьому дуб не зрубали.
Цікаво, що ніхто з дослідників “молодшого брата Запорізького дуба”,
не вказує його розміри.
За нашими вимірами (2020 рік) висота цього дуба сягає 14 метрів, окружність стовбура – 420 см, вік – 200 (300) років.
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У 1971 році Молодший брат Запорізького дуба був заповіданий й отримав статус ботанічної пам’ятки природи місцевого значення (Рішення
Запорізького Облвиконкому від 10.03.1971р. № 115).
Сучасні мешканці будинку “біля дуба” у розмові з нами перш за все розповіли легенду про Першу Кінну армію, яка
за часів Громадянської війни ставала у
селі на постій, а її командарм М. С. Будьонний з колодязя під дубом обливав
себе водою…
с. Верхняня
Хортиця
А потім про мера м. Запоріжжя О.В. Поо. Хортиця
ляка, який завітав до дуба у 2003 році й
обговорював з ними можливість переведення приватної земельної ділянки у власність міста й створення у цьому місці ісЧервоними колами позначено
торико-культурного комплексу на
розташування Запорізького дуба і
кшталт “700-річного Запорізького дуба”.
його молодшого брата на сучасній
карті м. Запоріжжя
На жаль, смерть Олександра Поляка зупинила усі роботи у цьому напрямку.
Перша

Молодший брат Запорізького дуба.
Фото 2020 року. Обхват стовбура – 420 см,
висота – 14 м, приблизний вік – 200 (300) років
Заповіданий у 1971 р. Потребує встановлення
охоронного знаку

світлина
“молодшого
брата Запорізького дуба”
з буклету
“Запорозький
дуб” (1965 рік)
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Літописні дуби

острова Хортиця

О

стрів Хортиця – найбільший острів у долині Дніпра (площа 2334,22
га), на якому представлені зразки всіх природних ландшафтів Півдня України: степ, балки, луки, ліс, скелі. За даними Національного заповідника “Хортиця” флора вищих рослин о. Хортиця включає більше
1000 видів, а фауна хребетних тварин – 266 видів. У письмових джерелах Хортиця вперше згадується більше тисячі років тому і пов’язана “з
величезним священним дубом”, біля якого русини робили жертвоприношення після проходження на суднах Дніпровських порогів. Відтоді
величезний дуб на Хортиці вріс корінням у нашу історію, історію Запорозького козацтва, а сам острів асоціюється з віковими деревами.
Проте, через історичні умови, що склалися, 75% природних ландшафтів Хортиці порушено або знищено господарською діяльністю людини. Збережені природні ділянки на сьогодні складають 25% і відносяться до рекреаційної зони м. Запоріжжя з інтенсивним режимом
використання.
Одним з ландшафтів, що зазнав великих змін за останні декілька сотень років, є хортицькі ліси. Але чи збереглися на заповідному острові
величезні вікові дерева, або їх залишки, які могли б дати нам уявлення
про те, якими були ліси Хортиці до втручання людини в життя природи?! Адже вік дерев може повідати нам, перш за все, про вік самого ландшафту, бо логічно припустити, що ділянка лісу, принаймні, не вирубувалася і не вигоряла впродовж
часу, рівного віку найстаріших
дерев. І чи збереглися традиції
поклоніння, поваги, бережливого ставлення до вікових дерев острова Хортиця у мешканців
м. Запоріжжя?

Володимир Форостецький “Хортиця.
Священний дуб”. 2011 р. в. п. акр.
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Священний дуб острова Хортиця

П

ерший опис Хортицьких дубів ми знаходимо
у творі візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного (905-959 рр.) “Про
управління імперією”. Костянтин Багрянородний у частині твору, де описує сусідів Візантії,
детально розповідає про великотрудний перехід торгової флотилії русів з Києва до Константинополя. “Після подолання порогів Дніпра
вони проходять Крарійську (Кічкаську) переправу і досягають острова, що називається Св.
Григорій (о. Хортиця). На цьому острові вони
роблять свої жертвопринесення, тому що там
росте величезний дуб: приносять у жертву живих півнів, кругом встромлюють вони стріли
навколо (дуба), а інші – приносять шматочки
хліба, м’яса і що має кожний, як вимагає їх звичай. Кидають вони і жереб з приводу півнів: або зарізати їх (в жертву), або з’їсти, або відпустити
їх живими”.
Про місце розташування цього славетного стародавнього дуба, а в подальшому “священного дуба запорозьких козаків”, існує кілька версій.

Священний дуб північної частини
острова Хортиця

Я

ків Новицький у книзі “Острів Хортиця на Дніпрі, його природа, історія, старожитності” (1876) приводить свідчення старожила м. Олександрівська Івана Хмирова про існування на острові Хортиця двох стародавніх дубів: “В 1830-х остров не таков был, как теперь: тогда – любо и
вспомнить – по склонам берегов и балкам он был покрыт дубовым лесом,
где водилось много зверей и птицы. Еще я помню на острове вековые
дубы в обхвате четырех человек, которым было лет по 500, если не больше, как уверяли старики: были они ветвисты, причем один из них стоял
южнее меннонитской колонии неподалеку укреплений, пересекающих
остров поперек, а другой – на северном конце острова, что от Кичкаса.
В летние дни, под тенью последнего дуба, бывало прячется целый табун
лошадей от жары и мухи. Этими дубами нередко любовался Екатеринославский губернатор Фабр, посещавший остров в сороковых годах”.
Існує кілька версій місця розташування дуба “на північному кінці
острова”.
Згідно першої версії, Священний дуб ріс біля балки Куцої. Никифор
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Місцевість біля б. Куцої

Авраменко, автор книги “Спомини запорожця”, згадує, що у 1907 році,
коли йому було 14 років, він бачив таке:
“Пам’ятаю неймовірної ширини гнилий пень дуба-короля. Стояв він
на високій північній стороні острова коло Куцої балки. Рядом з пеньком
був плескатий камінь з темного граніту.
На цім камені були сліди людської праці. Подібний був до столу з
рівчаками. Камінь мав коло двох метрів довжини, коло метра ширини.
Над землею виставав до коліна.
Як подавали старі люди, що чули од таких же старих, а ті ще од старших, це було місто, де вояки-скандинави, або варяги збирались дякувати богам за щасливу подорож через пороги або удалий похід на Візантію,
повертаючись.
Камінь був олтарем. Це має наукову підставу. Під тонкою верствою
землі лежать вугілля і попіл. Знаний етнограф Новицький Яків Петрович, добрий знайомий Андрія, мого старшого брата,
про це споминав.
Будучи на тім місті, не
найшов я ніякого сліду. Може, камінь-олтар десь в музеї, а може, який невідомий
вандал побив його та ужив
на будову”.

Гранітні валуни
на схилах балки Куцої
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Ймовірне місце
зростання вікового
дуба у північносхідній частині
о. Хортиця –
позначене
червоним
колом

Особливо цінним у споминах Н. Авраменко є
мапа острова Хортиця, на якій він позначив місце зростання священного дуба.
Згідно з іншою версією, Священний дуб ріс на
схилах скелі Ушвивої північно-східної частини Хортиці на межі вододільної ділянки і скельних
Мапа острова Хортиця
виступів (нині це пологий
Никифора Авраменко
пагорб праворуч від траси
(з книги “Спомини запорожця”)
при з’їзді з мосту Преображенського на острів). У
60-х роках ХХ ст. на ймовірному місці вікового дуба науковці історико- культурного заповідника “Хортиця” встановили стелу з
написом “Пам’ятка історії.
Місце, де ріс стародавній
дуб. Охороняється державою”.
Червоним колом на карті ми позначили місце зростання Священного дуба
біля б. Куцої, синім – в
районі скелі Ушвивої (у
цьому місці встановлена
пам’ятна стела). Але нам
здається, що точка Н. Авраменко більше відповідає
записам Я. Новицького:
“другой (дуб) стоял на северном конце острова, что
от Кичкаса”.
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Красний дуб запорозьких козаків

Щ

о стосується другого старезного дуба, то за свідченням 75-річного діда
Грицька Шутя з села Вознесенка, записаним Я. Новицьким у 1874 році, “на
Хортиці, біля Шанцевої балки стоїть
Красний дуб, він високий i гілчастий;
старішого й товстішого від його нема.
Це, кажуть, що запорозький дуб, бо хто
з старих дідів його знає, він все однаковий; листя на ньому зимою червоне i до
весни не спадає. Біля цього дуба, кажуть,
є запорозький скарб”. Далі Новицький
дає пояснення: “Нині цього величного,
вікового дуба не існує. Він самотньо стояв у відкритому степу острова в півверсти від південного кінця менонітської
колонії Острів Хортицький. Сухий остов його видно було з 1876 по 1882
рік. Люди похилого віку називали дуб глухим, зимовим, що не втрачав
листя до початку весни… Сьогодні зберігся лише пень дуба, за яким можна уявити розміри цього дерева. Біля дуба, трохи південніше (сажнях в
50) простягається ряд редутів, що перетинають острів в ширину.
Як розповідає легенда, багатовіковий дуб був місцем, де збиралися
запорожці та їх козацька рада для обговорення політичних та громадських питань; під дубом лунали запорозькі молитви; інколи вони бралися за зброю проти ворогів. У 1775 році після Троїцьких свят запорожці
в останній раз віддали шану святому дубові, де вони розпили кілька бочок горілки і в останній раз відтанцювали запорозького козачка; лились
отут сльози козацькі, коли вони, прощаючись, розходилися у всі кінці:
хто на Дон, хто на тихий Дунай, а хто до рідної оселі, де була жінка з
дітьми, доживати віку. Шкода було запорожцям кидати Хортицю та
розлучатися з вільним життям Січі”.
Наявність залишків Красного дуба неподалік від менонітської колонії підтверджує Дмитро Яворницький у книзі “Запорожье в остатках
старины и преданиях народа” (1888). “Пройдя нижнюю половину колонии и поднявшись вверх, мы прежде всего наткнулись на огромный
дубовый пень в окружности до 3-х сажень (6,4 метра), остаток от громаднейшего дуба, существовавшего несколько сот лет, свидетеля падения запорожской Сечи и поселения немецкой колонии. Еще не так давно
под тенистыми ветвями дуба часто в летнее жаркое время после полевых
трудов отдыхали немецкие колонисты. Но вот уже лет двенадцать тому
назад дуб усох, оставив от себя лишь один толстый пень. Немцы так дорожили дубом, что и теперь высказывают сожаление от утраты его”.
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Мапа острова Хортиця Якова Новицького

(з книги “Острів Хортиця на Дніпрі, його природа, історія,
старожитності”. Згідно рукописам 1917 року)
Ймовірні місця зростання стародавніх дубів на о. Хортиця:
1. Дуб біля б. Куцої.
2. Дуб в районі скелі
Ушвивої (встановлена
пам’ятна стела).
3. “Красний” дуб південніше менонітської
колонії біля б. Шанцевої.
4. Дуб в районі б. Довгої, або Ганнівки.
Де стояв дуб, про який
згадують Я. Новицький і Д. Яворницький,
зараз невідомо, але судячи за описом, він мав
бути в самісінькому
центрі острова. Зараз
там поля і лісові насадження. Можливо він стояв неподалік від нижньої
дороги, що зараз заасфальтована і проходить
біля верхів’я балки
Шанцевої й крайнього
редуту – вона більше
відповідає наведеним
відстаням від колонії менонітів (див. мапу Якова Новицького). Але міг
стояти Дуб і біля верхньої ґрунтової дороги, що проходить якраз по центру вдовж Хортиці також через згадувані редути. За часів менонітів цей
шлях був нанесений на план колонії на острові і мав назву “поштовий”.
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План використання земель острова Хортиці колонією менонітів
(1850 рік)

Червоними колами позначені ймовірні місця зростання Красного дуба

Ось як про це пише Яків Новицький на підставі свідчень 89-річного меноніта Якова Гепнера, батько якого був першим поселенцем і засновником колонії на о. Хортиця. “На возвышенной части острова, что
против балки Сухой Московки с левой стороны Днепра, меннониты застали молодой сад, разведенный по повелению кн. Потемкина; сад этот
охранялся жившим там в землянке старым капралом, почему урочище и поныне носит название Капральщины. На этом месте, – говорили в то время, – Потемкин предполагал построить дворец, для чего от
сада, вдоль острова, проведена была дорога до паромной переправы через Старый Днепр. Будучи обсажена аллеей, дорога эта носила название
“почтовой”. Ця ґрунтова дорога існує й сьогодні.
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Краєзнавець Юрій Вілінов вважає, що Червоний дуб запорізьких козаків, що за свідченнями Дмитра Яворницького в обхваті стовбура мав
640 см, навряд чи є Священним тисячолітнім дубом, про який згадує у
середині Х століття Костянтин Багрянородний, бо він такого ж розміру,
як і сучасний знаменитий Запорозький дуб у с. Верхня Хортиця віком
700 років. І приводить свідчення краєзнавця Івана Михайловича Бічука
(1896-1982), який розповідав йому про інше місце й іншого претендента
на Дуб Багрянородного.
На початку 30-х років Іван Бічук, лікар Дніпробуду, був направлений на боротьбу з малярією. Мешкав у селянській хаті. А Дмитро Яворницький якраз очолював Комплексну археологічну експедицію. Він і
запропонував Івану Михайловичу, як любителю історії стародавніх часів, переселитися до свого експедиційного намету, де той і прожив кілька тижнів. Ось тоді Яворницький розповів, що десь, ще наприкінці XIX
ст., наштовхнувся в балці Ганнівці (приблизно там, де зараз адміністративна будівля недавнього ЦІМЕТу) на тлін дубового пня в шість сажнів
(13 м) в обхваті! Можливо, ото і був Дуб Багрянородного?!

Сучасна балка Ганнівка з віковими дубами. Фото 2015 р.

Цікаво, чому цю інформацію Д. Яворницький не зафіксував у своїх
наукових записах і не поділився з Я. Новицьким, адже вони були друзями? Не відображений цей дуб й у козацьких переказах, як і у споминах
менонітів, які поруч мали своє поселення?!

59

Священні дуби плавнів острова Хортиця

І

нший запорізький краєзнавець В. М. Шовкун (1939-2015) був переконаний, що знаменитий священний хортицький дуб ріс у приплавневій,
південно-західній, частині острова. Вказує при цьому навіть точне місце
– поруч із залишками стародавнього святилища в районі давньоруського поселення часів Київської Русі, яке дослідники називають Протовче
(Протолче). Аргументує свою версію Володимир Миколайович таким
чином. По-перше, як говорять літописи та народні перекази, усі, хто
подорожував Дніпром униз за течією, приставали до Хортиці і відразу
потрапляли “в тінь та прохолоду”. Навряд чи могло таке чекати подорожніх на північних – скелястих і голих – вигонах острова. По-друге,
тисячолітній дуб мав триматися на могутніх коренях, котрі обов’язково
проникали далеко в глибини землі. А куди їм проникати на скелястих
виступах, де шар ґрунтових наносів вельми незначний?
У 2018 році запорізький краєзнавець Юрій Вілінов висунув
гіпотезу про тисячорічний вік
порослевого семистовбурного дуба, що зростає у плавнях острова Хортиця. Цей дуже цікавий з
естетичної точки зору дуб відомий давно, але гіпотеза про його
значний вік з’явилася після того, як науковий співробітник Національного заповідника “Хортиця” Вадим Ільїнський заклав
біля стовбура дерева шурф.
Якщо уважно придивитися
до дуба, то виявиться, що 7 стовЙмовірне місце зростання священного дуба у
бурів проросли з трьох великих
плавнях о. Хортиця в районі давньоруського
поселення «Протовче». Фото 2018 р.
кряжів, які розташовані один
біля одного по дузі завдовжки
295 см. Якщо продовжити дугу,
то утвориться коло окружністю
більше 10 м.
Семистовбурний дуб
плавнів острова Хортиця
(фото 2018 року):
Висота – 15 м
Окружність стовбурів – 210-240 см
Вік – 100-130 років
Координати: 47°40’09’’ N і 35°08’04’’Е.
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Семистовбурний дуб плавнів острова Хортиця. Фото 2018 р.

Те, що три нарости та сім стовбурів на них є одним організмом, підтвердилося після закладки шурфа. Виявилося, що коло 10,5 м, де сучасні сім стовбурів займають менше половини дуги, щільно заповнене
чорним попелом.
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Як вважає Ю. Вілінов історія життя семистовбурного дуба була такою.
1) Більше тисячі років тому проклюнувся
Діаметр пенька 335 см
з жолудя дуб. За часів Костянтина Багрянородного, тобто в середині Х століття, дуб був
вже значного віку і розміру – достатнього,
щоб стати Священним дубом старослов’янських племен і народів.
У ХІV столітті, за часів Великого князівства Литовського, дуб доріс до унікального
розміру – 10,5 м в обхваті. Потім стовбур
дуба був зрубаний, а пень підпалений.
2) Більша частина стовбура дерева
після підпалу згоріла або зітліла. Менша
частина дуба, попри все, знайшла сили
вижити і дала три паростки, які росли
довгі сотні
років.

3) Ці багаторічні стовбури зрубали у
1884 році під час масового знищення хортицьких лісів мешканцями м. Олександрівська. А вже з цих пеньків виросли ті сім пагонів-стовбурів, які ми бачимо зараз. Тобто
їх вік приблизно 130 років.
Такий віковий розрахунок, на
думку Юрія Вілінова, свідчить
про те, що життя дуба триває
більше півтори тисячі, чи навіть
двох тисяч років. І він може бути
саме тим дубом, про який у середині Х століття писав візантійський імператор Костянтин Багрянородний, хрещений батько
київської княгині Ольги!
Запорізький краєзнавець К.І.
Сушко, генеральний директор
НЗ “Хортиця” (2005-2007), прийшов до висновку, що скоріш
Можливо, Семистовбурний дуб плавнів
острова Хортиця, що має не дуже
показний вигляд, – один з найстаріших
дубів Європи!
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всього на Хортиці до другої половини ХІХ століття збереглися, як мінімум, три тисячолітніх дуби: у північно-східній частині, у центральній та
у південній (плавневій).

Меморіальний комплекс
“Священний Хортицький Дуб”
сторики вважають, що між віковими дубами Хортиці – острова на шляІфета:
ху із “варягів у греки”, впродовж тисячоліть існувала своєрідна естаякщо найбільший з них засихав, статус “Священного” отримував
наступний – найбільший за віком і розмірами.
У верхів’ях балки Шанцевої східного узбережжя о. Хортиця зростає
молодий дуб, окружність стовбура якого становить 200 см, а висота 12
м. Дуб, вірогідно, виріс з жолудя, не найстаріший і не найкремезніший
на острові: його вік, приблизно 70-80 років. Але в той же час дуб цей
– особливий. Бо зростає він в районі (місці), де згідно з працями Я. Новицького і Д. Яворницького, ріс останній живий дуб-велетень острова
Хортиця – знаменитий Червоний дуб Запорозьких козаків. І, можливо,
саме дуб б. Шанцевої – той наступник і спадкоємець, онук або правнук,
що продовжить естафету священних хортицьких дубів.
Щоб це “задокументувати”, відновити традиції поваги і бережливого
ставлення до вікових дерев острова Хортиця у мешканців м. Запоріжжя, біля дубочка балки Шанцевої Національний заповідник “Хортиця”
у 2018 році розпочав створення меморіального комплексу “Священний
Дуб б. Шанцевої: обхват стовбура 200 см,
висота – 12 м. Фото 2019 р.
Координати: 47°83’53’’ північної широти,
33°11’11’’ східної довготи
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Хортицький дуб” (автор проекту відомий запорізький митець Анатолій Гайдамака).
У центрі комплексу планують встановити символічну пам’ятку – гранітний стовбур
дуба, з якого відростатиме молоде гілля з листям, як символ безперервного зв’язку історії
та природи від часів давніх слов’ян до запорізьких козаків та сучасних українців. Навколо гранітного дуба встановлять кам’яні брили
з описами-згадками, які будуть символізувати
шлях Дніпровими порогами та самі пороги.
Завершить цю стежку живий віковий дуб, нащадок хортицьких дубів-королів.
Місця можливого зростання тисячолітніх дубів
на о. Хортиця

1. Дуб біля б. Куцої (Н. Авраменко, 1907 р.)
2. Дуб в районі скелі Ушвива (НЗ “Хортиця”,
1970 р.)
3. Дуб в районі б. Довгої, або Ганнівки
(Д. Яворницький, кінець ХІХ ст.)
4. “Червоний” дуб південніше менонітської
колонії біля б. Шанцевої (Я. Новицький,
1876 р.; Д. Яворницький, 1888 р.)
5. Дуб в районі давньоруського поселення
“Протовче” (В. Шовкун, кінець ХХ ст.)
6. Семистовбурний дуб у плавнях о. Хортиця (Ю. Вілінов, 2018 р.)
А чи є на Хортиці ще вікові чи визначні дерева, які можуть стати
спадкоємцями Священного дуба? Про це наша наступна розповідь.
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Визначні дерева

північної частини
острова Хортиця

С

ьогодні природні і штучні ліси на території о. Хортиця займають
площу більше 800 га, тобто, приблизно, 35 % від загальної площі
острова.
Оскільки, згідно з даними Якова Новицького, один з тисячолітніх
дубів зростав у північній частині о. Хортиця, проаналізуємо, які ландшафти острова були представлені на цій території у минулому, і чи збереглися старезні дерева до наших часів?

Ліси північної частини о. Хортиця –
XVIII-XIX cтоліття

Л

андшафтна структура північної частини острова складна і різноманітна, що пов’язано з геолого-геоморфологічними властивостями території, а в подальшому – з господарською діяльністю людини: вирубка
лісів, розорювання степів, випас худоби тощо, які здійснювалися протягом декількох століть. Головними є два елементи рельєфу: підвищене
плато у центральній вододільній частині й круті скелі та схили по краю
плато вздовж берегової смуги Дніпра. Ця територія піддається інтенсивному впливу північно-східних вітрів, які дують протягом більше 230
днів на рік, викликаючи висихання й видування, а взимку – промерзання ґрунту. Ці фактори у поєднанні з піщаними ґрунтами, недостатнім
зволоженням і активною сонячною радіацією створюють несприятливі
умови для розвитку лісової рослинності.
Можливість уявити природні ландшафти і рослинність Хортиці у відносно недоторканому стані впродовж XVIII-XIX століть дають нам у своїх працях відомі краєзнавці того часу Яків Новицький і Дмитро Яворницький, а також переселенці-меноніти, які залишили після себе плани
і карти з описом земель острова та їх господарського використання.
У 1790 році царським урядом острів Хортиця був наданий переселенцям-менонітам, які заснували тут колонію “Хортицька колонка”. Кож65

ній родині, яка оселилася на острові, було відведено по 65 десятин землі
(1 десятині відповідає 1,09 га) і надано великі привілеї. Але для того,
щоб отримати земельний наділ, їм необхідно було займатись садівництвом та лісорозведенням. Так, у відповідності до інструкції “Про внутрішній розпорядок та управління колоніями” (1801 р.) поселенці-колоністи біля кожного менонітського будинку повинні були розводити по
0,5 десятини насаджень (лісових і фруктових дерев), а після 1831 р. – по
1,5 десятини. Крім цього кожне селище-колонія мала значний за розмірами громадський ліс (сад), який насаджували та доглядали порівну
всі господарі під наглядом старости. Контроль за лісовою справою в колоніях (охорона, рубка, чистка і посадка лісу, звітність) здійснювала
“Особлива рада з виборних осіб”, яку призначав “Піклувальний комітет
іноземних поселенців південного краю Росії”.
Меноніти досить високо цінували й оберігали лісові багатства острова, проводили висаджування та облік цінних порід дерев. До 1850 року
площа насаджень, які створили меноніти, що оселилися на о. Хортиця
і в околицях м. Олександрівська, складала вже 215 десятин (234 га).
За підрахунками члена Ради охорони і розвитку хортицьких лісонасаджень Івана Петерса в 1857 році на Хортиці налічувалося 49000 дубів,
4000 берестів, 1000 лип, 4500 груш (до обліку заносились лише великі
– товсті й високі дерева, до того ж виключно цінних порід).
Для розведення садових культур і штучних лісонасаджень меноніти в основному використовували центральну і південну (заплавну) частини острова, найбільш придатні для зростання дерев. Рівнинно-хвиляста місцевість північної частини острова Хортиця площею біля 400 га
була зайнята піщаним і кам’янистим степом, представленим різнотравно-злаковою й чагарниковою рослинністю. Сипучі піски колоністи засаджували чагарником шелюгою та невеликими сосновими гаями.
Про використання земель острова Хортиця менонітами досить емоційне пише Яків Новицький у книзі “Острів Хортиця на Дніпрі, його
природа, історія, старожитності” (1876): “Сейчас остров Хортица — этот
некогда неприступный казацкий Кош — приобрел совершенно иной вид;
курени заросли бурьяном, в некоторых встречаются даже деревья, преимущественно груши, простоявшие здесь много лет; по ним бродят стада
овец и табуны породных немецких лошадей. На полях острова (южная
его часть) красуются нивы, дающие почти ежегодно богатый урожай;
рядом зеленеет бахча, где зреют вкусные арбузы и дыни. На восточном
берегу острова бросается в глаза своей красотой немецкая колония, утопающая летом в зеленых садах, где роскошествуют немцы”.
Але повернемося до північної частини острова.
Ось як описує цю частину Хортиці Д. Яворницький у своїй книзі “Запорожье в остатках старины и преданиях народа” (1888 р.): “Вся северная
часть острова довольно возвышенная, особенно в сравнении с южной,
камениста и малолесна. Деревья растут здесь то поодиночке, то куста66

План використання земель острова Хортиці
колонією менонітів (1850 рік)

Піщаний степ

Зарості
шелюги на
сипучих
пісках

Колонія “Хортицька колонка”
Сінокоси і
пасовища
Рілля

Сади
Сінокоси і
пасовища

Заплавний ліс

Заплавний ліс

ми, и большею частью состоят из диких груш, черноклена, шелюги,
боярышника, барбариса, крушины и редко дуба. Есть, впрочем, целые
аллеи таких деревьев, но они растут лишь по канавам бывших укреплений. Также мало здесь и травы: только восточная половина этой части
острова покрыта чабрецом, молочаем, царским скипетром и зеленым
мхом. Северная же, равно как и западная и южная, представляет из себя
почти голые песчаные пространства, лишь по местам засаженные красной лозой, называемой здесь шелюгой. Таково, например, большое песчаное пространство за южной и западной чертой укреплений”.
Запорізький історик-краєзнавець Олег Власов, який детально вивчав
використання земель о. Хортиця менонітами, уточнює: “Північна частина підвищеного плато острова, приблизно до балок Велика Молодняга та
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План дачі колонії Хортиця… 1867 р.
(фрагмент північної частини острова
Хортиця)
Умовні позначення
Степ на сірому піску
Степ на піщаносолонцюватих ґрунтах
Пісок з шелюгою
Кам’янистий степ
Лісова рослинність
Рілля

Громушина, згідно з Планом дачі
колонії Хортиця 1867 р., була вкрита степовою рослинністю. Південніше, приблизно до балок Ганнівка та Генералка, простягаються
піскуваті ґрунти (“песок чистый” та “песок серый, бугристый”) з великими площами, вкритими шелюгою…На південь від балки Ганнівки більша
частина підвищеного плато Хортиці зайнята ріллею та – на схилах, спрямованих у бік плавнів – пасовищами з окремими фруктовими деревами”.
Крайову частину північної частини острова займали скельні і ярово-байрачні природні комплекси, представлені ділянками лісу, чагарниковими угрупованнями, степовою і заплавно-лучною рослинністю.
Балки В. Молодняга і Совутина північно-східної частини о. Хортиця
були частково вкриті байрачним лісом, а вздовж узбережжя Дніпра зустрічалися вузькі ділянки заплавного і байрачного лісу. Берегові схили
північно-західного узбережжя – від крайньої північної точки до балки
Генералки, безлісні, вкриті степовою рослинністю. Ділянки лісу наявні
лише у верхів’ї балки Музичина та вздовж Дніпра в районі балок “У перевоза”, “Каракайка” і сучасного “Турпляжу”.
Таким чином, у ХІХ столітті природні ліси у північній частині острова Хортиця були фактично відсутні, за винятком невеличких ділянок
байрачного лісу у верхів’ях балок В. Молодняга, Совутина, Музичина та
вузьких смуг заплавного лісу на окремих ділянках узбережжя Дніпра.

Сучасні ліси північної частини
острова Хортиця

У

20-30-ті роки ХХ століття (період розбудови Дніпрогесу) на узбережжі Дніпра у північно-східній частині острова виникли поселення дніпробудівців. Степові схили по краю плато вздовж берегової смуги Нового
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Дніпра вони засадили садами і городами, а прилеглий
до схилів вододіл розорали
і засіяли пшеницею. Але
низька вологість і піщаний
ґрунт виявилися не кращим
місцем для вирощування
зернових – урожай був невеликий – від 2 до 5 центнерів з гектара. Перед Другою світовою війною на
плакорі вирощували овочі
й баштанні культури – дині
Північно-східна частина о. Хортиця з поселеннями
й кавуни.
дніпробудівців, вкрита “квадратами” городів
Після Другої світової віймешканців острова (фото 1943 р.)
ни, у 50-ті роки ХХ століття, у північній частині о. Хортиця розгорнулися посадки штучного лісу в рамках
“Плану полезахисних лісонасаджень у степових і лісостепових районах Європейської частини СРСР” (19491965 рр.). Створення штучних лісових насаджень
ставило перед лісівниками
Хортиці кілька завдань: санітарно-гігієнічну, рекреаційно-оздоровчу, естетичну,
Селище Дніпробудівців “Три Щогли” з садами і
ґрунтозахисну, припускало
городами на узбережжі Дніпра у північній частині
створення передумов для
о. Хортиця (фото 1960-х років)
поселення лісової флори й
фауни – трав’янистих рослин, грибів, звірів, птахів, інших супутників
лісових угідь.
Сьогодні у північній частині сконцентровано 371 га штучних лісонасаджень, які складають 96 % від площі всіх штучних лісонасаджень
острова Хортиця, що значно підвищило комфорт території для рекреаційної діяльності, але дуже змінило природний ландшафт. Серед листяних насаджень основними є формації робінії звичайної (акації білої),
дуба звичайного і ясена зеленого. У хвойних насадженнях домінують
формації сосни звичайної і кримської.
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Штучні ліси північної частини
о. Хортиця на місці піщаного степу.
Фото Аліни Кодратенко

Вікові дерева північної частини
острова Хортиця
а нашими даними, вік найстаріших лісонасаджень на плато північної
З
частини о. Хортиця у 2020 році складає 60-70 років, середня висота
7-10 метрів, а обхват стовбурів 60-90 см. Але іноді на цій ділянці зустрічаються окремі особини дерев, які перевищують за розмірами середньостатистичні.

Дуб звичайний (Quercus robur L.)
Висота: 13 м
Окружність стовбура: 170 см
Вік: 65 років
(коефіцієнт швидкості росту 0,38)
Координати: 47°50’ N, 35°04’ E
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Неподалік від скульптури козака Мамая, на галявині штучного лісу
зростає дуб заввишки 13 м і окружністю стовбура 170 см. Це найбільший
дуб штучних лісів, що посаджені у північно-східній частині острова.
Ціла алея (більше 40 дерев) великих за розмірами дубів зростає неподалік пульмологічного санаторію у так званому “Хортицькому лабіринті” – середня окружність їх стовбурів 185 см, висота 10-11 м. За даними
Сергія Василенка, наукового співробітника НЗ “Хортиця”, люди, які в
минулому на власні очі бачили висадку алеї, повідомляють, що деякі
дуби були висаджені з жолудів відомого 700-річного Запорізького дуба
приблизно у середині ХХ століття

Дуби Хортицького лабіринту
(червоне коло)
Висота: 11-13 м
Окружність стовбура: 185 см
Вік: 65-70 років
Координати: 47°85’ N, 35°06’ E
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Яружно-балкові комплекси північної частини острова включають чотири іменні залісені балки: Ушвива, Велика Молодняга, Совутина і Чавунова. У деяких з цих балок зростають по 1-2 дуба, які відрізняються за
розмірами від інших дерев.
За свідченнями Якова Новицького, у 1830 – 40-х роках скеля Совутина з трьох боків була оточена лісом, а малодоступні ущелини вкриті
густим чагарником. Ділянки лісової рослинності у верхів’ї б. Совутина показані й на плані дачі менонітської колонії 1867 р. Сьогодні балка
Совутина вкрита штучними насадженнями з дуба звичайного (правий
борт) і акації білої (лівий борт і верхів’я) віком 50-70 років. Днище балки займає квазіприродний шовковице-ясенево-в’язовий ліс з кількома
особинами дуба, один з яких відрізняється від інших дерев своїми розмірами – висота 16 м, окружність стовбура 211 см. Але його вік, на нашу
думку, не перевищує 100 років.

б. Совутина
б. В.Молодняга
б. Ушвива

Дуб б. Совутина
Висота: 16 м
Місце зростання: днище б. Совутина,
дубово-ясенево-в’язовий байрачний ліс
Окружність стовбура: 211 см
Вік: 70-90 років
Координати: 47°85’ N, 35°08’ E

Дуб б. Совутина. Фото 2015 р.
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Вікові тополі балки Велика Молодняга

У

тальвезі балки Велика Молодняга на піщаній галявині ростуть чотири великі білі тополі. У
запорожців існує повір’я – якщо
пройти поміж ними, то збудеться
загадане перед цим бажання. Відомі ці тополі ще з часів дніпробудівців, які наприкінці 20-х років ХХ
ст. заснували у цьому місці тимчасове поселення “Три щогли”.
Існує кілька версій походження
назви балки. До однієї з них вікові
тополі мають пряме відношення.
На “Плані дачі колонії Хортиця...1867” вздовж узбережжя Дніпра між балками Совутина і В. Молодняга (стара назва Брагарня), й
далі до скелі Ушвивої, позначений
великий піщаний масив, який у
XVIII-XIX ст. був густо вкритий
заростями тополі та її молодої парості. Звідси й назва – Велика Молодняга. У наш час майже весь цей
піскуватий масив затоплено – залишились тільки вікові тополі, як свідки давно минулих часів.
Інші версії походження назви балки пов’язані із запорозькими козаками. За однією з легенд у цій балці
збиралися молоді хлопці, які хотіли стати козаками, щоб перевірити
свої навички й вміння з військової
справи і верхової їзди на конях.
Друга легенда розповідає про Козака-характерника: йому було біля
100 років, а виглядав як хлопчак.
У балці він збирав трави і варив зілля, яке його омолоджувало.

Тополі білі (Populus alba L.)
б. Велика Молодняга
Висота: 23-25 м
Місце зростання: гирло б. Велика
Молодняга, галявина
Окружність стовбурів: 254-323 см
Вік: близько 100 років
Координати: 47°50’51’’ N, 35°04’59’’ E

б. Совутина

б. В. Молодняга
Піщаний
масив

Фрагмент “Плану дачі колонії
Хортиця… 1867 р.”
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Для екологів-краєзнавців Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства, інших навчальних закладів
м. Запоріжжя, балка Велика Молодняга пов’язана з реалізацією довготривалого проекту “Три щогли” (1994-1996
рр.), спрямованого на відновлення порушених природних ландшафтів острова Хортиця.
У період 1927-1988 рр. на узбережжі
Дніпра в районі балки В. Молодняга існувало тимчасове житлове поселення,
яке виникло ще під час будівництва
Місце зростання тополь в
Дніпрогесу. У 1988 році мешканці себ. Велика Молодняга на сучасній
карті о. Хортиця
лища були виселені, залишивши після
себе змінений рельєф, купи будівельного і побутового сміття. У рамках проєкту силами школярів міста територія була спланована, з неї зібрано і вивезено 80 т сміття і 8 т металобрухту, розпочатий процес відновлення природної рослинності.
Під час проведення будівельних загонів і пошукових експедицій юні
екологи-краєзнавці постійно звертали увагу на вікові тополі – найбільші
дерева цієї ділянки острова, які в усіх відвідувачів Хортиці викликали
приємні емоційні й естетичні відчуття. “Чотири сестри-близнючки, які
вже багато років чекають свого судженого” – так шанобливо і з любов’ю
діти називали ці дерева.
Під час участі у проекті в 1995 р. один з його учасників, Андрій Закревський, на той час учень 9 класу, створив про ці дерева казку-легенду. Приводимо її у повному обсязі.
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Андрей Закревский

ЗАБЫТАЯ ПЕСНЯ ЭЛЬФОВ
(СКАЗКА)
Самые простые вопросы – самые сложные на самом деле. Где ты родился? Где твой дом? Что ты
делаешь? Куда ты идешь? Думай об этом изредка, и понаблюдай за тем, как твои ответы будут
меняться.
Ричард Бах “Иллюзии”
Эльфы живут очень долго. Для нас они вечны.
Эльфы давно поняли, что красота есть всюду, ее нужно только увидеть. В поисках красоты они постигали многие истины, им стали подвластны первозданные силы, но сам путь овладения ими исключал возможность использования этих сил на Земле. Эльфы законно полагали,
что познание бесконечно, и верили в то, что все происходит к лучшему.
Весь их личный опыт восставал против вмешательства в земные дела.
Они бродили по Земле, останавливаясь ненадолго в полюбившихся
местах. В ином месте они задерживались на тысячу лет, в другом – на
миллион. Наблюдали как образуются горы, как одни виды организмов
сменяют другие, как рождаются материки и разговаривают звезды.
Один знакомый эльф любил засыпать на островах. Однажды он заснул
на острове, а проснулся на горной вершине, потому что почувствовал
пьянящий запах альпийских лугов.
Узбережжя Дніпра в районі балки
Велика Молодняга. Фото 2017 р.
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Я хочу рассказать вам о семье эльфов, которые живут на острове Хортица. Своим домом они выбрали четыре тополя-гиганта в балке Велика
Молодняга. Возможно, что в то время, когда тополей не было, сквозь их
уютный домик пробегал заяц или дикий кабан, не понимая, что прошел
насквозь печь и две стены.
Раньше, до появления людей на Хортице, они любили бродить по
степи. Для сына и дочери, детей эльфов, она была воплощением отца и
матери – прекрасный суровый край, изрезанный балками и байраками,
с высоким небом и ясными звездами. Опьяненные степными запахами,
весенним буйством природы, бесконечным разнообразием жизни, они
любили возвращаться домой, к месту где прозрачная чистая волна пенилась, заставляла катиться гигантские валуны, играя собственными
струями. Они любили прохладную тень устья балки летом и тихие безветренные зимние ночи, когда снег ложился, будто взбитая пухом перина.
Им не было скучно – они любили друг друга и в минуты высшей радости
пели свою любимую песню. Когда эльфы уставали от впечатлений и чувствовали, что не смотрят на мир ясными глазами – засыпали. Они проспали весь ледниковый период, и когда появились люди и стали строить
дома, вырубывая леса, эльфы засыпали особенно часто. В какой-то момент сквозь их жилище проросли белые тополя, их было тоже четыре, и
они, постоянно обновляясь, стоят там до сих пор.
Однажды в устье балки поселились люди, которые строили Днепрогэс. И когда первый взрыв потряс землю, отец-эльф позвал жену, сына и
дочь и сказал:
– Мы уже достаточно увидели. Я думаю, нам нужно отдохнуть. Мы
увидели, как распахали первозданную степь, как раскинулся спрут городов, как чистое небо покрылось ядовитой пеленой. Нам пора спать.
– Отец! Я не хочу просыпаться среди слепых бесчувственных людей,
они слишком похожи на нас! – сказала дочь.
– Хорошо. Мы проснемся тогда, когда тополя дадут сигнал о том, что
их УВИДЕЛИ, когда тополя предстанут перед глазами УДИВЛЕННОГО
их красотой человека.
И они заснули на широких кроватях.
...Отец проснулся от того, что почувствовал, как вздрагивает земля.
Именно вздрагивает, как больной, которому делают операцию без наркоза. Он посмотрел сквозь белые стволы тополей вокруг. По устью балки
ходили дети. Лопатами и ломами они, как занозы, выкапывали и выдергивали из тела земли металлическую арматуру, груды мусора, бетонные
конструкции. И каждый раз, когда очередной символ человеческой слепоты оказывался на поверхности, Земля вздрагивала. Затем появился
бульдозер, который стал “зашивать кровоточащие раны”, погрузчик и
самосвалы, в которые дети сваливали мусор, обнажая чистую “кожу”
балки. Повсюду раздавался чистый детский смех, воздух вокруг тополей
был буквально пропитан радостью жизни, удивлением и восхищением.
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– Что здесь происходит? – спросил отец-эльф у вороны, которая с верхушки тополя наблюдала за происходящим.
– Три года назад в эти места пришли дети. Они ходили по степи, изучали жизнь трав и деревьев, птиц и насекомых. Для того, чтобы ходить
босиком, они убрали стекла, расчистили небольшой участок от мусора
и металла. Они пели прекрасные песни, восхищались звездным небом,
вели бесконечные беседы с ночным костром – и однажды наступило прозрение. Они УВИДЕЛИ боль Земли, и эта боль стала их болью. И оглядевшись вокруг, они УВИДЕЛИ в гектаре развалин будущий прекрасный парк. Видно, от этого ВИДЕНИЯ, ты, отец-эльф, и проснулся.
Старый эльф сидел на степном склоне балки, наблюдал как дети
разбирают погреба, как собирают металл и бетон, и неожиданно, где-то в
глубине его души, затрепетали слова песни, которую не пели эльфы уже
очень давно. Но он все еще не решался произносить эти слова вслух, боясь вспугнуть атмосферу обновления и созидания, царившую вокруг. К
вечеру отец-эльф подсчитал, что с одного гектара балки вывезли 60 тонн
мусора и 8 тонн металла. Он удивился. Он не ожидал, что здесь так грязно. Не зная, что будет дальше, он поостерегся будить семью. И только
каждую субботу и воскресенье наблюдал, как работают дети.
Однажды, на самом очищенном от остатков проволоки и камней
участке дети вырыли небольшие ямки. Двигаясь от ямки к ямке, они
что-то измеряли, обсуждали, наносили на карту.
На другой день дети посадили деревья. Когда все разошлись, отец
эльф подошел к тонким стволам, погладил их молодую кожу, прикоснулся к “ежику” ветвей и направился к четырем белым тополям.
Садилось солнце. На поляне вокруг молодых деревьев танцевали четверо. Положив руки на плечи друг другу, они водили хоровод. Сойка
подлетела и села на плечо сыну-эльфу, синицы засновали в ветвях, из
байрачных зарослей на поляну вышли кабаны и косули. А когда солнце
почти скрылось, когда багровым пламенем затопило оно землю и горизонт и окрасило небо в изумрудный цвет, сквозь который на востоке проглянула глубина и бриллианты звезд, эльфы запели:
Солнышко садится в зимы и метели,
И луна-сестрица светит еле – еле,
И Христос родится в тех, кто в бога верит,
И покой приснится Марсу и Венере.
Соткали мы саван солнечного света
Из любви и ласки и кусочков лета.
Из ручьев весенних и верхушек елей,
Чтоб стального неба облака белели.
И придет зима к нам и укроет снегом,
И придет весна к нам и умоет снегом,
И, конечно, лето нас напоит снегом,
И, конечно, осень сделает снег белым.
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Балка Велика Молодняга одна з найбільших балок о. Хортиця: її довжина близько 400 м. Днище і схили центральної частини балки зайняті штучним лісом віком 60-70 років: правий бік – густим дубовим гаєм,
лівий – насадженнями акації білої, яка впродовж останніх 20-ти років
активно захоплює й заліснює степові ділянки балки. Найбільші дуби зареєстровані у тальвезі балки, мають окружність стовбура 135-150 см і
висоту 18 м (серед лісу) й 11 м (на галявині).

Дубочки такого ж віку й розмірів ростуть у балці Ушвива, а також
на вододілі між цими балками у лісонасадженнях акації білої й гледичії
звичайної.

Дубочки б. Ушвива:
обхват стовбура 110 см
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Дубочки на вододілі між балками Велика
Молодняга й Ушвива: обхват стовбура 135 см

Вікові глоди б. Велика Молодняга

О

крім дубів і тополь у межах
балки Велика Молодняга є ще
один цікавий флористичний об’єкт.
Це – група з 4 вікових деревовидних
глодів (Crataegus curvisepala), що
ростуть у верхів’ї балки біля стежини у гущі чагарникового підліску.
Латинська родова назва глоду “кратегус” означає “міцний, сильний” і
пов’язана як з невибагливістю цього чагарника: він може зростати на
супіщаних, кам’янистих і, навіть,
солонцюватих ґрунтах, добре переносить низьку вологість повітря й засуху, морозостійкий. Так і з міцністю його деревини – рубати або пиляти стовбур глоду досить складно.

Найбільший глід балки Велика Молодняга

Найстаріший глід
балки Велика Молодняга
Висота: 5 м
Окружність стовбура: 127 см
Вік: 150-200 років
Місце зростання: верхів’я б. Велика
Молодняга, галявина біля лісової стежки
Координати: 47°51’06’’ N, 35°04’13’’ E

Глоди балки Велика Молодняга: окружність 112 і 115 см, висота – 5-6 м
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Глоди ростуть дуже повільно, хоча швидкість їх росту ніхто спеціально не вивчав. Вважається, що глід окружністю стовбура 60-80 см
може мати вік до 100 років. Середня тривалість життя глодів у природі
– 120-150 років, але за сприятливих умов він може прожити 200 і навіть
400 років.
Найстарішим глодом Запорізького краю вважається екземпляр, знайдений В. М. Шовкуном у 1984 році в ботанічному заказнику місцевого значення “Солов’їний Гай”, що у долині степової річки Середня Хортиця.
Обхват його деревовидного стовбура сягає 120 см, а вік, як вважає Володимир Шовкун, 300 років! (у 1984 р. цей глід отримав статус ботанічної
пам’ятки природи місцевого значення “Вікове дерево глоду 300 років з
ділянкою змішаного лісу”).
Обхват стовбура найбільшого глоду б. Велика Молодняга сягає 127 см,
висота 5 м. Середній обхват стовбурів інших глодів балки – 116 см, висота 4-6 метрів. Тобто їх вік може сягати 200 років, а може й більше. І
вони можуть претендувати на звання “визначні дерево-чагарники нашого краю” поряд з глодами Солов’їного Гаю.
Північно-східна частина о. Хортиця
Умовні позначення
– дуби
2

– тополі

– глоди

3

6
5

Таким чином, на підставі проведених досліджень можна зробити
кадастр визначних дерев північної
частини острова Хортиці та її східно-північного узбережжя.

4
7
8
1

Таблиця “Кадастр вікових дерев о. Хортиця”
Обхват
Висота
Вік
стовбура (см) (років)
(м)
Північно-східна частина о. Хортиця
70
170
13
1 Дуб звичайний плато північної
частини о. Хортиці

№

Місце знаходження

Північна
широта

Східна
довгота

47°50’35”

35°04’29”

10-11

185

70

47°85’17”

35°06’44”

3 Дуб балки Совутина – байрак

16

211

80-100

47°85’92”

35°07’97”

4 Білі тополі балки Велика
Молодняга – гирло

25

254-323

80-100

47°50’51”

35°04’59”

5 Дуб б. Велика Молодняга –
днище

11

150

70-80

47°51’58”

35°04’27”

6 Глоди б. Велика Молодняга,
верхів’я

5-6

112-127

150-200

47°51’06”

35°04’13”

7 Дуб штучних лісонасаджень
біля б. Ушвива

10

135

60-70

47°50’51”

35°04’59”

8 Дуб б. Ушвива

13

120

60-70

47°50’51”

35°04’59”

2 Алея дубів “Хортицького
лабіринту”
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Визначні дерева

західного узбережжя
острова Хортиця

З

ахідне узбережжя острова обривається к Дніпру крутими гранітними
скелями, на еродованих ділянках яких розташовані наскальні діброви і кілька іменних балок з байрачною рослинністю: Музичина, Куца,
Наумова, Генералка, Широка, а на межі з плавневою частиною – балки
Корнетівська і Корнійчиха. За нашими даними, у більшості з цих балок
і байраків дуби мають висоту 9-15 м,
обхват стовбурів 120-180 см, що свідчить про їх середній вік – 70-90 років. Виключення складають окремі
дерева.
На території дитячого табору “Чайка”, на пологому схилі біля дороги,

Дуб звичайний табору “Чайка”
Висота: 11 м
Окружність стовбура: 245 см
Вік: 80-100 років
Координати: 47°86’ N, 35°05’ E
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що веде до пляжу на Дніпрі, розташований дуб звичайний висотою 11
метрів, який має обхват стовбура 245 см. Відмінною особливістю цього
дуба є дупло, розташоване у нижній частині стовбура.

Вікові дерева балки Музичиної

Д

о табору відпочинку “Чайка” примикає велика полога балка Музичина. Є декілька версій тлумачення її назви. За однією з них, у балці
запорожці влаштовували веселі гульбища з гучним музичним супроводом. За іншою – свою назву вона одержала від імені рибалки Музики, що
колись тут мешкав. За часів російсько-турецької війни (1735-1739 рр.)
у цьому місці були розташовані землянки І морської дивізії контр-адмірала Якова Барша, після яких, за свідченнями Я. Новицького, залишилися рови з великою кількістю джерел, бугори, багаточисленні ями і
попелища, які свідчать про активне використання у якості палива деревину не тільки навколишніх
лісонасаджень, а й обшивки
військових суден. Після цих
подій, згідно карт ХІХ ст., ця
балка залишалася майже безлісною.
Сьогодні цей низинний яр
з не дуже крутими схилами
являє собою країну високого
казкового лісу, який своєю
тінню навіть у спекотні літні дні зберігає в руслі балки
Ліс балки Музичиної. Фото 2018 р.
Завали з вікових тополь
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Імпровізований колодязь на місці
висохлої криниці

Вікові тополі балки Музичиної. Фото 2018 р.

приємну прохолоду й свіжість вологого
повітря. Мабуть, на Хортиці немає більше урочища, де б в одному місці в такій
кількості росли настільки могутні дерева: тополі, в’язи, клени, акації й гледичії. І один з найбільших дубів острова
Хортиця – Дуб-кіборг (народна назва).
У деяких місцях балки велетенські
дерева, що впали, створюють цілі зава- Найбільша тополя балки Музичиної:
ли. Про багаточисленні колись джерела висота 23 м, обхват стовбура 405 см,
координати: 47°51’15’’ N, 35°02’34’’ E
нагадує висохла криничка та невеличке
джерельце, яке пробивається на днищі балки. Одначе воду з нього пити
ніхто не ризикує. Про цю Холодну криницю згадує Я. Новицький: “На
острове есть Музычина балка, а в балке криница, в той кринице запорожцы спрятали медный чавунец с червонцами, там эти деньги и до сих
пор, потому как страшно брать – заклятые”.

Дуб-Кіборг балки Музичиної

У

верхів’ї балки Музичиної, на галявині, що межує з піщаним степом
і штучними лісонасадженнями, зростає один з найбільших дубів західного узбережжя Хортиці й усього острова – “Дуб з бетонним стовбуром” або “Дуб-Кіборг”, як його називають у народі.
Історія дуба одночасно трагічна, переможна і повчальна. Історія, що дивує своїм прагненням до життя й надихає до активних дій на захист життя.
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Дуб – Кіборг
Висота 11 м
Окружність стовбура 357 см
Вік 100-130 років
Координати: 47°50’59’’ N, 35°04’14’’ E

Ось ця історія.
У 2005 році у верхів’ї б. Музичиної відпочиваючі знайшли покалічений й вмираючий дуб-велетень. Невідомі вандали підпалили
дерево й вогнем була знищена майже вся внутрішня частина стовбура, утворивши величезне дупло.
Не лишилось майже нічого. Дуб
фактично тримався на одній лише корі: здавалося, подує невеличкий вітерець, і дерево завалиться. Дуб почав всихати, але тримався з останніх
сил, викидаючи навесні зелені пагони.
На жахливий стан дерева звернула увагу група природолюбів, до якої
увійшли активісти товариства езотериків і працівники Національного заповідника “Хортиця” Віктор Саланін, Сергій Василенко, Сергій Татаринцев і Олексій Казанцев. Й почали вести роботи по відновленню велетня.
Спочатку порожнеча стовбура була очищена, сухі гілки зрізані, а всі
уражені місця оброблені засобами для боротьби проти гниття і шкідників.
Далі вирішили заповнити порожнечу бетоном. Відразу ж у стовбурі
зробили необхідне армування і велике дупло забетонували.
Дуб-кіборг, фото 2005 р. (автор Світлана Охріменко)
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Сергій Татаринцев видаляє сухі гілки
Олексій Казанцев під час робіт із
забетонування порожнини дерева

Сергій Василенко вичищає
вражену порожнечу дуба
Віктор Саланін оглядає результат роботи

“Рятувальна операція”, яка розпочалась влітку, закінчилась вже майже в листопаді 2005 року. Один з найбільших на Хортиці дубів, що постраждав через необачність чи “злі наміри” відвідувачів острова – ВИЖИВ! Новий бетонний стовбур став своєрідним “кам`яним кістяком”,
на який спирається дуб-велетень. Саме цей кістяк зняв головне навантаження на стовбур від розлогої крони дерева і дав шанс зазеленіти вже
наступного, 2006 року.
Але не встиг дуб оговтатися, як знову отримав болючий удар. У 2007
році група “шанувальників” Хортиці облили дуб горючою рідиною і знов
підпалили, причому з того боку, де лишилась жива частина стовбура.
Вогонь значно пошкодив кору. На щастя природоохоронці не покинули
дуб і в цей скрутний час, хоча й не були впевнені, що їхній “пацієнт” на
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цей раз виживе. Для порятунку робили все, що можливо: обвуглена кора
була зачищена і пофарбована. Повністю довелось замінити ґрунт навколо дерева, бо в нього просочилась горюча речовина й отруїла середовище.
Дуб вижив. У другий раз – ніби кіборг.
Дуб з бетонним стовбуром відновився і продовжує жити. Його стан
з кожним днем поліпшується. До рятівників Дуба приєднуються інші
люди, небайдужі до природи Хортиці. В тіні могутнього дерева встановили лавочку, інформаційні щити, облаштували годівнички для птахів,
мальовничу галявину з декоративними квітами та кущами, доглядають
за дубом, дбають, щоб його ніхто не ображав. У разі потреби, проводять
профілактичні роботи. А місце біля Дуба-Кіборга назвали – Поляна Кохання: тут тепер затишно і приємно.
Наразі Поляна Кохання й величний дуб на ній стали символом перемоги добрих думок і дбайливих вчинків над лихим задумом і нищівною
силою руйнування. Сергій Василенко, один з рятівників дуба, на своїй
сторінці у фейсбуці написав: “Маючи 80-відсотковий в діаметрі бетонний стовбур, дуб все ж таки вижив. Й своїм бажанням жити, він надихає інших допомагати йому у виконанні цього бажання. Тож, висновок
один: не залишайтеся один на один зі своїми проблемами, адже завжди є
ті, хто може вас підтримати!”
Умовні позначення
– Дуб-кіборг

– Великі тополі

– Наскальний профіль козака характерника

Екологи-краєзнавці Запорізького
обласного центру туризму і краєзнавства
біля Дуба-Кіборга. Фото 2018 р.

Своїм гирлом балка Музичина виходить на берег Дніпра, який у цьому місці являє собою стометрову
смугу піщаного пляжу, над яким
нависають скелі в поєднанні зі смугою лісу понад берегом.
На одній зі скель невідомий
майстер викарбував профіль козака-характерника – міфічний образ
віщуна, чаклуна на Запорозькій Січі, який, згідно з народними леген86

Сьогодні віковий Дуб-кіборг – цінний природний, рекреаційний і виховний об’єкт,
місце “сили” острова Хортиця

дами, умів заговорювати біль, лікувати смертельні рани, ловити кулі
голими руками, ходити по воді та вогню, керувати погодою, ставати
невидимим, бачити майбутнє, викликати панічний жах у ворогів, що
спричиняло їх втечу з поля бою.
Таким чином, Дуб-Кіборг у комплексі з кам’яним профілем козакахарактерника балки Музичиної завдяки своїй життєвій енергетиці сьогодні вважається місцем “сили”, де кожний, під заступництвом легендарних предків, може відпочити душею і тілом.
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Вікові дерева балки “У перевоза”

М

іж балками Наумова і “У перевоза” на вододілі розкинулися значні за площею ділянки піщаного степу з ковили пірчастої. На межі
степової цілини і штучних листяних насаджень цієї частини острова
розташований ряд молодих дубочків віком 60-70 років. Окружність їх
стовбурів – 167 см, висота – 10 м. Деякі з них вже зараз стають об’єктом
уваги (місцем сили) окремих відвідувачів острова.
Коефіцієнт швидкості росту дубочків на цій ділянці вододіла складає
0,39, а швидкість їх росту у товщину (в діаметрі) 0,8 см на рік.
Зразу за скелею Наумова йде
балка “У перевоза” – тут у XVIII
– XIX ст. пролягав битий шлях
впоперек острова від менонітської колонії до паромної переправи з Хортиці на правий
берег (звідси назва балки).
Балка являє собою западину, плавно спадаючу до Дніпра.
Горби, камені, кущі шипшини, терену, самотні деревця
Дубочки на межі з піщаним степом.
Їх вік 60-70 років. Координати:
47°49’54’’ N, 35°03’06’’ E
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Балка “У перевоза”. У тальвезі балки добре помітний дуб.
Координати: 47°50’06’’ N, 35°03’52’’ E
Найбільший дуб б. “У перевоза”: обхват стовбура 234 см, висота – 20 м

надають (особливо навесні) їй просторий і веселий вигляд. У тальвезі
балки добре помітний навіть здалеку стовбур високого одинокого дуба,
оточений густими заростями шипшини, терену, чорноклену і глоду. Це
найбільший дуб балки “У перевоза”: окружність його стовбура 234 см,
висота – 20 м. Якщо взяти за основу коефіцієнт швидкості росту 0,3 для
дубів, що виросли з жолудів у тальвезі балок, то його вік приблизно: 234
см х 0,35 = 80 (90) років.
З пологих схилів балки “У перевоза” між високими прибережними
осокорами проглядається стрічка Старого Дніпра, вздовж якого простягнувся пляж, що постійно підмивається швидкими водами ріки.
Між піщаним валом берега ріки і кам’янистими схилами балки зна89

Вікові в’язи балки “У перевоза”.
Координати: 47°50’44’’ N, 35°03’33’’ N
Умовні позначення
– Дуб звичайний
– Шовковиця чорна
– В’яз гладенький

ходиться вологе пониззя, зайняте
вузькою смугою заплавного лісу з
вікових в’язів. Їх висота 23 м, окружність стовбурів 234 см, вік, на нашу думку – близько 130 років.
У верхів’ї балки “У перевоза”, біля асфальтової дороги на межі з піщаним степом зростає кілька шовковиць, які мають значні розміри і вік.
Шовковиця відноситься до родини Тутових, тому її часто називають
тутове дерево. Її батьківщиною є Китай, звідкіля вона прийшла у Європу
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Шовковиця чорна балки “У перевоза”. Обхват стовбура 285 см, висота 9 м
Координати: 47°50’35’’ N, 35°03’33’’ E

у VІ ст. разом з метеликом тутовим шовкопрядом, гусені якого живуть
на деревах шовковиці і плетуть свої кокони з шовку – звідси й назва дерева – шовковиця. Але для всіх нас шовковиця цікава, перш за все, своїми солодкими плодами.
Росте шовковиця спочатку дуже швидко, але з віком цей процес призупиняється. Її стандартна висота – 10-15 м. Шовковиця – дерево-довгожитель. Тривалість її життя становить приблизно двісті років, а за
сприятливих умов – до п’ятисот. Згідно літературних даних коефіцієнт
швидкості росту шовковиці складає 0,4. Тобто вік шовковиць балки “У
перевоза” може бути 285 см х 0,4 = 114 років.

Скельні дуби
Турпляжу

Н

а скельних ділянках Старого Дніпра в районі турпляжу комбінату “Запоріжсталь”
розташована наскальна діброва з вікових
дубів, середня висота яких 9-11 м, а обхват
стовбурів 210-250 см. За даними “Плану дачі колонії Хортиця…1867” у цьому місці у
Наскальний Дуб турпляжу
“Запоріжсталь”
Висота: 9 м
Окружність стовбура: 250 см
Вік: 150-200 років
Місце зростання: скельні ділянки
західного узбережжя Дніпра
Координати: 47°49’ N, 35°03’ E
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ХІХ ст. також був ліс. Виходячи з того, що умови зростання цих дерев
досить жорсткі, що є причиною їх не дуже високого бонітету, можна
припустити, що вік цих дубів може сягати 100-150 (200) років.

Балка Генералка західного
узбережжя острова Хортиця

Б

алка Генералка – одна з найдоступніших, найвідоміших і мальовничих хортицьких балок. Навесні, коли цвітуть чагарники, а схили покриваються строкатим різнобарв’ям, вона ніби вбирається в парадний
мундир і виглядає цілком по-генеральському.
За версією Я. Новицького, назва балки з’явилася за часів Російсько-Турецької військової кампанії 1736-1739 рр., коли у балці знаходився “в
казенной хате генерал”. У цьому ж місці знаходилися продовольчі магазини-склади, з яких у голодні роки неврожаїв генерал Кейзерлинг видавав “із милосердя” продукти харчування солдатам і запорозьким козакам. За часів менонітів балка мала назву “Генераллехт” – тобто також
“Генералка”. Більш рання назва балки часів запорозького козацтва не
збереглася.
Яків Новицький у книзі “Острів Хортиця на Дніпрі, його природа,
історія, старожитності” (1867) досить живописне описує цю місцевість:
Балка Генералка – загальний вигляд
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“Удаленная от обиталищ человека и окруженная неприступными скалами, балка эта всегда привлекала наше внимание множеством ночных
хищных птиц. Как только наступят сумерки, совы бесшумно перелетая
с дерева на дерево, подымают неподражаемый, а вместе неприятный
крик. В особенности привлекает их огонь: к месту костра они слетаются
во множестве, и тут уже несмолкаемому их чавканью нет конца. Рыбаки
отзываются о совах как о самой беспокойной птице, и чтобы уснуть – тушат огни. Не менее здесь и сычей, но они избегают присутствия человека
и перекликаются дальше. Реже всего наблюдаете полет пугача (филина): этот обитатель скал, забившись в трущобу, откликается глухо, монотонно, с продолжительными перерывами. Как мы заметили раньше,
пугач – редкость наших мест. Чтобы услышать голос пугача, балка эта,
в свое время, служила нам пристанищем для летних ночевок; сюда же
стекались неразлучные наши спутники – деды повествователи”.
Сьогодні, як 100 і 200 років тому, балка вкрита байрачним лісом, але
не таким диким, дрімучім і старезним, як за часів Я. Новицького – його
не раз торкалася сокира дроворуба. Загальна довжина балки близько
500 м, площа – 10 га, глибина – більше 20 метрів. Байрачний ліс займає
днище і нижню частину схилів балки площею 5 га. Середню і верхню
частину схилів займає справжній, чагарниковий і кам’янистий степ.
Від верхів’я до гирла байрачний
ліс балки Генералки неоднорідний.
Розпочинається балка затишним світлим лісом, у якому ростуть

Верхів’я б. Генералки

дика груша, деревовидні чагарники чорноклен і глід. Їх середня висота 7 м, діаметр стовбурів 25-40 см,
обхват – близько 100 см, середній
вік – 70-100 років.
Середня частина байраку зайнята дібровою із домішкою клена польового, в’язу, ясена і шовковиці
Центральна частина
байрачного лісу б. Генералки
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Гирло б. Генералки

з густим чагарниковим підліском. На дні байраку у вигляді кам’яних
брил на поверхню виходять гранітні породи, між якими тече невеличкий струмок, який влітку пересихає. Висота дубів у байраці 11-14 м, окружність стовбурів 125 см, діаметр – 40 см, що відповідає віку, враховуючи умови зростання у лісі, близько
80-100 років.
Ближче до гирла балка затискається крутими високими скелями, між якими росте клен, в’яз, тополя і верба, а
в щілинах миготять спритні ящірки.
Тут є невеличкий пляж і місця для тихого відпочинку.
Враховуючи досвід менонітів, ми
вирішили порахувати кількість дерев
першого ярусу байрачного лісу. Всього на території байраку нами зареєстровано дерев дуба звичайного висотою 11-14 м і діаметром 30-40 см – 42
екземпляра; в’яза гладенького висотою 9-11 м і діаметром 20-30 (60) см
– 112; клена польового висотою 11-14
м і діаметром 30-40 см – 25 стовбурів;
ясена високого – 18; груши дикої –
В’яз гладенький балки Генералки
48; шовковиці – 12; акації білої – 10;
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верби ламкої висотою 14 м і діаметром 40 (50) см – 4; каркасу західного
– 8. Тобто всього – 279 дерев віком 60-90 років.
Серед визначних дерев балки ми виділили два.
Це – В’яз гладенький висотою 11 м з обхватом стовбура 190 см і віком
80-90 років.
І – чудо-дерево “в’язо-дуб”!
З основи цього чудо-дерева відходять стовбури двох різних деревних порід: дуба звичайного і в’яза
гладенького. Їх висота – 9 і 13 м,
обхват стовбура дуба – 135 см, в’яза – 200 см. Найвірогідніше на по-

чатку свого розвитку паростки цих порід, що росли один біля одного,
сплелися, потім зрослися і створили природний унікум. Вік – 80-90 років.

Визначні дерева балок Широка і
Корнетівська

П

ро рослинність наступної іменної балки західного узбережжя, балки
Широкої, у книзі “Запорожье в остатках старины и преданиях народа” (1888) згадує Дмитро Яворницький: “Балка Широкая оказалась
действительно широкая из всех балок на острове; в устье она покрыта
прекрасным дубовым лесом, между которым растет высокая трава”.
Сьогодні б. Широка, або як її називають у народі із-за великої кількості
відрогів “Оленячий ріг”, або “Оленяча”, також вкрита байрачним лісом
– дібровою з домішкою в’язів, ясенів, акації, дикої груши, шовковиці й
густого підліску. Балка справляє враження дикого урочища, але старезних дерев у ній немає – їх вік, на нашу думку, 70-90 років.
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Степова і байрачна рослинність б. Широкої

Згідно “Плану колонії Хортиця…1867 року”, у балці Корнійчиха лісові угруповання наявні
у руслі балки та в районі гирла,
що виходить до Дніпра (на карті
помічені темно-синім кольором).
Сусідня балка Корнетівська вкриБалки західного узбережжя на
“Плані дачі колонії Хортиці…1867”:
1 – Широка; 2 – Корнійчиха;
3 - Корнетівська

Найбільші
дуби б. Корнетівської:
окружність
стовбура
250 см,
висота 15 м
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та степовою рослинністю і має невелику куртину лісу тільки у верхів’ях.
Назва балок походить від імені одного з перших колоністів острова Корнія Енса, а Яків Новицький цю групу балок називає “Урочище Корнетовщина”, маючи на увазі під словом урочище, на нашу думку, наявність лісового масиву серед степу.
Сьогодні днища цих балок вкриті байрачним лісом з густими заростями бузини, дикої груши, шипшини, насадженнями дуба, в’яза, ясена,
акації, клена, шовковиці, вік яких, на нашу думку, 60-90 років. Більш
старезні дуби зустрічаються на схилах балки Корнетівської, їх вік може
сягати 90-110 років.
Таким чином, на підставі проведених досліджень можна зробити кадастр визначних дерев західного узбережжя острова Хортиці.
Таблиця “Кадастр вікових дерев о. Хортиця”
Обхват
Висота
Вік
стовбура (см) (років)
(м)
Західне узбережжя о. Хортиця
80-100
1 Дуб табору відпочинку “Чайка”
10
245

№

Місце знаходження

Північна
широта

Східна
довгота

47°85’98”

35°05’28”

2 Дуб-кіборг балки Музичиної,
верхів’я

10

357

100-130

47°50’59”

35°04’14”

3 Білі тополі балки Музичиної,
схил

25

405

100-130

47°51’15”

35°02’34”

4 Дубові насадження вздовж
піщаного степу біля б. Наумова

10

167

50-70

47°49’54”

35°03’06”

5 Дуб балки “У перевоза”, днище

20

234

70-90

47°50’06”

35°03’52”

6 В’язи балки “У перевоза”, гирло

23

234

100-130

47°50’44”

35°03’33”

7 Шовковиця балки “У перевоза”,
верхів’я

10

285

100-110

47°50’35”

35°03’33”

8 Дуб турпляжу “Запоріжсталь”,
скелі

10-11

250

150-200

47°49’54”

35°3’27”

8
13

200-в’яз
135-дуб

70-90

47°49’37”

35°35’8”

11

190

80-90

47°49’37”

35°35’8”

13-15

250

90-110

47°48’22”

35°06’42”

9 В’язо-дуб балки Генералка,
нижня частина, днище
10 В’яз балки Генералка, лівий схил
11 Дуб б. Корнетівська,
центральна частина

Місця зростання визначних дерев західного узбережжя острова Хортиця

1
2

4

3
6

5

7

10
8

– дуби

11

9

Умовні позначення
– тополі
– в’язи

– шовковиці
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Вікові дерева

східного узбережжя і плавнів
острова Хортиця

П

ро східну частину і плавні острова Хортиця Яків Новицький пише
наступне: “Еще за нашей памяти в 1860-х годах вокруг острова прибрежные скалы были покрыты роскошным лесом: в балках с уцелевшими запорожскими названиями – Липовой, Шанцевой, Долгой, Брагарне (Молодняге), Генеральской, Широкой и многих других встречались
дубы в обхвате 2-х человек…Топография заливных плавней Хортицы
представляет большое разнообразие: тут встречаются и покрытые лесом
гряды, и сенокосные поляны, и озера, и болота, и у берегов Днепра – наносные острова и песчаные косы. С возвышенной точки вид, превосходящий остальные, – вид на Великий Луг”.
Олег Власов у статті “Острiв Хортиця на “Планi дачi колонії Хортиці… 1867 року” (2014) також зазначає, що “…всі балки східного узбережжя острова вкриті листяним лісом. У плавнях значні масиви лісу вказані для східної частини. У західній частині плавнів, поряд з лісом, наявні
великі площі чистих і чагарникових лугів, а з боку Дніпра – вільного або
вкритого шелюгою піску, значна частина якого сьогодні змита або заФрагменти “Плану дачі колонії Хортиця…1867 року”
Умовні позначення
Східне узбережжя
острова Хортиця

Степ

Ліс

Луки

Рілля

Пісок з шелюгою

Озера

Плавні о. Хортиця
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топлена водами водосховища”. Дані Плану підтверджуються Дмитром
Яворницьким, за словами якого “плавні Хортиці вкриті дуже високими
травами та великим лісом з дубів, осокорів, верб, шелюги”.
Але, як вказує Я. Новицький, це було до 1871 року.
“В 1871 году на смену Попечительства об иностранных поселенцах
появился новый закон: колонисты переименованы в поселян собственников и подчинены крестьянским учреждениям, действующим по Положению 19 февраля 1866 года. Меннониты придерживались установленных Попечительством традиций, пользовались лесом с расчетом и
только для хозяйственных надобностей. Но тут неожиданно явилось
обстоятельство, заставившее их изменить отношение к лесному хозяйству: начались хищнические порубки со стороны населения левого берега Днепра. Порубки эти в зимнюю пору из года в год усиливались и
потому, не имея иного выхода, меннониты решили продать часть леса с
торгов. Рубка производилась в 1876-1877 годах, и за это время вырублен
почти весь лес, обрамлявший Хортицу с западной и восточной сторон. В
зиму с 1882 на 1883 год ночные хищнические порубки возросли снова:
это было уже повальное лесоистребление вооруженной силой, против которой не могла устоять никакая стража. Через 34 недели словно стихией
сметена площадь в 35 десятин (38 га). Жалобы меннонитов вызвали
меры губернской администрации: по берегам Днепра расставлена была
охрана, пошли обыски, аресты, предания суду. Потеря, однако, осталась невознаградимой. Последнее обстоятельство вынудило меннонитов
снова объявить торги, и с 1884 года славного некогда исторического леса
Хортицы не стало”.
Й далі Я. Новицький констатує, що на місці лісу в балках острова Хортиця “обилует кустарник”, а Великий Луг – козацький батько – “порубаний, попсований, сплюндрований”, й мало чим схожий на славне його
минуле. “Возрастных деревьев здесь мало, кустится часто так называемый молодняк – осокоря, ива, шелюга, лозы, да изредка – дубняка. Зато
пней здесь старой и свежей порубки не сосчитать. Правда, у прилегающей
гористой части уцелело несколько тенистых деревьев вяза и береста, где
в праздничные дни лета располагается городская публика с самоварами”.
Таким чином, на початок ХХ ст. фактично всі ліси о. Хортиця були вирубані.

Вікові дуби балки Ганнівки, або Довгої

О

дна з небагатьох балок, у якій меноніти змогли зберегти ліс від вирубки мешканцями Олександрівська – балка Довга, або Ганнівка,
яка пересікала колонію із заходу на схід. Яків Новицький звертає на цю
балку особливу увагу. “Упомянутая балка Долгая достойна внимания.
Примыкая к колонии и находясь под охраной населения, балка эта, в
противоположность балкам, находящимся против г. Александровска
и Вознесенки, сохранила свою первобытную флору. Там хищнически
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рубят деревья, выкорчевывают кустарники, уничтожают цветы с корнями, луковицами и клубнями, тащат на рынок.
Здесь – все в неприкосновенной целости
и обилии. В конце февраля или начале
марта, по стаянии снега, когда деревья
еще голы, – балка в полном праздничном наряде: здесь вы любуетесь разноколерными и миловидными цветками
Балка Довга на карті Я. Новицького
подснежников (сиротки), хохлаток, про(згідно рукописам 1917 р.)
лесков, душистых фиалок, диких гиацинтов, тюльпанов, ирисов и множеством других первоцветов растительного
царства. При согревающих лучах солнца
такое же пробуждение весны наблюдаете и в жизни пернатого царства, мелких
зверьков и насекомых”.
Отже, можна стверджувати, що балка
Ганнівка – перший заповідний об’єкт,
створений на території Запорізької області з метою збереження стародавніх лісових ценозів. На інформаційному щиті,
що стоїть на вході в балку, написано: “Балка Ганнівка – один із прихистків столітніх дубів, перша в історії України пам’ятка природи, започатБалка Довга, або Ганнівка. Фото 2015 р.
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кована німцями-менонітами у середині ХІХ століття. Краса і гордість
Хортиці!”
Сьогодні балка Ганнівка – одна з найцінніших балок заповідного острова: в ній збереглася вікова діброва, яка є еталоном байрачних лісів
Хортиці, знищених у позаминулому столітті.
Довжина балки 700 м, і тут, за нашими підрахунками, зростає близько 100 вікових дубів висотою 14-18 м з обхватом стовбура від 210 до 285
см. Як і 150 років тому навесні у балці масово квітнуть рясти, фіалки,
проліски, пшінки, вероніки, рястки та інші первоцвіти.

Вікові дуби балки Ганнівки. Їх тут близько ста стовбурів

У балці цвіте ряст ущільнений

Живе білка лісова, або руда
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Найбільший дуб Ганнівки зростає прямо у центрі балки на великій галявині, що є
стиком двох відрогів. Його висота 16 м, окружність стовбура 323 см, діаметр крони 16
м, окружність крони 50 м.
Оскільки балка була заповідана менонітами ще у середині ХІХ століття, то можна припустити, що вік дубів складає 150-200
років. Але під час досліджень ми звернули
увагу на те, що у більшості дерев від основи
виходить кілька стовбурів. Це свідчить про
те, що вони мають порослеве походження:
якщо вирубати дубовий ліс, то від пеньків
починають відростати молоді паростки, і через кілька десятків років ми знов можемо побачити тут дубовий гай.
У 2015 році група дослідників з Німеччини на запрошення співробітників НЗ
“Хортиця” провела вимірювання віку дубів
балки Ганнівки з використанням спеціального бура, за допомогою якого можна порахувати кількість річних кілець на живому дереві. Було взято кілька проб, і всі вони показали приблизний вік дерев – 85 років. Це значить, що у заповідній балці Ганнівці
остання вирубка лісу здійснювалася у 1930-ті роки, тобто під час будівництва Дніпрогесу. А потім з пеньків виріс новий ліс.
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В це складно повірити, більше
того – не хочеться вірити, але одні з
найбільших дубів Хортиці ще тільки наближаються до свого 100-річного ювілею. А їх значні розміри напряму залежать від могутності кореневої системи вирубаних предків.
На фото 2015 року три стовбури
дубів окружністю 210-230 см ростуть з одного кряжа (фрагмента
пенька) діаметром 150 см. Тобто окружність дубів балки у 1930 році
могла складати від 500 і більше см
(нагадаємо, що окружність знаменитого Запорізького дуба – 714 см).
Маючи приблизний вік дерев,
можна вирахувати коефіцієнт швидкості росту дубових паростків з
пнів у сприятливих умовах балки
Ганнівки за формулою:
B = L x K, де
B – вік,
L – середня окружність стовбура,
K – коефіцієнт росту.
90 років = 250 см х К

Трьохстовбурний дуб. Діаметр його пня
складає 150 см. Фото 2015 р.

К = 0,35

Як бачимо, ця цифра досить близька до коефіцієнту швидкості росту
алеї молодих дубків біля Запорізького дуба, що виросли з жолудів – 0,28
(різниця швидкості росту складає 20 років на користь паросткових дубів
б. Ганнівки).

Заповідний дуб балки Ганнівки
150 років тому балка Ганнівка своїм гирлом виходила у менонітську
колонію “Хортицька колонка”. Сьогодні у цьому місці розташоване поселення “Наукове містечко”, створене у 30-ті роки ХХ ст. для працівників ЦІМЕТу – Центрального інституту механізації та електрифікації
тваринництва.
На межі балки Ганнівки та будинків, гаражів і господарчих будівель
Наукового містечка стоїть віковий дуб, який у 1972 році оголошений
пам’яткою природи місцевого значення.
Біля дуба встановлено інформаційний щит, на якому вказані параметри дуба: висота – 26 м, окружність стовбура – 270 см, діаметр крони
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– 17 м, дата надання заповідного статусу – 24.05.1972, рішення Запорізького Облвиконкому № 206.
У 2020 році, за нашими вимірюваннями, параметри дуба наступні: висота – 14 м, обхват стовбура – 281 см.
Із 100 вікових дубів б. Ганнівки цей
дуб не найбільший, але саме він отримав заповідний статус. Мабуть тому,
що серед дубів балки росте під найбільшим антропогенним тиском. А може,
як “прикордонний знак”, “форпост”
між природною балкою і людською
цивілізацією.

Сумні висновки
після вивчення
дубового гаю
балки Ганнівки

Я

кщо на прикладі острова Хортиця і
конкретної балки Ганнівки проаналізувати зміну менталітету мешканців
нашого краю протягом останніх 300 років, то вимальовується досить сумна
картина.
І сторично у менталітеті українців вікові дерева сприймалися як символи величі, могутності і сакральності
(святості). Найпочесніше місце серед
них займав дуб. Це величне дерево
вважалось святим деревом, царем дерев, символом космічного життєвого процесу, спрямованого з минулого (коріння) – через сьогодення (стовбур) у майбутнє (крона) – символ безсмертя і циклічності життя.
За часів Запорозького козацтва, XVI-XVIII століття, на о. Хортиці і
по берегах Дніпра зростав непрохідний ліс, який налічував десятки тисяч дерев, в тому числі, як стверджує Я. Новицький, дуже старих дубів
“в обхваті чотирьох чоловік”.
Під час будівництва Олександрівської фортеці (1770 р.) і знищення
Запорозької Січі (1775 р.) козацькі землі півдня України були заселені
переселенцями – панами, відставними солдатами, кріпаками і колодни104

ками з російських губерній, які, як показує історичний досвід, не розділяли історико-культурні цінності й традиції місцевого населення. Спочатку були вирубані всі ліси лівого берега Дніпра, а у період 1876-1884
років – легендарні ліси й вікові дерева Хортиці й правобережжя Дніпра.
Єдина група переселенців – меноніти, які зберігали і примножували лісові багатства Запорізького краю.
Після встановлення Радянської влади, депортації менонітів і зайняття їх поселень “місцевими будівниками комунізму”, були дорубані останні осередки прадавнього лісу у балці Ганнівці.
Таким чином, з кінця XVIII і до середини XX століття на сакральне
значення вікових дерев широкими верствами населення увага не зверталася, вони вирубувалися, викорчувалися, знищувалися.
У післявоєнні роки і за часів незалежної України (XX ст. – початок
XXI ст.) збереженість вікових дерев, окремих ділянок лісу стала можливою лише після того, як вони отримали статус заповідних об’єктів, формально взятих державою під охорону з ініціативи окремих громадян,
які розуміли, що місія вікових дерев значно ширша традиційної сфери
інтересів охорони природи!
Вікові дерева, як й інші пам’ятки природи – національні символи,
з яких складається образ малої батьківщини, природні маркери, які
прив’язують етнокультурні групи населення географічно, формують
більш глибинні зв’язки членів громади з дикою природою в цілому.
Запорозька громада володіє власним фондом пам’яток природи так
само, як і пам’яток історико-культурних. І цей фонд можна примножувати або втрачати. До недавнього часу ми цей фонд втрачали. Сподіваємося, що настав час його зберігати й примножувати!

Вікова шовковиця балки Ганнівки

З

а даними організаторів Всеукраїнської програми “Визначні дерева
України” (2010) найстаріша шовковиця на теренах України – шовковиця Шевченка, що росте в Центральному
ботанічному саду НАН України (м. Київ).
Її вік 150-200 років, обхват стовбура 3,40
м, висота 10 м. За легендою її вік набагато
більше, і посаджена вона нібито ченцями
Видубицького монастиря з насіння, привезеного ними з Середньої Азії.
Юрій Вілінов у книзі “На шляхах від
порогів до синіх морів” приводить фотографію великої за розмірами шовковиці на
території наукового містечка о. Хортиця,
що була посаджена за часів менонітів і
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мала вік близько 200 років (параметри дерева не вказані). На жаль,
у 2004 році під вагою гілля та часу
шовковиця розвалилася навпіл,
всохла, і її спиляли.
На степовому схилі балки Ганнівки, до якого впритул підходить
давнє менонітське кладовище, росте гігантська шовковиця, яка за
своїми розмірами (і віком) не поступається найстарішій шовковиці України. Обхват її стовбура становить 456 см, висота – 8,5 м. Стан
шовковиці незадовільний: стовбур
розколовся навпіл, у ньому помітні
чорні опіки від частих підпалів. На
сьогодні, можливо, це найбільша й
найстаріша шовковиця, знайдена
на теренах Запорізької області.

Каркас західний балки Ганнівки
остатньо звичним для лісонасаджень, але маловідомим для більД
шості населення Запорізького краю, є каркас західний (лат. Celtis
occidentalis L.) – листяне дерево родини В’язові заввишки 15-20 (25) м.
Відмінною особливістю цього дерева є трохи незвична, груботріщинувата, пробкова кора, тонкі овально-яйцевидні листки з відтягнутою
верхівкою й кулясті темно-пурпурові ягоди-кістянки діаметром 7-10
мм, які на довгих ніжках-черешках звисають серед листя.
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Батьківщиною каркасу західного є
Північна Америка. В Європі у культуру
був введений у 1856 році: порода посухостійка, невибаглива до ґрунтів, плоди
полюбляють вживати в їжу лісові птахи й звірі. На Хортиці каркас західний
можна зустріти як у заплавній частині
острова, так і в залісених балках узбережжя Дніпра.
Найбільший каркас о. Хортиця був
знайдений нами у верхів’ї одного з відрогів б. Ганнівки, що примикає до зупинки
громадського транспорту “ЦІМЕТ”: його
висота 12,8 м, окружність стовбура 220
см, вік, приблизно, 70 років, координати 47°49’49’’ N, 35°04’45’’ E. На висоті 2
м від землі стовбур дерева розгалужується на дві верхівки.

Вимірювання каркасу західного
б. Ганнівки

Визначні дерева
балок східного
узбережжя
острова
Хортиця

В

інших балках східного узбережжя острова: Шанцева, Башмачка,
Костіна, Липова та інші, як і в цілому на крутосхилах берегової смуги
східної частини Хортиці, сьогодні
зростає значна кількість молодих дубів, але розміри їх, як і вік, невеликі: середня висота 7-9 (11) м, обхват
стовбура – 100-120 см, вік – 70-90
років. Найбільші дуби розташовані,
найчастіше, у верхів’ї цих балок.
Так, наприклад, у балці Липовій,
яка за даними Я. Новицького у свій
час була вкрита віковими липами,
що й дали їй назву, на сьогодні не
збереглися навіть кущі від старих

Найбільший каркас західний балки
Ганнівки й острова Хортиця
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Дуби б. Липової

пеньків. Замість лип у балці зростають дуби, загальна кількість яких
складає близько 30 стовбурів. Причому більшість з них, на нашу думку, мають штучне походження. Один з найбільших дубів балки росте у її
верхів’ях: його висота 9 м, обхват стовбура 190 см.
Обхват стовбурів найбільших дубів східного узбережжя Хортиці,
що зростають на крутих схилах берегової смуги між балками (так зва-

Нагорні діброви східного узбережжя острова Хортиця
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Груша дика
на схилі Дніпра в районі б. Липової
Висота: 14 м
Вік: 100-130 років
Місцезростання: берегова смуга східного узбережжя о. Хортиця біля б. Липової

ні нагорні діброви) складають 180220 см, висота – до 10 м. Причому
більшість з них мають паросткове
походження від пенька, оскільки
з основи виходить два-три стовбури. Можливо ці стовбури виросли з
дубових пеньків, вирубаних наприкінці XIX ст. мешканцями Олександрівська, і тоді їх вік близько 130 років. А можливо у 1944 році під час
німецько-радянської війни, коли у плавнях будували залізничний міст.
І тоді вік їх паросткових стовбурів – 70 років.
Крім дубів у нагорних дібровах східного узбережжя Хортиці зустрічаються вікові груші. Найбільша з груш зареєстрована на схилі берегової смуги перед балкою Липовою. Її параметри: окружність стовбура –
235 см , висота – 14 м.

Заплавні ліси острова Хортиця

Б

удова і флористичний склад заплавних лісів о. Хортиця сьогодні залежить від тривалості повеней, рельєфу заплави, глибини залягання
ґрунтових вод тощо. Після будівництва двох крупних водосховищ – Дніпровського і Каховського, водний режим Дніпровських плавнів змінився. З одного боку, розмах повені скоротився, вивільнялися ділянки, що
не піддаються затопленню. З іншого боку, загальний рівень ґрунтових
вод піднявся на 1,5 метра, що призвело до підтоплення і засолення значної частини заплави. Всі ці чинники призвели до формування і розвитку
тут своєрідної рослинності.
У прирусловій частині заплави і на знижених ділянках по берегах
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озер зростають види дерев,
що витримують довготривале підтоплення: верба біла і
ламка, тополя чорна (осокір)
і біла, які обрамували зеленою стіною узбережжя Дніпра і багаточисельні протоки й озера острова Хортиця.
Основою лісової рослинності найбільш піднесених і
сухих ділянок плавнів є дуб.
Деревина дуба міцна, тверда,
важка, стійка проти гниття,
завдяки вмісту дубильних
речовин (звідси і назва дереДіброви піднесених ділянок плавнів о. Хортиця
ва – дуб). Дуб вимогливий до
родючості ґрунтів, досягаючи на них своїх максимальних розмірів, але
може зростати і на пісках, і на кам’янистому ґрунті. Віддає перевагу сухим ґрунтам, але може витримувати тимчасові затоплення, а по стійкості до засолення це дерево перевершує всі наші породи.
Середні показники дубів заплавної частини острова Хортиця свідчать
про те, що їх вік не дуже великий. Так середня висота дубів цієї терито-

Дуби плавнів о. Хортиця. Обхват їх стовбурів від 120 до 180 см
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Корінні діброви плавнів о. Хортиця. Обхват стовбурів дубів 230-260 см

рії складає 12-14 метрів, обхват стовбура 120-180 см, значна кількість
дерев – двох або трьох стовбурні, тобто мають порослеве з пня походження. Виходячи з того, що швидкість росту дерев у лісі удвічі менша, ніж
на галявинах, з одного боку, а з іншого боку, умови зростання на піднесених ділянках плавнів для дубів достатньо сприятливі (підземні
води розташовані на глибині 1,5-2
м від поверхні), середній коефіцієнт швидкості їх росту, за нашими попередніми дослідженнями,
Найбільший дуб плавнів о. Хортиця.
Обхват стовбура 290 см
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може бути 0,6-0,7. Відповідно вік дібров плавнів острова, на нашу думку, становить 90-130 років.
У глибині заплавного лісу Хортиці в районі озера Домаха зустрічаються діброви, в яких обхват стовбурів дубів становить 230-260 см, і вік
яких, можливо, більше 130 років.
Якщо взяти за основу вирахувані нами коефіцієнти швидкості росту
дубів у заплаві річок (0,6-0,7), то вік дубів корінної діброви плавнів острова Хортиця буде становити 150-180 років. Але після більш детального
огляду стовбурів, ми прийшли до висновку, що більшість з них є пагонами, що виросли зі зрубаних пеньків. Пеньків корінної діброви ХІХ ст., у
якій колись росли вікові, можливо, тисячолітні дерева.
Саме тут, у корінній діброві зростає унікальний Семистовбурний дуб,
про який ми вже казали раніше – приблизна окружність пенька, з якого
виросли паростки-стовбури, становить 10,5 м.
Які дуби ростуть швидше і досягають більших розмірів – з жолудів,
чи з пагонів?
Дуби з пагонів ростуть швидше, але вік їх життя – менший. І – навпаки.
Але наскільки швидше?
За нашими приблизними вимірами для
визначення віку дубів з паростків пенька
необхідно від віку, визначеного за допомогою коефіцієнтів, відняти 20-30 років.
Тобто, якщо паростковий дуб заплавного лісу має обхват стовбура 250 см, то
його вік становить:
Вік = 250 см х 0,6 = 150 років
Паросткові стовбури дуба, що ростуть по колу
(по периметру пенька зрубаного багатовікового
дерева) окружністю 6-8 м

112

Так виглядають більшість дубів
корінної діброви плавнів о. Хортиця

Семистовбурний
дуб корінної діброви
плавнів о. Хортиця.
Фото 2020 р.

Вік = 150 років – 20 років (погрішність) = 130 років.
Або для паросткових дубів плавнів можна зменшити коефіцієнт до 0,5.
Вік = 250 см х 0,5 = 125 років.
Таким чином, вік корінної діброви заплавної частини о. Хортиця становить приблизно 130-150 років, і вирубана вона була у 1880-1890 роках, що відповідає історичним реаліям, про які ми казали раніше.

Тополеві гаї плавнів острова Хортиця

С

еред інших дерев плавнів привертають увагу зарості тополі білої на
заболочених ділянках і по берегах заплавних озер. Середня окружність їх
стовбурів 120-180 см, максимальна –
210-240 см при висоті 20-25 м.
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Враховуючи, що загальна тривалість життя тополі
складає 150 років, вік найбільших з них, на нашу думку, не перевищує 100 років.
На підставі проведених
досліджень можна зробити
таблицю-кадастр визначних
дерев східної частини і
плавнів острова Хортиці.
Заплавний ліс з тополі білої плавнів о. Хортиця
Кадастр визначних дерев о. Хортиця
Обхват
Висота
Вік
стовбура (см) (років)
(м)
Східне узбережжя о. Хортиця
90-100
240-280
15
1 Дубовий гай балки Ганнівки –
близько 100 дубів

№

Місце знаходження

Північна
широта

Східна
довгота

47°50’08”

35°05’17”

2 Дуб балки Ганнівка, центр.
частина

15

323

90-100

47°49’59”

35°04’54”

3 Дуб балки Ганнівка – пам’ятка
природи

14

281

90-100

47°50’04”

35°05’03”

4 Шовковиця балки Ганнівки
5 Нагорна діброва схід.
узбережжя

6,5

456

150-200

47°49’59”

35°04’54”

10-11

180-220

70-120

47°82’74”

35°11’09”

14

240

90-120

47°82’74”

35°11’09”

70-90

47°81’32”

35°11’72”

6 Груша дика балки Липової
7 Дуб б. Липової

190
10-11
Плавні о. Хортиця

8 Корінні діброви на піднесених
ділянках плавнів

10-14

220-250

130-150

47°47’37”

35°07’44”

15

210-240

100-130

47°40’09”

35°08’04”

20-25

180-240

90-100

47°40’09”

35°08’04”

9 7-стовбурний дуб
10 Осокірники у пониззях плавнів

3
2

4

5

1

6 7

10

9
8

– дуби
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Умовні позначення
– шовковиці
– груша

– осокірники

Чи є вікові дерева

на о. Байди

іля острова Хортиця у руслі Старого Дніпра навпроти урочища Вирва
Б
розташований невеличкий острівець, що утворився в результаті великої повені навесні 1843 року. До цього він був сполучений з материком
піщаним перешийком. Площа – 6,54 га.
Цей невеликий острів, що має 570 метрів завдовжки і близько 160
метрів завширшки, досить точно повторює форму і контури Великої
Хортиці – тут повторюється навіть послідовність дотримання її ландшафтних зон! Також, як на Хортиці, північна частина острова є скелястою височиною, піднесеною над водами Дніпра на 14 метрів. На південь
скельна частина острівця поступово знижується, й формується більшменш рівнинне піщане плато, яке у південній частині знижується до рівня Дніпра. Також, як і на Хортиці, центральна частина острова покрита
трав’янистою рослинністю, а південна – заплавним лісом. Така неймовірна схожість стала підставою для назви острівця – “Мала Хортиця”.
У 1556 році князь Дмитро Вишневецький побудував тут “дерев’яно-земляне містечко” й утримував при ньому 300 козаків. Зі своєї Січі-укріплення князь неодноразово здійснював напади на татарські й
турецькі фортеці в пониззях Дніпра, захоплюючи гармати, боєприпаси
для захисту свого укріплення. У 1558 році кримський хан Девлет-гірей
несподівано підійшов до берегів Хортиці. Тривала облога змусила Виш-

Острів Мала Хортиця або Байди.
Фото Світлани Охріменко, 2020
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невецького залишити свій форпост.
“Містечко” козаків було спалене татарами. Народна дума ототожнює
князя з козаком Байдою, тому й
острів останніми роками отримав
другу назву – “Острів Байди”. Слово “байда” означає вільна, неодружена, безтурботна людина.
Під час водних байдаркових
експедицій “Навколо Хортиці” юні
екологи-краєзнавці Запорізького
обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді на острові Байди роблять обов’язкові зупинки: подивитися залишки земляних
валів першої Запорізької Січі, провести спостереження за природною
складовою острова.
На знижених ділянках заплавного лісу острова, що примикають до русла Дніпра, зростають види дерев, що витримують довготривале підтоплення: верби біла і ламка, тополі чорна (осокір) і біла, зарості аморфи
ламкої, які обрамували зеленою стіною південну частину узбережжя о. Байди.
А на піднесеній і сухій ділянці заплавного лісу острівця збереглися
залишки заплавної діброви.
Сьогодні у цьому місці о. БайНайбільший дуб острова Байди:
окружність стовбура 220 см, висота 10,5 м,
ди розташована база відпочинку
вік, приблизно, 100-130 років
“Бригантина” комбінату “Запоріжсталь”. Серед акуратних дерев’яних будиночків ростуть окультурені й доглянуті дуби, дивлячись
на які, складно сказати – мають
дерева природне чи штучне походження.
І все ж таки, мабуть, природнє.
Про це свідчать дуби, що ростуть
трішки осторонь від житлової частини бази – розгалуджені, масивні, величні – справжні природні
красені.
Працівники бази слідкують за їх
станом, тож сподіваємось, що дуби
й надалі будуть жити й милувати
око відпочиваючих і відвідувачів
о. Байди. Бо вони – пам’ятки дикої
природи минулих часів, а значить
– нашої історії.
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Визначні дерева

Запоріжжя
(ЛІВОБЕРЕЖЖЯ)

Вікові дуби Центрального
парку культури і відпочинку
“Дубовий Гай” м. Запоріжжя

О

собливе місце для збереження вікових дерев у м. Запоріжжя посідає
Центральний парк культури і відпочинку “Дубовий Гай” у заплаві річок
Мокра Московка і Дніпро, де збереглися залишки корінних заплавних лісів.
На час офіційного відкриття парку в
1959 році там було 130 дубів у два обхвати. У 1972 році вік дубів офіційно
було оцінено в 250 років, а сама ділянка з віковими деревами площею 5 га
оголошена пам’яткою природи місцевого значення “Ділянка 250-річних
дубів”.

Парк відпочинку
“Дубовий Гай”
на сучасній карті
м. Запоріжжя
(позначений
чорним прямокутником)

Ділянка вікових
дубів у Парку
відпочинку
“Дубовий Гай”.
Фото 2019 р.
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Походження вікових дубів Дубового Гаю
фіційна історія м. Запоріжжя (Олександрівська) починається у 1770
О
році, коли Російська імператриця Катерина ІІ прийняла рішення
про будівництво семи фортець від дніпровських порогів до Азовського
моря – Дніпровської оборонної лінії. Згідно з планами, лінія повинна
була, з одного боку, захистити край від татарських нападів, а з іншої
– забезпечити посилення контролю над землями Війська Запорізького
Низового з боку Російської імперії.
За переказами, які зібрав відомий
запорізький краєзнавець Яків Новицький, до побудови Олександрівської фортеці вздовж річок Суха і Мокра Московка стіною тягнулися дубові ліси, які
при виході в долину Дніпра зливалися
з нескінченним лісом Великого Лугу.
Дніпро, обрамлений лісами правого і
лівого берегів, лісами величного острова Хортиці, звивався синьою стрічкою
і безслідно губився в зеленій далечіні.
Усіяний могилами степ навесні рябів
квітами, влітку – приймав білий покрив
тирси, шумів, колисався широкою хвилею. Але пройшла зима з 1770 по 1771 р.
і картина змінилася.
Яків Новицький приводить свідчення
Нова лінія Дніпровських фортець
старожила м. Олександрівська, 87-річ(план 1776 р.). Великим колом познаного старця Василя Івановича Нагирчена Олександрівська фортеця (з книги
ного (Москаленко), батько й дід якого
А.В. Макидонова “Днепровская пограничная линия в документах середины
були живими свідками заснування міс1770-х – начала 1780-х годов”)
та – першими його поселенцями.
“Дід мій, – оповідає Нагирний, – проживав на Орелі і часто чумакував. Коли пройшов слух, що на Московці
будуватимуть місто і що для поселення запрошують охочих людей, дід
зібрав, що мав в господарстві, і переїхав з сім’єю на Московку. Чумакам
це веселе, багате лісом, звіриною і рибою місце, давно було відоме”.
13-го серпня 1770 року через Самару на річку Московку рушив численний обоз з батальйоном солдатів, з масою робочого і сімейного народу, з дітьми і всілякими пожитками. Спокушена багатством угідь дикого степу, численна маса переселенців у більшості складалася з родин
відставних солдатів, що кинули попелища на Старій Українській лінії
фортець. Обоз прибув на місце 15-го серпня і встановив табір між лівим
берегом річки Мокра Московка і правим берегом річки Кушугум на місці
Мініхівського ретранжаменту (укріплення, побудоване графом Мініхом
у 1736 році під час війни з Турцією) і кількох запорозьких зимівників.
Але робочих рук бракувало, і тоді на будівництво фортеці, замість
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заслання у Сибір, почали посилати колодників з російських губерній і
запорожців, які були засуджені за вбивства і грабежі. Зведення фортеці
проводилося у швидкі терміни, і вже 25 серпня 1770 року Олександрівська фортеця згадується як існуючий об’єкт: були вириті рови, намічені
зовнішні контури укріплень і споруд.
Поряд з фортецею, на річці Мокра Московка мала бути влаштована
“гребля для ставків із спусками” для підняття рівня води в річці, а на
березі Дніпра, навпроти фортеці, мав бути побудований фельдшанець

2-га Олександрівська
фортеця

р. Суха
Московка

Олександрівський
форштадт

р. Мокра
Московка

План розташування фортеці Олександрівської (2-ї) і Олександрівського форштадта. 1771 р.
ЗОУНБ (колекція В.Г. Фоменко). Прямокутником позначене розташування сучасного парку
культури і відпочинку Дубовий Гай на місці заплавного лісу річок Дніпро і Мокра Московка

(оборонна споруда) для прикриття пристані і привозних матеріалів, що
вивантажуються (сьогодні на цьому місці сучасний річний порт “Дубовий гай”). У той час річка Московка була досить повноводною (баржі з
невеликим осіданням пропливали по ній без перешкод ще до 1930-х років).
Але незабаром залишок жаркого літа змінили осінні дощі, за якими
прийшли зимові холоди. Восени було зведено декілька дерев’яних будинків для начальства, побудовані казарми для солдатів, а робочий люд
тулився у виритих землянках. “В першу зиму, – оповідав далі Нагирний, – тільки лопатників і гробарів, що прибули з Росії, працювало до
800 осіб. А тому, що зима була люта, а у землянках сиро і холодно, то
народ кинувся рубати ліс.
Молоді й старі, в обхват двох чоловік, дуби рубали на дрова, рубали
на будівлі, і до весни по берегах обох річок Московок лисіли одні пні.
Відтоді, – із сумом зробив висновок старець, – береги рр. Московок за119

лишилися голі і вже не буде тут
лісу, поки світить сонце”.
З ранньої весни 1771 року знову велася кипуча робота по спорудженню фортеці. Але тут сталася
повінь, і впритул до місця будівництва фортеці підступила вода.
Роботи були зупинені. Коли вода
спала, спорудження фортеці було
перенесене в інше місце – ближче
Повінь на річці Мокра Московка. Фото ХІХ ст.
до Дніпра і Сухої Московки.
Але якщо дубові ліси у межах
Міський сад м. Олександрівськ.
міста були вирубані наприкінці
Фото кінця ХVIII початку XIX ст.
XVIII століття, то звідкіля з’явився віковий дубовий гай на їх місці
і яке його походження? Це природний ліс, який відновився на
місці корінних дібров, чи штучні
насадження, створені людиною?
Існує кілька версій походження дубового гаю у гирлі річки Мокра Московка.
Згідно з першою версією, у
1775 році, після чергової перемоги
Російської імперії у війні з Туреччиною, Катерина ІІ зруйнувала Запорозьку Січ. За давньою легендою,
яку корінні містяни передають з вуст у вуста, запорозькі козаки в
пам’ять про зруйновану Запорозьку Січ на березі Мокрої Московки посадили дуби. Старі люди переповідають, що запорожці зі сльозами на
очах саджали молоденькі деревця, після чого подалися у Задунайську
Січ. Виходячи саме з цієї дати, 1775 рік, деякі дослідники припускають,
що вік дубів парку “Дубовий Гай” складає 250 років.
Згідно з іншою версією, що висунув запорізький краєзнавець Анатолій Сокур, дуби посадили запорозькі козаки у 1829 році, коли повернулися “з-за Дунаю” на Україну на чолі з отаманом Йосипом Гладким. За
цією версією вік дубів – близько 200 років.
Згідно з архівними документами, основну частину території нинішнього парку було насаджено при розвитку Олександрівського повіту в
1813 році, коли рішенням голови Катеринославської губернії була закладена окрема територія для культурного відпочинку місцевого заможного дворянства. На місцевості була висаджена велика кількість дубів, а сама паркова територія отримала назву “Дубовий Гай”. Протягом
ХІХ століття Дубовий Гай був дуже популярним серед мешканців міста
Олександрівська – вони полюбляли відпочивати під тутешніми дубами.
Ця версія про походження дубів нам здається найбільш достовірною,
й відповідно до неї вік найстаріших дубів парку може складати близь120

ко 200 років. Але незалежно від часу
походження дубів, усі дослідники території дотримуються версії, що дубовий гай є рукотворним, оскільки
дерева ростуть рядами.
Про те, що дуби на початку ХХ століття мали значні розміри свідчать
перекази, що під час Громадянської
війни у 1919-1920 роки військові угруповання селянської повстанської армії батька Махна на верхівці одного з
найвищих дубів дубового гаю влаштували споглядальний пункт, на який
встановили кулемет. А щоб дістатися
туди, забили у стовбур дерева залізничні костилі та інші металеві предмети у якості сходинок. Саме у цьому
місці Нестор Махно планував розбити
найбільший у місті парк, про що говориться у відповідних документах, які
збереглися в Державному архіві Запорізької області.
Верхівка дуба Махна.
Фото Бориса Мозера, 1970-ті роки
На жаль, у 1977 році дуб всох і його
викорчували з корінням, а яму залили
бетоном. Тепер тут, ліворуч від сходів з
Видалення всохлих дубів-патріархів
мосту, доріжка, яка проходить вздовж
Дубового Гаю.
Фото Бориса Мозера, 1970-ті роки
ділянки вікових дубів. І мало хто здогадується, що ходить по тому
місцю, де ріс Дуб Махна.
За радянських часів на ділянках, що знаходяться поряд
з Дубовим гаєм, почалася забудова, прекрасний ліс, що
складався з багаторічних дубів у гаю, методично вирубувався. Після створення і заповнення водою Каховського
водосховища у 1958 році відбулося підтоплення цієї ділянки паркової зони. Впродовж наступних 20-ти років (1960-1980 роки)
значна кількість вікових дубів (у тому числі й дуб Махна) загинула і була
вирубана. Річка Московка не очищалася від наносів, заросла очеретом, а
в деяких місцях її почали засипати – вона стала несудохідною. Відомий
у Запоріжжі краєзнавець Юрій Вілінов згадує, що на початку 80-х років
ХХ ст. він нарахував на двох найбільших дубових пеньках у “Дубовому
Гаю” відповідно 172 та 158 річних кілець.
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У 1956 році була затверджена загальнодержавна програма по створенню і розвитку народних і національних парків. Впродовж трьох років стара територія парку була реконструйована, знесено ряд старих
будівель, прокладені алеї, викорчувані кущі і сухі дерева, через річку
Московку перекинуті пішохідні містки. Зведені малі архітектурні форми – фонтани й альтанки в стилі “сталінського ампіру”, побудований
літній кінотеатр (нинішня центральна сцена), зведені десятки атракціонів, монументів, барельєфів, фонтанів. Офіційно Центральний парк
культури і відпочинку був відкритий 1 травня 1959 року рішенням Державного комітету СРСР з охорони природи. Стару дореволюційну назву
– “Дубовий Гай”, вирішили залишити. Сучасна площа парку складає 57
га, з яких 5 га – пам’ятка природи місцевого значення “Ділянка 250-річних дубів”.

Сучасний стан вікових дубів парку “Дубовий Гай”

З

аповідна ділянка вікових дубів знаходиться у південно-західній частині парку “Дубовий Гай” у заплавній зоні річок Мокра Московка і
Дніпро біля озера – притоки ріки Московки.
Ділянка лісу приурочена до першої і другої надзаплавних терас річок та характеризується достатнім рівнем ґрунтового зволоження (підземні води на глибині 2-3 м), бідними на глинисті частинки піщаними
відкладами, відсутністю поверхневого стоку і здатністю пісків конденсувати атмосферну вологу в поверхневих горизонтах, що створює
сприятливі лісорослинні умови.
Цінність та унікальність Дубового Гаю полягає в тому, що у Запорізькій області – це єдина, поряд
з островом Хортиця, значна за площею та кількістю вікових дубів ділянка заплавного квазіприродного дубового лісу. Зараз, за даними
групи ЮНЕКО КЗ “Центр туризКосмічний знімок сучасного парку
му” ЗОР, на ділянці зростає 73 віковідпочинку “Дубовий Гай” у м. Запоріжжі
(площа 57 га). Червоними рисками
ві дуби, середня окружність стовбупозначена пам’ятка природи “Ділянка
рів яких становить 230 см (діаметр
250-річних дубів” (5 га), червоним колом
стовбурів 73 см), середня висота 15 м.
– місце зростання дуба Махна
Найбільші й найстаріші екземпляри дерев мають висоту 17-25 м і окружність стовбура 300-330 см (діаметр
95-105 см).
На жаль, за нашими даними, тільки 73% дерев (56 дубів) мають добру
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Заповідні вікові дуби Дубового Гаю

життєвість (2-3 бали). Інші 27% (16
екземплярів) – поступово засихають і
вмирають: мають сухі вершини, сухі
гілки в кроні, плодові тіла на стовбурах, вражені стовбуровою гниллю і
вторинними шкідниками (життєвість
4-5 балів).
Протягом останніх 20-40 років на
заповідній ділянці Дубового Гаю адміністрацією парку були проведені підсаджування інших листяних порід,
що призвело до формування окремих
невеличких рослинних угруповань дуба
з іншими породами дерев, які група
ЮНЕКО КЗ “Центр туризму” ЗОР схематично нанесла на карту ділянки.
На карту ми нанесли також розміщення дубів з урахуванням їх рівня
життєвості.
Згідно з попередніми дослідженнями групи ЮНЕКО коефіцієнт швидкосДуб-велетень Дубового гаю:
обхват стовбура 331 см, діаметр 105 см, висота 24 м
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Один з найбільших дубів Дубового гаю:
обхват стовбура 310 см, висота 16 м

Хворі і мертві
дерева, вражені
гниллю і шкідниками

124

Вимірювання параметрів дуба
екологами-краєзнавцями групи
ЮНЕКО Запорізького обласного
центру туризму і краєзнавства
учнівської молоді

Засохлі стовбури деяких дубів зараз використовують у вигляді місць для відпочинку

Дубові рослинні угруповання

на території пам’ятки природи місцевого значення “Ділянка 250-річних дубів”
парку відпочинку “Дубовий Гай” м. Запоріжжя
Назва формації
Дуба звичайного

Світова структура
насаджень

Площа
(га)

Назва угруповання

Площа
(га)

5

1. Ясенево-дубові насадження (жовте коло)

0,3

Напівпрояснені

1. Чисті насадження вікових дубів (чорне жирне
коло)

1,2

Прояснені

2. Різновікові насадження
дубу (чорне тонке коло)

1,5

Напівтіньові

3. Каштаново-дубові насадження (помаранчеве коло)

0,1

Напівтіньові

4. Липово-дубові (зелене коло)

0,4

Напівтіньові

5. Змішано-дубові

1,5

Напівтіньові

Розміщення вікових дубів і дубових рослинних угруповань
на території пам’ятки природи “Ділянка 250-річних дубів”
р. Мокра Московка

Умовні позначення
– вікові дуби
з життєвістю 2-3
– найбільші вікові дуби
з життєвістю 2-3
– вікові дуби
з життєвістю 4-5
– дуб Махна
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ті росту дубів у заплавах степових річок на півдні Запорізької області
складає приблизно:
– 0,7 у складі лісового насадження;
– 0,6 на галявинах заплавного лісу.
Якщо вважати, що заповідна ділянка парку відпочинку “Дубовий
Гай” була висаджена штучно як лісове насадження, а середній обхват
стовбурів дерев – 235 см, то середній вік дубів території може складати
приблизно 173 роки.
L = K x C,
де L – вік дерева, K – коефіцієнт, C – довжина окружності (обхвату) стовбура дерева.
L = 0,7 x 235 см = 165 (160-180) років
Тобто, посаджені ці дерева приблизно у 1840-1860 роках. Ті ж дуби,
які були висаджені раніше, на початку ХІХ століття, до наших днів не
дожили: засохли або були зрубані.
Вік найбільших дубів парку (з окружністю стовбура 300 см і більше)
може складати за цим коефіцієнтом 210 років. Але більшість з них зростає по периметру ділянки або на галявинах, і згідно нашого другого коефіцієнту (0,6) їх вік, найвірогідніше, складає 180-200 років, а різниця
між дубами у розмірах пов’язана з різними умовами зростання.
L = 0,6 x 300 см = 180 років.
У 2015 році на запрошення запорізьких науковців вік найбільших
дубів Дубового Гаю виміряли німецькі спеціалісти з використанням спеціального бура Пресслера. У дуба з обхватом стовбура більше 3 метрів на
галявині заповідної ділянки взяли
три проби і по річним кільцям визначили вік дерева:
Проба № 1 – 172 роки;
№ 2 – 159 років;
№ 3 – 188 років.
Тобто вік найбільших дубів Дубового Гаю на 2020 рік складає 170190 років, і посаджені вони були,
приблизно, у 1830-1850 роках.
Якщо врахувати всі ці виміри,
то, найвірогідніше, найбільші й найстаріші дуби Дубового Гаю мають
вік 180-200 років, а їх середній коефіцієнт швидкості росту в умовах
заплави становить 0,6, що відповідає збільшенню діаметра стовбура
Коефіцієнт швидкості росту дубів, що
дерева на 1,5 см на рік.
штучно висаджені у паркових зонах
Запорізької області в умовах заплави,
становить 0,6
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Дуб Якова Новицького

О

дин з “іменних” запорозьких дубів наприкінці ХІХ століття
посадив на своєму подвір’ї в центрі старого міста Олександрівська
Яків Новицький (1847-1925) – відомий український краєзнавець,
науковець, педагог, дослідник запорозької давнини.
Він народився у спадковій садибі своєї матері Єлизавети Петрівни
(у дівоцтві Мартиненко) в селі Аули
Катеринославської губернії, теперішньому селищі міського типу
Криничанського району Дніпропетровської області. Його батько був
канцеляристом низового земського
суду. Але не робота Павла Івановича вплинула на становлення Якова, на формування кола інтересів,
а його походження від козацького
старшинського роду й почуті від
старожилів села розповіді про славну козацьку
минувшину. Ще у дитинстві Якову закортіло
самому обійти легендарні запорозькі місця,
посидіти біля козацького вогнища, послухати
козацьких оповідок, легенд, пісень.
У 13 років хлопець переїхав до старшого
брата Петра в Олександрівськ (сучасне Запоріжжя) аби вступити до повітового училища.
Він успішно закінчив його, склав іспит на звання сільського приходського й початкового народного вчителя і мріяв продовжити навчання.
Смерть батька стала на заваді – нікому було підтримати юнака матеріально, тому в 17 років
він вступив на службу канцеляристом до ОлекЯків Новицький,
сандрівського повітового казначейства. Вищу
фото кінця XIX століття
освіту Новицькому замінила самоосвіта: він
вивчав праці відомих українських дослідників природи, історії, етнографії, літератури й мови.
Коли Якову було майже 21, він познайомився з бароном Миколою
Корфом, тогочасним головою Олександрівської повітової училищної
ради, одним із організаторів початкових земських шкіл в Україні. Ми127

кола Олександрович надихнув Новицького
на педагогічну й наукову працю. Яків став
учителем Вознесенівської сільської народної школи, а на канікули барон Корф запросив його до свого маєтку.
На ниві народної освіти Новицький
проявив себе як новатор. Він вважав, що
сільським дітям мало знати молитви, вміти читати, писати й рахувати, що вони мають бути всебічно розвинені: розумітися на
історії, географії, природознавстві, вміти
малювати й креслити, а також мати практичні навички з городництва, садівництва,
бджільництва, тому при школах слід створювати садки й пасіки. Яків Павлович віддавав перевагу наочним урокам, тому часто
з учнями виходив на природу, збирав гербарії, колекції комах і мінералів, проводив
археологічні розкопки.
У цей період Яків Павлович активно вивчав педагогічну і наукову літературу, наполягав на необхідності
введення української мови викладання та українських підручників у
закладах освіти. У газетах Києва, Катеринослава стали з’являлися краєзнавчі розвідки Новицького.
Три роки Яків Новицький працював викладачем у Вознесенівці, кожного року одержуючи подяки й нагороди по 60, 100 карбованців сріблом.
Потім його підвищили: він став викладачем Іванівської, Ольгинської
шкіл. І всюди краєзнавець багато уваги й сил віддавав дослідницькій роботі, в якій, уже на той час, здобув чималий досвід і визнання серед науковців, за що 23 січня 1876 року був обраний дійсним членом Південно
– Західного відділу Російського географічного товариства.
Але радість перших успіхів була, на жаль, недовгою. У 70-ті роки
ХІХ ст. з боку царату з новою силою почалися утиски української національної культури, включаючи мову. Ті вчителі, котрі викладали українською мовою, знайомили учнів зі славним історичним минулим свого
народу, прищеплювали любов до рідної землі, рано чи пізно потрапляли
до списку неблагонадійних, серед яких опинився й Я.П. Новицький. У
1878 році Яків Павлович був звільнений з посади вчителя за “поширення у народі українофільських тенденцій”.
У 1879 році Я. Новицький повернувся до рідного Олександрівська
– міста свого навчання і становлення як учителя і науковця. Та чорна
смуга минула: обвинувачення Новицького були скасовані й він не тільки повернувся до учителювання, а й одержав значне підвищення: місце
секретаря повітової шкільної ради та завідувача складом книг. Цікаві
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думки знаходимо у звітах Якова Павловича, складених того часу: “…
народ с жадностью читает книжки, но, к сожалению, самые нелепые и
пустые … издания спекулянтов московского книжного рынка”.
З 1883 до 1917 р. Олександрівське повітове земство регулярно обирало Я.П. Новицького попечителем шкіл, і кожного року (двічі на рік)
він здійснював часті подорожі всією територією повіту й за його межами з метою інспекторської перевірки знань учнів. Це давало вченому
добре знання сіл, річок, балок, старих шляхів, могил, а в постійному
спілкуванні з багатьма селянами, особливо з літніми людьми, Яків Павлович здобував цікаву й цінну історико-фольклорно-етнографічну інформацію, таким чином об’єднуючи педагогічну і наукову діяльність.
У цей же період (1883) відбулося знайомство Новицького з Яворницьким, яке переросло в щире побратимство. Нам лишилося їхнє поетичне листування. Ось лунає з Петербургу голос Дмитра Івановича:
“Мій друже єдиний, мій голубе сивоусий, мій коханий козаченьку,
Якове Павловичу! Радуйся, мій друже коханий! Буду у тебе, обніму
тебе і наговорюся з тобою, надивлюся в твої ясні добрі очі, може, разом
і чкурнемо куди в степ”. 1884 року Новицький вітав друга з днем народження: “Благословляю Вас на все добре Байдою, Сагайдачним, Залізняком, Палієм і всіма славними і святими запорожцями і гайдамаками”.
Жив Я.П. Новицький, як розповідає його друг
і товариш Д.І. Яворницький, надзвичайно бідно. На хаті, де мешкав Новицький з жінкою, не
було навіть даху, часто доводилося голодувати.
Становище мало змінилось і під час екскурсій,
таких для краєзнавця необхідних: “Ходили ми з
Яковом Павловичем, – розповідає Дмитро Іванович Яворницький, – по селах обоє рябоє: у мене
в кишені п’ятак, а у нього три копійки... часто
голодували, бо купить їсти було ні на що... От серед таких умов проводити краєзнавчу працю – це
справжня жертва і Яків Павлович самовіддано
Яків Новицький,
приніс її”.
фото початку
ХХ століття
На межі XIX і XX ст. Новицький почав
активно займатись археологічними пошуками,
організовувати експедиції та очолювати їх. Він досліджував острів
Хортицю, Великий Луг, руїни всіх Запорозьких Січей. До своєї археологічної діяльності Яків Павлович (уже як попечитель шкіл у повіті)
залучав не тільки учнів середніх навчальних закладів, а й їх викладачів, що одразу відбилось на рівні викладання історії в школі. Найяскравішою сторінкою археологічної діяльності Я.П. Новицького було дослідження острова Хортиці. Ось що писав про археологічну діяльність Я.П. Новицького з дослідження о. Хортиця Д.І. Яворницький у праці “Запорожье в остатках старины и преданиях народа”: “Хортица – это его по129

стоянная летняя дача. Там он берет себе под наем небольшой клочок
земли под бахчу и, забившись в курень, проводит в нем целые дни и
ночи … Хортица известна ему также, как собственная пазуха”.
Подорожі старовинними козацькими селами, розповіді та перекази,
почуті Новицьким від синів та онуків колишніх запорожців, традиційний уклад українців попри широкомасштабну колонізацію степового
краю стали основою написання близько 40 ґрунтовних робіт з фольклору, етнографії, археології, статистики, ботаніки і педагогіки. Серед них – “Історія міста Олександрівська”, “З берегів Дніпра”, “Острів
Хортиця на Дніпрі”, “Малоруська і запорозька старина в пам’ятках усної народної творчості”, “Матеріали для історії запорозьких козаків”,
“Духовний світ в уявленні малоросійського народу” тощо. Крім Д.І.
Яворницького дослідник-краєзнавець листувався з багатьма славетними науковцями, супроводжував по запорізькій землі Іллю Рєпіна.
Йому подарував на згадку своє фото Марко Кропивницький.
У 1903 році Я.П. Новицький став одним з ініціаторів відкриття Катеринославської ученої архівної комісії, значення якої важко переоцінити у збереженні та обробці архівних документів і досліджень з історії Південної України.
У 1915 році Я.П. Новицький заснував та відкрив у Запоріжжі музей історичних цінностей, директором якого
був до 1925 року (нині — Запорізький
обласний краєзнавчий музей). По суті, весь музей складався з експонатів,
які належали директору. Під музей
надали приміщення Народного дому.
В останні роки життя (1919 – 1925)
він також працював завідувачем ствоПриміщення Народного дому, в якому
реного ним архіву (тепер Державний
був створений музей. Фото початку XX ст.
історичний архів Запорізької області). Не випадково Яків Павлович був один з найбільш шанованих людей Олександрівська, обраний членом-кореспондентом Імператорської
академії наук Росії (а з 1924 року – і України), нагороджений орденом
Святої Анни, двома орденами Святого Станіслава; за гербарій лікарських рослин одержав срібну медаль Московського університету.
У Якова Новицького була велика родина: чотири доньки та два
сини. Тож, для сім’ї він збудував великий будинок на вулиці Олександрівській, 55 (до декомунізації – вулиця Дзержинського), а на подвір’ї
у 1894 році посадив три дубки і влаштував пасіку. “Як зараз бачу його
серйозне, зосереджене обличчя, – згадувала онучка Лариса. – Схилившись над письмовим столом, він переглядає папери, дуже багато пише.
Було, повернеться з роботи, пообідає, загляне в сад, посидить з люлькою
біля бджіл, яких дуже любив, і знову за стіл до години-другої ночі. І
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так щодня… Добре пам’ятаю розкопки запорізьких курганів, ночі біля
вогнища на легендарному острові Хортиця і, звичайно ж, захоплюючі
розповіді Якова Павловича”. Під молодими дубками разом з Новицьким не раз сидів Дмитро Яворницький, який приїжджав до нього в гості з Катеринослава (Дніпра).

Місце розташування садиби з дубками Я. Новицького на сучасній карті м. Запоріжжя

Роки громадянської війни підірвали здоров’я Я.П. Новицького. Місто Олександрівськ знаходилося у полум’ї збройної боротьби прихильників різних політичних течій і рухів. За спогадами нащадків, як тільки нова влада приходила у місто, вона брала заложників, серед яких
постійно була і така шанована в Олександрівську людина, як Я.П. Новицький.
На схилі віку, старий і хворий, поховавши дружину, чотирьох доньок і сина, що померли від туберкульозу (зостався єдиний син Костянтин), вчений опинився у жахливому положенні. В листі від 28 січня
1924 р. до Д.І. Яворницького Яків Павлович із біллю писав: “Ти знаєш
мій будинок, в котрому я жив: пам’ятаєш обгороджений двір і садок з
пасікою. Тепер не те: з сім’єю в п’ять душ (невістка і онуки) мешкаємо
в трьох невеличких кімнатах з чорного ходу; в дворі, в садку забору
нема і сліду – пограбовано; плодюче дерево – інше зрубано, друге знівечено, пасіка пограбована. Мало цього – в помешканні столи, стільці,
ліжко, вся одежа, посуд, годинник і напослідок фотографічні апарати
реквізовано”.
На початку травня 1925 року Новицький захворів на бронхіт. У пограбованому будинку, у злиднях і голоді, ніби не помічаючи хвороби,
він продовжував працювати. “19 травня, повернувшись з праці коло
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першої години дня, почув себе слабим, але швидко перемігся й сів писати у щоденник, — згадував товариш ученого В. Білий. — Він устиг
написати кілька слів усього, закашлявся і помер моментально від паралічу серця”. Поховали його біля Пилипівської церкви Дворянського
цвинтаря.
Здавалося б, у Запоріжжі, як зіницю ока,
мають берегти пам’ять
про одного з найвидатніших громадян! Але
все сталося не так. У
п’ятирічку безбожжя
Пилипівську церкву
зруйнували, могилу затоптали й загубили. Будиночок історика був міцним, але і його знесли у 70-х роках ХХ ст. – зараз там скляна коробка магазину будівельних матеріалів. За радянських часів жодного разу не видавалися твори
Я.П. Новицького, поклали дуби свої голови, тільки один із них вистояв.
Незалежна Україна спробувала відновити справедливість щодо свого талановитого сина. В Запоріжжі з’явилася вулиця Новицького. У
1993 році на краєзнавчому музеї з’явилася меморіальна дошка. Та через певний час її вкрали. Досі лишаються самі дірки в стіні.
У 1998 році науковці і краєзнавці Запорожжя створили громадське
об’єднання “Наукове товариство ім. Я. Новицького”, одним з перших
завдань якого стала публікація творчої спадщини вченого. Після кроДуб Якова
Новицького
(посаджений у 1894 р.
відомим українським
істориком-краєзнавцем, дослідником
запорозької давнини
Яковом Новицьким
на своєму подвір’ї).
Фото 2020 р.
Обхват стовбура –
3,13 м
Висота – 20 м
Вік – 126 років
Місце зростання –
Вознесенівський
район м. Запоріжжя,
подвір’я ресторану
Олександрівський
повіт, пр. Соборний, 78.
Дерево необхідно
заповідати й встановити охоронний знак
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піткої праці у 2007 році товариством було видане повне зібрання творів
Якова Павловича у 5-ти томах.
А як же дуб, щоб був власноруч посаджений Я.П. Новицьким і дивом вцілів?
Сьогодні – це столітній красень! Обхват стовбура дуба Новицького
3,13 м, висота 20 м, вік – приблизно 126 років.
Але підійти до дуба непросто: він росте за високою кам’яною огорожею ресторану “Олександрівський повіт”. Охоронного статусу дуб
не має, як не має й інформаційних щитів або інших вказівок про свою
природну й історико-культурну цінність!
Працівники ресторану запевняють, що вони та відвідувачі Дуб Новицького не ображають, дбайливо ставляться. Біля дуба народ п’є та
гуляє, тож, певно, історичному дереву тут завжди “весело”.

Дуб Фелікса Мовчановського

Н

айбільшим деревом лівого берега
Дніпра в межах м. Запоріжжя є
дуб, що росте на правому березі р. Суха
Московка у селищі Зелений Яр Шевченківського району біля будинку № 5
по вулиці Дизельна. На нього звернули увагу вихованці гуртка “Спортивний туризм” КЗ “Центр туризму” ЗОР
під керівництвом майстра спорту України з туризму Сергія Некрасова.
Достеменно невідомо коли і ким був
посаджений дуб. Але відомо, що у
цьому місці до руйнування Січі були
козацькі зимівники. У середині ХІХ
століття на їх місці виникли хутори
Чарівний і Собачий, а також були розташовані орні землі с. Вознесенка.
У 1901 р. Олександрівська Дума
частину цих земель площею 10 га, що
Дуб Фелікса Мовчановського. Фото 2020 р.
Окружність стовбура 370 см,
висота 22 м, вік 110 років
Зростає за адресою: селище Зелений Яр,
вул. Дизельна, 5.
Дерево необхідно заповідати й встановити
охоронний знак
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Червоним колом позначене місце розташування
Дуба Мовчановського на сучасній карті
м. Запоріжжя

Фелікс
Мовчановський
(1852-1921 рр.),
фундатор
Олександрівської
школи-хутора
для глухонімих.
Фото початку ХХ ст.

знаходилися в урочищі Зелений Яр на відстані 1,6 км
від міста, виділила для створення спеціальної школи-хутора для глухонімих дітей. Фундатором закладу і першим його директором став Фелікс Францевич
Мовчановський – голова Олександрівської міської
управи з 1902 до 1911 роки, людина, якій були притаманні добродійність і милосердя, яка не лише всю
свою силу і енергію віддавала роботі, а й багато власних заощаджень вклала у цю справу.
У 1903 році розпочалося будівництво школи, і за
досить короткий час вдалося створити зразковий заклад, рівного якому не було не лише в Росії, а й за її
межами. На території училища-хутора було побудовано ціле маленьке містечко, яке мало все необхідне для

Карта Олександрівська –
початок ХХ століття.
Червоним прямокутником позначене
місце розташування
хутора глухонімих,
червоним колом –
місце зростання
Дуба Мовчановського
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Сергій Некрасов, майстер спорту з
туризму, кер. гуртка “Спортивний туризм”
КЗ “Центр туризму” ЗОР

нормального самостійного існування, і в
якому було створено умови для навчання та виховання дітей, для підготовки їх
до дорослого життя.
На території хутора розташовувалися
лікарня, школа, дитячий садок, гуртожитки для вихованців і вчителів, церква, пекарня, пральня, лазня, водонапірна башта, шкільний музей тощо.
Головна будівля школи для глухонімих
В усіх приміщеннях хутору було водяВзято з https://invak.info
не опалення та електричне освітлення,
телефонний зв’язок. Всі будівлі хутора
Урок наочного навчання у школі
були оснащені водогінною системою з
глухонімих.
Листівка 1907-1910 рр.,
умивальними кімнатами. Брудна вода і
віддрукована у типографії
всі нечистоти із умивальних, ватеркло- Олександрівського хутора глухонімих
Фотоархів В.В. Скурчинського
зетів, пральні, лазні та інших приміщень
через каналізаційну систему
відводилися в спеціальну будівлю – біологічну станцію, у
якій вода проходила крізь декілька фільтруючих систем,
очищувалася і використовувалася для поливання городу
за допомогою системи канав.
Курс навчання в Олександрівському училищі тривав
9 років, із яких три останніх
роки, окрім загальноосвітніх
предметів, більше уваги приділялося ремісничому навчанню вихованців, яке могло
б прогодувати їх після закінчення училища.
Для хлопчиків при училищі був обладнаний клас ручної праці, спеціальні майстерЗагальний вигляд хутора з машинобудівним заводом
ні (столярна, токарна, взуттєЛистівка 1907-1910 рр. з фотоархіву Романа Акбаша
ва та переплітань). Для дівча(ресурс “Ретро Запорожье”)
ток – класи рукоділля: викрійки, вишивання, лагодження білизни і платтячок, в’язання на спицях і крючком, шиття.
Задум Ф.Ф. Мовчановського полягав у тому, щоб перевести заклад на
самозабезпечення усім необхідним. Цей задум був втілений у життя.
Щоб дати можливість всім, хто закінчив Олександрівське училище,
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влаштуванню на роботу, Ф.Ф. Мовчановський створив машинобудівний
завод землеобробних машин і агрегатів, розрахований на 500 робочих місць.
Одночасно із заводом були обладнані
друкарня, переплітна і линювальна
майстерні, які були обладнані кращим устаткуванням за останнім словом техніки. Завод виготовляв рядні
сіялки, жатки, кінні та кукурудзяні
молотарки, на які був постійний попит. Наприклад, до весни 1910 року
заводом було виготовлено 1000 жаток, 250 сівалок, 30 молотарок і 100
Група ЮНЕКО біля головної будівлі
кукурудзянок. З містом хутір був
школи глухонімих, на фасаді якої у
1992 р. встановлено меморіальну
пов’язаний залізничною колією і мав
дошку. Фото 2020 р.
власну платформу.
Сьогодні у головній будівлі училища
Оскільки 80% учнів школи були дітьколишнього хутору глухонімих розташовано Запорізький науково-інженерми селян, за час навчання вони мали
ний центр з плазмових технологій
здобути сільськогосподарські знання, а
науково-технічного комплексу
“Інститут електрозварювання
також опанувати основи господарюім. Є.О. Патона”
вання. Для цього на хуторі організували зразкове господарство, яке велося на 70 гектарах і складалося з поля
та городу, фруктового і ягідного саду.
Хутір мав став із греблею, парники, теплиці, стайні для коней, хлів для корів
і свиней, пташник, пасіку тощо. На базі
господарства була влаштована дослідна
сільськогосподарська метеорологічна
станція, а також проводили досліди з
вирощування шовкопряда і троянд для
виробництва трояндової олії.
Обмундирування, взуття і необхідний інвентар для роботи на хуторі виготовлявся власними силами.
Будівля школи для невстигаючих учнів
Вже через шість років після відкритхутору глухонімих, розташована
тя училище нараховувало до 200 учнеподалік від вікового дуба.
Сьогодні – це житловий будинок.
нів і майна, яке оцінювалося у майФото 2020 р.
же 2 млн. руб. Добра слава про заклад
поширювалася не лише в Катеринославській губернії, але й далеко за її
межами. Вона дійшла і до царської сім’ї. 9 лютого 1911 р. Ф.Ф. Мовчановський мав аудієнцію у імператорської сім’ї. Покровителі були задоволені діяльністю створеного ним закладу та дали йому високу оцінку.
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Група екологів-краєзнавців ЮНЕКО КЗ “Центр туризму” ЗОР біля Дуба Мовчановського
у селищі Зелений Яр. Фото 2020 р.

За свою діяльність надвірний радник Фелікс Францевич Мовчановський був нагороджений золотим нагрудним знаком І ст.
Опікунства про глухонімих Государині Імператриці Марії Федорівни.
Зрештою Олександрівську школу-хутір
почали визнавати не лише кращим у Російській імперії навчальним закладом для осіб
з вадами слуху, а й одним з кращих у світі. Висока оцінка діяльності закладу, який
існував виключно завдяки доброчинній діяльності громадськості, ентузіазму, співчуттю та професіоналізму працівників, який процвітав і не витратив
жодної копійки державного бюджету, викликав заздрість і протидію
чиновників, бажання поживитися за чужий рахунок. У 1911 р. Ф. Мовчановському було висунуто звинувачення у розкраданні коштів, звільнено з посади міського голови і заарештовано. На час слідства хутір було
закрито. Повністю припинилася його господарча діяльність, закрився
завод. Залишилися лише діти, які тепер просто перебували тут на державному забезпеченні. Слідство тривало 2 роки, в підсумку Ф. Мовчановський був виправданий, але за цей час хутір був розгромлений, а все
його господарство розкрадене, розпродане або знищене. Замість нього
залишилося ще одне шаблонне, убоге училище для глухонімих.
У листі І.П. Соколянського, педагога школи-хутора глухонімих, написаного ним через 35 років після цих трагічних подій і адресованого не137

відомій особі сказано: “Я без волнения не могу слышать об этой школе,
о том, что было и ...во что всё это превратилось. Я начинал работу в этой
школе в период её расцвета, когда она была жемчужиной и не только
России, а в международном масштабе... При этой школе был впервые построен дом из железобетона (он за парком в углу); при этой школе впервые
на юге (как тогда говорили) была построена станция биологической очистки воды; при школе в её цветниках были солнечные часы из цветов,
при школе были мавританские газоны; при школе было то, что трудно
перечесть. Всё это поражало иностранцев, в том числе и американцев.
Всё это было создано прогрессивной общественностью. И всё это было
разрушено в течение двух–трёх лет царскими сатрапами и изуверами в
генеральских мундирах. Всё это было сделано для глухонемых. Лучшая
часть передовой тогдашней русской, украинской, еврейской общественности создала всё это вопреки полицейщине и произволу”.
У 1936 році землі господарства хутора глухонімих були передані під забудову селища Зелений Яр, а на місці фруктових садів і трояндової плантації створено Запорізьку обласну станцію юних натуралістів (1959 р.).
Живим свідком тих подій – виникнення, розквіту та знищення відомого на весь світ Олександрівського (або Маріїнського – друга назва)
училища-хутора глухонімих, життя і діяльності видатного гуманіста,
реформатора-просвітника, громадянина і патріота м. Олександрівська
(Запоріжжя) Фелікса Францевича Мовчановського залишився столітній
дуб. За нашими підрахунками, його вік складає 110 років, тобто він був
посаджений приблизно у 1910 році.
Але як дуб, що росте посеред вулиці, вижив і не був зрубаний мешканцями селища?
Причиною цьому стала доброчинність і благодійність родини Лисенко,
які побудували будинок неподалік від дерева, а дуб взяли під свою опіку.
Як розповів нам Михайло Лисенко, нинішній господар будинку № 5 по
вул. Дизельна, за дубом наглядав спочатку його дід, потім батько, а зараз,
за родинною традицією, цю місію громадського доглядача виконує він:
лікує у дерева рани, спилює сухі гілки, білить, охороняє від вандалів.
Історія Ф.Ф. Мовчановського і родини Лисенко, що вже три покоління наглядають за дубом, вкотре підтверджує – у витоків доброї справи
стоять здебільшого неординарні особистості, які здатні розбудити у серцях громадськості найшляхетніші почуття, а результати їх діяльності
можуть значно перевищити те, що робиться згідно з казенними постановами, наказами та регламентаціями.
На даний час триває робота з повернення із забуття славного імені Фелікса Францевича Мовчановського:
У 2015 році одна з вулиць міста, де раніше знаходився хутір, перейменована на вулицю Мовчановського.
У 2016 році на будівлі Комунального закладу “Запорізька спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат “Джерело” була відкрита меморіальна
дошка Ф.Ф. Мовчановському.
Готується до видання документальна книга “Олександрівське учили138

ще-хутір для глухонімих” – ґрунтовне дослідження діяльності цієї благодійної установи.
Туристи-краєзнавці комунального закладу “Запорізький обласний
центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді”
Запорізької обласної ради пропонують віковому дубу, що ріс на території Маріїнської школи-хутора глухонімих і зберігся до наших днів, дати
ім’я “Дуб Мовчановського”. А до 110 ювілею закладу (2023 рік) присвоїти йому заповідний статус “Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення” і встановити охоронний знак.

Дуб – Літератор

Щ

е два столітніх дуба-велетня Сергій Некрасов з вихованцями гуртка
“Спортивний туризм” КЗ “Центр туризму” ЗОР знайшли на крутих
берегах річок Суха і Мокра Московка, що протікають через Шевченківський і Заводський житлові мікрорайони м. Запоріжжя: Дуб-Літератор
і Дуб-Ресторатор.
До середини XVIII століття лівий берег Дніпра, через який протікають річки Суха і Мокра Московки, належав татарам. Запорізький краєзнавець Адріан Кащенко у своїй книзі “Великий Луг Запорозький” (1919)
про ці місця пише таке: “Устя обох
тих річок за часів Запорожжя були
затінені гарним дубовим лісом, і тут
же, користуючись із того, що на Хортиці завжди містилася запорозька
залога, дехто з козаків, незважаючи
на те, що обидві Московки належали
татарам, сиділи на їхніх гирлах зимівниками”. Один із зимівників належав козаку Андрію Капустяну, від
прізвища якого пішла назва місцевої балки – балка Капустяна, й одного з витоків р. Суха Московка – річка Капустянка.

Дуб – Літератор. Фото С. Некрасова, 2020 р.
Окружність стовбура – 325 см,
висота – 18 м, вік – 100-110 років
Зростає за адресою: селище “Запоріжжя
Ліве”, вул. Літературна, 71.
Дерево необхідно заповідати й встановити
охоронний знак
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Сучасна карта м. Запоріжжя.
Червоним колом на обох
картах позначене місце
зростання Дуба Літератора

Розміщення
м. Олександрівська
і навколишніх сіл на
картосхемі 1920 р.

Далі Адріан Кащенко пише: “… у 1770 році за нової війни Росії з Туреччиною царський уряд між обома Московками звів велику фортецю
Олександрівську (сучасне місто Запоріжжя), яка мала бути головним
бастіоном нової Української лінії. За того будівництва було знищено багато кремезних дубів, як на Московках, так і у Великому Лузі. З приводу вирубання лісу Кіш Війська Запорозького посилав скарги російським
генералам і навіть цариці Катерині II, та тільки ті слова лишалися без
відповіді; ліс і далі рубали й не тільки на будову, а й на дрова”.
Після руйнування Запорізької Січі (1775) і до початку ХХ століття
ця територія була безліса і незаселена. За часів індустріалізації (1927-

Дуб – Літератор
навесні
Фото С. Некрасова,
2020 р.
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1932) тут з’явилися металургійні гіганти “Запоріжсталь” і “Дніпроспецсталь”, а незабаром робітниче селище “Запоріжжя-Ліве”. У руслі
річки Капустянка (правий виток р. Суха Московка) створили шламонакопичувач: саме тут стоки з заводів потрапляють у річку, від чого вона
набуває коричнево-червоного кольору, отримує назву Червона річка і
далі несе свої води через селище Зелений Яр у р. Дніпро.
Назву дуба – Літератор – юні дослідники дали за назвою вулиці, на
якій він росте – Літературна. За нашими вимірюваннями і підрахунками вік дуба складає приблизно 100-110 років – тобто виріс він на цьому
місці, або був посаджений, десь у 1920-тих роках, за часів індустріалізації й створення робітничого поселення “Запоріжжя-Ліве”.
Дуб не має громадського доглядача. Тож його необхідно заповідати і
встановити охоронний знак.

Дуб – Ресторатор
а правому крутому березі інН
шої річки Московки – Мокрої
Московки, у парковій зоні селища
Чкалова Шевченківського району,
за адресою вул. Мокрянська, 101
А, неподалік траси Е-105 “Москва
– Сімферополь” стоїть ресторан-готель з назвою “Під дубом”.
Дуб – Ресторатор. Фото С. Некрасова, 2020 р.
Окружність стовбура 315 см, висота 12 м, вік 100-110 років. Зростає за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Мокрянська, 101 А. Дерево необхідно заповідати й встановити охоронний знак
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Назва готелю безпосередньо пов’язана з віковим дубом, який є центром ландшафтного дизайну готельного комплексу і гордістю його хазяїв: обхват стовбура дуба 315 см,
висота – 12 м, вік – 90-110 років.
У місці, де росте дуб, підземні
води підходять до самої поверхні.
Про це здавна знали подорожні, тут
зупинялися козаки, які їхали на
Січ. Жителі Мокрянки (назва говорить сама за себе), згодом – селище
Чкалова, до цього часу пам’ятають
легенду про вершника, який хотів
напоїти коня у витоках Московки.
Заїхав верхи прямо в джерело і ...
провалився, як був, разом з конем.
Такі глибокі там були джерела.
Тож не випадково готель розмістився саме у цьому місці.
Власники готелю оберігають дуба і доглядають за ним. Навколо
стовбура викладена акуратна кам’яна кладка, а на стовбурі вісить чеканка з написом “Під цим дубом,
Сергій Некрасов біля Дуба – Ресторатора.
можливо,
у 1674 році козаки писаФото 2020 р.
ли лист турецькому султану”. Коли
власники готелю її робили, вони були впевнені, що вік цього дуба 400 років. Ми їх трохи розчарували, визначивши дійсний вік красеня у 100-110
років. Сподіваємося, що це не змінить їх відношення до вікового дерева.
Дуб у доброму стані. Але, на нашу думку, його необхідно також заповідати і надати статус “Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення”: власник приватного готелю може змінитися, як може змінитися й
ставлення до природного об’єкту.

Тарасова Груша
2020 році виповнилося 177 років відтоді, як 29-річний Тарас ШевУ
ченко, подорожуючи Україною, відвідав Олександрівськ, побував на
Хортиці, їздив у с. Покровське, де була остання Запорозька Січ. З існуючих біографій Кобзаря відомо, що ця подорож відбулася у липні – серпні
1843 року, коли здійснилася мрія Т. Шевченка про поїздку Україною,
місцями козацької історії, якою він глибоко цікавився і сприймав як
“славу України”.
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У вірші “Не хочу я женитися” поет устами козака говорить про свою давню мрію…
“Піду я одружуся
З моїм вірним другом
З славним військом запорозьким
Та з Великим Лугом.
На Хортиці у матері
Буду добре жити…”
Можливо, у цьому також “завинив” Микола Гоголь, який на сторінках свого геніального твору
“Тарас Бульба” яскраво описав життя козаків, а
Січ, куди привів Тарас Бульба своїх синів, розміТарас Шевченко.
Автопортрет.
стив на славетному о. Хортиця, яку Тарас Шевчен1840-1841 рр.
ко ототожнював з Запорозькою Січчю. (До речі,
саме Шевченко у 1842 році, перед
поїздкою на Хортицю, зробив першу
ілюстрацію до повісті Гоголя “Тарас
Бульба” – сепію “Зустріч Тараса
Бульби з синами”).
Тож подорож на Запорожжя була
вимріяна, вистраждана, викликана
бажанням на власні очі побачити
місця, де гула козацька слава.
Свідком цієї подорожі Шевченка
до Запоріжжя є вікова груша, яка
у жителів м. Запоріжжя отримала
ім’я “Тарасова груша”.
Мандруючи вниз по Дніпру, 29-річний поет не вдавався до послуг пошЗустріч Тараса Бульби з синами.
тових станцій та постоялих дворів.
Ілюстрація Т. Г. Шевченка до повісті
М. В. Гоголя “Тарас Бульба”. Сепія. 1842
Подорожував на плотах, “дубах”,
пішки, ночував у бідних селянських
халупах. Тому й не залишилося якихось “документів” про перебування
Шевченка саме на Запоріжжі. Але є народна пам’ять.
Професор Запорізького Національного університету В. Чабаненко у
збірці “Січова скарбниця” наводить фольклорний матеріал про перебування Шевченка у нашому краї. Є там і легенда з промовистою назвою
“Ось де слава наша почалася…” про те, як Шевченко йшов Дніпром через
дніпрові пороги: …Плив ото Шевченко Дніпром на плоту. От уже біля
страшного-престрашного порога – Ненаситцем звався. Знімають лоцмани заяложені сорочки, одягають чисті: коли доведеться йти на той
світ, то щоб чистими представитись… Поглянув тоді Тарас на Дніпро.
А він ревів, скакаючи через купи каміння, що стали йому на дорозі, ревів і розкидав білу-пребілу піну довкола…! Хитнуло пліт, мов трісочку
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маленьку, жбурнуло донизу, не
зчулись, як пороги опинились
позаду. Пропливши ще трохи,
аж поки сонце на півдуба піднялося, побачили Хортицю – так
острів зветься. Тільки порівнялися з островом – метнувся Тарас
на човна та й поплив з двома із
нашого гурта. Розказували вже
ті, що як зійшов він тоді на берег
– упав на коліна і плакав від радості, цілуючи землю: От де слава наша почалася! – а згодом похмурнів, устав на ноги й мовчки
пішов ходити по острову, ні про
що не питав, тільки ходив і суворо та пильно дивився на каміння,
наче шукав слідів першої Січі…”.
Переправившись біля Кічкаса
через Дніпро на лівий його берег,
Т. Шевченко підійшов до вітряків на околиці села Вознесенки –
козацького села біля повітового
Олександрівська (зараз це перехрестя сучасних вулиць ПеремоТарасова груша, фото 2019
ги і Лермонтова біля сучасного
Обхват стовбура 400 см , висота 14 м ,
палацу спорту “Юність”). У ті
вік більше 200 років
часи біля млинів збирався люд:
хто намолоти хліба, хто почути
новини, хто просто поспілкуватись. Тут мандрівного “ученого
чоловіка” запримітив Прокоп
Булат, мешканець с. Вознесенка
з давнього козацького роду, і запросив на проживання до своєї
садиби (спомини про таку вікопомну подію передавалися в родині
Булатів із поколінь в покоління і
Поріг Ненаситець,
таким
чином дійшли до нас).
фото ХІХ ст. з www.facebook.com
Існуючі в той час приписи вимагали подорожнім зареєструватися у сільській управі. Але Шевченко
утаємничував свою особу і гостини й не зробив цього. Лише Романові
Прокоповичу, сину господаря, зізнався, хто є насправді. За родинними
переказами, Шевченко був молодий, привабливий і приязний чоловік,
розумний і грамотний, котрий часто малював і щось писав.
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Майже два тижні Шевченко гостював у
родині Булатів. А оскільки літо було спекотне, то гість полюбляв ночувати під старою грушою у дворі. І два тижні Роман,
син Прокопа, лише на два роки молодший
від свого нового приятеля, возив Тараса на
каюці навколо Хортиці.
с. Вознесенівка, фото ХІХ ст.
Також у збірці Чабаненка “Січова скарбз https://www.wikiwand.com/uk/
Історія_Запоріжжя
ниця” є легенда під назвою “Шевченко на
Хортиці”: “… Ось тут стояла хата
мого прадіда Булата. А ось тут
росла велика груша. Гість Тарас попросив постелити йому під
цією грушою. Унизу котив свої
води Славута, а далі маячила
Хортиця. Шевченко все дивився
на острів, розпитував вознесенців
про козацтво і сам багато розпоТарасова Груша на пустирі.
відав, гнівно говорив про царицю
Фото
Петра Олійника, 2018 р.
Катерину, яка зруйнувала козацьке гніздо.
А наступного дня гість поплив на острів. За
весла сів молодий хлопець. Із хвилюванням наближався Тарас до Хортиці. Сльози
блищали на його очах. Він зійшов на берег
славної козацької вольниці… Десь унизу залишився човен. Шевченко попрохав
хлопця пливти край берега, а сам пішов
угору, оглядаючи довкола священну хортицьку землю”.
Що ж побачив Тарас на Хортиці? Бачив
він хортицькі кургани, які у своїх творах
називав “козацькими могилами”. Тоді ще
на острові височіло 129 курганів, як засвідчує дослідник Я. Новицький, зберіглася система фортифікаційних укріплень,
валів, редутів, які було споруджено з властивим козацтву умінням використовувати форми рельєфу, особливості природного матеріалу. Безумовно, хортицькі рибалки й лоцмани – потомки чубатого лицарства,
водили поета до порослих тереном укріплень, які в народній пам’яті про
козацтво були пов’язані з гетьманом Д. Вишневецьким, Я. Шахом, П.
Сагайдачним, Б. Хмельницьким, П. Дорошенком, І. Сірком.
1843 рік. 68 років минуло відтоді, як лишили її козаки. Першим володарем Хортиці став Григорій Потьомкін, фаворит цариці, який, отримавши її у подарунок, розвів тут фруктові сади, планував побудувати
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палаци з фонтанами, але відмовився від
своїх планів і, віддавши острів у казну,
звідси поспішно виїхав. У 1789 році тут
з’явилися меноніти і заснували колонію. Прожили анабаптисти на острові
130 років, аж до початку ХХ ст., отже
Тарас Григорович саме їх і застав на козацькому острові. Садиби німецьких
колоністів буйно зеленіли, там лунала
чужа мова. За переказами, Шевченко
обходив острів увесь. Блукав стежками,
піднімався на високі могили, ходив між
похиленими хрестами козацького кладовища, зарослого бур’янами, ковтав
гіркі сльози, стискав кулаки від розпачу
і гніву на царицю, яка віддала святиню
чужинцям.
Народна пам’ять стверджує, що під
Олена Шелегеда, керівник гуртка
“Екологічне краєзнавство” КЗ “Центр
час відвідин Т.Г. Шевченком Хортиці,
туризму” ЗОР біля Тарасової груші
він особливо довго блукав саме північно-східною його частиною. “Стежиною Тараса” до цього часу називають запоріжці той відтинок дороги (нині там облаштовано туристичний
маршрут Національного заповідника “Хортиця” під такою ж назвою).
…Від Булатів Шевченко поїхав до Олександрівська на ярмарок. Як
свідчить Дмитро Булат, перебуваючи в Олександрівську, Тарас зупинився у родині Яценків, котра мешкала на вулиці Базарній, яку тепер
знаємо як вулицю Анголенко. Родині Яценків Т.Г. Шевченко залишив
Кобзаря 1840 року видання, який зараз зберігається в Запорізькому обласному краєзнавчому музеї.
З Олександрівська Тарас Григорович подався на місця козацьких
вольностей – у напрямку Нікополя, Капулівки, Покровського.
У 1844 році, через рік після гостин на Запорожжі, Т.Г. Шевченко в
листі до наказного отамана чорноморських козаків Я. Кухаренка так
сформулював свої враження: “Був я уторік на Україні. І на Хортиці, і
скрізь був і все плакав…сплюндрували нашу Україну катової віри німота з москалями, щоб вони переказилися”.
Опосередковані згадки про зустріч з Хортицею є у відомому творі
Т. Г. Шевченка “І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в
Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє” (1845), у якому поет з обуренням написав:
“І на Січі мудрий німець
Картопельку садить,
А ви її купуєте,
Їсте на здоров`я
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Та хвалите Запорожжя.
А чиєю кров`ю
Ота земля напоєна,
Що картоплю родить,
Вам байдуже.
Аби добра була для городу.”
На жаль, у самого Шевченка не знаходимо жодного рядка про перебування у Запоріжжі, на острові. Не зберіглось і жодного малюнка,
зробленого ним на Хортиці. Чому? Зустріч із запорізькою дійсністю, побачене і почуте глибоко вразило Великого Кобзаря, вибило митця з робочого ритму, адже він мріяв про мальовничу Україну, а тут побачив…
колонізований край.
З розбудовою соцміста від козацького поселення Вознесенівка нічого
не залишилося. На місці, де стояла хата Булата, який запросив Тараса
до себе і дав притулок на схилах Дніпра, залишився пустир. Пам’ять про
перебування Т.Г. Шевченка на Вознесенівці зберігає тільки стара груша, під якою він ночував у альтанці.
Знайшов цю грушу запорізький краєзнавець Юрій Вілінов. Коли Вознесенку почали зносити, він намагався з’ясувати, де була хата Прокопа
Булата. Звіряв місцевість зі стародавніми мапами, шукав хоч якісь залишки фундаменту, але марно. “Допомогла коза, прив’язана до старої
груші”, – зізнається краєзнавець. Літня хазяйка цієї кози виявилася
тутешньою, все своє життя прожила у Вознесенівці. Вона підтвердила,
що ця груша стояла саме на подвір’ї Булатів, показала, де була його хата
у Перекопському провулку. Юрій Вілінов визначив вік груші, виявилося – приблизно 170 років. (У 2018 році науковці ЗНУ після тривалих
досліджень зробили висновок, що вціліла вікова груша росла поряд з подвір’ям родини Булатів, у садибі мешканця Вознесенівки Штепи, і хоча
є свідком тих часів, стосунку до Тараса Шевченка не має).
У 1982 році Груша Шевченка отримала заповідний статус “Стара груша дичка – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення” (Рішення
Запорізького облвиконкому від 22.09.1982 № 431).
Для збереження унікальної пам’ятки природи була встановлена спочатку
дерев’яна, а потім металева огорожа, але в 2018
році вандали її зрізали й
вкрали.
Місце розташування
Тарасової груші на
сучасній мапі м. Запоріжжя
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Відшукати дерево можна, спустившись з
площі Фестивальної до Набережної магістралі. Там, на огородженій під забудову території,
посеред пустиря живе одне-єдине дерево. Це
і є легендарна груша, забута і прихована парканом від очей городян. Ніякої таблички. Як
більмо в оці для тих, хто націлився забудувати
цю територію (з 2019 року територія, де росте
“Тарасова груша”, перебуває в оренді у приватного підприємства “Стерк”, яке планує побудувати там торгівельно-розважальний комплекс).
Тарасова Груша з парканом і
Зараз груші більше 200 років. Обхват її
без паркану. З facebook.com
стовбура – 400 см, висота – 14 м.
На День народження поета сюди з`їжджаються представники з різних районів області,
вчителі проводять біля неї відкриті уроки. Народні майстрині, вишивальниці приносять свої
твори, присвячені поету, його творчості. Охороняють Тарасову Грушу містяни, небайдужі до
природи та історії рідного краю: замість вкраденої огорожі створили навколо стовбура дерева кам’яне коло-оберіг, завезли землі, висадили квіти, вимагають від органів влади зберегти
пам’ятку природи та створити навколо неї охоронну зону.
У 2013 році комунальний заклад “Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді” ЗОР та Національний заповідник “Хортиця” провели серед учнівської молоді Запорізького краю творчий конкурс “Моя Хортиця”, присвячений 20-тій
річниці надання Державному історико-культурному заповіднику “Хортиця” статусу Національного заповідника.
Запорізький фестиваль “Тарасове Запоріжжя” біля Тарасової Груші.
З https://www.radiosvoboda.org/a/25052051.html
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Роботи, які вразили організаторів конкурсу почуттям пошани і любові до своєї землі, до культури і мови України, увійшли до збірки “Моя
Хортиця”. Серед них – вірші, присвячені перебуванню Шевченка на запорізькій землі.
Сур Ярослав, 16 років,
Кінськороздорівський НВК
Пологівського району,
кер. Черкун О.І.

Шевченко на Запоріжжі
Ось діставсь я Дніпра і Хортиці.
Ще козацька тут слава жива,
Ще співають тут сизі горлиці,
Що аж дух мені забива.
Тут вирує Дніпро порогами–
Ненаситцю все воду дає.
Мандрував я шляхами – дорогами,
Щоб життя оновити своє.
Оновити козацькою славою,
Характерників духом святим.
Щоб під грушою кучерявою
Думу довгую думати зміг.
Тут у затінку під гіллястою
Я оплакував слави місця,
Щоб не звали її нещасною,
Щоб молились во ім’я Отця!
У лютому 2020 р. у Запоріжжі бушував ураган. Сильний вітер валив
дерева і рекламні конструкції, обривав дроти. Буря також пошкодила Тарасову грушу – одна з великих гілок біля основи дерева надломилася. Громадські доглядачі пам’ятки природи швидко підлікували заповідну грушу: гілку спиляли, а рану замазали спеціальним лікувальним розчином.

Нові легенди про Тарасову грушу

П

етро Олійник на сайті Ретро розповів про ще одну народну легенду,
яка народилася у Запоріжжі біля Тарасової груші.
Декілька років тому поряд зі старою грушою проросли два деревця.
Просвітяни, що тут постійно бувають і упорядковують територію, одну
з грушок назвали Оксаною Коваленко – на честь першого дитячого ко149

Благоустрій території навколо
Тарасової груші мешканцями
м. Запоріжжя.
Фото Святослава Щербини, 2020

хання Тараса. А другу – Ликерою Полусмак, з
якою Шевченко мав намір одружитися, але дівчина йому відмовила.
Грушка Оксана – всохла. Певно, іншого й не
Зламана гілка і дерево
після лікування.
скажеш: “Кохайтеся чорноброві, та не з москаЗ https://sky.zp.ua
лями…”
А ось, грушка Ликера – росте та квітне, щоправда, ще не плодоносить. Просвітяни на неї
щороку чорну шальку чіпляють, бо вона, мабуть, спокутує свій гріх.
Вони зустрілися 1860 року в Петербурзі, далеко від рідної землі: українська дівчина-кріпачка й український поет. Вона служила в панів, знайомих Шевченка, де її цінували за майстерність добре вишивати. Він навідувався до
них у гості. Коли поет освідчився, дівчині було
19 років, йому – 44.
Ликера Полусмак.
Це було третє, після заслання, вільне поетове
Рисунок Т. Г. Шевченка, 1860 р.
літо. Як згодом з’ясувалося, третє і – останнє.
Либонь, душа чула, що дні пораховано. І дозволила собі востаннє закохатися.
Їхнє кохання тривало, може, сто днів. Попри застереження друзів про легковажність
дівчини, Шевченко визволив Ликеру з кріпацтва, винайняв їй квартиру, купив модний
одяг, присилав “панські” подарунки… і застукав кралю у ліжку з вчителем, якого найняв
вчити її грамоті.
Шевченко перебував у цілковитому розпачі, одрікся від нареченої. А ще через сто днів
поета не стало...
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Після смерті Шевченка Ликера
Полусмак вийшла заміж за перукаря. У 1904 році вона приїхала
до Канева і щодня приходила на
могилу Шевченка вся у чорному.
Жила неподалік від Чорної гори
та вишивала чорними нитками
рушники, розстилала їх на могилі Шевченка та голосила. Так і
померла, там і похована.
Можливо, у Запоріжжі грушка Ликери переживе стару Грушу Шевченка. Але повіку їй носити чорне.

Грушка Ликера біля Тарасової груші.
Фото П. Олійника

Кадастр і розміщення визначних дерев лівого берега Дніпра в межах м. Запоріжжя

4

3

6

2

5

1

№

Місце знаходження

1 Група вікових дубів

Висота
Обхват
Вік
Адреса
(м)
стовбура (см) (років)
130-190 Парк відпочинку “Дубовий
230-330
15-25
Гай”

2 Дуб Якова Новицького

20

313

3 Дуб Фелікса Мовчановського

22

370

100-110 с. Зелений Яр, вул. Ди-

4 Дуб – Літератор

18

325

100-110 с. Запоріжжя Ліве,

5 Дуб – Ресторатор

12

315

100-110 с. Чкалова, вул. Мокрян-

6 Тарасова груша

14

260

126

пр. Соборний, 78.
зельна, 5

вул. Літературна, 71
ська, 101 А

200

Набережна магістраль біля
Вознесенівського ринку

151

ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОН

Дуб балки Бальчанської

Вільнянський район
на картіЗапорізької
області (червоним
колом позначені
б. Бальчанська і
б. Розсохувата)

О

дним з улюблених місць гуртка ЮНЕКО
Запорізького обласного центру туризму
і краєзнавства учнівської молоді для проведення пошукових еколого-краєзнавчих
експедицій є узбережжя Дніпра на півночі
Запорізької області (територія Вільнянського
району). Тут слабо хвиляста, майже повністю
розорана степова рівнина впирається у берегову смугу Дніпра, прорізану складною системою ярів, великих балок, обривів, гранітних
скель і річкових заток.
У цьому місці, де літня спека
сягає 41°С, а кількість опадів є
найбільшою в області – 500 мм/рік,
зустрічаються дві природні зони
України – степ і лісостеп. Резульб. Бальчанська
татом їх зустрічі є формування
Рух групи ЮНЕКО по степовій рівнинній
ділянці вздовж байраку балки Бальчанської
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б. Розсохувата

унікальних природних ландшафтів
– байрачних лісів, або байраків.
Найбільш давні, корінні байраки
Запорізького краю збереглися у балках Бальчанська (28 га) і б. Розсохувата (27 га), які у 1975 році отримали
заповідний статус ботанічних пам’яток природи національного значення.
Балка Бальчанська – одна з найкрасивіших балок Запорізького краю.
Балка Бальчанська – загальний вигляд
Верхів’я, днище і нижня частина схилів балки зайняті корінним байрачним дубовим лісом з домішками ясена, в’яза і клена польового. Верхня
частина схилів представлена справжнім різнотравно-ковиловим і чагарниковим степом, де зростає більше 30
видів рослин, занесених до Червоної
книги Європи, України і Запорожжя.
По днищу балки протікає струмок,
по берегах якого спостерігаються виходи гранітів й еродовані ділянки ярів.
Ближче до гирла балки струмок змінюється заболоченими луками з доміСтепові схили б. Бальчанська – цвіте
нуванням очерету звичайного, рогозу ковила пірчаста
широколистого, хвоща зимуючого і лісового. Сама ж гирлова частина балки
представлена озероподібним розширенням, заповненим водами Дніпровського водосховища. По його берегах
біля підніжжя схилів на поверхню виходять гранітні скелі, оточені ділянками заплавного лісу з тополі і верби з
густим чагарниковим підліском.
Значні розміри дубів байрачного
лісу балки: висота 13-22 м, окружність стовбурів 180-360 см, наявність
типових лісових трав (яглиці звичайної, анемони жовтецевої, ранника
вузлуватого, дзвоника кропиволи- Струмок в тальвезі б. Бальчанської
стого, хвоща лісового тощо) свідчить
про те, що процес формування і розвитку байрака в б. Бальчанській триває вже не менше 100 років, а сам ліс є одним з південних форпостів байрачних лісів України в підзоні справжніх степів і має, у зв’язку з цим,
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Вікові дуби б. Бальчанської:
велику наукову і природоохоронну цінвисота 10-15 м, обхват стовбура
ність як еталон природних байрачних лі220-240 см, вік 130 (150) років
сових угруповань у Запорізькій області.
Значна кількість дубів балки мають кілька стовбурів, які ростуть з
одного кореня (або пенька). Це свідчить про те, що близько 130-150 років тому (у 1870-1890 роках) байрак б. Бальчанської був вирубаний, але,
завдяки гарній здатності дуба давати парость від пенька, відновився. Діаметр деяких пеньків б. Бальчанської сягає 1,5 м і більше, що свідчить
про значні розміри і вік дерев корінної вирубаної діброви.
Найбільший дуб балки росте у верхів’ї одного з її бокових відрогів –
його висота більше 20 м, обхват стовбура –
Паросткові дуби б. Бальчанської.
360 см, вік, за нашими підрахунками, 150Діаметр деяких пеньків 150180 років. Ми дали цьому природному ве170 см, тобто 150 років тому у
летню ім’я “Бальчанський дуб”.
балці росли стародавні дуби з
обхватом стовбура більше 5 м
Яків Новицький у книзі “З берегів Дніі віком близько 500 років
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пра” (1905) розповідає легенду про
походження назви балки Бальчанської. “Жив у цій місцевості запорізький козак Балчан, що славився довгими вусами, які “тричі”
закручував за вуха, і у якого “ніколи не випадала з зубів люлька”.
Курив вправно і клав за губу “венгеря”. Їздив на коні-змії... Це був
справжній козак, що носив найширші штани і шкіряний черес, у
кишені – кисет з тютюном і ложку, а в “халяві” – відточений ніж.
Балчан залишив по собі урочище
– Бальчанський байрак, нижче порога Вовніги”.
Після знищення Запорізької
Січі цариця Катерина ІІ надала
Бальчанський дуб: висота 22 м, обхват
Бальчанський байрак та інші Застовбура 360 см, вік 150-180 років
порізькі вольності у цій місцевості
(на лівому березі Дніпра) сенатору й дійсному таємному раднику Петру
Свистунову, який започаткував тут с. Петровське-Свистунове. Далі, у
своїй книзі, Я. Новицький приводить свідчення старожила с. Петровське-Свистунове Лук’яна Сотченка (Осадчого), віком 88 років, про масові порубки вікових дубів неподалік б. Бальчанської.
“Під лівим берегом Дніпра, проти с. Петровське-Свистунове, простягнувся острів Дубовий. Тут на початку 80-х років (1881-1885) такі дуби
були, що як не в чотирьох, то і не обнімеш: у літні спекотні дні нам нерідко доводилось розташовуватись під тінню колосального дуба, що стояв
на кордоні власників острова, зустрічати подібні дуби неподалік від хатинки лісового сторожа й в інших частинах острова. Але це було і відійде в область переказів. Зима 1885-1886 року була роковою і для вікових
гігантів, що дали ім’я острову, і для пересічної лісової порослі. Господар частини острова Милародович продав ліс жидам на вугілля. У грудні-січні тут проводилася суцільна порубка, а в березні величезна площа
чорніла від ярусів колод і хмизу, над якими господарювали євреї…
Жили тут запорожці; були ліси, терни, було роздолля! – закінчив старий. – А тепер що? Ліси вирубані, степ розораний і проїхати ніде, а на
місці землянок, де жили старі люди, залишилися глибокі ями”.
Про долю дерев б. Бальчанської Я. Новицький не вказує, але, на підставі наших розрахунків віку сучасних бальчанських паросткових дубів, можна припустити, що вони масово були вирубані приблизно в цей
же період (1886-1887 роки). Відповідно вік найстаріших дерев балки –
130-150 (180) років.
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Дерева балки Розсохуватої

Н

еподалік від б. Бальчанської розташована б. Розсохувата. Згідно з
словником української мови слово “розсохуватий” означає “роздвоєний вилоподібно”. У народі “розсохуватим” називали також яр зі слідами глибокого розмиву в формі оленячих рогів або рога лося, якого ще
називають “сохатим”. І дійсно, балка “Розсохувата” у своєму верхів’ї
має два великих відроги (як хвіст у ластівки) і серію дрібніших відрогів
по лівому і правому бортах (як оленячий ріг). Розташована на північній
околиці с. Ясинувате. Довжина її
близько 1 км, ширина – 100-300 м,
глибина – 6-12 м, площа – 27 га.
В охоронному паспорті (1975)
сказано, що балка має заповідний
статус “Ботанічна пам’ятка природи загальнодержавного значення”,
який отримала задля “збереження
глибокої балки з великою кількістю
розгалужень, порослої дубовим лісом”.
Детальні дослідження лісової
рослинності балки Розсохуватої груБалка Розсохувата – загальний вигляд
пою ЮНЕКО Запорізького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді внесли деякі уточнення у структуру заповідного лісу.
Днище і схили відрогів балки
дійсно зайняті байрачним лісом.
Але його головною деревною породою є не дуб, а клен польовий. Середня висота кленів – 15 метрів,
окружність стовбурів 120-130 см,
вік – близько 100 років. У верхів’ях
відрогів балки до клену приєднується дуб звичайний, створюючи
місцями діброви, але дуби молоді,
їх вік і розміри не перевищують, на
нашу думку, 70-100 років. Серед
інших дерев зустрічаються поодинокі в’язи, тополі, дикі груші. ЧаДослідження байрачного лісу б. Розсохуватої
екологами-краєзнавцями групи ЮНЕКО
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гарниковий ярус представлений глодом, чорнокленом татарським, підростом клена польового.
Найбільшим деревом балки Розсохуватої є в’яз гладенький, який має
висоту 24 м, окружність стовбура 240250 см, вік – близько 100-110 років.
Старих дубових пеньків під час досліджень ми не знайшли. Це означає,
що після масових вирубок кінця ХІХ
ст. відродження лісу пішло по іншій
схемі – формування не дубового лісу з
домішкою інших порід, а в’язово-дубово-кленового байраку, де головною
породою є клен польовий. Що стосується дубів – то більшість з них мають насіннєве походження, що є причиною їх не дуже швидкого росту.
Скільки часу потрібно для відновлення у балці типового дубового байраку
– покажуть подальші моніторингові
дослідження.

Найбільше дерево б. Розсохуватої –
в’яз гладенький: висота 24 м, окружність
стовбура 240-250 см, вік –100-110 років

У наметовому експедиційному таборі групи ЮНЕКО
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ЗАПОРІЗЬКИЙ РАЙОН

Група вікових дубів Крутого Яру

У

1770 році на правому березі Дніпра біля балки “Крутий Яр” козаками Канівського куріня Запорозького війська Низового, який у той
час стояв у цьому районі, було засновано зимівник Канівський (згідно з іншою версією назва
зимівника походить від прізвища запорозького
козака Канівського).
У 1908 році неподалік від зимівника було
утворено село Канівське. Першими його поселенцями стали ветерани російсько-японської
війни 1904 – 1905 рр., а також селяни з сусідніх сіл.
Балка Крутий Яр своїм гирлом виходила до
Дніпра, а її днище і нижня частина схилів були
вкриті дубовим байрачним лісом, залишки якого збереглися й до наших днів (на космічному

Балка Крутий Яр у районі
с. Канівське. Червоними
колами позначене місце
розташування вікових дубів

Корінна нагорна діброва в
районі с. Канівське.
У 1972 році вона отримала
статус ботанічної пам’ятки
природи місцевого значення “Група вікових дубів”.
Фото 2020 р.
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Заплава Дніпра біля балки Крутий Яр у районі с. Канівське, фото 2020 р.

знімку позначені червоними колами).
Своїм гирлом балка виходить
до заплавної частини Дніпра, яка
представлена ділянкою заплавного лісу з тополі чорної і білої, верби
й лоха, заростями водно-болотної
рослинності з багаточисленними
затоками і низкою залісених остроБалка Крутий Яр у районі с. Канівське,
вів-кучугур. Частина заплави зайближче до гирла. Фото 2020 р.
нята дачним селищем.
Безпосередньо від заплави вниз
за течією берег Дніпра крутий і вкритий корінною нагорною дібровою.
Гирло балки має коритоподібну
форму: днище більш-менш рівне,
завширшки до 15 м, має лучно-чорноземні ґрунти на алювіальних відкладах і вкрите лучною трав’янистою рослинністю. Під дією водної
ерозії йде активне формування вклаГирло б. Крутий Яр у районі с. Канівське.
деного яру.
Фото 2020 р.
Схили балки круті (25-45°), глибиною 15-20 м і вкриті деревною і
чагарниковою рослинністю: лівий борт залишками корінної байрачної
діброви з домішками в’яза, дикої груші, сосни звичайної (у верхній
частині) і густого чагарникового ярусу з бузини чорної, чорноклену, би159

рючини звичайної, бересклету європейського тощо. Правий борт –
тополя чорна, в’яз граболистий,
клен ясенелистий, лох сріблястий
з густими заростями чагарників.
Всього на цій ділянці балки площею 0,2 га зареєстровано 15 вікових дубів висотою 10-18 м і окружністю стовбура від 240 до 420 см.
Перший із знайдених дубів виявився найбільшим: його висота
Сходження на вершину схилу
– 18 м, обхват стовбура – 423 см,
б. Крутий Яр. Фото 2020 р.
вік за нашими підрахунками –
200-225 років. Росте він у тальвезі
балки на межі з її лівим бортом серед густих заростей чагарникового
ярусу. Біля основи дуба велике дупло. Дерево потребує лікування.
Неподалік від першого дуба у
нижній частині крутого схилу лівого борту балки росте наступне
дерево – велетенський двохстовбурний дуб. Його висота 18 м, обхват стовбурів 300 і 270 см, вік –
170-200 років.
Як виявилося під час досліджень, дуб був трьохстовбурний, але
приблизно 40-50 років тому один
стовбур був спиляний.
Можна припустити, що дуб №2
має паросткове походження. Окружність материнського пенька
складає 703 см, а це значить, що
вік дуба-прадіда міг становити 500
Дуб №1 балки Крутий Яр, фото 2020 р.
і Висота 18 м, окружність стовбура 423 см,
і більше років. Відповідно до віку
вік 200 (225) років,
сучасних стовбурів старезний дуб
координати: N 47°684’475’’, E 35°107’804’’
був зрубаний десь у середині XIX
століття (1850 рік).
Трохи вище, у верхній частині схилу лівого борту балки крутизною 45° росте наступний дуб – № 3: висота 12 м, обхват стовбура 340
см, вік – 170-200 років. Неподалік – трухлявий пеньок зрубаного дуба з
молодою паростю.
Чотирнадцять виявлених дубів ростуть на лівому крутому борті балки, або у тальвезі, що межує з ним.
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Біометричні показники і сучасний стан виявлених дубів балки Крутий Яр
Обхват стовбура
(см)

Висота
(м)

Вік
(років)

Санітарний стан/
Життєвість

1

420

20

170-200

Ослаблений / 3

Тальвег

2

Двохстовбурний
300, 270

18

170-200

Ослаблений / 2

Нижня частина схилу

3

340

12

170-200

Ослаблений / 2

Верхня частина схилу

4

250

12

140

Ослаблений / 2

Тальвег

5

240

13

140

Дуже ослаблений / 3

Нижня частина схилу

6

240

8

140

Вимираючий / 4

Тальвег

7

250

11

140

Дуже ослаблений / 3

Нижня частина схилу

8

240

10

140

Ослаблений / 2

Верхня частина схилу

9

245

13

140

Без ознак
ослаблення / 1

Тальвег

10

Двохстовбурний
283, 320

15

170

Без ознак
ослаблення / 1-2

Верхня частина схилу

1115

180-240

8-14

90-110

Ослаблені / 2

Верхня і середня частина
схилу

№

Місце
зростання

Тільки один дуб – ми дали йому назву Дуб № 4, росте у тальвезі на межі
з правим бортом балки.
Дуб невисокий – 12 м, і не дуже великий – обхват стовбура 250 см,
але виглядає дуже живописно –
кряжистий, кострубатий, зморшкуватий. А з основи стовбура проклюнулися молоді дубочки-паростки.
Далі пропонуємо світлини дубів
з їх коротким описом.

Екологи-краєзнавці групи
ЮНЕКО під час проведення
досліджень.

Двохстовбурний дуб балки Крутий Яр,
фото 2020 р. Висота 18 м, окружність стовбурів
300 см і 270 см, вік 170-200 років
Координати: N 47°684’41’’, E 35°10’79’’
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Дуб №3 балки Крутий Яр,
фото 2020 р.
Висота 12 м, окружність
стовбура 340 см,
вік 170-200 років

Дуб №4 балки Крутий Яр,
фото 2020 р.
Висота 12 м, окружність
стовбура 250 см,
вік 150-170 років

Дуб № 5

Дуб № 9

Висота 13 м, окружність
стовбура 240 см,
вік 130-150 років.
Стан дуба незадовільний –
наявні великі тріщини-морозобоїни
у корі, у нижній частині значних
розмірів дупло. Дуб, вірогідно,
має паросткове походження від
зрубаного пенька.
Потребує лікування.

балки Крутий Яр.
Висота 13 м, окружність
стовбура 245 см,
вік 130-150 років.
Стан дуба задовільний.
Росте в тальвезі балки
на межі зі схилом.
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Дуби № 6-8
зростають в одну лінію від нижньої
частини лівого борту балки Крутий
Яр до його верхньої частини.
Висота 11-13 м, окружність стовбурів 240-250 см, вік 130-150 років.
Стан дубів незадовільний: є дупла,
обламані гілки, стовбурна гниль.

Дуб № 10.
Висота 13-15 м, окружність стовбура 283 см,
вік 170-200 років. Поряд – спиляний стовбур,
окружність якого 320 см.
Обоє стовбурів ростуть з одного пня, тобто
мають паросткове походження. Окружність
материнського пня 628 см,
можливий вік 500-700 років

Підрахунок річних кілець зрубаного стовбура дуба № 10 дозволив визначити його приблизний вік – 170 років. Оскільки дуб має паросткове
походження, можна припустити, що материнське дерево було зрубане у
середині ХІХ століття, тобто приблизно у 1850 році.
Ще п’ять виявлених дубів мають менші розміри: обхват стовбурів
180-240 см, висоту – 10-14 м.
На підставі приблизного віку зрубаного дуба можна вирахувати коефіцієнт швидкості росту дубів у байрачному лісі балки Крутий Яр за
формулою:
L = C х K,
де L – вік дуба, С – окружність стовбура, К – коефіцієнт швидкості росту.
170 років = 320 см х К
К = 0,53
Як бачимо, швидкість росту дубів у природному байрачному лісі
(0,53) майже вдвічі нижча, ніж у дубів, що посаджені штучно і ростуть у
населених пунктах (025-0,3).
Цікаво, що ні мешканці с. Канівське, ні працівники Крутоярівського
лісництва про ці дуби нічого не знають. Можливо, це їх і врятувало від
знищення.

163

Дуб Миклашевських у селі Біленьке

С

ело Біленьке засноване у другій половині
XVIII ст. на місці трьох козачих зимівників козака Коржана, що входили до Козацької
паланки, поблизу річки Біленької, від якої і
пішла назва поселення. У 1802 році, після ліквідації Запорізької Січі, село разом з землями
і людьми придбав катеринославський цивільний губернатор Михайло Миклашевський, нащадки якого наприкінці ХІХ ст. побудували
тут маєток.
Село стало зразковим – вирощувався хліб,
розводилися велика рогата худоба і коні, були побудовані парафіяльна школа, церква, лікарня,

Група ЮНЕКО КЗ “Центр туризму” ЗОР біля садиби Миклашевських. Фото 2020 р.

Центральний вхід у садибу Миклашевських та парк з фонтанами. Фото кінця ХІХ століття
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Родина Миклашевських за
сімейним обідом у Садибі.
Фото кінця ХІХ століття
Садиба Миклашевських з парковим
комплексом, тильна сторона.
Фото кінця ХІХ століття

аптека, відкрита аграрна школа, статистична та метеорологічна служби,
банк тощо. Крім цього, у маєтку процвітало шовківництво, садівництво
та виготовлення вина. Село мало пристань, куди приходили човни й вантажилися переважно льоном та пшеницею.
За проектом губернського архітектора Ф. Гагена у період 1853-1916
роки була зведена і дворянська садиба, головне приміщення і два флігеля якої збереглися до теперішнього часу. Проект виконано в популярному в ті часи псевдоруському стилі і доповнено рисами неоренесансу
та східними мотивами. На території садиби було розбито розкішний
англійський парк з фонтанами та чудовою панорамою.
Після жовтневої революції головні будівлі садиби були пристосовані
під аграрну школу, що і врятувало їх від повної руйнації, котрої зазнали
маєтки інших дворян на території Запорізької області.
Що стосується парка, то, за свідченнями єгера Крутоярівського лісництва Дехтяра Володимира Вікторовича, ще 40 років тому (1980) він
застав тут окремі значні за розмірами дерева інтродукованих порід. Назву дерев він точно не знає, але пам’ятає, що деякі з них мали дуже великі
шишки, як у кедрів.

Садиба Миклашевських, тильна сторона. Фото 2014 р.
Сьогодні у приміщенні маєтку працює Біленківська загальноосвітня школа
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У даний час будівля садиби зберіглася
та входить у комплекс загальноосвітньої
школи села.
Пришкільна територія огороджена
кам’яним парканом, а на місці парку ростуть кілька молодих “худеньких” акацій.
Зразу за парканом школи-маєтку височіє віковий дуб. Його висота близько
16 м, обхват стовбура – 390 см, діаметр
крони – 20 м, вік, згідно з нашими розрахунками, приблизно 140 років (координати: 47°37’20”N, 35°2’42”E). Тобто своє
життя дуб розпочав десь у 1880 році.
Згідно з картосхемою маєтку, створеною у 1920 році, дуб росте на території
зруйнованого паркового комплексу і має
безпосереднє відношення до родини МиДуб Миклашевських за парканом
клашевських. Тому, в пам’ять про вишколи. Фото 2020 р.
датних мешканців півдня України, які
зробили значний внесок у розвиток села Біленьке і Запорізького краю
в цілому, ми вирішили дати назву
дереву “Дуб Миклашевських”
Дерево має гарний вигляд і має
свого громадського доглядача і охоронця Клунько Світлану Василівну
– вчителя біології, керівника гуртка екологів-краєзнавців місцевої
школи.
Світлана Василівна розповіла нам,
що у 2019 році разом з членами
гуртка вона розробила проєкт із заповідання меморіального дерева і
створення біля нього історико-культурного комплексу “Дуб Микла-

Дуб Миклашевських. Фото 2020 р.
Висота 15 м, окружність стовбура 390 см,
вік 140 років. с. Біленьке, біля паркану
місцевої школи. Територію біля дуба
потрібно обладнати, дереву надати
заповідний статус “Ботанічна пам’ятка
природи місцевого значення” і встановити
охоронний знак
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План садиби Миклашевських
початку ХХ століття.
Червоним колом позначене місце,
де зараз росте вікове дерево
“Дуб Миклашевських”

Світлана Клунько – громадський
доглядач і охоронець Дуба
Миклашевських. Фото 2020 р.

шевських”. Проект був поданий на розгляд у сільську раду, але відхилений за
причини відсутності землекористувача
ділянки, на якій він росте. Як так сталося, що вузька ділянка землі між школою і створеним біля неї річковим терміналом “НІБУЛОН” не має господаря,
зараз з’ясовують. А поки що Світлана
Василівна разом з
учнями продовжує
доглядати за віковим деревом.

Сьогодні безхазяйна
вузька полоса землі
вкрита бур’янами, а
по її краям – два вікові
“охоронці”, які чекають
на своє заповідання.
Фото 2020 р.
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Поряд з дубом на безхазяйній полосі росте досить велика софора японська (лат. Styphnolobium japonicum) – її висота 16 м, обхват стовбура 270
см, вік, приблизно, 70-90 років.

Шкільний дуб с. Біленьке
Крім Дуба Миклашевських в с. Біленьке є ще два вікових дерева.
Перше дерево – дуб звичайний, який росте на краю шкільного стадіону неподалік будівлі нової Біленьківської школи. Світлана Клунько
розповіла нам, що наприкінці 1940-х років на честь перемоги у німецько-радянській війні у цьому місці була висаджена алея з десятків дубів.
Частина дерев засохла, частина була вирубана під час розбудови села.
Залишився тільки один дуб, який став справжнім красенем: його висота
15 м, обхват стовбура 312 см, діаметр крони 16 м. Діти називають його
“Шкільний дуб” і дуже полюбляють відпочивати під його кроною на перервах, під час проведення шкільних конкурсів і змагань. Вік дуба, приблизно, 75 років, а коефіцієнт швидкості росту – 0,25 (одиничні дуби,
висаджені штучно у місцях проживання людей, ростуть набагато швидше, ніж дерева лісонасаджень і природних лісів).
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Вікова софора Миклашевських у с. Біленьке
У 1839 році на кошти родини Миклашевських у с. Біленьке була побудована приходська школа для сільських дітей. Школа функціонувала
до 1917 р. (майже 80 років), а після революції в її приміщенні розміщувалася спочатку швейна майстерня, а потім – жилі кімнати для вчителів
Біленьківської загальноосвітньої школи.
З 2005 року тут розташовується храм Миколи Чудотворця Української православної церкви.
Біля центрального входу в храм росте вікова софора японська: її висота 17 м, обхват стовбура – 360 см.
За свідченнями Світлани Клунько, вчительки біології Біленьківської
загальноосвітньої школи, приміщення, у якому зараз розміщений храм,
було побудоване не в 1839 році (за часів заснування приходської школи),
а значно пізніше – в 1914 році (на фронтоні будівлі довгий час ця дата
була викладена цеглою, а потім затерта). У цей же період, на її думку,
поряд з будівлею приходської школи були висаджені дерева, одне з яких
– софора японська, зберіглася до сьогоднішніх днів. Тобто, вік дерева
приблизно 105 років. Софора у гарному стані, цвіте і плодоносить.
Якщо ж цій будівлі 160 років, то можливо вік дерева – 150-160 років.
Але незалежно від цього, це – найбільше дерево цього виду, знайдене
нами на території Запорізької області під час експедиційних досліджень.
А також історичне, оскільки має
пряме відношення до засновників
школи – родини Миклашевських.
Вікова софора Миклашевських. Фото 2020 р.
Висота 17 м, окружність стовбура 360 см, вік
105 (165) років. с. Біленьке, вул. Запорізька, 15 А,
Храм Миколи Чудотворця. Дереву потрібно
надати заповідний статус “Ботанічна пам’ятка
природи місцевого значення” і встановити
охоронний знак
Храм Миколи Чудотворця в селі Біленьке.
Фото 2020 р.
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Визначні дерева
м. Мелітополь

П

оява топоніма “Мелітополь” (в перекладі
з грецької “медове місто”) датується
1784 роком після приєднання до Російської
імперії Північного Причорномор’я і Криму.
Саме тоді Г. Потьомкін пропонував один із
повітів назвати Мелітопольським, для якого
побудувати місто на Молочних водах (на березі
р. Молочної) і назвати його Мелітополь. Проте
побудова міста і заселення його території державними селянами розпочалася тільки у 1814 році на
вивільнених ногайцями землях в урочищі “Киз-Яр”.
Згідно з давньою ногайською легендою давним-давно, ще до приходу
татар у Крим, у покритій лісом балці жила орда жінок-амазонок. Вони
добре стріляли із лука, рубали мечем, їздили верхи й часто здобували
перемоги у війнах з чоловіками сусіднього племені. Полонені ставали
подружжям переможниць, їх доля була тяжким випробуванням: чорна
робота, каліцтво, за непослух – смерть. При народженні дітей живими
залишали тільки дівчат. Керувала амазонками, водила їх у бій чарівна
дівчина-войовниця.
Так було до тих пір, поки в одній із битв цариця не потрапила в полон. У чоловічому племені вона закохалася в
царевича, та не хотіла скоритися долі усіх жінок – вийти заміж.
Згодом, викупивши себе, цариця повернулася до
рідного племені. Але не могла перебороти своїх почуттів
до коханого й наказала спалити себе на вогнищі. З тих
пір і пішла назва балки Киз-яр (киз – дівчина, яр – балка).
У 1948 році ця легенда отримала підтвердження: на схилах Кизиярської балки було знайдене захоронення жінки-воїна. Її голова була прикрашена золотою діадемою (короною),
на грудях, руках і ногах – золоті прикраси, поряд – меч, котел, дзеркало і кінське сідло, прикрашене накладними золо170

тими бляхами (зберігаються у Мелітопольському краєзнавчому музеї).
Свою остаточну назву “Мелітополь” місто отримало у 1842 році.
Починаючи з кінця ХІХ століття місто стає соціально-промисловим
центром: спочатку Мелітопольського повіту, а згодом – Мелітопольського району (1932 р.). Сьогодні Мелітополь – один з найбільших машинобудівних, промислових та культурних центрів Південного сходу України.
У пошуковій програмі “Визначні дерева рідного краю” взяли участь 2 учнівські групи екологів-краєзнавців з м. Мелітополя, вихованці КЗ “Центр
позашкільної освіти” (кер. Олександр Рогаль, Вікторія Борматова).

Вікові дерева
Парку культури і відпочинку
імені М. Горького м. Мелітополя

С

правжньою окрасою Мелітополя є пам’ятка садово-паркового мистецтва “Парк культури і відпочинку імені М. Горького”, розміщена
у центрі міста.
Ініціатором створення парку та керівником робіт у 1926-1927 роках
був старший лісничий Старобердянського лісництва Іван Олександрович Алєксєєв (працював у лісництві з 1917 до 1927 року, у 1921 році змінив на цій посаді відомого лісовода П.М. Сивицького).
Парк був закладений на піщаному пустирі площею 7 га , і у його створенні брало участь практично все населення міста. Пустир перекопува-
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ли вручну, саджанці привозили зі Старобердянського лісництва, а воду
для поливу доставляли бочками (а нерідко носили відрами) з великого
ставка міського саду, оскільки водопровід тоді тільки будувався. У період закладки парку саджали тільки те, що могло рости на пустирі. Це
була гледичія, акація біла, ясен, клен. Пізніше прижився дуб, з’явилася софора японська (дерево схоже на акацію), каштан. У 1937 році парк
вже мав площу 37 га, на його території були відкриті стадіон, дитяча залізниця, фонтан, атракціони, літня естрада-кінотеатр, парашутна вишка, дитячі майданчики тощо.

Сьогодні мелітопольці і гості міста з вдячністю згадують свого видатного земляка, засновника парку Алексєєва І.О., про що свідчить пам’ятна дошка, встановлена в парку.
Під час Другої світової війни зелені насадження і архітектурні форми парку були практично знищені, а на його місці фашисти влаштували
своє кладовище.
Після війни парк був відновлений, у 1960 році здобув звання “Пам’ятка садово-паркової архітектури”, а у 1966 році – статус природо-заповідного об’єкту “Пам’ятка садово-паркового мистецтва” загальнодержавного значення.
Зараз площа парку 37 га, у ньому зростає близько 50 видів дерев і 30
видів чагарників. Деякі дерева, що були висаджені під час закладки парку
у 20-30 роки ХХ століття, мають вік близько 100 років. Саме вони й стали
об’єктом пошуку і досліджень юних екологів-краєзнавців м. Мелітополя.

Парк ім. М. Горького – фото 1960 року

172

Парк ім. М. Горького – фото 2018 року

1
2
4

3

5

6

Парк ім. М. Горького з висоти пташиного польоту. Фото 2018 р. Автор О. Гількевич
Червоними колами і номерами позначені вікові дуби, описані учасниками програми

Під час обстеження парку юними екологами-краєзнавцями м. Мелітополя виявлено 6 вікових дубів, світлини і біометричні параметри яких
ми вам пропонуємо.

Вимірювання параметрів Дуба № 1 парку
ім. М. Горького. На передньому плані
керівник групи юних екологів-краєзнавців
м. Мелітополя Олександр Рогаль . Фото
2019 р., автор Вікторія Борматова

Дуб № 1
Висота 16 м, окружність стовбура 300 см, діаметр
крони 10 м, вік 80-90 років
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Дуб № 2
Висота 16 м, окружність стовбура 280 см, діаметр крони 10 м, вік 80-90 років.
Фото Олександра Рогаля, 2019 р.
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Дуб № 3 – пірамідальний
Висота 18 м, окружність стовбура 356 см, діаметр крони 4,5 м, вік 80-90 років.
Фото Олександра Рогаля, 2019 р.

Дуб № 4
Висота 20 м, окружність стовбура
294 см, діаметр крони 16 м,
вік 80-90 років
Фото Олександра Рогаля, 2019 р.
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Дуб № 5
Висота15 м, окружність стовбура 280 см,
діаметр крони 11 м, вік 80-90 років.
Фото Олександра Рогаля, 2019 р.

Вимірювання параметрів

Дуба № 6
групою вихованців гуртка
“Юні охоронці природи” Центру
позашкільної освіти м. Мелітополь.
Фото Вікторії Борматової, 2019 р.
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Дуб № 6
Висота 20 м, окружність стовбура 289 см, діаметр крони 16 м, вік 80-90 років

Оскільки дата висадження дерев відома (1930-ті роки) і в наявності
є їх параметри, можна вирахувати коефіцієнт швидкості росту дубів в
умовах Парку культури і відпочинку імені М. Горького м. Мелітополя
за формулою:
L = C х K,
де L – вік дуба, С – окружність стовбура, К – коефіцієнт швидкості росту.
90 років = 290 см х К
К = 0,3
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Мешканці м. Мелітополя дуже бережливо відносяться до свого парка, шанують пам’ять про його засновника Алексєєва І.О., про людей, які розбудовували
його.
Серед атракціонів парку у невеличкому будиночку (разом з тиром) знаходиться “Музей історії парку”, у якому зібрані унікальні експонати і радянські релікти, присвячені створенню і розвитку парка. Хранитель Музею – Тетяна Павлівна Савіна.
У 2007 р. мелітопольським краєзнавцем Харитоновою Є.Л. видана
книга “Парк юности нашей”, присвячена історії парку.
Реєстр вікових дубів Парку культури і відпочинку імені М. Горького
м. Мелітополя
№

Діаметр стовбура (см)

Висота дерева (м)

Діаметр крони (м)

Вік (років)

1

300

15

10

80-90

2

280

16

15

80-90

3

356

18

4,5

80-90

4

294

20

16

80-90

5

280

18

11

80-90

6

290

20

16

80-90

Дуб Залізничників міста Мелітополя

З

віковими дубами пов’язана ще одна пам’ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення м. Мелітополя – “Парк залізничників”, що
знаходиться поряд із залізничним вокзалом.
Щоб вийти до нього, необхідно пройти доріжкою між старим паровозом-пам’ятником і Палацом культури залізничників (побудований у

Старі фото Парку залізничників. Автор Ігор Бовкун
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1929 році). Перші дерева парку були
висаджені у 1874 році разом із будівництвом паровозного депо. Парк мав
стати справжнім “зеленим раєм” як
для жителів довколишніх вулиць,
так і для гостей міста або тих, хто чекає свій потяг. Особливо в спекотні
літні дні, коли так хочеться сховатися від пекучого сонця. Площа парка
становить 2,68 гектарів.
Під час німецько-радянської війни
фашисти перетворили палац залізничників на стайні, частина дерев парку
була вирубана. Трохи пізніше, під
час бойових дій, у палац потрапила
бомба, і його частина разом з прилеглою територією були зруйновані.
Віковий дуб Парку залізничників взимку.
У 1959 році палац залізничників
Фото 2019 р., автор Олександр Рогаль
і паркова зона біля нього були відновлені. У парку були закладені нові
алеї і клумби, побудована літня естрада, фонтан, дитячий майданчик,
встановлені скульптури й лавочки,
побудоване підземне бомбосховище.
У 1984 році “Парк біля залізничної станції” отримав статус “Пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення”, про що свідчить
інформаційний щит на його вході.
У парку зберіглося кілька старих
дерев, вік яких сьогодні сягає 100 і
більше років. Серед них справжньою
прикрасою є віковий дуб звичайний,
що зростає біля будівлі кінноспортивної школи “Ранчо”. За даними
юних екологів-краєзнавців Центру
позашкільної освіти м. Мелітополя
його висота сягає 22 м, окружність
стовбура 390 см, вік – 130-150 років.
У 1979 році дуб отримав статус
Дуб Залізничників
“Ботанічна пам’ятка природи місВисота 22 м, окружність стовбура 390 см,
діаметр крони 15 м, вік 130-150 років
цевого значення”, про що свідчить
інформаційний щит біля дерева. А
навколо його стовбура з’явилася металева декоративна огорожа. Дуб має
гарний вигляд: діаметр його широкої розлогої крони сягає 15 метрів.
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Дуб – Патріарх с. Терпіння

Н

а правому березі річки Молочної, за 20 км
на північ від м. Мелітополя, розташоване
село Терпіння. У центрі села, неподалік від
Братської могили-меморіалу радянським воїнам і воїнам-односельцям, що загинули за часів Другої світової війни, росте Дуб – давній і
могутній.
Стоїть Дуб на місці здавна існуючого посеред безкрайнього посушливого степу зеленого

с.Терпіння

с.Заріччя

м.Мелітополь

Учасники літньої наметової школи “Степові лісництва рідного краю” біля Дуба-Патріарха. Фото 2019 р.
Паспорт Дуба: висота 20 м, обхват стовбура 580 см, вік 250 років. Зростає в с. Терпіння
Мелітопольського району біля пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення
“Цілющі джерела”. Заповіданий у 1999 р. У 2010 р. був пошкоджений під час бурі. Зусиллями
місцевої громади проведені необхідні лікувальні заходи.
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оазису, який живиться життєдайними джерелами. І тому, напевне, часто відвідувався людьми. Він бачив ногайсько-татарські орди і загони запорізьких козаків, чумацькі вози і некоронованих “царів” Духоборії, і
навіть одного справжнього царя, переможця Наполеона – Олександра І.
Це – найбільший і найстаріший Дуб після Запорізького дуба на території Запорізького краю.
Нічим не обділила його природа: ні зовнішнім виглядом, ні довголіттям. За даними учасників обласної туристсько-краєзнавчої програми
“Ліси Запорізького краю”, висота розлогого дерева 20 метрів, окружність стовбура на висоті 130 см від поверхні землі 580 см – у чотири людських обхвати! Вік дуба, за нашими приблизними підрахунками, 220250 років.
Життя Дуба-Патріарха тісно пов’язане з історією колонізації Півдня
Запорізького краю.
До кінця ХVIII ст. ця територія входила до складу Кримського ханства і була заселена кочовими племенами. Приєднання Кримського ханства до Російської імперії (1783 р.) створило передумови для появи тут
осілого населення, серед якого – релігійної секти духоборів.
Духобори, або духовні християни, – християнська конфесія (вчення),
яка відкидала зовнішню обрядовість церкви, вважаючи, що бог перебуває в душі людини, і не схвалювали ікон, хреста і реліквій, які вважали
гріхом проти першої заповіді, а Біблію – “писане, мертве слово”, протиставляючи йому живе, усне – “книгу тваринну”. Духобори казали:
“Царя шануємо, милостивим владам повинуємось… Ходити до церкви
сумління нам не дозволяє, в ній святості не бачимо. Вітаючи один одного
глибоким поклоном, вклоняємося не людині, а Духу Святому, що живе в
нас, і більше не кланяємося нікому”. Цікаво, що богословом духоборів,
тобто засновником віровчення, був український філософ і письменник
Григорій Сковорода.
За поширення свого вчення духобори переслідувалися офіційною
церквою й утискалися місцевою адміністрацією, каралися стратою і висиланням до Сибіру. В 1801 році вони звернулися до російського імператора Олександра I з проханням про переселення всіх їх громад у нові і
навіть “необжиті місця”.
Мелітопольський науковець-краєзнавець Борис Михайлов у книзі “Заселення
дикого поля” (2002) пише:
“У 1802 році імператор
Олександр І видав указ про

Ділянка Сирітського саду зі
ставком, закладена першими
переселенцями, фото 1905 р.
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переселення “на поля, що лежать… уздовж течії річки Молочної духоборів”. В указі імператор висловлює думку, що таке відділення духоборців
“…є надійним засобом до погашення їх єресі і до припинення їх впливу
на інших”. При цьому духоборам-переселенцям давалися позика з казни, податкові пільги терміном на п’ять років і земельний наділ по 15 десятин на людину.
Вже до кінця 1808 року на річці Молочній існувало 9 духоборських сіл.
Духовним й адміністративним центром духоборчої волості стало с. Терпіння, яке було названо так на згадку про стійкість духоборів, що тривалий час переслідувалися православною церквою. Відповідно релігійного
вислову – “Терпи за Трійцю і Бог дасть Порятунок” – сусідні села були
названі Троїцьким, Спаським і Богданівкою. Інші села отримали назви
Тамбовка, Радивонівка (на р. Тащенак), Охрімівка, Горіле та Кирилівка
(на березі Молочного лиману й Азовського моря).
У селі Терпіння розміщався так званий “Сіон” – місце проведення молитовних зборів і одночасно резиденція “пророка Духоборії” Савелія Капустіна. За словами Б.Д. Михайлова (2002), Капустін побудував навколо
“Сіону” кілька будиночків для сиріт і бездомних, завдяки чому все місце одержало назву “Сирітський Дім”, пізніше відоме терпіннівцям як
“Сирітський сад” – поруч з Сирітським Домом біля природних джерел
духобори заклали великий фруктовий сад з парком, фонтанами, купальним ставком і дерев’яними статуями.
За однією з версій, три дуба, у
тому числі Дуб-патріарх, були
висаджені під час закладки парку десь у 1805-1808 роках. Відповідно вік Дуба на час написання
нашої книги (2020 р.) – приблиз-

Дуб-Патріарх із залікованим дуплом. Фото
Володимира Шака,
2012 р.

Дуб-Патріарх з двома
велетенськими гілками,
фото початку 2000-х років
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но 210-215 років. Аргументами цієї
версії є легенда, яка жива серед духоборів понині, згідно з якою дуби
були посаджені їх “пророком” Савелієм Капустіним. А також відсутність будь-якої іншої інформації
або споминів про наявність у місці
поселення значних за розмірами і
віком дерев, у той час як про джерела питної води було відомо давно.
Так, німецький мандрівник, професор Петцгольдт відвідав с. Терпіння
в 1855 р. У своїй книзі він розповів,
що духобори влаштували навколо
джерел парк з садами та тінистими
деревами, і люди звідусіль приїжджали в це місце, щоб викупатися у
їх холодних цілющих водах і насолодитися цим заповідним оазисом.
Мандрівник писав, що після того
як духобори покинули с. Терпіння
у 1845 році, парк вже не так добре
Дуб-Патріарх після буревію, фото 2012 р.
доглядався, але ще був придатним
для використання. І ні слова про славетний віковий дуб!
У травні 1818 року цар Олександр І завітав до села Терпіння, щоб
перевірити життя підданих, у долі яких він взяв “гуманну” участь. Запорізький краєзнавець Юрій Вілінов у книзі “На шляхах від порогів до
синіх морів” (2005) пише: “Духобори випрягли коней і несли коляску до
самого будинку, де царю належало ночувати. Олександр Павлович піднявся на другий поверх, побачив м’яку постіль, наказав її прибрати та
постелити соломи. Вранці цар снідав з духоборами на траві під віковими
дубами. З них до нашого часу зберігся тільки один “Дуб-Патріарх”. Відповідно до легенди, яку приводить Ю. Вілінов, вік Дуба-патріарха може
бути 300-400 років.
Вдруге цар Олександр І відвідав с. Терпіння у 1825 р. (по дорозі з Криму до Таганрогу), де мав тривалу бесіду із старшинами духоборської секти. Після цієї зустрічі цар зник (за однією з версій, в образі релігійного
паломника Федора Кузьмича). Розгадати таємницю його зникнення не
можуть до сих пір.
Що стосується віку Дуба-Патріарха, то нам більш достовірною здається перша версія, відповідно до якої Дуб був штучно посаджений духоборами на початку ХІХ ст. і його вік становить приблизно 215-220 років (причиною значних розмірів дерева є сприятливі умови зростання та
відсутність біля нього інших дерев).
За споминами старожилів села у період громадянської війни у цих
місцях побував “батько Махно”, вояки якого знищили залишки Сиріт183

Дуб-Патріарх.
Фото Володимира Шака, 2016 р.

Група ЮНЕКО КЗ “Центр туризму” ЗОР
біля Дуба-Патріарха. Фото 2019 р.

ського саду і два вікові дуби, що росли по сусідству з Дубом-Патріархом,
який у ті часи мав назву “Мамврійський дуб” – тобто дерево, біля якого
можна “поспілкуватися з Богом” (відповідно до подій, описаних у Книзі
Буття, під тисячолітнім Мамврійським дубом у м. Хеврон (Палестина)
відбулася зустріч біблійного патріарха Авраама із Богом у виді трьох янголів). Легенда про Махна не суперечить нашому висновку про вік дерева – за часів громадянської війни Дубу могло бути десь 115-120 років, і
він вже міг мати значні розміри.
Цікаво, що доля Дуба-Патріарха дуже схожа з історією Запорізького
700-річного дуба: перші письмові згадки про Запорізький дуб датуються
лише 1905 роком (Я. Новицький), коли він був вже стародавнім велетнем.
Дуб-Патріарх також довгий час був невідомий для широкого загалу
науковців і краєзнавців Запорізького краю, а його доля залишалася невизначеною фактично до початку ХХІ століття – тільки у 1999 році він
отримав статус “Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення” (рішення Запорізької облради № 7 від 17.08.99 р.).
Дуб-патріарх – це перше і останнє дерево, яке на території Запорізької області отримало заповідний статус за часів незалежної України. Більше жодне дерево не отримало “честі” увійти до реєстру пам’яток природи або історії Запорожжя за 29 років незалежності держави!
Думаю для всіх нас – екологів, педагогів, краєзнавців, природоохоронців, інших представників громадськості є над чим замислитися?!
Про те, як відбувалося заповідання Дуба, розповів на сторінках книги “Історико-культурні та природні пам’ятки Мелітопольського району” (2016, 2019) мелітопольський краєзнавець Олександр Чухраєнко.
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На час отримання заповідного статусу дуб мав дві гігантські гілки, в
основі стовбура велике дупло, навколо якого ширилася ділянка омертвілої тканини, а потерть сприяла розвитку всіляких грибків і комах-паразитів. Дуб, без сумніву, потрібно було підлікувати, щоб продовжити його
існування. Представники Терпіннівської громади (голова сільради Овсяннікова Н.В.) і Мелітопольської екологічної держінспекції (начальник
Зудін С.В.) звернулися до Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Запорізькій області з пропозицією надання
йому охоронного статусу й відповідного лікування. У 1998 році до дуба з
інспекторською перевіркою приїхав Віктор Петроченко, керівник відділу природно-заповідних територій Держуправління, який високо оцінив
природну цінність дерева і підтвердив необхідність його заповідання.
До справи збереження вікового дерева підключилася Мелітопольська
райдержадміністрація, в Запорізьку обласну раду було направлене відповідне клопотання, і 17 серпня 1999 року Дуб отримав статус “Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення”.
Після прийняття цього рішення почалися планомірні роботи з благоустрою території, на якій знаходився Дуб. У дерева з’явилися гарні
шефи – колектив Терпіннівської допоміжної школи-інтернату. З числа
співробітників і учнів інтернату була сформована бригада, що зайнялася ремонтом дупла. Ремонт робився за рецептом, запропонованим науковим співробітником Запорізького ботанічного саду П.Г. Коваленко.
Згідно з його вказівками, бригада під керівництвом М. Єрьоменка очистила дупло від сміття і заповнила його, поступово, шар за шаром, розчином цементу, вапна і відсіву паливного шлаку. Учні і педагоги інтернату прибрали територію навколо дуба і привели її у належний вигляд.
У справі збереження пам’ятки природи досить вагому участь взяли і робітники терпіннівської філії ТОВ “СТЮКС” (колишня “Сільгосптехніка”). Вони виготовили металеву огорожу навколо Дуба-Патріарха і встановили охоронний знак.
У 2010 році під час буревію одна з велетенських гілок Дуба не витримала своєї ваги і разом з частиною стовбура відкололася від дерева, утворивши величезне, в ріст людини, дупло. Терпіннівська сільрада (голова
Ступар В.П.) запросила для порятунку Дуба бригаду “зеленхозу” із Запоріжжя, забезпечила їх матеріалами і транспортом. Спеціалісти видалили
зламані гілки, провели дезінфекцію ран і запломбували дупло на дереві.
Пізніше в центрі “пломби” за ініціативою місцевих жителів була
вмонтована мармурова дошка з іконою Блаженної Матрони Московської – канонізованої сліпої цілительки, яка з 8 років лікувала людей і
передбачала їх майбутнє. Тобто Дуб з образом святої, крім історичної й
природної цінності, отримав втрачену 100 років тому духовно-релігійну, “мамврійську” цінність – до нього за зціленням, розрадою і надією
приходять помолитися віруючі.
Сьогодні Дуб-Патріарх втратив свій розложистий вигляд, кілька років
поспіль не плодоносить. Та головне, що він збережений і буде, сподіваємося, ще довго жити на радість мешканцям і гостям Запорізького краю.
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Визначні дерева парку “Еліта”
с. Зарічне Терпіннівської сільради
ісля ліквідації Запорозької Січі та приєдП
нання Криму до Росії в південному степу,
крім духоборів, з’явилися іноземні колоністи

с.Терпіння

с.Заріччя
– вихідці з Прусії. Велика частина їх належала до секти менонітів, яка зазнавала утисків
у Німеччині. Катериною ІІ їм було відведено
більше 150 тис. десятин землі, по 65 десятин
на кожен дім, і надано великі привілеї. Перші
м.Мелітополь
колонії менонітів були засновані наприкінці
ХVІІІ ст. в околицях м. Олександрівська (нині
м. Запоріжжя), інші з’явилися біля рік Молочної і Токмака у 1800-1806 роках. Кожна менонітська родина для того, щоб
отримати наділ землі, повинна була біля свого будинку висадити лісові
або фруктові дерева на площі 0,5 десятини (а після 1831 р. – по 1,5 десятини). За свідченням історика Романовського, у 1850 р. (через 40 років після початку колонізації) поселення молочанських менонітів були “зелені і
дуже гарні й нагадували йому ландшафти Англії”.

Умовні позначення
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1. Вхід у садибу барона
фон Классена
2. Алея вікових дубів
звичайних
3. Руїни старого будинку
Реймера
4. Руїни будинку Классена
5. Стайня
6. Старий магазин
7. Гай з вікових ялівців
8. Алея пірамідальних
дубів
Будівлі і насадження,
що збереглися у парку
“Еліта” до сьогодні

Низка соціальних і політичних подій початку ХХ століття призвела
до зникнення менонітських колоній на землях України. На згадку про
них залишилися старі будівлі, мости, плантажі (громадські ліси) і старі
вікові дуби.
Зарічне – невеличке тихе зелене село з населенням 466 осіб, розташоване в 22 кілометрах від міста Мелітополя на лівому березі річки Юшанли, яка через 1,5 км впадає в річку Молочна. Мабуть, від цього походить
назва “Зарічне” – село, що лежить “за річкою”.
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Село відоме археологічними розкопками сарматських курганів. У двох
з них були знайдені амазонки – сарматські жінки-войовниці зі зброєю
і прикрасами. Після утворення в XV столітті Кримського ханства, тут
з’явився ногайський аул Аккермень, який проіснував до 1850-х років.
Після Кримської війни 1853-1856 років ногайців звинуватили в симпатіях до Туреччини, і почалася кампанія щодо їх виселення з Російської
імперії. Ногайці були змушені за безцінь продати свої землі (більше 1000
га) багатому менонітському землевласнику Г.Г. Реймеру та виїхати до
Туреччини. Наприкінці 1880-х років у своїй садибі Г.Г. Реймер заклав
парк площею 8 гектарів, що поклав початок теперішньому парку “Еліта”.
Наприкінці XIX століття господарство Реймерхоф (Hoff – німецькою
двір) перейшло у власність іншого багатого менонітського землевласника барона Г.А. Классена, який побудував у маєтку новий будинок і розширив парк до 13 га.
У плані маєток мав вигляд квадрату, в основі якого перебував панський будинок Классена, схожий на середньовічний німецький замок,
який прикрашала кутова висока восьмигранна вежа зі шпилем, і до якого вела вимощена дорога для авто. По периметру квадрата були розташовані господарські будівлі: стайня, корівник, свинарник, пташник,
Вхід у садибу барона Генріха фон Классена у вигляді двох класичних арок з колонами.
Біля входу інформаційний щит “Парк Еліта – пам’ятка садово-паркового мистецтва”
і алея з 6 вікових дубів – свідків минулої величі і благополуччя цієї території:
окружність стовбурів 290-305 см, висота 8-10 м, вік 100-130 років. Фото 2020 р.
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комора, велике зерносховище. При в’їзді в маєток знаходилася будівля
школи та старий панський будинок Реймера, колишнього господаря садиби. У центрі двору була пробита артезіанська свердловина, вода якої
використовувалася для господарських потреб, а також для наповнення
паркового ставка.
Особливою гордістю Г. Классена був парк, закладений колишнім
власником Реймерхофа. У парку було зібрано понад 70 сортів дерев і
чагарників, які брали із Бердянського лісництва або ж виписували з-за
кордону. Біля фасаду будинку підіймались платани, шуміла листям
алея каштанів. З балкона відкривався вигляд на алею пірамідальних
дубів, яка вела до березового гаю на березі ставка. На ставку перебувала човнова станція, а за ставком розташовувалося родинне кладовище
Классенів. До південного краю парку примикали фруктовий сад і город.
Після Громадянської війни маєток Генріха Классена націоналізували і
він став частиною ферми колгоспу “Еліта”. У 1943 році під час відступу
німецьких військ будинок був серйозно пошкоджений. Наприкінці 90-х
років ХХ ст. землю приватизували, а назва “Еліта” зберіглася лише за
старим парком Классена.
У 1984 році парк “Еліта” оголошено пам’яткою садово-паркового
мистецтва місцевого значення (рішення Запорізької облради № 315 від
25.09.1984 р.).
Сьогодні парк знаходиться у занедбаному стані і перетворився у хащі,
заселені лісовими птахами. Майже всі господарські будівлі знищені,
крім стайні з арочними вікнами, старого магазина і парадного в’їзду в
маєток, виконаного у класичному стилі у вигляді двох арок. Від будинку барона Г. Классена з 74 кімнатами залишилася невеличка купа битої
цеглини, а ставок перетворився на заболочену місцевість. З насаджень
кінця ХІХ століття до сих пір збереглася алея дубів звичайних біля парадного в’їзду в маєток, гай з вікових ялівців, кілька дерев алеї пірамідальних дубів, що веде до зарослого ставка-болота. Саме вони й стали
об’єктом досліджень юних природознавців Центру позашкільної освіти
м. Мелітополь і групи ЮНЕКО Запорізького обласного центру туризму і
краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді.
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Це все, що
залишилося
від панського
будинку
Генріха
Классена,
що мав
74 кімнати і
був схожий на
середньовічний
німецький
замок

Стайня, в якій у ХІХ-ХХ столітті розводили породистих
скакунів в стайні російських імператорів

Стара будівля маєтку Классена –
можливо магазин для робітників

Біля руїн панського будинку зберігся найстаріший на теренах Запорізької області ялівцевий гай: його площа складає приблизно 350-400 м,2
кількість дерев 30-40, обхват стовбурів 140-150 см, вік – не менше 130
років. І хоча між ялівцями поселилися молоді дуби, каркаси і клени,
ця ділянка парку – справжній невеличкий хвойний ліс з розсипаним по
землі прошарком хвої і цілющим гірко-терпким повітрям, яке ми вдихаємо на повні груди. Вікові дерева, стовбури яких закручені у спіраль,
наче старезні діди віковим артрозом, перешіптуються між собою. Якщо
присісти й помовчати, то можна почути, як вони тихенько згадують про
щось давнє, таємниче: про менонітський замок-палац посеред степу,
хазяйських доньок-красунь, про чудотворну р. Юшанли, яка несе свої
води неподалік від парка.
Біля ялівців – три старих кремезних пірамідальних дуба – це все, що
залишилося від алеї, яка вела до штучного ставка. Обхват їх стовбурів
від 340 до 400 см, висота близько 20 м, вік 130 років.
Всі три дуби мають “хворобливий” стан: на відстані 2-3 метри від землі стовбури дерев розгалужуються на кілька великих гілок, між якими
утворюються розщелини. В цих місцях накопичується волога, деревина гниє, що призводить до появи дупел, зараження дерев вторинними
шкідниками і грибами-трутовиками.
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Гай з вікових ялівців парку “Еліта”. Фото 2020 р.

Стежка повз залишки дубової алеї виводить до заплави р. Юшанли.
На її фоні ліс нагадує острів, який пливе вдалину безмежними степовими просторами.
Коли дивишся на цей лісовий острів, на думку приходить наступна
історія.
“У 1887 році у безводному степу, практично непридатному для вирощування деревних рослин, був закладений дендрологічний парк. Для
створення штучних водойм, системи зрошувальних каналів, висадки
дерев і чагарників господар парку залучив тисячі селян з навколишніх
сіл. Перші 5 років воду для поливу паркових комплексів возили з Дніпра на верблюдах. Пізніше пробурили артезіанські свердловини. Сьогодні маршрут екскурсії проходить під кронами столітніх дубів, кленів,
ясенів тощо заввишки більше 30 метрів. Краєвиди парку підсилені став-
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Юні екологи-краєзнавці вивчають стан вікових пірамідальних дубів парку “Еліта”. Фото 2020 р.

ками, великими галявинами англійського типу, малими архітектурними формами, гротами. Подивитися це природне чудо, яке увійшло до переліку “7 природних чудес України, приїздять туристи зі всього світу”.
На жаль, ця історія не про парк “Еліту”, а про дендропарк біосферного
заповідника “Асканія Нова”, який був закладений одночасно з місцевою
пам’яткою садово-паркового мистецтва.
Парк “Еліта” без догляду, без поливу існує вже близько 100 років, а
виглядає як справжній ліс. Місцеві мешканці на запитання про долю
паркової ділянки з сумом відповідають: “Оцінити і відновити парк зможуть, напевне, тільки іноземці, нащадки хазяїв-менонітів. Бо вони дбали не тільки про свій добробут, але й про землю, на якій жили. А поняття “Батьківщина” у них виходило за межі приватної ділянки”.
А поки що у парку “Еліта” тиша, спокій і господарює золота осінь.
Деревно-чагарникові насадження парку “Еліта” з боку заплави р. Юшанли. Фото 2020 р.
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Дуб с. Травневе

с.Травневе
с.Терпіння

С

с.Заріччя
ело Травневе розташоване за 26 кілометрів на північ від міста Мелітополя і за 4 км
від с. Зарічне на лівому березі річки Молочна.
Заснували село у 1804 році 30 родин колоністів-менонітів голландського походження, які
м.Мелітополь
прибули з м. Данцига на запрошення російського царя Олександра І. Колонія (село) входило в Молочанський менонітський округ і
отримало назву Альтенау від німецького “allzu nah” – “занадто
близько”, оскільки розташовувалося на околиці земель, займаних німецькими колоністами,
занадто близько до кочівниківногайців.
Колонія Альтенау будувалася
за загальним зразком усіх менонітських колоній: на рівній місцевості стояли два прямолінійні
ряди будинків, між якими проходила центральна вулиця. Головним фасадом будинки були
розміщені у двір, а боком до вулиці. Двір займав площу 1,5-2
га, більшу частину якого займали фруктові дерева. А з боку вулиці біля будинків, крім обов’язкових квіткових розсадників, родини висаджували дуби, з яких
формувалася центральна дубова
Члени групи ЮНЕКО КЗ “Центр туризму” ЗОР
алея. Біля колонії всією громабіля вікового дуба. с. Травневе. Фото 2020 р.
дою меноніти висаджували ліс
(німецькою “плантаж”). У колонії царювали порядок, чистота і
краса, а саме поселення нагадувало зелений оазис посеред степу.
Прожили меноніти на цьому
місці 140 років. У 1941 році після початку німецько-радянської
війни більшість з них були засуджені (позбавлені волі або розстріляні) за звинуваченням “соціаль-
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Дуб звичайний с. Травневе.
Висота 10 м, обхват стовбура 434 см,
вік близько 130 років.
Місце зростання: с. Травневе,
вул. Центральна, буд. 22.
Координати: 47°017’098’’ N і
35°471’836’’ Е

но небезпечні елементи” (менонітів вважали симпатиками німецьких загарбників), а їх родини депортовані (виселені) у Сибір або Середню Азію. У 1945 році с. Альтенау, в якому
до того моменту вже практично не залишилося німецького населення,
було перейменоване в Травневе.
Єдиний дуб з великої дубової алеї села Травневе (Альтенау), яку посадили меноніти у ХІХ ст., зберігся на території приватної земельної ділянки за адресою: вул. Центральна, 22. Висота дерева – 10 м, обхват стовбура – 434 см, вік близько 130 років. Рішенням Запорізького облвиконкому
№ 207 від 02.06.1987 р. дерево визначене ботанічною пам’яткою природи
місцевого значення.
Під час опису дубів у минулоДуби штучних насаджень (плантажу) біля
с. Травневе. Фото 2020 р.
му столітті дослідники часто виВисота 10-12 м, обхват стовбура 190 см,
користовували поняття “обхват
вік 70-90 років
осіб”. Наприклад, “пам’ятаю, росли у цьому місці вікові дуби в
обхваті чотирьох осіб, яким було
років по 500”. Ми вирішили дослідити, який обхват “у особах”
має дуб с. Травневе окружністю
434 см. Виявилося – 4 людських
(підліткових) обхвати.
Дуб росте неподалік від воріт
садиби. За свідченням господині
будинку В.О. Гулідової, яке записав мелітопольський краєзна193

вець Олександр Чухраєнко, до німецько-радянської війни позаду дерева
знаходився менонітський житловий будинок, а справа від нього – господарчі будівлі, в яких обробляли шкіру. Будинок згорів у війну, а дуб залишився неушкодженим.
Нам не вдалося поспілкуватися з господинею будинку і охоронницею
дуба – вона померла кілька років тому. Нові господарі живуть у Мелітополі й використовують будівлю як дачу.
На в’їзді у село – залишки менонітського громадського лісу (плантажу). Насадження оновлені, але, як і багато років тому, в них ще зустрічаються значні за розмірами дуби-велетні.

Дуби с. Промінь

Н

с.Травневе
с.Промінь
с.Терпіння
с.Заріччя

а відстані 8 км від с. Зарічне на лівому березі р. Юшанли розташоване с. Промінь.
Засноване село у 20-х роках ХХ століття на
місці хуторів багатих менонітів-колоністів.
Учні місцевої Промінівської школи, вихом.Мелітополь
ванці гуртка “Географічне краєзнавство” КЗ
“Центр туризму” ЗОР під керівництвом вчительки Катерини Покамєстової,
перш ніж шукати вікові дерева,
опитали місцеве населення про
наявність пам’яток природи. І
були трішки здивовані відповідями: учнівська молодь не володіє такою інформацією, а люди
старшого покоління знають, що
старі дерева є, але чи мають вони
заповідний статус – сказати не
можуть.
Пошуки привели юних дослідників до садиби Зуєвої Надії Федорівни за адресою вул. Миру,
буд. 55, яка підтвердила, що дерево біля її будинку є природною
пам’яткою, яка отримала запоДуб звичайний с. Промінь
Висота 12-14 м, обхват стовбура 295 см,
вік 100-115 років. Адреса: вул. Миру, буд. 55
Охоронний статус отримав у 1979 році

194

Члени гуртка ЮНЕКО біля заповідного дуба.
У центрі – його охоронниця Зуєва Надія Федорівна.
Фото 2020 р.

відний статус 12 грудня 1979 року (рішення Запорізької облради №533).
За словами Надії Федорівни, до неї неодноразово приїздили краєзнавці і
природоохоронці фотографувати та описувати дуб. Але історії дуба вона
не знає й охоронного паспорта, який підтверджує його статус, у неї немає: родина придбала будинок наприкінці ХХ ст. і, скоріш за все, він
залишився у попередніх господарів.
Дуб – у гарному стані, розлогий і кремезний: висота 12-14 м, обхват
стовбура 295 см, відсутні сухі гілки, дупла і морозобійні тріщини. Вік
приблизно 100-115 років, тобто посаджений десь на початку ХХ століття.
З охоронницею заповідного дуба Надією Федорівною Зуєвою познайомилися і члени гуртка ЮНЕКО
КЗ “Центр туризму” ЗОР під час
пошукової експедиції “Визначні
дерева рідного краю”. Виявилося,
що коли Надія Федорівна була
ще дитиною, її родина приїхала
до Запорізького краю з далекого
Сибіру і значну частину життя
прожила у м. Мелітополь. Наприкінці ХХ століття Надія Федорівна занедужала і переїхала з
родиною ближче до природи – в
с. Промінь. Так вона стала господаркою і охоронницею заповідного
Дуб звичайний на території колишнього
дитячого садка с. Промінь. Висота 12 м,
обхват стовбура 270 см, вік 70-90 років.
Фото 2020 р. Потребує заповідання і
встановлення інформаційного щита
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дуба, а життя у селі допомогло їй видужати і стати на ноги. На подвір’ї
чистота, біля дуба бджолині вулики і коняча бричка – онучка господарки вправна наїзниця. З посмішкою Надія Федорівна розповіла, що раз
на два роки дуб дає стільки жолудів, що можна прокормити цілу свиноферму, а опалого дубового листя часом так багато, що не знає куди складати. Розлога крона дуба “розляглася” на даху будинку і може завдати
руйнувань шиферу і пічній трубі, особливо під час буревію. Тож Надія
Федорівна сподівається, що сільська рада допоможе їй з цією проблемою.
Ще один значний за розмірами дуб юні дослідники місцевої Промінівської школи (кер. Покамєстова К.С.) зареєстрували на території колишнього дитячого садка: його висота 12 м, обхват стовбура 270 см, діаметр крони 10 м, вік 70-90 років.

Визначні дерева
Старобердянського
лісництва

У

2019 році Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді (скорочено КЗ “Центр туризму”
ЗОР) за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА та
Обласного управління лісового та мисливського господарства в рамках
програми “Ліси Запорізького краю” започаткували проведення польової наметової школи-експедиції “Степові лісництва Запорізького краю”
Учасники обласної школи-експедиції “Степові лісництва рідного краю”
(Старобердянське лісництво, червень 2019 року)
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(або Лісової школи). Перша Лісова школа відбулася на базі Старобердянського лісництва Мелітопольського державного лісомисливського
господарства – одного з найстаріших лісництв степової зони України.
Для 62 учасників Лісової школи з 8 дитячих туристсько-краєзнавчих
об’єднань області були проведені екскурсії з історії та сучасного стану
Старобердянського лісництва, демонстрації різновікових лісових насаджень, майстер-класи, дослідницькі польові практикуми й пошукові
проекти з вивчення лісових екосистем, визначних дерев лісництва, інших цінних природних територій Мелітопольського району.

Старобердянське степове лісництво –
історія створення і сучасність

С

таробердянський ліс розташований за 15
кілометрів на північний схід від міста Мелітополя у долині р. Молочна (в нижній течії),
с.Сосновка
на лівому пологому березі. Адміністративний
центр лісництва розташований у с. Соснівка.
Історія лісового масиву пов’язана з колонізацією Південного степу менонітами, які в
1800-1806 роках заснували кілька поселень
біля річки Молочної.
м.Мелітополь
З самого початку господарювання колоністи приділяли значну увагу лісорозведенню: обов’язковою умовою отримання хазяїном земельного наділу
було висадження ним 1,5 десятини
саду біля будинку, а також 5 десятин
громадського лісу. За 40 років (до
1840 р.) колоністи молочанських поселень посадили більше 600 га лісу,
зробивши лісорозведення нормою
господарської діяльності та суспільного побуту поселенців.
У 1841 році граф П.Д. Кисельов,
міністр Міністерства державного майна Російської імперії, оглянувши менонітські колонії вздовж р. Молочної,
був вражений виглядом штучних
гаїв і розпорядився створити подібні
Старобердянське лісництво на карті
Мелітопольського району. Червоним
ліси на казенних землях південних
колом позначене місце розташування
степів. У цьому ж 1841 р. він доручив
експедиційного табору Лісової школи
ініціативному меноніту-лісоводу
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І.І. Корнісу, голові громадської організації “Спілка правильного та методичного лісорозведення”, підібрати ділянки для заснування зразкового лісництва в Таврійській губернії.
У 1845 р. Корніс позначив межу ділянки в 108 га землі на лівому березі річки Молочної у 15 верстах від м. Мелітополя і зробив проект закладення насаджень на ній.
4 квітня 1846 р. тут були посаджені перші дерева з
особистих деревних “шкіл” Корніса – п’ятирічні саджанці клена, ясеня, береста, дуба, акації, тополі –
ця дата і вважається моментом створення лісництва.

Всього за перший рік існування плантації висадили
4392 саджанців на площі більше 2 га. При лісництві
І. І. Корніс (1789-1848)
було відразу ж організовано школу лісівників і садівників, в яку надсилали хлопчиків з навколишніх сіл.
Уся площа лісництва була розбита на квартали і щорічно проводилась запланована висадка лісових культур на площі 3-6 га. У 1867 році
багаторічна праця лісничих отримала міжнародне визнання — на Всесвітній виставці в Парижі лісництву було присуджено бронзову медаль за
колекцію зразків деревних порід.
У 1874 році лісництво стало називатися зразковим, а набутий колоністами практичний досвід степового лісорозведення став їм у нагоді під
час законодавчого оформлення у цьому ж році альтернативної військової служби. Так, на підставі нормативних положень Військового статуту, меноніти повинні були відбувати 4-річну альтернативну військову
службу в державних лісництвах південноукраїнських губерній Російської імперії, де виконували весь комплекс лісотехнічних робіт, пов’язаний з культивацією різних порід дерев.
У 1870 р. у Бердянське лісництво приїжджав вчений В. Докучаєв вивчати досвід лісорозведення в степу для того, щоб використати його при
освоєнні Кам’яного Степу
на Донеччині.
З 1879 р. завідувати “лісовим царством” почав Павло Михайлович Сивицький,
який провів на цій посаді
аж 40 років. За час його завідування площа лісів збільшилася з 40 до 1000 га, лісНауковці Мелітопольського державного педагогічного університету
доктор географічних наук Володимир Воровка і к.г.н. Світлана Гришко
розповідають учасникам Лісової
школи про історію створення
Старобердянського лісництва

198

Казарми, побудовані для проживання колоністів-лісників, дві з яких збереглися
до теперішнього часу в Старобердянському лісництві

ництво стало найбільшим центром вирощування і поширення посадкового матеріалу.
Лісництво було базою для проходження практики студентів. Серед
них був вчений-лісознавець, майбутній академік Г. М. Висоцький, який
досліджував вплив гідрокліматичних і ґрунтових умов на розвиток дерев,
а також вплив лісу на природне середовище та водний баланс ґрунтів.
У 1887 р. Павло Михайлович Сивицький отримав нагороду, орден
Святої Анни ІІІ ступеню, яким ні до нього, ні після нього, ніхто з лісничих і ревізорів Царської Росії не був удостоєний. А у 1900 році на всесвітній виставці в Парижі за значні успіхи у справі лісорозведення П. Сивицький був удостоєний іменної великої бронзової медалі (зберігається
у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї).

Іменна велика
бронзова медаль,
якої П. Сивицький
був удостоєний
у 1900 році на
всесвітній виставці
в Парижі за значні
успіхи у справі
лісорозведення

На аверсі медалі в центрі, під нависаючими гілками дуба – символу
вічності й могутності, голова Маріанни – жінки у фрігійському головному уборі, що символізує Французьку республіку.
На реверсі – у центрі поля зображені алегоричні фігури, які символізують велич Знання і Слави. У правій руці крилатої жіночої фігури лавровий вінок, як нагорода переможцю, і пальмова гілка, як символ першості. У лівій руці другої фігури вогняний факел, як символ таланту.
По окружності медалі надпис: EXPOSITION UNIVERSELLE INTER199

Вцілілий будинок на території лісництва,
у якому в 1912 р. був відкритий “Музей
лісничого Сивицького”, про що нагадує
напис на чавунній дошці, вмурованій у стіну

NATIONALE. Справа від фігур дата – 1900, в основі – прізвище переможця – SIVITSKY.
У 1906 р. за ініціативою Павла Михайловича була побудована метеорологічна станція, у 1912 р. на його гроші відкрили “Музей лісничого
Сивицького”, про що й досі нагадує напис на чавунній дошці, вмурованій у стіну вцілілого будинку.
У 1931 р. лісництво увійшло до складу Мелітопольського лісового
господарства.
Під час Другої світової війни лісництво пережило тяжкі трагічні
часи: майже весь ліс був вирубаний, господарство лісництва знищено,
приміщення спалені. Після війни лісництво поступово піднімалося з
руїн, до 1956 р. його площа становила 3714 га.
Сьогодні площа лісів Мелітопольського лісомисливського господарства перевищила 13 тис. га. З
них 1130 га припадає на частку
найстарішого лісництва — Старобердянського. Тут знаходиться більше 100 видів деревних і
чагарникових порід. Вік насадУчасники Лісової школи біля пам’ятника
засновнику Старобердянського лісництва,
нашому знаменитому земляку-реформатору
Іоганну Корнісу
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Лісовий масив Старобердянського лісництва на березі р. Молочна
в районі проведення Лісової школи (червень, 2019)

жень найрізноманітніший, починаючи від молодої порослі і до 80-100 років.
У 1974 р. Постановою Ради Міністрів України за № 500 урочищу
“Старобердянський ліс” площею 993 га було надано статус державного
ландшафтного заказника.
Для увічнення пам’яті видатного вітчизняного лісівника в 2015 році
у Старобердянському лісництві відбулися урочистості, присвячені відкриттю меморіальної дошки П. М. Сивицького. А в 2016 році, на 170-ту
річницю створення лісництва, урочисто відкритий пам’ятник засновнику Старобердянського лісництва, нашому знаменитому земляку-реформатору Іоганну Корнісу.
В екологічному відношенні Старобердянський лісовий масив є тим
ландшафтом, який виконує ряд екологічно важливих функцій: створює
якісно нові місця існування живих організмів в умовах посушливого
степу; дає можливість інтенсивне розвиватися лісовим видам рослинності і тваринного світу; сприяє очищенню атмосферного повітря як біологічний фільтр; переводить стік атмосферних опадів з поверхневого у
підземний, сприяючи створенню підземних джерел і збільшенню частки
підземного живлення прилеглої ділянки р. Молочна. Це призводить до
того, що залісений берег ріки більш глибокий і стрімкий у порівнянні з
безлісим, біля нього менша потужність мулистих відкладів і нижча температура придонних шарів води.
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Визначні дерева Старобердянського лісництва
Ялівець віргінський (Juniperus virginiana L)
ордістю, прикрасою й природною
цінністю лісництва є вікові насадження ялівцю віргінського.
Цікаво, що ця хвойна рослина з
родини кипарисових у лісонасадженнях Запорізької області, як і в
цілому по Україні, майже не використовується: живе ялівець довго
(до 300 і більше років), але росте повільно, тому вирощувати його на
деревину або на дрова господарствам
не вигідно, хоча ялівцева деревина
Пагін з шишкоягодами ялівцю віргінського
не гниє і з часом набуває особливої
Члени групи ЮНЕКО біля ялівця
міцності. Наукові дослідження підвіргінського: висота 9-10 м, обхват
твердили, що за бактерицидними
стовбура 135 см, вік 150 років
властивостями ялівець не має собі
рівних і що жодне дерево не виділяє стільки фітонцидів, скільки
ялівець. Ягоди ялівцю сині з сизим
нальотом. Вони дуже ароматні і теж
мають бактерицидні властивості.
Причиною висадки цього виду
в середині ХІХ століття на теренах
лісництва, ми вважаємо, були його
екзотичність (батьківщина – східна частина Північної Америки), декоративність (лускувата незвична
хвоя, темно-сині шишкоягоди) та
невимогливість до умов існування:
цей вид посухостійкий, зимостійкий, газо, пиле- і вітростійкий, тіньовитривалий; добре розвивається на піщаних, суглинистих і кам’янистих ґрунтах – ідеальна порода
для сухих степів Півдня України,
якій за стійкістю і довголіттям немає рівних серед інших порід дерев, за виключенням дуба.
Перші посадки ялівцю віргінського у Старобердянському лісництві
були здійснені у 1873 році й вважаються найстарішими насадженнями
в Україні: на сьогодні, за нашими даними, обхват їх стовбурів становить

Г
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Стародавня алея з ялівцю віргінського
Старобердянського лісництва,
висаджена у 70-х роках ХІХ століття

Зарослими і дрімучими виглядають
стародавні ялівці на краю алеї

А так виглядають вікові ялівці у глибині насадження

135 см, висота 8-10 м, вік близько 150 років. У лісництві збереглася ціла
алея вікових ялівців загальною кількістю 40-50 стовбурів.
Після німецько-радянської війни нові посадки ялівцю віргінського у
Старобердянському лісництві були проведені у 1959 році. За 60 років іс203

нування лісу (до 2020 року) дерева ялівцю, за нашими дослідженнями,
досягли 11-13 м у висоту при діаметрі стовбура 16-19 см (56 см в обхваті).
За даними лісничого Старобердянського лісництва Олександра Горшкова, останні 40 років висадки ялівцю у лісництві не здійснювалися.
Але, не зважаючи на це, молоді деревця ялівцю зустрічаються на багатьох ділянках штучного лісу – природнє поширення цього виду територією лісництва здійснюється за участю лісових птахів (дрізд, сойка,
сорока тощо), які восени із задоволенням споживають його плоди, а насіння потім разом з пташиним послідом розносять по лісу. Більше того,
ялівець виявився достатньо агресивним видом: на окремих ділянках

Вивчення насаджень ялівцю екологамикраєзнавцями Центру туризму. Фото 2019 р.

Найбільші екземпляри насаджень ялівцю
1959 року досягають висоти 14 м при обхваті
стовбура 78,5 см (або 25 см у діаметрі)

Лісові насадження з ялівцю віргінського
Старобердянського лісництва віком 60 років.
На окремих ділянках вони мають вигляд
справжнього природного лісу

лісу у несприятливі посушливі роки він створює конкуренцію іншим
видам дерев (сосні, ясеню і, навіть,
дубу), захоплює звільнені місця й
утворює спочатку чагарниковий
ярус, а згодом – досягає І ярусу
деревостану, входячи до складу лісоутворюючих порід насадження.
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Вікові дуби Старобердянського лісництва

Щ

е одним унікальним природним об’єктом Старобердянського лісництва є Алея вікових дубів у с. Сосновка, посаджених засновниками
лісу у ХІХ столітті. 11 дерев Алеї у 1979 році були оголошені ботанічними пам’ятками природи місцевого значення “Дуб звичайний № 1, № 2,
№ 3 і т .д.” і отримали відповідні охоронні паспорти (Рішення Запорізького облвиконкому № 533 від 12.12.1979 року).
24 грудня 2002 року Запорізька обласна рада прийняла рішення № 12
“Про внесення змін і доповнень до природно-заповідного фонду області”,
яким заповідний статус віковим дубам лісництва було ліквідовано. Скасування статусу відбулось у зв’язку із входженням пам’яток природи до
ландшафтного заказника “Старобердянський”.
Таким чином, окремі дерева заказника, навіть якщо вони мають природну або історичну цінність, сьогодні не мають індивідуального охоронного статусу пам’ятки природи, що ставить їх подальше збереження під
загрозу: вони можуть бути видалені (спиляні, зрубані) за господарською
необхідністю у будь-який момент. Свідками чого ми й стали влітку 2019
року під час роботи Лісової школи.
Алея вікових дубів Старобердянського лісництва, 2019 р.
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Учасники Лісової школи біля спиляних
вікових дубів, 2019 р.
Опис заповідних дерев Алеї вікових дубів
Старобердянського лісництва. Фото 2019 р.

Під час обстеження Алеї ми
зареєстрували 36 вікових дубів з
обхватом стовбурів 185-260 см і
висотою від 9 до 14 м.
А також 7 спиляних дерев дубової алеї.

На час наших досліджень на
території лісництва проводилися
господарчі роботи з прокладання
водогону для постачання питної
води до м. Мелітополя. І згідно з
проєктом водогін проходив саме
через Алею вікових дубів, яка,
як ми вже казали, втратила свій
природоохоронний статус (як пояснили працівники лісництва, роботи проводилися з дозволу Департаменту екології і природних
ресурсів Запорізької ОДА).
Ці трагічні для дубів події дозволили нам більш-менш точно
вирахувати їх вік по річним кільцям. А також коефіцієнт швидкості росту штучно висаджених дубів в умовах заплави р. Молочної.
Обхват стовбура одного зі спиляних дубів біля землі склав 262 см (на висоті 130 см від землі, на нашу думку, він мав складати приблизно 252 см).
Згідно річних кілець його вік виявився 93-95 (100) років.
Відповідно коефіцієнт швидкості росту дуба становить 0,4:
100 років : 252 см (обхват стовбура на висоті 130 см від землі) = 0,4.
Виходячи з отриманих результатів, більшість дубів Алеї були висаджені приблизно 100 років тому, тобто до 1920 року, за часів лісничого Павла
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Підрахунок річних кілець у зрубаних вікових
дубів Старобердянського лісництва

Сивицького. Саме в цей час серед
мешканців Мелітополя та навколишніх населених пунктів лісництво
отримало назву “Райський куточок”.
На краю алеї, серед заростей дерев і чагарників, росте дуб значно
більших розмірів, біля якого зберігся інформаційний вказівник “Ботанічна пам’ятка природи місцевого
значення”.
Це, дійсно, справжній велетень,
який був свідком становлення і розквіту Старобердянського лісництва:
обхват його стовбура 341 см, висота
– 14 м, вік, за нашими розрахунками, 130-140 років.
На висоті двох метрів у дуба спиляна досить велика гілка, а на висоті трьох метрів дерево має розгалуження з двох гілок. Стан дуба більшменш задовільний: у кроні дерева
де-не-де наявні сухі гілки, але стовбурна гниль, дупла, плодові тіла грибів-трутовиків на стовбурі відсутні.
Найстаріший дуб Старобердянського
лісництва: обхват стовбура 341 см,
Історичним, на нашу думку, можвік – 130 (140) років
на вважати також дуб, що росте біля дороги навпроти одного з вцілілих будинків лісництва, у якому за ініціативою Павла Сивицького у 1912 році відкрили “Музей лісничого Сивицького”. Обхват його стовбура становить 290 см, висота – 12-13 м, вік
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– близько 100-120 років, тобто посаджений на початку ХХ століття. Достеменно не відомо хто посадив цей дуб, сам Павло Сивицький чи його підлеглі, але присутність дерева в історичному місці робить його важливим
як природним, так й історико-культурним об’єктом Запорізького краю.

Дуб Павла Сивицького (наша назва) у селі Соснівка
(Фото 2019 р.)

Дуб Павла
Сивицького:
обхват
стовбура
290 см,
вік 100120 років.
Фото 2019 р.
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Сучасні діброви Старобердянського лісництва

Е

кспедиційний табір Лісової школи був розміщений у межах заплавної
ділянки лівого берега р. Молочної у дубовому лісі віком 90 років.

Ця частина території заплави використовується лісництвом для рекреаційних цілей і відноситься до підтипу високих заплав, оскільки
піднімається над середнім рівнем води на висоту до 1,5-2 метрів і заливається під час повеней дуже рідко. Ґрунтовий покрив представлений
чорноземом лучним солонцюватим на піщаному алювії (піщаних відкладеннях р. Молочної).
Вивчення складу дубового лісу у районі наметового табору, а також
інших різновікових насаджень дуба звичайного, прилеглих до нього,
дозволили нам вирахувати середній коефіцієнт швидкості росту дуба в
умовах штучних насаджень заплави р. Молочної.
Вивчення екологамикраєзнавцями стану
дубів заплавної
діброви в районі
наметового табору:
висота дубів 15-20 м,
середня окружність
стовбурів 130 см,
вік 90 років

Дослідження показали, що середній обхват стовбурів дубів у заплавній діброві віком 90 років складає 130 см (максимальний – 268 см на
галявині, що межує з луговиною р. Молочної, тобто на краю лісу).
Використаємо формулу L = C х K, де L – вік дуба, С – окружність стовбура, К – коефіцієнт швидкості росту.
Згідно з формулою коефіцієнт швидкості росту дубів у діброві віком
90 років буде складати:
90 років = 130 см х К
К = 90 : 130 = 0,7
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Вимірювання параметрів дубів у штучній
заплавній діброві Старобердянського
лісництва віком 30 років

Окремі дуби штучної діброви віком 90 років
в заплаві р. Молочної досягають висоти 20 м
і обхвату стовбура 268 см

Під час польових досліджень ділянок заплавних дібров, що зростають у схожих умовах, але мають інший вік (дані про вік ділянок лісу
взяті з таксаційних описів лісництва), ми отримали такі результати.
К = вік дубів 30 років : 50 см (середня кружність стовбурів) = 0,6
К = вік дубів 70 років : 100 см = 0,7
К = вік дубів 90 років : 130 см = 0,7
К = вік дубів 100 років : 170 см = 0,6 (на галявині)
Таким чином, середній коефіцієнт швидкості росту дубів у заплаві
річки Молочної складає:
0,6 + 0,7 + 0,7 = 2 : 3 (середнє арифметичне) = 0,7
(з похибкою, приблизно, 10 років).
Дерева, що зростають на галявинах заплавного лісу, мають коефіцієнт швидкості росту трохи менший – 0,6 (також з похибкою, приблизно,
10 років).

Сосна кримська Старобердянського лісництва

О

днією з візитних карток Старобердянського лісництва є насадження сосни кримської, які на окремих ділянках досягають віку 90-100 років.
В Україні сосна кримська, або сосна Палласа (Pinus nigra ssp. pallasiana), у природних умовах трапляється в Криму, де утворює світлі ліси
на схилах яйли на висоті 800–1000 м.
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Насадження сосни кримської на галявині “зльотів”
Старобердянського лісництва
Найбільший екземпляр сосни кримської:
висота 20 м, обхват стовбура 210 см, вік 90-100 років

Ця порода посухостійка й невибаглива до
ґрунтів, тому активно використовується у штучних лісонасадженнях півдня України. Крім
цього вона швидко росте, у віці 15-40 років
утворює насіння, а також дуже декоративна:
виростає заввишки до 20-30 м і має темний,
майже чорний стовбур з широкою парасолькоподібною кроною.
У найстаріших хвойних насадженнях лісництва (90-100 років) сосна кримська досягає
висоти 20 м з обхватом стовбура 210 см.

Каркас західний Старобердянського лісництва

П

ородою, яка активно використовується для створення штучних лісонасаджень у лісництві, є каркас західний (лат. Celtis occidentalis
L.) – листяне дерево родини В’язові заввишки 15-20 (25) м: порода посухостійка, невибаглива до ґрунтів, морозостійка, швидкоросла (30-40
см на рік), має міцну, гнучку, дуже тверду деревину. Тривалість життя
дерева до 200 і більше років (про цей вид дерева ми розповідали на попередніх сторінках книги).
Плоди їстівні, за смаком нагадують фініки, але м’якоті в них мало –
дуже велика кісточка. Плоди із задоволенням куштують птахи і твари211

Найбільший каркас західний
Старобердянського лісництва

ни лісництва, насіння яких потім
з послідом розносять лісом. Тому,
хоча каркас самостійних угруповань у лісництві не утворює, у якості супутникової породи зустрічається майже повсюди.
Найбільший екземпляр каркаса у лісництві зростає на галявині
“зльотів”: його висота 16 м, окружність стовбура 220 см, діаметр стовбура 70 см, діаметр крони 17 м, вік,
приблизно, 90 років (росте на ділянці, де дуби і сосни мають вік
90-100 років).
Каркас західний Старобердянського
лісництва (галявина зльотів): висота 16 м,
обхват стовбура 220 см, діаметр крони 17 м,
вік 90-100 років

За нашими даними, це найбільший і найстаріший каркас західний у Запорізькій області.
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Розміщення вікових дерев
на фрагменті карти Мелітопольського району

1

5

2-4

6

7-11

Кадастр визначних дерев Мелітопольського району
№

Місце знаходження

1 Дуб звичайний

Висота
Обхват
Вік
(м)
стовбура (см) (років)
150-200
473
10

Адреса
с. Травневе, вул. Центральна, 22

2 Ялівець віргінський (близько
30 стовбурів)

10-12

140-150

130

с. Зарічне, парк “Еліта”

3 Дуб звичайний (6 дерев)

10-12

290-305

100-130

с. Зарічне, парк “Еліта”

4 Дуб пірамідальний (3 дерева)

20

340-400

100-130

с. Зарічне, парк “Еліта”

5 Дуб звичайний

12

295

100-130

с. Промінь, вул. Мира, 55

6 Дуб-Патріарх

20

580

250

7 Дуб звичайний

14

341

130-140

с. Сосновка, Старобердянське лісництво

8 Дуб Сивицького

12

290

100-130

с. Сосновка, Старобердянське лісництво

9 Дубова алея (36 дубів)

9-14

185-260

100

с. Сосновка, Старобердянське лісництво

10 Каркас західний

14-16
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90-100

с. Сосновка, Старобердянське лісництво

11 Сосна кримська

20

210

90-100

с. Сосновка, Старобердянське лісництво

с. Терпіння, дитсадок
“Топольок”
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ВЕСЕЛІВСЬКИЙ РАЙОН

С

мт Веселе засноване в 1815 році на
схилах балки Малий Менчикур, у
центрі якої, як свідчать давні перекази,
було невеличке мальовниче озеро. Саме на
його берегах зупинялися перепочити чумацькі
валки, що їхали в Крим за сіллю. Тут чумаки
напували худобу, годували її, а самі веселилися
в шинку, який нібито стояв на його березі. За
легендою вони так співали пісні, що було чутно
звідусіль. Так і назвали цей стан Веселим. Звідси одержало свою назву і
поселення.
Першими жителями Веселого були 30 родин селян-переселенців з
Курської та Полтавської губерній. Після заселення степу люди почали
змінювати місцевість: розорювали недоторкані землі, розводили худобу, біля хат – мазанок висаджували дерева: дикі вишні, груші, акації,
клени, дуби.
У 1957 році с. Веселе отримало статус селища міського типу, стало
осередком культури цілого району. Сьогодні у смт Веселе проживає 10
тисяч мешканців.
У пошуковій програмі “Визначні дерева рідного краю” взяли участь
юні екологи-краєзнавці КЗ “Центр туризму” ЗОР, учні Веселівської
ЗОШ №1 (кер. Шкель Наталя Леонідівна) і Веселівської ЗОШ №2 (кер.
Мусіхіна Галина Петрівна).
Під час експедицій зареєстровано 5 вікових і меморіальних дерев.
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Дуб Петровича

С

правжньою окрасою Веселого є Парк
культури та відпочинку, розміщений у центрі селища.
Заснував парк та організував посадку дерев та кущів, інших зелених
насаджень у 50-60-ті роки минулого
століття голова Веселівського райвиконкому Божко Павло Федорович. Сьогодні веселівці і гості селища з вдячністю згадують свого земляка. З ранньої
весни і до пізньої осені милують око
пишні шати акації, клену, гледичії,
липи, берези та інших дерев, між якими розміщені різнокольорові бетонні
скульптури героїв народних казок.
Природною пам’яткою парку, який
знаходиться під охороною громади, є
дуб-красень, посаджений на честь надання Веселому статусу селища міського типу в 1957 році.
У Веселому про цей дуб існує легенда.
Саджанець Дуба був висаджений у
1957 році на території, закріпленій за
заводом господарчих товарів “Труд”.
На той час тут працювало декілька людей
з ім’ям, по батькові “Петрович”, а саме
Черних Василь Петрович, Балабко Борис Петрович, Пригорницький Іван Петрович та інші. Взагалі, багато робітників заводу брали участь в озелененні
парку, але було прийняте колективне рішення назвати дуб “Петрович”. І
сьогодні він привертає до себе увагу не
тільки спеціальною табличкою й огорожею, а й своїм розкішним виглядом.
Зараз дубу 66 років, він має висоту 15 м,
обхват стовбура близько 260 см, ширина крони досягає 12 м.

Дуб “Петрович” Парку відпочинку смт
Веселе (позначений червоним колом)

Кузьмінов Павло Миколайович (90 років) –
громадський доглядач Дубу “Петрович”
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На табличці при виготовленні
переплутали цифри – замість
“посаджене в 1957 році”
написали “посаджене в
1975 році”
Юні дослідники природи
ЗОШ №2 біля меморіального
“Дуба Петровича” смт Веселе
(на задньому плані – кер. гуртка
Мусіхіна Галина Петрівна).
Фото 2016 р.

Звичайно, він ще зовсім молодий,
але для смт Веселе він є цінним і меморіальним.
Дуб Петровича – пам’ятка природи, яка охороняється на рівні Веселівської громади і є, на нашу думку,
прекрасним прикладом для інших
громад зі створення і збереження своїх пам’яток природи.

Дуб Танкістів

У

1997 році в Україні з ініціативи
ветеранів танкових військ і танкобудівників з метою виховання воїнівтанкістів ВСУ на кращих традиціях
минулих поколінь був запроваджений “День танкіста”. Відзначають його у другу неділю вересня. А взагалі свято з’явилося ще у 1946 році в
СРСР. Тоді День танкіста був запроваджений за заслуги механізованих
“Дуба танкістів”. Обхват стовбура дуба
290 см, висота 18 м, вік 70-80 років
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Екологи-краєзнавці ЗОШ №2
смт Веселе біля
“Дуба танкістів”.
Фото 2014 року,
автор Мусіхіна Г. П.

і танкових військ під час
Другої світової війни.
Зараз важко сказати як,
коли і чому найбільший дуб Парка став місцем вшанування пам’яті усіх
танкістів мирних і воєнних років й отримав назву “Дуб Танкістів”. Про
це довгий час свідчила табличка з відповідним написом, прикріплена на
стовбур дерева. На жаль, табличка кудись зникла, як й зникла пам’ятна
традиція.
Обхват стовбура дуба на висоті 1,5 м від землі складає 290 см, висота
– 18 м, вік, приблизно, 70-80 років, тобто висаджений він також
під час закладання парку в 1957
році (дерево виглядає більшим за
попередній дуб за рахунок розгалуження стовбура на висоті двох
метрів).

Дуб Миру

В

еликий за розмірами дуб юні екологи-краєзнавці знайшли за межами парку відпочинку, на вул. Миру біля приватного будинку № 135.
Зустрівшись з хазяйкою будинку з’ясувалося, що проживає вона
Дуб миру смт Веселе: висота 19 м,
окружність стовбура 290 см,
Вік 90-100 років. Фото Мусіхіної Г. П., 2020 р.
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тут з 1940 року. Коли родина переселилися сюди, дерево вже росло біля
хати. Декілька разів хазяї підрізали гілля, щоб воно не зруйнувало дах
будинку.
Окружність стовбура дерева сягає 290 см, висота – 19 метрів, вік
дуба, на нашу думку, 90-100 років. Ми його назвали – Дуб миру (за назвою вулиці).

Вікові дуби на подвір’ї
Веселівської ЗОШ №1

Щ

одня учнів Веселівської ЗОШ №1 зустрічають два вікових дуба, що
ростуть на подвір’ї школи.
Один з дубів росте біля старого корпусу навчального закладу, якому
в 2018 році виповнилося 95 років. Обхват його стовбура 245 см, висота
13,5 м. Після опитування вчителів школи і мешканців селища, а також
вимірювань дерева, учні школи, вихованці гуртка “Екологічне краєзнавство” КЗ “Центр туризму” ЗОР (кер. Шкель Н.Л.) прийшли до висновку, що вік дуба складає приблизно 75-80 років, тобто посаджений він
був зразу після Другої світової війни, у середині 40-х років ХХ століття.
Й дали йому назву “Дуб пам’яті”.
Другий дуб росте у шкільному саду: окружність його стовбура 274 см,
висота 15 м, діаметр крони 15 м. Вік, на нашу думку, також приблизно 75-85 років. Тобто дуб є майже однолітком школи. Юні дослідники
назвали його “Дуб Першокласник” у пам’ять про заснування навчального закладу: як дитина росте, розвивається і прагне до знань, так і дуб
– росте, мужніє і тягнеться до світла. Ці два вікові дуби (“Дуб Пам’яті”
і “Дуб Першокласник”) є гордістю Веселівської школи. Вони в гарному
Дуб Пам’яті Веселівської ЗОШ №1.
Висота 13,5 м,
обхват стовбура 245 см,
вік 75-80 років
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Вимірювання параметрів “Дуба Пам’яті” біля
старого корпусу Веселівської ЗОШ №1
Шкель Наталя Леонідівна, керівник гуртка
юних екологів-краєзнавців, заступник
директора Веселівської ЗОШ №1, проводить
вимірювання параметрів Дуба-Першокласника.
Фото 2020 р.
“Дуб Першокласник” у шкільному саду Веселівської ЗОШ №1: окружність стовбура 274 см,
висота 15 м, вік 75-80 років. Фото 2020 р.

стані, тому що за ними дбайливо доглядають учні і педагоги закладу.

3

2

5

1
4

Картосхема розташування
найбільших дубів
у смт Веселе
(позначені червоними колами)
1. Дуб Петрович
2. Дуб танкістів
3. Дуб Миру
4. Дуб Пам’яті
5. Дуб Першокласник
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ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН
Дуб зе
земського лікаря
Василя Фоміна
у м. Приморськ

Д

ерева, як і люди, мають свою унікальну
історію. Тим паче, якщо їх доля тісно
переплітається з долею відомих особистостей
або цілих міст. Такою є історія визначного
дерева міста Приморськ – столітнього дуба,
що у народі прийнято називати “Дубом Фоміна”.
Коли був посаджений дуб? Ким був той
В.М. Фомін? Яке відношення він мав до появи
старовинного дерева? Всі ці питання дослідили вихованці гуртка “Юні
краєзнавці” загальноосвітньої школи № 2
м. Приморськ (кер. гуртка Олександр
Дмитренко, вчитель географії й історії).
Росте Дуб на вулиці Соборній неподалік
від Приморського регіонального українсько-болгарського багатопрофільного ліцею. У минулому ця вулиця називалася
Садовою. І це не дивно. Адже ще на початку ХІХ століття у 1811 році поблизу
від цього місця начальником над ногайцями, засновником м. Ногайська (сучасного м. Приморська) французьким графом
Яковом Яковичем Де-Мезоном було закладено сад “фруктових та диких дерев”,
площею до 30 десятин.
Ногайський громадський сад захоплював губернських чиновників, які оглядали місто. Так Катеринославський губернатор Фабр, об’їжджаючи в 1822 році
ногайські поселення, писав так про цей
сад: “Корисні наміри Де-Мезона збулися
зовсім .... в саду є 45000 молодих дерев”.
На жаль, більшість з цих дерев загинула
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Вихованці гуртка “Юні краєзнавці”

під час суворих зим наприкінці 30-х
ЗОШ № 2 м. Приморськ знайомляться
з літературними джерелами у
років ХІХ ст. У 50-ті роки ХІХ сад
Приморській районній бібліотеці.
повністю занепадає, його територію
На передньому плані керівник гуртка
розбивають на ділянки і виставляють
Олександр Дмитренко. Фото 2019 р.
на продаж під забудову.
На одній з ділянок саду у 1875 році
на кошти земства була побудована лікарня, у приміщення якої 17 серпня
1880 року заселився молодий лікар Василь Фомін – випускник медичного факультету Київського університету, учасник російсько-турецької війні 1877Ногайський міський сад (фрагмент з
карти кінця ХІХ століття). Червоним колом
1878 років, який приїхав у провінціпозначене місце зростання дуба
альне містечко Ногайськ БердянськоВ.М. Фоміна
го повіту Таврійської губернії на посаду земського лікаря.
У 1892 році в родині В. М. Фоміна сталася радісна подія – народилася
донька Євгенія. На честь її народження Фомін біля будівлі лікарні, де в
той час жив, посадив дубок, який став частиною дубової алеї вулиці Садової. Донька Фоміна завжди називала його “братиком”, і коли йшла на
навчання до Жіночої гімназії, і навіть у похилому віці. Дуб Фоміна – це
єдине дерево, що залишилося від колишньої алеї до теперішнього часу.
Перші двадцять років Фомін лікував людей сам, без медичного персоналу. У якості помічників навчав медичній справі санітарів. Тільки після
1905 року в Ногайську лікарню прислали двох фахівців – фельдшера та
акушерку.
Лікарська практика Василя Фоміна в цілому склала 48 років. Помер
він у 1924 році на 75-му році життя: в сильний дощ Фомін поїхав у село
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В’ячеславка рятувати жінку-породіллю.
Він повернув до життя матір і новонародженого, але сам сильно застудився
і через кілька днів помер.
Але давайте все ж таки повернемося до головного об’єкту наших досліджень – величавого сторічного дуба.
Обхват стовбура дерева становить
283 см, висота – близько 18 метрів,
окружність крони – 40 м. Дерево зростає на чорноземно-лучних ґрунтах на
лесових породах. Середня глибина залягання ґрунтових вод – 3-3,5 м.
Оскільки відома точна дата посадки
дуба – 1892 рік, то можна порахувати його сучасний вік – 128 років. Це –
найстаріше дерево м. Приморськ і Приморського району.
Коефіцієнт швидкості росту штучно
посадженого дуба в умовах м. Приморськ
можна вирахувати за формулою:
L = C х K,
Дуб лікаря В.М. Фоміна у м. Приморськ
де
L
–
вік
дуба,
С – окружність стовбуОбхват стовбура 283 см, висота 18 м,
ра, К – коефіцієнт швидкості росту.
вік 128 років. Координати:
46°43’57.8” Пн. ш. 36°20’48.3” Сх. д.
128 років = 283 см х К
У 2005 р. отримав громадський статус
К = 0,45
“Найстаріший дуб м. Приморська,
пам’ятка міста”
Як бачимо, швидкість росту штучно висаджених дубів на території Запорізької області у напрямку з півночі на південь має тенденцію до зменшення, що пов’язане з погіршенням кліматичних умов. У м. Запоріжжі
і Запорізькому районі (на півночі області) коефіцієнт у середньому складає 0,25-0,3. У центральній частині (Веселівський, Мелітопольський
райони) – 0,3-0,35. На півдні (Приморський район) –
0,4-0,45.
У 2005 році на розгляд
сесії міської ради виносилося питання про надання
дереву статусу “Найстаріший
Члени гуртка “Юні краєзнавці”
ЗОШ № 2 м. Приморськ біля Дуба
лікаря Фоміна.
Фото О. О. Дмитренка, 2019 р.
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Вихованці гуртка “Юні
краєзнавці” ЗОШ № 2
м. Приморськ вивчають
архівні матеріали у Приморському краєзнавчому
музеї. Фото О. О. Дмитренка, 2019 р.

дуб м. Приморська,
пам’ятник міста”. Яке
було прийняте рішення невідомо, але у цьому ж році навколо стовбура дерева встановили лавочку і на висоті 1,5 метри від землі шурупами прикріпили табличку з написом: “В році 1892 лікарем Фоміним на пам’ять нащадкам
посаджено цей дуб”.
Давно вже немає відомого земського лікаря Василя Миколайовича
Фоміна. Але є віковий дуб, посаджений ним. Є свідок життя людини,
глибоко відданій своїй улюбленій справі. Є природний пам’ятник людині, яка все своє життя присвятила служінню людям. Це столітній велетень, що поєднує минуле та сьогодення і, сподіваємося, майбутнє.
Пам’ять про Дуб Фоміна увіковічив у своєму вірші місцевий поет Володимир Корнієнко:
У місті, котре серцю любе.
Де вартий щастя живучі,
Про що шумиш, крилатий дубе,
Говориш з місяцем вночі?
Досяг поважного століття
Могутня велич і краса, –
Твої темно-зелені віття
Веслують чисті небеса.
Яке ж міцне твоє коріння
Й благословенний Богом плід.
Нове зростає покоління,
Продовжуючи славний рід!
Крізь крону сонячної арфи
Торкає вітерець струну,
Над чим замисливсь, патріарше
Вглядаючись у далину?
Роки, як норовисті коні,
Не стримати невпинний крок!
Нащадок твій в своїм безсонні
Шлях прокладає до зірок.
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Приморськ в історію ще впише
Гучні і славні імена,
Тож зберігай для нас чіткіше
Шляхетний образ Фоміна.

Найстаріше дерево
села Орлівка
Приморського району

С

ело Орлівка знаходиться за 24 км на південний захід від районного центру м. Приморська на лівому березі невеличкої степової річки Лозуватка, яка через 4 км від села впадає в
Азовське море.
Більша частина району має вигляд рівнинного вододільного сухого полинно-злакового степу
з невеликими ярами і подовими солонцюватими
луками, який поступово переходить у ПриазовПриморськ
ську берегову рівнину. Більша частина узбес. Орлівка
режжя Азовського моря являє собою природні
піщані і черепашкові пляжі. Клімат посушливий і несприятливий для життя дерев, кількість
опадів 350-450 мм на рік. Ліси і зелені зони населених пунктів на території району представПриморський район на
карті Запорізької області.
лені штучними насадженнями, площа яких
Червоними колами позначено
становить 0,03 % від загальної площі району.
вікові дерева, знайдені під
час експедиції
Засноване с. Орлівка у 1861 році на місці
колишнього ногайського аулу Сосикан переселенцями з села Попівка Бердянського повіту, а також переселенцями з
Орловської та Тамбовської губерній.
З початку 2010-х село потерпає від нестачі води. Місцева річка Лозуватка пересохла. Криниці
висохли. Місцеві жителі потрохи покидають село. Ті,
що залишилися, їздять за
водою до сусіднього села Райнівка (на відстані 4-х км).
На околиці села біля кинутої розваленої хатинки
серед кущів і плодових деПокинуті хати в с. Орлівка
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рев росте дуб, який видно здалеку.
На відстані 2-3 метрів від стовбура
дерева розташоване кільце висохлої криниці – колись тут була вода й
сприятливі умови як для життя людей, так і для життя вікового дерева.
За даними вихованців гуртка
“Історичне краєзнавство” Приморського центру дитячої та юнацької
творчості (кер. Ольга Чернова), які
дослідили дуб, обхват його стовбура
складає 186 см, висота 12 м.
Місцеві старожили вважають,
що дуб був посаджений ще за часів
заснування села або трохи пізніше,
тобто його вік 100-140 років. Як
вони кажуть, за часів їх дитинства
дуб вже був високий, з товстим стовбуром, і діти збиралися біля нього
для спілкування. За нашими підрахунками, вік дуба складає 70-80 років, тобто посаджений він або наприкінці 40-х, або на початку 50-х років
ХХ століття.
У кроні дуба зафіксовані поодинокі сухі гілки, стовбур з незначними зовнішніми пошкодженнями, має

Дуб звичайний с. Орлівка.
Обхват стовбура 186 см, висота 12 м,
вік 70-80 років. Необхідно заповідати
й встановити охоронний знак.
Фото Ольги Чернової, 2019 р.

сліди ураження трутовиком. В цілому ж дерево має більш-менш задовільний стан і плодоносить.
На думку юних дослідників, дубу необхідно надати заповідний статус “Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення” і встановити біля
нього інформаційний щит.
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Р
Родинне
дерево
Попкових

Любицьке

З

давна українці відрізнялися особливим
ставленням до дерев. Садочок біля хати
або кілька кремезних дерев сприймалися як
родинний простір, а між господарями та
окремими деревами складався певний зв’язок. Їм присвячували пам’ятні рядки, про
них розповідали з покоління в покоління, вони
удостоювалися звання “Родинне”, “Родове дерево”.
Наш народ досить часто саджав такі дерева. Іноді
це був одиничний екземпляр, а іноді й цілий родинний гай. Часом це робилося просто так, без приводу, а в багатьох випадках знаменувало сімейні
події. Бувало, садили в пам’ять про померлу
близьку людину. Але в більшості випадків з радісної нагоди, наприклад, у зв’язку з народженням дитини, після чого дерево росло разом з нею.
Батьки няньчили дітей під молодою кроною, далі
діти, що вже виросли, тримали за руки своїх коханих
під розлогим деревом. Неминуче наступав і той момент,
коли вони сідали і згадували своїх батьків, дивля-

Вишивка
“Родинне дерево”.
Традиція знати і шанувати
своїх предків була добре
відома попереднім
поколінням

чись на величезні кострубаті гілки і міцні стовбури. Життя йде,
дерево залишається. Воно все бачить, все чує і все знає. Воно –
Олексій Попков (онук Володимира
Попкова) разом з Сергієм Некрасовим біля
родинного дерева. Фото 2020 р.

226

живий свідок історії сім’ї, зв’язок нащадків. Воно безсумнівно протегує
цим людям і допомагає їм. Воно –
Родове дерево.
Згідно стародавнім повір’ям, сімейне дерево захищало господарів
від лиха та символізувало гостинність. Ці дерева, як правило, росли
перед будинком, саме навколо них
часто влаштовували круглі лавки,
на яких під захистом його крони проходили сімейні посиденьки, тут приймали гостей і відзначали сімейні свята. Священні дерева та родинні гаї
особливо шанувалися і оберігалися.
Вони ж під час війн спеціально вирубувалися загарбниками, щоб позбавити переможений народ їх захисту.
Пам’ять роду символічно представляли (або вишивали) у вигляді
родового дерева. Стовбур символізує нас самих, листя – це наші діти,
а коріння – предки.
Нелегка історія нашої країни дозволила забути не тільки про традиДуб родини Попкових
цію родинних дерев, а й про любов
Обхват стовбура 305 см, висота 17 м, вік
до родинного “коріння”, до знання й
105 років. Фото С. Некрасова, 2020 р.
шанування своїх предків. Але, сподіваємося, лише на деякий час.
У селах і містечках Запорізького краю
сьогодні складно знайти оселі, біля
яких височіють родинні дерева, посаджені прадідами й шановані прийдешніми
поколіннями.
Одна з таких осель була знайдена
групою юних туристів-краєзнавців Запорізького обласного центру туризму і
краєзнавства під керівництвом майстра
спорту України з туризму Сергія Некрасова у Новомиколаївському районі.
За 25 км на північний захід від районного центру Новомиколаївки, на лівому березі річки Верхня Терса
розташоване село Любицьке.
Місцевість, де розташоване село, з давніх давен була заселена піоне227

рами південноукраїнського Степу – козаками-запорожцями. В цілинному степу, де за спогадами старожилів, “тирса сивіла як дим, та ще
де-не-де – кущі верболозу і терну, а бабаків було більше, ніж аврахів”,
по балках, поблизу джерел з питною (“доброю”) водою, розташовувались козацькі осідища – курені і зимівники. Жили запорожці вільно.
Випасали худобу, ловили в степових річках рибу, торгували і воювали. З тих часів значна кількість урочищ цього краю носить назви, які,
очевидно, походять від запорозьких прізвиськ, – балки Бірюча, Зайцева, Куликова, Вовча, Зайцева могила та ін. (Я. Новицький. Народна
пам’ять про козацтво).
Після зруйнування в 1775 році козацьких вольностей Російська
імперія розпочала процес колонізації освоєних козаками південноукраїнських земель. Степова місцевість між річками Гайчур і Верхня
Терса, названа в тогочасних документах Вербовим пустищем, у 1802
року ввійшла до складу новоствореного Олександрівського (так офіційно край почав іменуватися з 1806 р.) повіту. Землі Вербового пустища
були віддані у рангові дачі поміщиці Олександрі Писемській і відставному майору Якиму Григор’єву. Але заселення багатого на чорноземи і
бідного на воду Вербового пустища виявилось для поміщиків справою
доволі проблематичною, тому з часом їхні землі були знову повернуті у
власність держави і до середини ХІХ ст. залишались незаселеними.
У 1841 році уряд Російської імперії прийняв рішення про переселення на державні “пустопорожні” землі Катеринославської губернії державних селян з інших губерній. У 1856 р. на лівому березі р. Верхня
Терса вихідці з Курської губернії заснували село Любицьке.
У 1920 році в одній з родин села, у родині Попкових, народилася
дитина – син. На знак цієї події господар садиби Попков Володимир
Павлович викопав в посадці молодий дубок віком 3-5 років і посадив
його на подвір’ї. Так з’явилося родинне дерево – Дуб Попкових. З того
часу пройшло 105 років – часи колективізації, індустріалізації, Другої cвітової війни, голоду, відновлення, Незалежності країни. І всі ці
роки Дуб зберігає пам’ять про пращурів і сучасні покоління родини
Попкових. Зараз дерево оберігає онук Володимира Попкова – Олексій
Попков. Висота дерева 17 м, обхват стовбура 305 см.
Традиційно, знаючи вік дуба, ми рахуємо коефіцієнт швидкості росту дерева відповідно до умов місцевості. У Новомиколаївському районі
цей коефіцієнт складає 0,35.
L = C х K,
де L – вік дуба, С – окружність стовбура, К – коефіцієнт швидкості росту.
105 років = 305 см х К
К = 0,35.
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Дуби ландшафтного заказника
“Кам’янка лісова”

К

ам’янська лісова дача знаходиться у Більмацькому районі Запорізької області біля
смт Більмак (до 2016 р. – смт Куйбишеве)
на правому березі р. Кам’янка. Входить
до складу Більмацького лісництва (Пологівське лісомисливське господарство),
зелені насадження якого займають площу
близько 4 тис. га і розтягнулися на 87 км
балками і ярами на територіях Пологівського,
Більмацького і Розівського районів області.
Перші насадження Кам’янської дачі були
здійснені переселенцями-колоністами в 1872 роКам’янська лісова дача
ці. Сьогодна карті Запорізької
області
ні площа
лісового масиву складає 800 га.
Одним з найбільш живописних
куточків лісу є штучне лісове
озеро, біля якого розташована
база Більмацького лісництва.
У 1968 році Кам’янська лісова
дача оголошена пам’яткою природи, а з 1984 р. – ландшафтним
заказником місцевого значення,
в якому охороняються штучно
створені серед степу лісові насадження з акації білої, сосни кримської, ялівцю віргінського, дуба
звичайного тощо.

Віковий дуб на березі штучного лісового
озера у Більмацькому лісі
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Більмацький ліс

Серед тварин головними мешканцями
є косулі і кабани: за останніми даними у
лісництві налічується 22 кабани і 34 косулі. Зустрічаються також зайці, лисиці,
борсуки, єнотовидний собака, куниці,
тхори, ондатри, миші, ховрахи тощо. У
70-х роках у лісництві жили навіть олені, яких завезли з Кінбурнської коси.
Привезли декілька пар, вони добре прижилися, але їх чисельність скоротили
вовки – перша вовча сім’я з маленькими
вовченятами з’явилася в лісі у 1992 році,
а у 2015 році працівники лісництва бачи-

Найстаріший Дуб
Більмацького
лісництва
Обхват стовбура
290 см, висота 16 м,
вік 130-150 років.
Поряд з Дубом
Носик Володимир
Іванович – директор
Пологівського
лісомисливського
господарства,
який вже більше 40
років є доглядачем
і охоронцем
стародавніх дубів.
Фото 2020 р.
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ли в Більмацькому лісі зграю
з 8 вовків.
Під час Другої світової війни, як і в інших лісництвах Запорізького краю, більшість насаджень була вирубана, а їх відновлення відбувалося на початку 50-х років ХХ століття. Збереглися декілька дубів перших
насаджень, вік яких зараз 130140 років. Ці дерева – об’єкти
гордості й опіки працівників
господарства: навколо стовбурів найбільших “велетнів” встановлені декоративні огорожі й
інформаційні щити.
Традиційно, знаючи вік дуба, ми рахуємо коефіцієнт швидкості росту дерева відповідно
до умов місцевості. У БільВсього, за даними Володимира Носика, на
мацькому лісі цей коефіцієнт
території лісництва збереглися близько 10 вікових
дубів часів перших насаджень. Фото 2020 р.
складає 0,45-0,5.
L = C х K,
де L – вік дуба, С – окружність стовбура, К – коефіцієнт швидкості росту.
140 років = 290 см х К
К = 0,5.
Також гордістю працівників Більмацького лісництва є насадження
ялівцю віргінського, створені в 1966 році. Зараз їх вік 55 років, висота
дерев 9 м, обхват стовбурів 40-50 (60) см. Ділянка ялівцевого гаю чиста,
доглянута, до неї веде дерев’яна “тріумфальна” арка, за якою встановлені інформаційні щити і годівниці для тварин. Це місце, де хочеться перебувати, вдихати чисте, насичене фітонцидами лісове повітря та насолоджуватися життям. І дякувати лісівників за важливу, дуже потрібну для
нашого краю, справу – створення лісових оазисів у степу.
На одному з інформаційних щитів така інформація: “Ялівець віргінський (Juniperus virginiana L.),
народна назва “молодило”. Це вічнозелене дерево, що за зовнішнім
виглядом нагадує піраміду. Його
деревина переважно червоного кольору. Один гектар посадки ялівцю виділяє фітонцидів у 40 разів
більше, ніж 1 га сосни. Батьківщина ялівцю віргінського – Північна Америка. Лікарська рослина.
Живе ялівець до 600 років”.
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Дуб с. Білогір’я

З

а 20 км на південний схід від м. Оріхів
на крутому правому березі річки Кінська,
яка в цьому місці звивиста, утворює лимани,
стариці й заболочені озерця, розташоване село
Білогір’я. У XVII—XVIII століттях р. Кінська
слугувала природним кордоном між землями
запорозьких козаків та поселеннями ногайців:
ногайські аули розташовувалися на лівому береОріхівський район і
с. Білогір’я на мапі
зі, а козацькі поселення – на правому березі ріки.
Запорізької області
Існує легенда. Ще як жили тут козаки, а степи
були татарськими, річка Конка (або Кінська) була повноводною і по ній
ходили кораблі, плив корабель, на якому був татарський хан. Віз він із
собою багато награбованого золота та срібла в Крим. Татари думали, що

Паланковий устрій Вольностей Війська Запорозького Низового (1734-1775 рр.).
Червоним колом позначений зимівник козаків Кальміуської паланки Війська Запорозького
Низового, неподалік від якого в 1781 р. було засноване с. Білогір’я
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вдало вибрали час, бо ханові донесли, що запоріжці пішли десь у похід.
Та козаки їх надурили і влаштували засідку. Вночі напали на корабель,
перебили татар, забрали золото, а хана не вловили, бо він кинувся з палуби на коні прямо в річку і потонув. А кінь, кажуть, не втопився, вибрався на берег і майнув у степ. Довго гуляв цей кінь, водив за собою цілі
табуни коней. Через це і назвали річку Кінська.
У 1745-1765 роках на переправі, де чумацький Муравський шлях і
татарський Кримський шлях перетинали р. Кінську, був заснований
великий зимівник козаків Кальміуської паланки Війська Запорозького Низового. З початком спорудження фортець дніпровської лінії (з середини 1771 року) частина будівель зимівника та козацького караулу
використовувалися для розміщення сімей солдатів і будівельників Микитинської (Кряжової) фортеці. Це нове поселення отримало статус солдатської слободи і назву Жеребець (зараз с. Таврійське) – так у XVIII
столітті називали праву притоку річки Конки, на якій розташовувалося
поселення.
У 1781 році неподалік солдатської слободи Жеребець на правому березі річки Кінської Андрію Дмитровичу Константинову, статському раднику, чиновнику Петербурзької іноземної колегії, у якості нагороди за
“нелегку службу військового перекладача і дипломата” була подарована
дача площею 6 тисяч десятин землі (9 кілометрів у довжину і 8 кілометрів у ширину). За переписом 1782 року в слободі проживало чоловічої
статі 28 душ і жіночої статі 14 душ, саме ж село в народі отримало назву “Резидентове” – у 1777-1780 роках Андрій Константинов був повноважним резидентом російського уряду при останньому кримському хані
Шагін-Гіреї і разом з командувачем Кримським корпусом Олександром
Суворовим здійснив переселення тридцяти тисяч християн – греків і вірмен – з Криму в Малоросію.

Катеринославська губернія
Фрагмент
карти Катеринославської і
Таврійської
губерній
1802 року
(червоним
прямокутником позначена
слобода
РезидентовеБілогір’я)

Таврійська губернія
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Дуб с. Білогір’я. Фото 2020 р.
Обхват стовбура 236 см, висота 9,5 м,
вік 130 років. Координати дуба: 47° 31’ 26,51” N,
35° 59’ 56,87” E. Має охоронний статус
(рішення Запорізького облвиконкому
№ 207 від 02.06.1987)

Члени групи ЮНЕКО КЗ
“Центр туризму” ЗОР і
нащадок переселенців
с. Білогір’я Михайло Васильєв
біля заповідного дуба.
Фото 2020 р.
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У 1795 році за особистим розпорядженням імператриці Катерини II Андрію Константинову було подаровано ще 3000
десятин землі у Мелітопольському повіті Таврійської губернії, суміжні з його маєтком у
с. Резидентове (з 1921 року –
с. Білогір’я).
У 1799 році А.Д. Константинов, який був активним учасником політичної загибелі і зникнення з історичної арени цілої
держави – Кримського ханства,
був відправлений у відставку і
оселився з дружиною у своїй садибі Резидентове, де ростив і
виховував своїх дітей: 5 синів і
3 доньок.
Після смерті А.Д. Константинова у 1818 р. земля і село, як
посаг дочці Варварі, перейшли
до його зятя — майора Миколи
Мануїловича Марка (Маркуса),
сина предводителя дворянства
Олександрівського повіту.
Зараз у селі проживає 315 осіб,
серед яких Михайло Васильєв,
нащадок переселенців з Дону.
Михайло Михайлович розповів нам, що десь у 1840 році
господар села Микола Маркус

обміняв у графа Воронцова на собак
кріпаків з сім’ями з села Білогорії, що
було розташоване біля крейдяних “білих” гір на березі Дону (нині районний центр Воронезької області Росії),
і привіз їх у своє нове село на р. Конці.
Серед цих переселенців були його пращури, які називали слободу Маркусовою, а пізніше (у 1923 р.) дали селу
сучасну назву Білогір’я.
За спогадами родини М. Васильєва,
Маркус був славним паном, село було
заможне, а люди при ньому “жили
Члени групи ЮНЕКО біля панського
краще, ніж тепер на волі”. Маркус
маєтку Маркуса
побудував у селі кілька млинів, займався скотарством, садівництвом,
виноробством і землеробством. У селі
була церква і початкова школа. Річка Конка була глибока, повноводна і
дуже рибна: навіть 50-60 років тому,
коли Михайло був дитиною, разом з
батьком вони часто плавали на човні
по річці, і кожного дня у родині було
вдосталь риби для їжі.
Десь у 1890 році родина Маркусів
побудувала у селі новий кам’яний маєток, біля якого господар посадив дуб.
Заплава р. Кінської в районі с. Білогір’я
Сьогодні дубу близько 130 років, обхват його стовбура, за нашими даними, 236 см, висота 9,5 м. Тобто розміри дуба, виходячи з його віку, не дуже
значні. Коефіцієнт швидкості росту дерева в умовах села складає 0,55.
Після Жовтневої революції все
майно Маркусів було націоналізоване: у панському будинку працювала місцева школа, а господарські будівлі: стайні, корівники, свинарник, комори, зерносховище тощо, стали власністю
колгоспу “Схід”.
Після розпаювання земель на
початку ХХІ ст. більшість госпоВимірювання параметрів
заповідного дуба
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дарчих будівель розібрали, сади вирубали, а на місці винних підвалів
залишилися поодинокі ями, обкладені цеглою. Панський маєток у аварійному стані, а Конка, замість повноводної річки, перетворилася на зарослу травою і очеретом луговину.
І тільки дуб продовжує зеленіти і нагадувати старожилам села “про
події давно минулих днів”. Михайло Михайлович і його дружина Світлана Михайлівна є громадськими доглядачами і охоронцями дерева. У
1987 році дуб отримав заповідний статус “Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення (рішення Запорізького облвиконкому № 207 від
02.06.1987 р.). Ми поцікавилися у Михайла Михайловича, хто був ініціатором заповідання дерева. Він на деякий час замислився, а потім з
подивом констатував, що не може точно відповісти на це запитання. На
його думку, охоронний статус дуб отримав після того, як у 80-х роках
ХХ ст. біля села група науковців проводила археологічні розкопки курганів. У одному з них дослідники виявили поховання кочівника з конем
(X-XIII ст. н.е.) і паралельно, як вважає Михайло Васильєв, підготували
наукове обґрунтування для заповідання вікового історичного дерева.
Родина Васильєвих у с. Білогір’я – останні нащадки старожилів села.
Вони займаються фермерським господарством, вкладають кошти і душу
у збереження і розвиток своєї малої батьківщини. Нехай їх супроводжує
удача, а дуб надихає на добрі справи.
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Дуб Ко
Кохання
смт Михайлівка

У

1783 р. напружена боротьба між Росією
і Туреччиною за Крим закінчилася включенням останнього до складу Росії. Знов придбані території Кримського ханства, які включали і степи Північної Таврії від Дніпра до
річки Берди (частина території сучасної Запорізької області), з 1784 року стали називатися
Таврійською областю, а з 1802 р. – Таврійською
Михайлівський район і
смт Михайлівка на карті
губернією.
Запорізької області
Ногайці, корінний кочовий народ, були виселені, і в наших краях постійного населення не стало. Необхідно було
якомога швидше заселити і освоїти приєднаний південний степ. Величезні площі землі Катерина II роздає дворянам, з усіх кінців Російської
імперії сюди починають переселяти державних і кріпосних селян, відставних солдатів, запорізьких козаків.

Таврійська губернія на
карті Російської імперії.
Червоним колом
позначене місце
розташування
с. Михайлівка
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Дуб Кохання смт Михайлівка. Фото Наталії Ганюкової, 2020 р.
Обхват стовбура 372 см, висота 15 м, діаметр крони 18 м, вік 170 років
Потребує заповідання і встановлення охоронного знаку

У 1805 році Михайло Чудновський, нащадок запорізького козака з
Полтавщини, заснував хутір біля великого чумацького шляху між річками Дніпро та Молочна. Впродовж кількох наступних років біля його
хутора державними селянами та кріпаками-втікачами з різних місць
України, центральних та південних губерній Росії було створено кілька поселень, які в 1810 році внаслідок
злиття утворили слободу, яку назвали “Михайлівка” – на честь першого
поселенця Михайла Чуднівського.
Населення Михайлівки поступово
зростало, крім скотарства і землеробства стало розвиватися ремісництво,
торгівля, почали діяти постійні ярмарки і базари. У 1838 р. Михайлівка стає
волосним центром Мелітопольського
повіту, в 1923 р. – центром Михайлівського району, в 1965 р. – отримує
статус поселення міського типу. Сьогодні площа земель Михайлівської селищної ради складає 33251 га, а кількість населення – 12520 осіб.
Члени гуртка “Компас” Михайлівського дитячого
центру Михайлівської селищної ради вимірюють
параметри дуба. Фото Наталії Ганюкової, 2020 р.
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На околиці Михайлівки (територія колишнього колгоспу “Пам’ять
Леніна”) вихованці гуртка пішохідного туризму “Компас” Михайлівського дитячого центру Михайлівської селищної ради (кер. Ганюкова Наталя Миколаївна) виявили величний дуб з розлогою
кроною. Обхват стовбура знайденого дуба 372 см, висота 15 м, діаметр крони 18 м. Має три основні
гілки, які, наче відкрита долоня,
тягнуться вверх до сонця.
З розповіді місцевої жительки,
її дідусь Агарков Петро Афанасійович, 1876 року народження, згадував, що коли він був дитиною,
дуб вже ріс і стовбур його був товстим. З цього можна припустити,
що дереву більше 170 років. Можливо його посадили при заснуванні Михайлівки. А селищу у 2020
році виповнилося вже 210 років!
Дуб росте на місці, де раніше росли колгоспні сади і стояла садовогородня бригада. Поряд із дубом
раніше росла стара тополя, але
Дуб Кохання смт Михайлівка. Фото Наталії
декілька років тому в неї потрапиГанюкової, 2020 р. Гілки дерева, наче
ла блискавка і розколола стовбур
відкрита долоня, тягнуться вверх до сонця.
навпіл.
На той час місце між тополею та дубом було
впорядковане, стояли лавочки та столи. Зі
слів мешканців, дуб багато років був центром
бригади, він збирав під своєю розлогою кроною працівників перед початком роботи, рятував від полуденної спеки. Діти приходили
бавитися на його могутніх гілках, дорослі відпочивали та спілкувалися. Біля нього завжди
було гамірно та весело, а молодь під кроною
дуба призначала побачення та зізнавалася у
коханні. Тому в МиДуб Кохання смт Михайлівка.
Фото 60-х років ХХ ст. з архіву
хайлівці і називаМихайлівського краєзнавчого
ють дерево – Дуб Комузею ім. Д.Є. Онопрієнка.
хання.
На задньому плані – сад
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На початку ХХІ століття
дуб сильно постраждав від
людей, що заготовляли його
кору (її раніше приймали для
виготовлення ліків), і дерево
ледь не загинуло. Саме в цей
час поряд з дубом у будівлі колишньої птахоферми відкрив
своє приватне підприємство
з вирощування птиці мешканець Михайлівки Ус Анатолій Михайлович. Він разом зі
своїми товаришами звернув
увагу на дуб, який мав багато
сухих гілок. Хлопці порадилися та й взялися до роботи:
повирізали сухі гілки, покосили траву, прибрали сміття, обмазали пошкоджений
стовбур глиною, обгорнули
сіткою. І дуб знову ожив, наче
народився заново. Мешканці
сусідніх вулиць заговорили
про дерево знову, а чоловікиактивісти продовжували доглядати за дубом та територією біля нього, поки Анатолій Михайлович не
переїхав на постійне місце проживання до м. Запоріжжя.
Вихованці гуртка зверталися до працівників Михайлівського краєзнавчого музею та селищного господарства з озеленення, щоб дізнатися про історію Михайлівського дуба, але вони не змогли нічого повідомити дітям.
Зараз місцеві жителі доглядають дуб: білять його, косять траву поряд, захищають від місцевих “лісорубів”. Плодоносить дуб один раз на
два роки. У минулому році жолудів не було, значить цей рік має бути
урожайним!
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Дуби м. Молочанськ

М

ісцевість, на якій розташований сучасний
Токмацький район Запорізької області,
вперше згадується в історичних джерелах
у 1524 році. Це були пустельні місця. У
долині річки Молочної татари відгодовували коней і збиралися в загони для походу
на українські землі. В 1680 році степом
вздовж річки Молочної проходив у Крим російський посланець Василь Тяпкін, який також охарактеризував цей степ як безлюдне і
небезпечне місце.
До кінця ХVIII ст. ця територія входила до
Токмацький район і
складу Кримського ханства і була заселена кочовим. Молочанськ на карті
ми племенами ногайців. Приєднання Кримського
Запорізької області
ханства до Російської імперії (1783 р.) створило передумови для появи тут осілого населення, серед якого – менонітів – прихильників особливої християнської течії, що виникла в Голландії в XVI
столітті. Гнані владою, вони розселялися світом. У 1803-1804 роках на
запрошення царського уряду в басейн річки Молочної з Пруссії переселилося 358 сімей (1973 особи) менонітів – освоювати “дикі землі”. У місці злиття річок Токмак і Чінгул в річку Молочну була заснована колонія
Гальбштадт (нім. Halbstadt “Півмісто”), яка впродовж 1804-1871 років
була центром Молочанського (Гальбштадського) менонітського округу,
що охоплював менонітські колонії середньої течії річки Молочної. Колонія росла, поглинала довколишні населені пункти, а в 1915 році була
перейменована в Молочанськ, який у 1933 році отримав статус міста.
Ще на початковому етапі господарчої адаптації на теренах Півдня
України у процесі закладки нових колоній меноніти приділяли значну
увагу проблемам охорони природи та лісорозведення. Так, у відповідності до інструкції “Про внутрішній розпорядок та управління колоніями”
(1801 р.) поселенці-колоністи повинні були розводити по 0,5 десятини
насаджень (лісових і фруктових дерев) на кожний земельний наділ, а
після 1831 р. – по 1,5 десятини.
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Крім півторадесятинних садів біля кожного менонітського будинку,
висаджування яких було обов’язковою умовою отримання земельного наділу, кожне селище-колонія мало значний за розмірами громадський ліс,
який садили та доглядали порівну всі господарі під наглядом старости.
Лісові насадження були необхідні для захисту полів від посухи, суховіїв
та інших природних негод. Однак тоді люди ще мало знали про захисну
роль лісових насаджень. Головною ж причиною, яка змушувала колоністів розводити ліси, була гостра нестача деревини.
Спочатку обов’язкові роботи з лісорозведення здавалися колоністам
настільки тяжкою повинністю, що деякі сім’ї через це навіть покинули
своє господарство і повернулися до Німеччини. Це пояснювалося тим, що
агротехнічні прийоми лісорозведення у степу в ті часи були надзвичайно
трудомісткими і дорогими, а часто й малоуспішними. Ґрунти перед садінням переорювали по кілька разів на глибину до одного аршина (0,71 м),
потім викопували великі ями, у які висаджували великомірні саджанці
(заввишки майже два аршини). Дерева часто поливали, навколо них розпушували землю і знищували бур’яни. Проте, незважаючи на проведення усіх цих робіт, більшість дерев гинула на другий чи третій рік. Лише
згодом, коли був набутий певний досвід, землю почали розпушувати не
тільки навколо дерев, але й по всій площі посадки. Завдяки цьому заходу,
визнаному пізніше найважливішою умовою лісорозведення в зоні степу,
дерева добре приживалися, і молоді насадження успішно росли.
Перша зразкова менонітська громадська лісова плантація (плантаж)
у долині р. Молочної була заснована у 1806-1810 рр. між колоніями
Альт-Нассау (сучасне с. Виноградне Токмацького району) і Вейнау (с. Чапаєвка Токмацького району – з 2016 р. с. Благодатне).
Фрагмент сучасної
топографічної карти
Запорізької області в
районі розташування
громадської лісової
плантації між менонітськими колоніями
Альт-Нассау і Вейнау
(позначена червоним
прямокутником)

У 1850 р. (через 40 років після закладання штучного насадження) тут
росло більше 80 тис. дерев, а саме: 22,4 тис. лісових порід, 30,7 тис. тутових і 24,5 тис. фруктових дерев. За свідченням історика Романовського,
дорога від колонії Молочної до громадської плантації біля Альт-Нассау
(с. Виноградне), що проходила між лісом та живими огорожами, була
дуже гарною і нагадувала йому ландшафти Англії.
На узвишшях колоністи насаджували переважно дуб, ясен, берест,
акацію, шовковицю, а в низинах – тополю, липу, ясен. Значне місце від242

Колонія Гальбштадт
(сучасне м. Молочанськ) – центр
Молочанського
менонітського
округу 1804-1871 рр.
(фото середини
ХІХ ст.)

водилося чагарникам. Посадка розподілялася між усіма колоністами-господарями так, щоб це не стало перешкодою для сільського господарства. Територію громадського плантажу поділяли на ділянки площею 5
десятин, які у майбутньому мали складати володіння кожної родини і
розділялися між собою живими огорожами з диких маслин. Кожну з ділянок на 2/3 засаджували лісовими видами, зважаючи на ґрунти землі,
а на 1/3 – шовковичними, щоб поєднати лісове господарство з шовківництвом як корисну статтю доходів для колоністів.
Проте найбільший успіх лісорозведення отримало після 1831 р., коли
більша частина господарів молочанських колоній на чолі з авторитетним серед них хазяїном І. І. Корнісом заснували “Спілку правильного
та методичного лісорозведення”. У своїй лісотехнічній діяльності члени
громадської організації керувалися письмовими інструкціями-настановами зі степового лісорозведення, розробленими І. Корнісом на підставі
особистого досвіду розведення лісу біля хутора Юшанли (сучасне с. Лагідне Токмацького району).
У звіті І. Корніса, складеному в 1846 р., були подані цікаві відомості
про лісівництво Молочанського менонітського товариства. У 1846 р. в
усьому повіті росло на плантаціях 578 686 лісових порід дерев, у шкілках – 740 931 лісова порода. У 1850 р. на плантаціях Молочанського
менонітського товариства налічувалося більше 2 млн. дерев, а у 1853 р.
– 3,4 млн. дерев різних порід: дуба, липи, сосни, ясеня, акації, граба,
бука та різних фруктових дерев, із яких тільки шовковиці – 1,4 млн. шт.
Всього колоністи молочанських поселень впродовж 50 років посадили
600 десятин лісу.
Настільки ж наполегливо меноніти вирощували лісосмуги вздовж доріг, за рахунок яких намагалися зупинити руйнівні наслідки ерозії ґрунтів. З цією метою дерева висаджували уздовж яруг. На лісівництво було
витрачено із громадської казни 3262 крб. сріблом. Сам факт виділення
громадських коштів на садіння дерев говорив не тільки про розуміння
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Дуб з боку вул. Шкільна
Фото 2020 р.

Дуб з боку подвір’я племінної станції
Фото 2020 р.

колоністами усієї важливості цього завдання, але й про їх громадську
відповідальність, усвідомлення приналежності до долі нової батьківщини. Фактично вони закладали основи нової культури поведінки людини
у суспільстві, а лісорозведення у 30-ті роки XIX ст. стало нормою господарської діяльності та суспільного побуту поселенців як захист своєї
землі від степових суховіїв і для снігозатримання.
У Гальбштадті (як і в інших менонітських колоніях) царювали порядок, чистота і краса. Незабаром слава про незвичайне місто-сад розлетілася далеко за його межами.
Про часи заселення і заліснення Південного Степу в м. Молочанськ
нагадують стародавні дуби, які ростуть майже в центрі міста.
Перший дуб росте на перехресті вулиць Шевченка (будинок №101)
і Шкільна (будинки №31-33) на території приватної садиби, у якій до
1995 року була розташована адміністративна будівля Запорізької обласної державної племінної станції. В охоронному зобов’язанні дерево має
назву “Дуб у віці 150 років”. Доглядачем і охоронницею старезного дерева є власниця садиби Олександра Подзикунова, у минулому директор
племінної станції.
Висота дуба, за нашими даними, 17-20 м, обхват стовбура 404 см,
діаметр крони близько 14 м. Дуб росте у куті садиби за парканом між
житловою будівлею і сараєм. Стан дерева задовільний, на висоті 4-5 м
від землі стовбур розгалужується на кілька великих гілок, які формують кремезну розкидисту крону. Заповідний статус “Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення” дуб отримав 24 травня 1972 р. (рішення
Запорізького облвиконкому № 206). Тобто з часу заповідання пройшло
вже 50 років і вік дерева зараз може становити 200 років. Охоронний
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(інформаційний) знак біля дерева відсутній, хоча господиня зауважує, що він весь час був й зник
зовсім недавно. Історію появи у
цьому місці старезного дерева,
цікавих історій або легенд, пов’язаних з ним, вона також не знає.
Під час опису дуба мешканці
Молочанська підходили до нас і
цікавилися діями юних екологів-краєзнавців. І були здивовані, що дерево, біля якого вони проходять щодня, одне з найбільших
Екологи-краєзнавці групи ЮНЕКО КЗ “Центр
туризму” ЗОР біля “Дуба у віці 150 років”.
у місті, і, крім того, є пам’яткою
Висота дерева 20 м, обхват стовбура 404 см,
природи Запорізької області.
вік 150-200 років. Місце зростання: м. Молочанськ, вул. Шкільна, буд. 31 (вул. Шевченко,
Про історію дерева, пов’язану
буд. 101). Заповіданий 24.05.1972 р. рішенням
з першими поселенцями-меноЗапорізького облвиконкому № 206. Стан
задовільний. Потребує встановлення охонітами, ми вирішили запитати
ронного знаку або інформаційного щита.
Фото 2020 р.
у співробітників Молочанського
менонітського центру. У виставковому залі Центру ми познайомилися з різними фотографіями часів менонітів, але старих світлин дуба або інформації про нього не виявилося.
Поряд із заповідним дубом на сусідньому подвір’ї за адресою: вул.
Шевченка, буд. 103, росте ще один кремезний дуб, який виявився більшим за попередній. Ми його назвали “Молочанський дуб”.
Під час опису дерева ми познайомилися з господарями садиби Моісеєвою Марією Василівною і її сином Олексієм Володимировичем. Вони
розповіли нам, що їх родина живе у садибі з кінця 40-х років ХХ століття. На місці, де зараз стоїть їх будинок, була житлова менонітська будівля, яка під час німецько-радянської війни була сильно пошкоджена.
З тих часів залишився, фактично, тільки фундамент, на якому вони по-

Екологи-краєзнавці групи ЮНЕКО КЗ “Центр туризму”
у Менонітському центрі м. Молочанськ

245

Молочанський дуб. Фото 2020 р.
Висота дерева 18-20 м, обхват стовбура 415 см,
вік 150-200 років. Місце зростання: м. Молочанськ,
вул. Шевченко, буд. 103. Стан задовільний. Потребує
заповідання і встановлення охоронного знаку.
Екологи-краєзнавці групи ЮНЕКО біля
Молочанського дуба

будували своє житло. Члени родини дуже
бережливо ставляться до старезного дерева, вважають його цінним природним й
історичним об’єктом як Молочанська,
так і Запорізької області, й готові підтримати ініціативу надання дубу статусу “Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення”.
Поряд з 200-річним дубом велетнем на
території земельної ділянки росте ще один
значний за розмірами дуб – його висота
16 м, обхват стовбура 275 см. За словами
господині маєтку, пані Марії, дуб був посаджений її батьками під час заселення у
1946-1947 роках, і його вік, відповідно,
75 років.
Громадські доглядачі й
охоронці Молочанського дуба
Марія і Олексій Моісеєви
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Наявність точної дати посадки дуба і його віку дозволяє нам
вирахувати коефіцієнт швидкості росту дубів на території м. Молочанська. Він складає:
75 років = 275 см х К
К = 0,3
І, відповідно, уточнити вік дубів-велетнів, що ростуть поруч.
Вік = 415 см х 0,3
Вік = 125 років (з урахуванням можливої похибки 125150 років).
Тобто, Молочанські дуби були
посаджені приблизно у 1870-1890
роках.

Два дуба-велетня біля садиби
родини Моісеєвих

Заповідні дуби с. Долина –
унікального природоохоронного
села Запорізької області

У

здовж східного берега ріки Молочна, крім колонії Гальбштадт (Молочанськ), перші поселенці заснували ще
кілька колоній, серед яких Лихтенау
(Світлодолинське), Блюмштейн (Кам’янське), Альтенау (Травневе), Орлов (Орлово), Іоганнесруе (Долинське) та інші.
Назви більшості колоній було дано за
назвами рідних сіл переселенців, які залишилися в далекій Західній Пруссії.
Люди, які приїхали до Молочної, були набагато краще підготовлені, ніж переселенці до Хортицької колонії. Більшість з них були досвідчені землероби,
які продали свої ділянки і мали можливість привезти із собою грошовий капітал, підводи, худобу, меблі.
Колонії були відносно невеликими, розрахованими десь на 20-22
сім’ї. Зайві сім’ї змушені були залишати стару колонію і засновувати
нову – тому вони знаходяться в такій кількості поряд одна від одної. Земля була власністю всієї колонії. Кожен колоніст отримував свій наділ,
але не мав права його продавати або дробити на менші частини. Батьків247

Екологи-краєзнавці групи ЮНЕКО КЗ “Центр туризму” ЗОР біля одного з двох заповідних
вікових дубів віком 120 років біля селищної ради с. Долина. Фото 2020 р.

ську землю у спадок отримував тільки старший син. Решта отримували
гроші і змушені були займатися своєю справою – ремеслом, промислом
або торгівлею. Внаслідок цього в менонітських поселеннях розвивалися
торгово-промислові підприємства. Такий порядок існував вже століття
в сільській місцевості в Голландії і північно-західній Німеччині, де привів до економічного розквіту країни. У сільському господарстві виникли
міцні селянські господарства, які постачали племінну худобу, зерно та
інші продукти не тільки для потреби міст, але й для експорту.
Всі менонітські колонії будувалися за зразком традиційних німецьких сіл. У центрі колонії – кірха, або церква, волость, школа. Житлові
оселі розміщувалися по обидва боки вулиці, яка проходила паралельно
до ріки. Подвір’я зазвичай були завширшки 84 м, а будинки зводили на
відстані 29 м від вулиці. Перед хатою розбивали сад із квітником, саджали дуби, які створювали дубову алею вздовж центральної вулиці.

Наймолодші
заповідні дуби
с. Долина
Висота 8-10 м,
обхват стовбура
260 і 276 см,
діаметр крони 12 м,
вік 120 років.
Фото 2020 р.
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Залишки такої дубової алеї збереглися в с. Долина (Іоганнесруе), що знаходиться на відстані 8 км на південь
від м. Молочанськ.
Це невеличке село у центрі Запорізької області є унікальним не тільки для нашого краю, а й, мабуть, для всієї України – на його території знаходяться 6 вікових дубів, які мають охоронний статус
“Ботанічна пам’ятка природи місцевого
значення”. Причому отримали цей статус вони у різні роки.

Першими охоронний статус отримали наймолодші дуби села, вік яких
місцеві жителі оцінили у 120 років
(Рішення Запорізького облвиконкому
від 24.05.1972 р. № 206), тобто посаджені вони були на початку ХХ століття. Ростуть вони у самому центрі села
біля селищної ради. Дерева розлогі, у
хорошому стані, добре доглянуті, біля
них чисто і встановлені охоронні знаки. За нашими даними, їх висота 10 м,
обхват стовбура 260 і 272 см, діаметр
крони 12 м.

Заповідний дуб с. Долина за адресою:
вулиця Центральна, будинок 14
Висота дуба 12 м, обхват стовбура
345 см, діаметр крони 11 м,
вік 150-200 років
Члени групи ЮНЕКО вимірюють
параметри дуба

Громадський доглядач за заповідним
дубом, господиня будинку №14
Лідія Приходько
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Наступні вікові дуби ростуть на території приватних осель вздовж
центральної вулиці села.
В оселі за адресою: вул. Центральна, буд. 14, нас зустріла господиня
Приходько Лідія Миколаївна. Їй вже 70 років, і своє весілля вона святкувала саме під цим дубом 50 років тому, коли прийшла в будинок у якості невістки. До неї громадським доглядачем і охоронницею дуба була
мати її чоловіка Приходько Ольга Миколаївна. За її свідченням, колись
на цьому місці була менонітська хата, але з часом її прибрали і на її місці
побудували нову оселю. Дуб під час будівництва не чіпали, тільки видалили кілька гілок. Дуб розлогий, має гарний вигляд, заповіданий 25
вересня 1984 р. (рішення Запорізького облвиконкому № 315). Про охоронний статус дерева родина знає, дуб не ображають і зберігають, хоча,
за словами пані Лідії, дерево створює деякі незручності: затуляє прохід
між будівлями, руйнує фундамент будинків, утворює велику кількість
опалого листя.
Наступний віковий дуб росте за адресою: вул. Центральна, буд. 20.
У цьому будинку донедавна поселилася багатодітна родина переселенців. Про історію дуба нічого не знають, але готові стати громадськими доглядачами і підтримати нашу ініціативу про надання дереву заповідного статусу. На відміну від попередньої оселі, дуб росте на краю
Заповідний дуб с. Долина за адресою: вулиця
Центральна, будинок 20. Висота дуба 14 м,
подвір’я і тому особливої незручобхват стовбура 304 см, діаметр крони
11 м, вік 150-200 років. Потребує заповідання
й встановлення охоронного знаку
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Заповідний дуб с. Долина за адресою:
вулиця Центральна, будинок 28.
Висота дуба 14 м, обхват стовбура 285
см, вік 150 років. Охоронний статус
отримав 25 вересня 1984 року (рішення
Запорізького облвиконкому № 315)

ності господарям не створює. За нашими даними, висота дуба 14 м, обхват стовбура 304 см, вік 150 років. Дуб розлогий, але на відміну від попереднього розгалужується на висоті 6 м. Стан дуба задовільний. Цей
дуб, як і попередні, є залишком дубової алеї часів менонітів і потребує
заповідання.
У сусідній оселі за адресою: вулиця Центральна, будинок 28, росте наступний віковий дуб. За нашими даними, висота дуба 14 м, обхват стовбура 294 см, діаметр крони 11 м, вік 150 років. Дуб є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення (рішення Запорізького облвиконкому
від 25 вересня 1984 р. № 315). Доглядачем дуба є господар будинку, чоловік середніх років Євген Палений. Дуб має свої особливості – огорожа
приватної ділянки наскрізь пронизала його кремезний стовбур. Але як
і коли це сталося, господар не знає. Дерево потребує встановлення охоронного знаку.
Біля будинку № 56 на Центральній вулиці села, який виявився покинутим, росте наступний віковий дуб. Висота дерева 14 м, обхват стовбура 311 см, вік 150 років, має охоронний статус (рішення Запорізького облвиконкому від 22 вересня 1982 року № 431). Дуб розлогий, кремезний,
у доброму стані, потребує встановлення охоронного знаку.
Останній віковий дуб, що має охоронний статус, росте за адресою:
вул. Центральна, буд. 68. Він виявився найбільшим серед описаних дерев: висота 15 м, обхват стовбура 346 см, вік 150-200 років. Заповіданий,
як і попередній дуб, 22 вересня
Будинок № 56 на вул. Центральній, де
1982 року (рішення Запорізького
росте наступний заповідний дуб, виявився
виконкому № 431).
покинутим. Висота дерева 14 м, обхват
стовбура 311 см, вік 150 років. Охоронний
Господиня будинку Дуніна Мастатус отримав 22 вересня 1982 року
рія Іванівна, віком 80 років, роз(рішення Запорізького облвиконкому № 431)
Заповідний дуб с. Долина за адресою:
вулиця Центральна, будинок № 68. Висота дуба 15 м, обхват стовбура 346 см,
вік 150 років. Потребує встановлення
охоронного знаку
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Група ЮНЕКО КЗ “Центр туризму” ЗОР біля заповідного дуба с. Долина.
У центрі групи громадський доглядач вікового дерева Дуніна Марія Іванівна

повіла нам, що живе в цій оселі близько 60 років – після одруження переїхала в с. Долина з Приморського району. Діти роз’їхалися, і вона залишилася в оселі сама. Про заповідний статус дуба пані Марія знає і з
гордістю виконує обов’язки громадського доглядача.
У 1824 р. граф В. Кочубей, міністр внутрішніх справ російської імперії, писав до імператора Олександра І: “Незважаючи на те, що мене попередили про стан німецьких колоній Молочної, я був приємно вражений
плодом творіння Вашої Величності. Побачене набагато перевершує мої
сподівання. На сьогодні ми маємо 38 менонітських колоній, які своїм
багатством та порядком ніби переносять нас у найкращий район десь на
Рейні. Я тут всюди бачив дуже хороші будинки, оточені чудовими садами фруктових дерев, господарські споруди, що вражали чистотою, порядком та найкращою господарністю... В одному місці на березі річки
Молочна мені показали плантацію, що налічувала 30 000 фруктових дерев, які розводять для подальшого розсадження на околицях”.
Через 200 років, у 2020 році, ми, члени групи ЮНЕКО комунального закладу “Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, спорту
та екскурсій учнівської молоді” Запорізької обласної ради, пишемо до
мешканців Запорізького краю: “Незважаючи на непрості часи, в яких
опинилася Україна зараз, ми приємно вражені гостинністю і щирістю
людей, наших співвітчизників, що проживають у с. Долина. Їх бережливим відношенням до природного спадку, вікових дерев, яке залишили
їм попередники – меноніти. Чистотою і порядком, яким вони оточують
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свої господарські і громадські споруди. Сподіваємося, що ваш досвід і
ваше відношення до природної та культурної спадщини малої батьківщини, стане прикладом для громад Запорізького краю”.

Дуб-велетень села Кам’янське
селі Кам’янське (менонітська колонія Блюмштейн) з часів менонітів
У
зберігся тільки один дуб. Але коли ми його побачили, нам здалося,
що машина часу повернула нас на 200 років назад.
Посеред двору, на якому перпендикулярно до вулиці стоїть будинок
часів менонітів, підноситься величний, кремезний, розлогий дуб висотою 10-12 м. З масивного стовбура окружністю 417 см в усі боки розходяться 14 гілок, які своєю кроною з окружністю більше 60 м закривають майже всю земельну ділянку біля будівель. На ділянці зберігся
колодязь, виритий менонітами 200 років тому і окультурений сучасними господарями, у якому питна вода розташована на глибині 2 м. Тобто
підземні води знаходяться неглибоко, й умови для життя й росту дуба
досить сприятливі.
200-річний дуб-велетень с. Кам’янське.
Висота 10-12 м, обхват стовбура 417 см, окружність крони 60 м, вік 200 років.
Фото Олесі Шелегеди, 2020 р.
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Доглядачем за дубом є господарка сусіднього дома з
дуже незвичним ім’ям Кануш-султан. Близько десяти років тому вона приїхала з Туркменістану і оселилася у селі Кам’янське.
Згідно з її розповіддю,
після війни, коли всі меноніти були депортовані (виселені) з села, у будинку оселилася родина Карнаухів.
Господар ділянки працював у колгоспі бригадиром,
але з якихось причин капітальний ремонт будинку так і не зробив, тільки
оновив дах, вкривши його
шифером, і почистив колоПам’ятне фото з громадським
доглядачем 200-річного дубавелетня Кануш-султан.
Автор Олеся Шелегеда, 2020 р.
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дязь. Мешканці села говорять, що він хотів зберегти первісний вигляд
оселі та її внутрішнього вбрання. Раз на кілька років до оселі приїздять
іноземці з Германії, нащадки менонітів, які дуже люблять фотографуватися біля старезного дуба.
Кілька років тому ділянку під дачу придбала родина Кукушкіних
з Мелітополя. Коли господарі відсутні, за дачею слідкує сусідка Кануш-султан.
Зовнішній вигляд дуба нам дуже нагадав світлини 700-річного Запорізького дуба часів кінця ХІХ – початку ХХ століття. Тож ми вирішили відтворити одну з
небагатьох відомих фотографій менонітської родини Гардерів, датованої
1937 роком, у садибі якого
ріс Запорізький дуб. Кануш-султан люб’язно дала
нам драбину, і ми провели
фотосесію на гілках 200річного дуба.
Знайдений і описаний
нами дуб не має охоронного статусу. Але Кануш- султан запевнила нас – якщо
700-річний Запорізький дуб на подвір’ї меноніта
ми або місцеві краєзнавці
Арона Гардера. Світлина 1937 року з архіву групи
вийдемо з такою ініціати“Атипове Запоріжжя”
Фотосесія на гілках 200-річного дуба на
менонітському подвір’ї
с. Кам’янське. Фото 2020 року,
автор Олеся Шелегеда

вою до Світлодолинської селищної ради, до складу якої входить
с. Кам’янське, сучасний господар ділянки Віктор Кукушкін
нас підтримає. Тож дуб-велетень
та історичні оселі біля нього чекають на своїх охоронників.
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Післямова

О

сь і закінчилася наша подорож-експедиція визначними деревами
Запорізького краю. Нам було дуже цікаво вивчати та збирати інформацію про унікальні дендрологічні пам’ятки природи Запорожжя, про
історію становлення і розвитку нашого краю, про людей, що творили цю
історію, зберігали й зберігають її для наступних поколінь.
Загалом за час експедиції було обстежено 11 районів і міст Запорізької області, на території яких виявлено й описано більше 60 визначних
дерев (а з урахуванням алей, парків і груп дерев – більше 200).
Схема розміщення вікових дерев,
виявлених і описаних під час туристсько-краєзнавчої експедиції
учнівської молоді “Визначні дерева рідного краю”
на мапі Запорізької області
Вільнянський
Новомиколаївський
Запорізький
Гуляйпільський
Оріхівський

Кам'янкаДніпровський

Пологи
Василівський

Розівський

Токмацький
Більмацький

Михайлівкський
Чернігівський

Веселівський
Бердянський
Мелітопольський
Якимівський
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Приазовський

Приморський

Реєстр визначних дерев Запорізької області
(умовні позначення: БПП – ботанічна пам’ятка природи місцевого значення
згідно рішення Запорізького облвиконкому)
№

Назва

Обхват
Вік
стовбура Висота
(м)
(років)
(см)

Місце
зростання

сторінка

Вільнянський район
1 Бальчанський дуб і група
вікових дубів (більше 30)

360

22

2 В’яз гладенький

250

24

150-180 Балка Бальчанська

(БПП загальнодержавного
значення – розпорядження
Ради Міністрів УРСР від
14.10.1975 р. № 780-Р)

130

26, 153

Балка Розсохувата
156
(БПП державного значення –
розпорядження Ради Міністрів
УРСР від 14.10.1975 р. № 780-Р)

м. Запоріжжя
3 700-річний Запорізький
дуб (БПП – рішення від
24.05.1972 № 206)

710 (810)

18

500 (700) с. Верхня Хортиця

24, 31

4 Молодший брат
Запорізького дуба (БПП
– рішення від 10.03.1971
№ 115)

420

14

200-250 с. Верхня Хортиця

24, 49

5 Група вікових дубів
(близько 80 екземплярів)
(БПП – рішення від
24.05.1972 № 206)

230-330

14-22

6 Дуб Якова Новицького

313

20

126

Проспект Соборний, 78

28, 127

7 Дуб Фелікса
Мовчановського

370

22

110

Вул. Дизельна, 5

28, 133

8 Дуб Літератор

325

18

100

Вул. Літературна, 71

139

9 Дуб Ресторатор

315

12

100

Вул. Мокрянська, 101

141

10 Тарасова груша (БПП –
рішення від 22.09.1982
№ 431)

400

14

150-200 Центральний парк культури і 24, 117
відпочинку “Дубовий Гай”

200-220 Набережна магістраль

28, 142

Острів Хортиця, Національний заповідник України
11 Дуби Хортицького
лабіринту (близько 40
дерев)

185

10-11

12 Дуб звичайний балки
Совутиної

211

16

13 Чотири вікові тополі
б. Велика Молодняга

254-323

25

14 Віковий глід балки Велика
Молодняга

127

15 Дуб звичайний табору
відпочинку “Чайка”

Північна частина
острова

71

100-110 Балка Совутина

72

70

Балка Велика Молодняга

73

5

150-200 Балка Велика Молодняга

79

245

10

80-100 Табір відпочинку “Чайка”

81

16 Дуб-Кіборг

357

10

25, 83

17 Дуб звичайний балки
“У перевоза”

234

20

100-130 Балка Музичина
70-90 Балка “У перевоза”

18 В’яз гладенький балки
“У перевоза”

234

23

100-130 Балка “У перевоза”

90

100

89
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№

Назва

19 Шовковиця чорна балки
“У перевоза”

Обхват
Вік
Місце
стовбура Висота
(м)
(років)
зростання
(см)
10
285
100-110 Балка “У перевоза”

20 Наскальний дуб
звичайний

250

10-11

100-150 Турпляж профілакторію
“Запоріжсталь”

21 Два дуби звичайні балки
Корнетівської

250

13-15

90-110 Балка Корнетівська

22 Дуб менонітів

сторінка
90
25, 91
95

323

15

90-100 Балка Ганнівка

25, 102

240-280

15

90-100 Балка Ганнівка

99

24 Дуб звичайний
с. Наукове містечко
(БПП – рішення від
24.05.1972 № 206)

281

14

90-100 Балка Ганнівка

103

25 Шовковиця менонітів

456

6,5

150-200 Балка Ганнівка

25, 105

26 Дуб звичайний

190

10-11

27 Груша балки Липової

240

28 Семистовбурний дуб
29 Група вікових дубів
(близько 50 екземплярів)

23 Група вікових дубів
(близько 100 екземплярів)

30 Дуб звичайний

Балка Липова

107

14

90-120 Балка Липова

109

210-240

15

100-130 Заплавний ліс

26, 60, 113

220-290

10-15

130-150 Заплавний ліс

111

220

10,5

130-150 Острів Байди

116

70-90

Запорізький район
31 Дуб родини
Миклашевських

390

15

140

село Біленьке, поряд з парканом Біленьківської ЗОШ

29, 166

32 Дуб Шкільний

312

15

75

село Біленьке, Біленьківська
ЗОШ

168

33 Софора родини
Миклашевських

360

17

105

село Біленьке, вул.
Запорізька 15 А, Храм
Миколи Чудотворця

240-423

13-18

140-200 село Канівське, балка

35 Група вікових дубів (15-20
240-423
екземплярів) (БПП – рішення від 24.05.1972 № 206)

13-18

140-200 село Канівське, крутосхили 26, 159

34 Група вікових дубів (15
екземплярів)

Крутий Яр, Крутоярівське
лісництво, квартал 16

26, 169
158

Дніпра, Крутоярівське
лісництво, квартал 17

Новомиколаївський район
36 Дуб родини Попкових

305

17

105

Село Любицьке

226

Оріхівський район
37 Дуб Маркуса
(БПП – рішення від
032.06.1987 №207)

236

9,5

130

Село Білогір’я, біля старого 29, 232
будинку Маркуса

Михайлівський район
38 Дуб Кохання

372

15

150-170 Смт Михайлівка

237

Більмацький район
39 Група вікових дубів
(близько 10)
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250-290

16

100-130 Кам’янська лісова дача По- 27, 229
логівського ЛМГ (ландшафтний заказник місцевого значення, рішення від 25.09.1984 р. №315

№

Назва

Обхват
Вік
стовбура Висота
(м)
(років)
(см)

Місце
зростання

сторінка

Веселівський район
40 Дуб Петровича

230

12

70

Парк культури і відпочинку
смт Веселе

215

41 Дуб Танкіста

276

23

70

Парк культури і відпочинку
смт Веселе

216

42 Дуб Миру

290

12-14

70-90

Вул. Миру, смт Веселе

43 Дуб Пам’яті

245

14

70-80

Пришкільна територія ЗОШ
№1 смт Веселе

218

44 Дуб Першокласник

274

15

70-80

Пришкільна територія ЗОШ
№1 смт Веселе

219

27, 217

Токмацький район
45 Дуб 150-річний
(БПП – рішення від
24.05.1972 №206)

404

20

150-200 Місто Молочанськ, вул. Шев-

244

46 Молочанський дуб

415

20

150-200 Місто Молочанськ, вул. Шев-

246

47 Два 120-літні дуби
(БПП – рішення від
24.05.1972 №206)

260-276

8-10

Село Долина, біля сільської
ради

248

48 Дуб у віці 150 років
(БПП – рішення від
25.09.1984 №315)

345

12

150-200 Село Долина, вул. Цент-

249

49 Дуб звичайний

304

14

150-200 Село Долина, вул. Цент-

250

50 Дуб у віці 150 років
(БПП – рішення від
25.09.1984 №315)

294

11

Село Долина, вул. Центральна, 28

250

51 Дуб у віці 200 років
(БПП – рішення від
22.09.1982 №431)

311

14

150-200 Село Долина, вул. Цент-

251

52 Дуб у віці 200 років
(БПП – рішення від
22.09.1982 №431)

346

15

150-200 Село Долина, вул. Цент-

251

ченко, 101

ченко, 101

120

ральна, 14

ральна, 20

150

ральна, 56

ральна, 68

Мелітопольський район
53 Дуб-Патріарх
(БПП – рішення від
17.08.1999 №7)

580

20

54 Дуб звичайний

417

12

55 Вікові дуби парку “Еліта”
(6 екземплярів)

290-305

8-10

100-130 Село Зарічне, парк “Еліта” –

187

56 Пірамідальні дуби парку
“Еліта” (3 екземпляри)

370-430

20

100-130 Село Зарічне, парк “Еліта”

189

57 Вікові ялівці парку “Еліта”
(30 екземплярів)

140-150

10-12

100-130 Село Зарічне, парк “Еліта”

189

434

12-14

130-150 Село Травневе

192

58 Дуб звичайний
(БПП – рішення від
02.06.1987 №207)

250-300 Село Терпіння, територія
дитсадка “Топольок”
200

Село Кам’янське, вул Центральна, 42
пам’ятка садово-паркового
мистецтва (рішення від
25.09.1984 № 315)

28, 180
253

259

№

Назва

59 Дуб звичайний
(БПП – рішення від
12.12.1979 №533)

Обхват
Вік
Місце
стовбура Висота
(м)
(років)
зростання
(см)
14
100-130 Село Промінь
295

сторінка
194

60 Алея вікових дубів
(група з 36 дерев)

185-260

9-14

100-120 Село Соснівка, Старобер-

205

61 Дуб звичайний
(БПП – рішення від
12.12.1979 №533)

341

14

130-150 Село Соснівка, Старобер-

27, 207

62 Дуб Сивицького
(БПП – рішення від
12.12.1979 №533)

290

12

100-120 Село Соснівка, Старобер-

29, 208

63 Алея вікових ялівців
(близько 40 дерев)

135

9-10

130-150 Село Соснівка, Старобер-

202

64 Сосна кримська
(близько 40 дерев)

210

20

90-100 Село Соснівка, Старобер-

210

65 Каркас західний

220

16

90-100 Село Соснівка, Старобер-

211

дянське лісництво (Державний ландшафтний заказник,
постанова Ради Міністрів
УССР від 1974 № 500)
дянське лісництво

дянське лісництво

дянське лісництво
дянське лісництво
дянське лісництво

м. Мелітополь
66 Група вікових дубів
(6 екземплярів)

280-340

16

90-110 Центральний парк культури і

67 Дуб Залізничників
(БПП – рішення від
12.12.1979 №533)

390

22

130-150 Парк біля залізничної станції 27, 178

відпочинку ім. М. Горького
(Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва державного значення – Постанова Ради
Міністрів УРСР від 29.01.1960 р.
№105)

171

(Парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва – рішення
Запорізького облвиконкому
від 25.09.1984 р. №315)

Приморський район
68 Дуб лікаря Василя Фоміна

283

18

128

м. Приморськ

29, 220

69 Дуб звичайний

186

12

80

Село Орлівка

224

Із виявлених визначних дерев природне (або квазіприродне) походження мають дерева балок і плавнів острова Хортиця, балок Бальчанської і Розсохуватої (Вільнянський район), а також група дубів байрачного лісу балки Крутий Яр і крутосхилів Каховського водосховища в районі
с. Канівське Запорізького району, що складає близько 30-40% від всіх
виявлених дерев під час експедиційної програми – це все, що залишилося на теренах Запорізького краю від корінних природних лісів і має
надзвичайну природоохоронну, наукову та історико-культурну цінність.
Інші дендрологічні пам’ятки природи (60-70%) мають штучне походження, пов’язані з діяльністю людини і мають, поряд з природною й історико-культурною, значну освітню, виховну й туристсько-рекреаційну
цінність.
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Що стосується біометричних показників, то діаметр стовбурів найбільших виявлених дерев на висоті 1,3 м від поверхні землі, перш за все
дубів, коливається у межах від 250 до 420 см, а висоти дерев – від 10 до
24 м. Виходячи з біометричних показників, дерева умовно можна поділити на 3 групи.
1. Стародавні дерева – найбільші та найстаріші дерева Запорізького
краю.
Це 2 дуби, обхват стовбура яких становить 580-710 см (700-річний
Запорізький дуб і Дуб-Патріарх с. Терпіння). Ці природні об’єкти зараз
знаходяться під охороною держави.
2. Потенційно стародавні дерева – дерева, обхват стовбуру яких становить 400 см і більше.
Таких дерев було виявлено 9, серед них 8 дубів і 1 груша дика. У тому
числі:
1) Молодший брат Запорізького дуба в с. Верхня Хортиця (у межах м.
Запоріжжя) – 420 см;
2) Тарасова груша (м. Запоріжжя) – 400 см;
3) шовковиця менонітів (о. Хортиця) – 456 см;
4) дуб родини Миклашевських у с. Біленьке Запорізького району –
400 см;
5) дуб Крутоярівського байраку в с. Канівське Запорізького району –
423 см;
6) дуб у с. Кам’янське Мелітопольського району – 417 см;
7) дуб у с. Травневе Мелітопольського району – 417 см;
8) два дуби м. Молочанськ – 404 і 415 см.
П’ять із вказаних дерев мають заповідний статус “Ботанічна пам’ятка природи місцевого значення”, чотири дерева потребують першочергового внесення у реєстр природно-заповідного фонду Запорізької області
та проведення необхідних лікувальних заходів (за необхідністю).
3. Цікаві й потенційно цінні дерева – дерева з обхватом стовбура 300-400 см.
Фактично, це майже всі інші дерева (більше 150), виявлені учасниками програми. В умовах степової зони півдня України ці дерева безумовно є цінними природними об’єктами Запорізького краю і мають стати,
на нашу думку, об’єктами особливої турботи місцевих громад, отримати
статус “громадської ботанічної пам’ятки природи” (зрозуміло, крім тих
дерев або груп дерев, які вже зараз мають статус державних ботанічних
пам’яток природи місцевого значення).
Що стосується віку виявлених дерев, то, за нашими розрахунками,
він коливається в межах від 70-110 (130) – більшість дерев, до 150-170
(200) – приблизно 30 % дерев.
Оцінка життєвості дерев віком 200 і більше років показала, що у
більшості з них спостерігається падіння приросту у висоту, всихання
окремих гілок, кулеподібність крони, тобто вони завершили свій період
найбільшого росту. У дерев віком до 200 років крона в цілому зелена, пі261

400-річний дуб Софіївського парку в
м. Умань. Обхват стовбура 640 см,
вік близько 400 років

рамідальна або напівкулеподібна, і
вони ще продовжують активний ріст.
Дерева приватних осель і парків мають гарний санітарний стан,
дерева природних ділянок і занедбаних парків мають ознаки ослаблення або відносяться до категорії
“значно ослаблені” та “вмираючі”.
Серед описаних дерев близько
40% мають охоронний статус або
зростають у межах природоохоронних територій.

Поради з догляду
та лікування вікових дерев

С

тарі дерева, особливо вікові й меморіальні, вимагають до себе постійної уваги і турботи. Потрібно пам’ятати, що навіть маючи похилий
вік і трухлявий стовбур, вони можуть прожити ще дуже довго: ураження
стовбура гниллю не означає, що дерево потрібно спилювати. Навпаки, за
допомогою нескладних заходів вік дерева можна значно продовжити.
Підпорки
Деякі старі дерева, насамперед ті, що мають слабку деревину, – липи,
шовковиці, часто під важкістю прожитих років нахиляються до землі і
можуть під час сильного вітру впасти. Це ж стосується і старих товстих гілок, нахилених до землі.
Сильний вітер може зламати їх і зіпсувати 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 у дерева пошкоджується кора й
оголюється деревина. Якщо не вжити заходів, рана в майбутньому може
перетворитися в дупло, стати причиною враження дерева грибками,
стовбуровою гниллю і шкідниками.
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Спочатку рану необхідно очистити від бруду
– щіткою або скребком. Потім – провести дезінфекцію рани, для чого спочатку використати
свіжоприготовлений 5% розчин мідного купоросу, а через кілька годин, як тільки поверхня
рани підсохне – 10% розчин садової карболки з
водою. Далі рану слід добре замазати садовим варом, живицею, або зафарбувати чистою лляною
оліфою чи олійною фарбою, перекривши таким
чином доступ бактерій, спор грибків, що викликають гниття деревини.
Якщо рана не поверхнева, а більш глибока, то її треба обробити не
тільки зазначеними речовинами, але й замотати ганчіркою, змоченою
у гарячій оліфі. Протягом 1-2 років краї рани закриваються на 3-5 сантиметрів. Якщо рана широка, то бандаж необхідно міняти кілька років,
поки рана повністю не заросте.
Пломбування дупла
Більш складно “лікувати” дупла. Спочатку треба акуратно очистити
дупло від бруду до здорового деревного шару. Це робиться за допомогою
долота, скребка, а потім щітки і скребка. Очищену поверхню необхідно
продезінфікувати – змочити 5% розчином мідного купоросу (100 г порошку на 2 літра води), а потім – 10% розчином садової карболки (100 г
карболки на 1 літр води). Якщо порожнина велика, дезінфікуючу обробку доведеться повторити кілька разів з перервами в 2-3 тижні, після чого
приступають до пломбування.
Пломбування дупла можна проводити двома способами.
1) Цементна пломба

Зазвичай для пломбування використовують
рідкий цемент із піском у співвідношенні 1:4,
або будівельний матеріал “Церезит”, який у порошкоподібній формі продається в будь-якому
будівельному магазині. Щоб розчин не витікав,
отвір бажано прикрити (прив’язати дошку, целофанову плівку тощо). Якщо дупло велике, то
розчин закладається в суміші з битою цеглою та
металевою арматурою. Коли цемент схопиться, дупло вирівнюють шаром більш густого цементного розчину і зафарбовують під кольор кори
дерева. Пломбування дерев цементом проводять, найпізніше, в середині
літа, щоб пломба встигла добре просохнути.
Недолік цементних пломб у тому, що при різких перепадах температури цемент може стискатися і розширюватися, а також почати тріскатися. Тому для заповнення дупел замість цементу можна також спробувати використати глину, перлітовий пісок, керамзит або пінополістирол.
У цьому разі цемент знадобиться тільки для герметизації дупла.
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2) Пломба з монтажної піни

Заповніть очищене і продезінфіковане дупло
монтажною піною з балончика, після застигання
зріжте зайве і пофарбуйте масляною фарбою.
Недоліки – монтажна піна розкладається на
світлі і потребує періодичного оновлення і фарбування.

Гра “Що, чому і навіщо?”

А

зараз пропонуємо гру “Що, чому і навіщо?” для читачів нашої книги. Правила гри прості: ми ставимо
запитання й самі ж на них відповідаємо. Якщо ви згодні
з відповідями – чекаємо вас у програмі “Лісові екосистеми Запорізького краю”.

Що таке пам’ятка природи?
Пам’ятка природи — окремі унікальні природні об’єкти або території, що мають наукове, пізнавальне, історичне, культурно-естетичне
значення. Пам’яткою природи може бути, наприклад, одне рідкісне
дерево (водоспад, печера, скеля тощо). Або території значних розмірів
— балка, ділянка лісу, гірська вершина, ділянка узбережжя тощо. У
такому разі вони часто іменуються урочищами або природоохоронними
ландшафтами.
На які групи поділяються пам’ятки природи?
Пам’ятки природи поділяються на геологічні, гідрологічні, ботанічні, комплексного типу, а також включають пам’ятки садово-паркового
мистецтва, старі садиби, комплекси міських парків і садів.
Чим відрізняються пам’ятки природи від інших заповідних територій?
Суттєвою відмінністю пам’яток природи від великих природних
комплексів-систем (ландшафтів) є те, що вони не обов’язково можуть
бути автохтонними, еталонними ділянками біосфери, а можуть формуватися рукотворно людиною, хоча при цьому сам факт їх присутності у
певному просторі стимулює формування більш глибинних зв’язків членів громади із дикою природою в цілому.
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Чи можна відтворити, відновити знищені пам’ятки природи?
Пам’ятки природи – це вкраплені, зазвичай маленькі і тому надзвичайно вразливі природні утворення. Більшість із них принципово не
можливо відтворити, на відміну від тих природних екосистем, які домінують на землях заказників, заповідників або природних парків. Степ, ліс,
болото – усі ці природні утворення можуть самовідновлюватися або підтримуватися продуманим природоохоронним менеджментом. Натомість,
400-річний дуб, тим більше дивовижну гранітну скелю відтворити неможливо.
Цим пам’ятки природи відрізняються навіть від шедеврів культурної
спадщини людства, які все ж таки за певних обставин можна якщо не
відтворити, то принаймні реставрувати або реконструювати.
Який охоронний режим пам’яток природи?
Охоронний режим пам’яток природи є одним із найсуворіших після
природних заповідників і заповідних урочищ. На території пам’яток
природи України забороняється будь-яка діяльність, що загрожує збереженню або призводить до деградації чи зміни їх первісного стану.
Чому важливо виявляти і зберігати пам’ятки природи?
Пам’ятки природи є одним з ключових понять заповідної справи, адже
саме пам’ятки природи відіграють роль сталих символів, які формують у свідомості людини цілісні образи рідної природи, рідного ландшафту, образ
малої батьківщини. Будь-яка пам’ятка природи – об’єкт, який може бути

чуттєво сприйнятим кожною людиною, чітко описаним, цінність якого
є набагато очевидніша і ясно окреслена у порівнянні з цінностями великих площинних об’єктів природно-заповідного фонду. Власне, пам’ятки
природи виступають тими природними маркерами, які прив’язують етнокультурні групи географічно.
До чого може призвести втрата пам’яток природи?
Ми маємо достатньо драматичних прикладів знищення і втрат пам’яток природи – затоплення найбільш грандіозної природної пам’ятки
Степової України і всього басейну Дніпра – Дніпрових Порогів у 1930ті роки. Далі – Великий Луг, замулення фактично усіх малих степових
річок, розорювання цілинних ділянок степу тощо – всі знакові природні
об’єкти нашого краю зазнали тотальних антропогенних змін.
Наслідками цього є духовне відчуження людини від природи, від
поняття “малої батьківщини”. Відсутність глибинного відчуття власної причетності, фізичної прив’язаності до рідної землі і природи, яка з
абстрактного узагальненого поняття “природа” втілюється у конкретні
об’єкти-символи (дерева, камені, криниці, каньйони, кургани), має наслідком послаблення мотивацій у діях щодо захисту та збереження таких об’єктів.
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Чому з багатьох пам’яток природи обрано саме визначні дерева й
лісові екосистеми?
Історично у менталітеті українців лісові екосистеми і вікові дерева (дуби, липи, клени, в’язи, ясени, тополі) сприймаються як символи
величі, могутності, довголіття, сакральності, життєвої сили. Але крім
перелічених цінностей, до яких можна додати природну, історичну, наукову, естетичну, ментальну тощо, стародавні дерева мають внутрішню
цінність, тобто, вони важливі самі по собі як живі істоти.
Хто може взяти участь у програмі?
У програмі може взяти участь кожен мешканець Запорізького краю,
який любить подорожувати і бажає залучитися до справи збереження і
примноження природної та культурної спадщини нашого краю.
Для цього, збираючись на прогулянку, екскурсію або в подорож,
обов’язково покладіть у кишеню рулетку (5 м), навігатор або смартфон,
фотоапарат, блокнот і олівець. Під час подорожі, виявивши велике або
меморіальне дерево, зробіть його виміри: поміряйте рулеткою окружність стовбура на висоті 130 см від землі. Потім зробіть фотографію, на
якій буде чітко видно результат обхвату стовбура і географічні координати місця знаходження дерева-велетня. Продублюйте ці відомості в блокнот, також додатково запишіть вид (породу) дерева, місце і особливості
його зростання. Після повернення додому, розкажіть про вашу знахідку
організаторам програми “Ліси Запорізького краю”: надішліть ваші фотографії і записи з блокнота на адресу електронної пошти shelegedav@
ukr.net Віталію Шелегеді. Таким чином, разом з експертами ви отримаєте можливість взяти участь у процесі визначення віку виявлених вами
дерев та їх охороні, а інформація про них буде розміщена на сайті КЗ
“Центр туризму” ЗОР http://zoctkum.ucoz.ua/ і стане відомою всім учасникам програми.
Виявлення вікових і меморіальних дерев по всій області й забезпечення їх мінімальним правовим захистом – це, сподіваємося, початок
більш широкого громадського руху з відновлення статусу пам’яток природи як невід’ємних символів нашого краю, малої Батьківщини, що інтегрують природне середовище із середовищем культурним.
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