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ПЕРЕДМОВА 

Людина завжди шукала захисту та порятунку у природи, 
яку часто порівнювала з матір’ю. Особливо це ставало відчутним 
у важкі часи випробувань, свідками яких, на жаль, є і ми, коли 
доля часто залишала людину наодинці з природою. Тоді, а 
врешті і в сучасному житті, у взаєминах людини і природи 
неабияку роль відігравали одні з найдивовижніших її сотворінь – 
деревні рослини. Вони оточують нас протягом життя, починаючи 
від колиски, і закінчуючи вже після нього… Зрештою, вони і 
годують, і одягають, і лікують.  

Давно відомо, що лише з деревини виготовляють понад 
1200 назв різних виробів; загалом, ні одна галузь народного 
господарства не обходиться без неї. І хоча лікувальні властивості 
окремих органів цих рослин відомі здавна, наука не перестає їх 
відкривати і досі. Порівняно нещодавно фармакологи США 
почали виготовляти препарати з екстракту листя гінкго, що 
допомагають літнім людям при склерозі, інших захворюваннях, 
повертаючи їх до активного життя. Нині популярність цього 
дерева відома багатьом. 

Цікаво, що більшість деревних рослин, згадуваних у Біблії, 
зростають в Україні. Зокрема бук, верба, горіх, дуб, кедр, 
кипарис, мигдаль, платан, сосна, терен, тис, шовковиця, яблуня, 
явір, ялівець, ясен, виноград. Ймовірно, що перед всесвітнім 
потопом Ной виготовив ковчег з деревини сосни. 

Згідно з Біблією (Буття 1:29–30), рослини були створені як 
пожива для людей і тварин. Без рослинної їжі неможливо уявити 
наш стіл як влітку, так і взимку; вона його урізноманітнює. З 
рослин готують вишукані страви, багаті на вітаміни і вуглеводи. 
Лікувальні ж властивості, які так натхненно пропагує народний 
академік – цілителька Наталія Земна, відомі здавна. Так, апостол 
Павло радить своєму учневі Тимофію вживати трохи вина заради 
шлунка його та частих недугів (І Тимофія 5:23). 
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Людині дана можливість насолоджуватися зеленими шата-
ми рослин, різнобарв’ям та запахами їх квітів, смаком плодів 
тощо. З поміж близько 350 тисяч видів рослин, що зустрічаються 
на Землі, ботаніками виділені, як найбільш чітко виражені, 
окремі життєві форми – дерева, кущі або чагарники та ліани, або 
виткі. Це власне деревні рослини, про найбільш поширені та 
найперспективніші з яких для України, на наш погляд, йтиметься 
у цьому посібнику. 

Дерева – це багаторічні рослини висотою від 5 до 100 м і 
вище, які мають чітко виражений здерев’янілий стовбур.  

Кущами вважаються невисокі (0,8–6 м) багаторічні рослини 
зі здерев’янілим стеблом (стовбурцем), яке починає галузитися 
переважно вже від поверхні грунту. Тривалість життя окремого 
такого стовбурця 8–50 років, усього куща – в кілька разів більше 
(а дерев – у кілька десятків разів більше). Старі кущі для їх від-
новлення «саджають на пень» (зрубують вище кореневої шийки). 
Часто видаляють тільки окремі (старі, всохлі, зламані, пере-
гущені) стовбурці, що стимулює появу і ріст нових. Так  можна 
повторювати час від часу. 

Слово «кущ» на сторінках Біблії згадується понад 10 разів. 
Правда, кущем тут вважається і виноград, який згідно сучасної 
класифікації є ліаною. Доречно зауважити, що ряд деревних 
видів з деяких причин може кущитися, тобто зростати кущем. 

Ліани – це кущоподібні деревні рослини, стебла яких для 
успішного росту потребують опору. Інколи нею є дерево, яке з 
часом може суттєво пригнічуватися, часто до його повного 
відмирання (наприклад, від деревозгубника). В природі ліан 
значно менше ніж дерев чи кущів, але без них не обходиться  
т. зв. вертикальне озеленення. Ряд дерев, більшість кущів та 
майже усі ліани добре переносять стрижку, що здавна помітила і 
використовує людина, наприклад, для ландшафтного дизайну 
тощо.  Виділена навіть дисципліна  «Топіарне мистецтво». 
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Та чи впізнаємо ми деревні рослини, що зростають поряд: 
біля осель, в парках, скверах, на левадах, у лісах та гаях? Якщо не 
зовсім, чи зовсім ні, то запропонована книжечка повинна цьому 
зарадити. 

У книзі подано тексти з описом видів дерев і їх форм, котрі 
зустрічаються у наших лісах і парках, та вказано основні корисні 
властивості цих рослин, на основі останніх досягнень науки. Тут 
також висвітлюється їх вплив на організм людини шляхом 
взаємодії біополів об’єкта та суб’єкта.  

Вона може бути корисна студентам, біологам, медикам, 
фахівцям та аматорам. Незамінною стане при вивченні фарма-
когнозії та ресурсознавства лікарських рослин. 

Автори ставили собі також за мету ближче ознайомити 
пересічного читача, який не байдужий до природи та свого 
здоров’я водночас, з основними деревними зцілювачами. Адже 
все частіше в пресі, спеціальній літературі, рекомендаціях лікарів 
та різного роду знахарів зустрічаються поради, від яких недугів 
допомагають бруньки, пагони, листя, кора, квіти, насіння та 
плоди тих чи інших дерев та кущів. Ось чому ці рослини слід 
чітко розрізняти.  

Окрім того, ознайомлення з цим посібником, на нашу думку, 
може сприяти піднесенню рівня екологічної грамотності та 
загальної культури, спонукатиме дещо змінити своє ставлення як 
до природи взагалі, так і до її невід’ємного компонента – деревних 
рослин зокрема. Адже не випадково Всесвітній фонд захисту 
природи б’є на сполох: лише за 25 років (1970–1995) людство 
знищило понад 30 % природних ресурсів планети. За підрахун-
ками іншої міжнародної організації („Грінпіс”), до початку нашого 
століття 25 тис. видів рослин і тварин назавжди зникнули із нашої 
Землі; завдано шкоди понад 20 млн. га лісів. 

Серед інших стихійних лих Україні загрожують зсуви, що 
завдали збитків понад 4 % грунтів. За останні 20 років вони 



6 

зросли в 3,5 рази. Дерева та кущі мають унікальну здатність 
запобігати таким зсувам. 

Узявши цю книжечку з собою до лісу чи парку, ви не будете 
вже відчувати себе чужим серед дерев, які вас оточують. У цьому 
допоможуть і малюнки, які наочно віддзеркалюють особливості 
будови основних органів рослини (листя, пагонів, квітів, плодів та 
насіння), її габітусу. По них здебільшого визначають рід рослини, 
вид, інколи – підвид. Символами ♂ та ♀ позначено відповідно 
чоловічі та жіночі квіти однодомних деревних рослин, яких є 
більшість. Якщо дерево дводомне (в якого чоловічі та жіночі 
особини ростуть окремо: верби, гінкго, тополі, тиси тощо), в тексті 
опису роду наголошено на цьому. 

Видається не зайвим навести тут дані про те, що зі 100 
дерев, у які вдаряє блискавка, 54 дуби, 24 тополі, 9 ялин, 6 сосен, 
3 буки, 2 липи. Не варто шукати захисту від дощу під час 
громовиці і під білими акаціями, ялицями та черешнями. Проте 
безпечними вважаються клени та берези. Відносно безпечними є 
в’язи, граби та ясени. 

Слід звернути увагу на збільшення темпів варварського 
знищення смерек, ялиць, дугласій, рідше – сосен не тільки в 
лісових культурах, але і в міських зелених насадженнях з метою 
придбання новорічних та різдв’яних ялинок. До речі, звичай 
прикрашати оселі гілками цих дерев відомий російський цар 
Петро І запозичив у німців. Наш північний сусід, як видно, його 
„удосконалив”, зрубуючи цілі рослини або верхні їх частини; а 
ми, як і все „краще”, перейняли цей звичай від нього, забуваючи 
про нашого давнього дідуха. 

Однак, якщо нижня частина крони такої знівеченої рослини 
залишилася непошкодженою, то з неї можна сформувати густий 
компактний кущ, що відрізняється значно повільнішим ростом 
(рис. 1). Для цього слід обрізати стовбурець так, щоб залишилося 
одне нижнє кільце, гілки якого є найбільш чисельними і 
спрямовані по можливості в різні боки (а). З часом вони 
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поступово змінюючи напрям росту, забезпечують цій рослинці 
зовнішній вигляд компактного куща (б).  

 

 
а                              б 

Рисунок 1. Формування куща з хвойного деревця 
 
Патентним відомством України видано на цей спосіб 

формування своєрідних кущів з молодих хвойних дерев патент 
на винахід (автори Я. Шляхта, І. Олійник). 
У посібнику наведено короткі морфолого-біологічні особливості 
видів, різновидів та форм найбільш поширених і перспективних 
на заході України деревних таксонів,  які об’єднані у роди.Назви 
цих родів винесені в заголовки. Загострено увагу на правильність 
їх українських назв, вживаних синонімів та латинських відповід-
ників згідно вимог діючої номенклатури. Тому чітко розмежо-
вано назви деревних порід, які частіше викликають плутанину 
(смерека-ялина, ялиця, акація, каштан тощо). 

Дендрологічний матеріал посібника упорядковано в 
алфавітному порядку за родовими комплексами, які належать 
переважно до різних родин. Проте, окремі з цих комплексів 
включають не одну життєву форму, а декілька (дерево, кущ або 
ліану), тому такі роди віднесено до життєвої форми, представ-
ники якої переважають. 
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Українські назви деревних таксонів з їх латинськими 
відповідниками наведено згідно діючої номенклатури; при цьому 
українські назви для окремих видів та родів – по декілька (перші 
з них – основні, наступні – другорядні, застарілі тощо). Це 
дозволить краще ідентифікувати кожну з цих рослин. 

Усього в посібнику описано 310 таксонів, які на наш 
погляд, є найбільш прийнятними для наших умов як з точки зору 
їх біологічної стійкості та привабливості, так і фармакологічної 
цінності. Ці таксони складають 211 видів, 12 різновидів та 87 
форм (культиварів). Вони об’єднані у 87 родів, що належать до 
43 родин. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


