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Програма “Знамениті та історичні дерева України” 

 

 

1. Місцезростання та систематичне положення багатовікових 

історичних дерев - „Будищанський Дуб Шевченка 1” і „Будищанський Дуб 

Шевченка 2” 

Зростають багатовікові історичні дерева - „Будищанський Дуб Шевченка 

1” і „Будищанський Дуб Шевченка 2” у яблуневому саду Шевченківського 

сільськогосподарського коледжу в с. Будище Звенигородського району 

Черкаської областi, а „Будищанський Дуб Шевченка 3” неподалік за ставом. 

Мiсце вiдоме тим, що тут у ХІХ ст. розміщувався маєток П. В. Енгельгардта у 

якого в юначі роки служив Т. Г. Шевченко.  

Видова назва обстежених нами пам’яток природи та історії – дуб 

звичайний (Quercus robur L.). Систематично дуб звичайний відноситься до 

родини Букові (Fagaceae) роду дуб (Quercus L.), який нараховує більше 500 

видів листопадних та вічнозелених дерев, із яких на території України 

природньо зростає 3 види, а в культурі випробовано біля 20 видів і більше 15 

садово-декоративних форм. 

 

2. Ботанічна характеристика дуба звичайного - Quercus robur L. 

Дуб звичайний може сягати 30-40 (50) м висоти, має розлогу, рідку крону. 

Стовбур до 1,5 м в діаметрі, прямий, кора товста, у старих дерев тріщинувата, 

буро-сіра. На відкритих місцях крона шатроподібна і починається низько над 

землею. Листки шкірясті, оберненояйцеподібні, завдовжки до 15 см, зверху 

темно зелені, блискучі, восени жовто-бурі. Чоловічі квітки зібрані у сережки 

завдовжки 3-6 см, жіночі – по 2-3 шт., з’являються у травні на молодих пагонах. 

Плід – жолудь із мисочкою, яка його охоплює на 1/3 довжини, дозріває у 

вересні – жовтні. Відомі дві екологічні форми дуба, з яких одна раніше 

розпускається (f. praecox Czern.), а друга – пізніше (f. tardiflora Czern.). У 

природі і культурі дуб досить варіює за такими морфологічними ознаками, як 

форма, розміри і ступінь розсіченості листової пластинки, довжини 

плодоніжки, формою і розмірами жолудів, плюски та ін. Об’єкти нашого 

дослідження - „Будищанський Дуб Шевченка 1”, „Будищанський Дуб 

Шевченка 2” і „Будищанський Дуб Шевченка 3” відносяться до 

ранньорозпускаючої форми.  

Природно дуб звичайний поширений у Європі. На півночі заходить до 

Санкт-Петербурга, на сході – до Уралу, на півдні – до Чорного моря. Відносно 

морозостійкий, досить світолюбний, затінення верхівки витримує лише у віці 

до п’яти років. Росте повільно, найкраще розвивається на глибоких, родючих 
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грунтах, але може рости і на сухих кам’янистих, вапнякових, піщаних, сухих 

степових, світло-каштанових, супіщаних грунтах і грунтах з деяким 

засоленням. Незадовільно росте на солонцях та солончаках, де недовговічний. 

Надмірного зволоження не витримує навіть 20 діб. Посухо- і жаростійкий. 

Доживає до 1000-1500 років.  
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3. Фотообстеження стану багатовікових історичних дерев –  

„Будищанський Дуб Шевченка 1” , „Будищанський Дуб Шевченка 2” 

і „Будищанський Дуб Шевченка 3” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1,2 - План-схеми туристських маршрутів “Золота підкова Черкащини” 
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Рис. 3 – Організація території та зовнішній вигляд багатовікового історичного 

дерева – „Будищанський Дуб Шевченка 1” (Станом на 2016 р.) 
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Рис. 4 – Сильне ущільнення грунту біля багатовікового історичного дерева – 

„Будищанський Дуб Шевченка 1” (Станом на 2016 р.) 
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Рис. 5 – Численні дупла на багатовіковому історичному дереві – 

„Будищанський Дуб Шевченка 1”, які запломбовані бетоном, що суперечить 

сучасним технологіям лікування та оздоровлення дерев (Станом на 2016 р.) 
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Рис. 6 – Укріплення багатовікового історичного дерева – „Будищанський 

Дуб Шевченка 1” здійснено за допомогою металевих підпірних стійок та 

металевих стяжок, які потребують заміни (Станом на 2016 р.) 
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Рис. 7, 8 – Проведення арбористичних робіт у кроні багатовікового 

історичного дерева – „Будищанський Дуб Шевченка 1” (20. ХІ. 2017 р.) 
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А) 

Б) 

Рис. 9 – Обстеження багатовікового історичного дерева (А) та пам'ятне 

фото участників ІІІ
ої
 Міжнародної науково-практичної конференції «Історичні, 

правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних багатовікових 

дерев» біля „Будищанського Дуба Шевченка 1” (19. ІV. 2018 р.) 
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Рис. 10 – Організація території та зовнішній вигляд багатовікового історичного 

дерева – „Будищанський Дуб Шевченка 2” (Станом на 2016 р.) 
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Рис. 11 – Значне ущільнення грунту біля багатовікового історичного дерева – 

„Будищанський Дуб Шевченка 2” за рахунок суміжно прокладеної польової 

дороги (Станом на 2016 р.) 
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Рис. 12 – У кроні багатовікового історичного дерева – „Будищанський Дуб 

Шевченка 2” спостерігаються численні ушкодження скелетних гілок  

(Станом на 2016 р.) 
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Рис. 13 – На стовбурі багатовікового історичного дерева – „Будищанський Дуб 

Шевченка 2” спостерігаються дупла, які вимагають консервації  

(Станом на 2016 р.) 
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Рис. 14 – Обстеження багатовікового історичного дерева „Будищанський 

Дуб Шевченка 2” під час роботи ІІІ
ої

 Міжнародної науково-практичної 

конференції «Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження 

пам’ятних багатовікових дерев» (19. ІV. 2018 р.) 
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Рис. 15 – Пам'ятне фото участників ІІІ
ої
 Міжнародної науково-практичної 

конференції «Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження 

пам’ятних багатовікових дерев» під час обстеження багатовікового історичного 

дерева „Будищанський Дуб Шевченка 3”  (19. ІV. 2018 р.) 
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4. Історія багатовікових історичних дерев –  „Будищанського Дуба 

Шевченка 1”, „Будищанського Дуба Шевченка 2” і „Будищанський Дуб 

Шевченка 3” 

 

Символами с. Будище уже декілька віків залишаються природні 

феномени – дивовижні багатовікові дерева дуба звичайного, які нині зростають 

на території яблуневого саду, а у ХІХ ст. на ділянці парку садибного типу у 

маєтку П.В. Енгельгардта. 

Назву „Будищанський Дуб Шевченка 1”, „Будищанський Дуб 

Шевченка 2” і „Будищанський Дуб Шевченка 3” дерева отримали в знак 

пошани до великого сина українського народу – Тараса Григоровича Шевченка, 

який у юначі роки служив у маєтку П.В. Енгельгардта. 

„Будищанський Дуб Шевченка 1” і „Будищанський Дуб Шевченка 2”– є 

одними з наймогутніших дерев на території України. У Всеукраїнському 

конкурсі “Національне дерево України”, яке проводило Мінприроди України у 

2010 році, у номінації “Меморіальне дерево України” вони отримали друге 

місце. 

Обстеження та анкетування унікальних пам’яток історії та природи 

„Будищанського Дуба Шевченка 1”, „Будищанського Дуба Шевченка 2” і  

„Будищанський Дуб Шевченка 3” нами проводилося у 2010, 2013, 2016, 2017 і 

2018 роках (Анкети додаються). 

Вiк обстежуваних нами дубів „Будищанського Дуба Шевченка 1” і  

„Будищанський Дуб Шевченка 3” становить біля 1000 рокiв, а 

„Будищанського Дуба Шевченка 2” біля 800 років. Висота дерев - бiля 14,0, 

22,0 і 21,0 м, а окружнiсть стовбурів – 840, 735 і 802  см відповідно. Вони 

мають величезні шатровидні крони, яка простягається у „Будищанського Дуба 

Шевченка 1” з пiвночi на пiвдень на 24,5 метрiв, а із заходу на схiд - 22 метрiв, 

а у „Будищанського Дуба Шевченка 2”, відповідно, на 22,5 і 19,0 м. У 

„Будищанський Дуб Шевченка 3”  параметри крони дуже зменшились через 

відламані скелетні гілки і складають 10 х 10 м. 
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Загальний стан „Будищанського Дуба Шевченка 1” - цiєї унiкальної 

пам’ятки природи незадовiльний, адже це величне дерево на своєму тiлi має 

численнi пошкодження та рани, що вимагає проведення термінових 

лікувальних і оздоровчих заходів за допомогою сучасних методів арбористики. 

Загальний стан „Будищанського Дуба Шевченка 2” в цілому визначено 

як задовiльний, але він має на своєму тiлi також численнi пошкодження та рани. 

Враховуючи його стан потрібне застосування термінових лікувальних і 

оздоровчих заходів за допомогою сучасних методів арбористики. 

Стан „Будищанського Дуба Шевченка 3” в цілому визначено як 

незадовiльний, адже він практично сухий. На стовбурі спостерігаються 

численнi пошкодження та рани. Враховуючи його стан потрібне застосування 

методи консервації залишків багатовікового дерева за допомогою сучасних 

методів арбористики. 
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5. Оцінка стану багатовікових історичних дерев „Будищанський Дуб 

Шевченка 1”, „Будищанський Дуб Шевченка 2” і „Будищанський Дуб 

Шевченка 3” та необхідність проведення організаційних, лікувальних, 

оздоровчих та консерваційних заходів 

 

Відповідно до вимог правил утримання зелених насаджень різні садово-

паркові об’єкти та окремі дерева повинні бути безпечними для людини та 

довкілля. Такі вимоги ставить як національне, так і міжнародне екологічне 

законодавство. Під час проведення щорічних обстежень зелених насаджень 

потрібно виявляти аварійні дерева. На вулицях, площах та інших відвідуваних 

людьми місцях у межах населених пунктів чи поза ними, у процесі обстеження 

зелених насаджень виявляють також потенційно аварійні гілки на деревах. 

Аварійні дерева чи скелетні гілки, які мають видимі ознаки враження 

шкідниками та збудниками хвороб, потребують видалення з дотримання правил 

безпеки проведення робіт. 

З позиції безпеки численних екскурсантів, які відвідують „Будищанський 

Дуб Шевченка 1”, „Будищанський Дуб Шевченка 2” і „Будищанський Дуб 

Шевченка 3”, нами рекомендується проведення відповідного формування та 

утримання цих багатовікових історичних дерев. За останні роки було здійснено 

видалення окремих небезпечних сухих та пошкоджених  скелетних гілок.  

Щодо стану самого „Будищанського Дуба Шевченка 1”, то доцільно 

відмітити, що зовні дерево є досить могутнім і відносно здоровим, але через 

численні ушкодження терміново вимагає проведення лікувальних та 

оздоровлювальних заходів. Приклади для лікування дупел та встановлення 

підпорок телескопічного типу наведені нижче (Рис. 16 – 20). Окремі заходи 

проведені в попередні роки, зокрема, влаштування «дашка» над ушкодженою 

частиною стовбура  було організовано у 2017 році Громадською організацією 

«Гарант» під керівництвом її очільника Безух Р.В. 

„Будищанський Дуб Шевченка 2” за своїм станом безперечно є кращим, 

але значне його погіршення за останні 3-4 роки також вимагає  проведення  
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Рис. 16 – Приклад закриття дупел за допомогою металевих сіток від попадання 

сміття і надмірної вологи на стовбурі платана відповідно до сучасних 

технологій (Доцільно застосувати для лікування дупел на стовбурах 

багатовікових історичних дерев – „Будищанський Дуб Шевченка 1” і  

„Будищанський Дуб Шевченка 2”)  

 

     

Рис. 17 – Приклад закриття великих дупел на стовбурі „Дуба Бартек” за 

допомогою дубових пластин  
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Рис. 18 – Стабілізація крони відомого європейського дерева  – „Дуб Бартек” 

(Республіка Польща) за допомогою підпорок телескопічного типу (Станом на 

2011 р.)   

 

    

 

Рис. 19 – Верхнє (зліва) і нижнє (справа) кріплення підпорок телескопічного 

типу на „Дубі Бартек” (Республіка Польща) (Станом на 2011 р.) 
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Рис. 1209 – Нижня частина  підпорки телескопічного типу (зліва) з регулятором 

висоти підпорки та кріплення громовідводу на підпорці (справа) на „Дубі 

Бартек” (Республіка Польща). 

 

лікувальних та оздоровлювальних заходів, які доцільно провести у стислі 

терміни впродовж 2018 року.  

Щодо стану „Будищанського Дуба Шевченка 3” то він є незадовільний і 

портебує консервації методами сучасної арбористики. 
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Висновки щодо стану багатовікових історичних дерев –  

„Будищанський Дуб Шевченка 1”, „Будищанський Дуб Шевченка 2” і 

„Будищанський Дуб Шевченка 3” і пропозиції щодо їх збереження 

 

За результатами обстеження стану багатовікових історичних дерев - 

„Будищанський Дуб Шевченка 1”, „Будищанський Дуб Шевченка 2” і 

„Будищанський Дуб Шевченка 3”, яке нами було проведене 18 квітня 2018 

року під час проведення ІІІ
ої
 Міжнародної науково-практичної конференції 

«Історичні, правові та природоохоронні аспекти збереження пам’ятних 

багатовікових дерев» (18-20 квітня 2018 р.), враховуючи результати, які нами 

отримані у попередні роки, можна зробити наступні висновки та пропозиції: 

а) по „Будищанському Дубу Шевченка 1”: 

1. Обстежене нами дерево - „Будищанський Дуб Шевченка 1”, 

ботанічна назва дуб звичайний (Quercus robur L.), вік якого сягає біля 1000 

років, має незадовільний стан. У нього добре розвинута крона, але через 

пошкодження скелетних гілок має асиметричну форму, спостерігається 

періодичне цвітіння та плодоношення. Разом з тим дерево сильно ушкоджене і 

вимагає проведення термінових лікувальних і оздоровчих заходів за допомогою 

сучасних методів арбористики. 

2. До негативних факторів слід віднести наявність численних дупел у 

нижній частині стовбура біля кореневої шийки і пошкоджень скелетних гілок. 

У кроні спостерігаються окремі сухі гілки. Листовий апарат дуба  

пошкоджується борошнистою росою, також спостерігаються пошкодження 

дубовою широкомінуючою міллю та стовбуровими шкідниками. 

3. Для поліпшення стану обстеженого багатовікового історичного 

дерева - „Будищанський Дуб Шевченка 1” необхідно здійснити ряд заходів, які 

можна назвати як першочергові та перспективні. 

4. Під час проведення першочергових заходів, які слід провести у 

найкоротші терміни до кінця 2018 року, необхідно: 
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а) організувати територію навколо багатовікового історичного дерева - 

пам’ятки історії та природи „Будищанський Дуб Шевченка 1” шляхом 

встановлення біля нього металевої огорожі ажурного типу (Н = 1,5 -2,0 м.) та 

влаштуванням живоплоту по периметру крони дуба радіусом біля 30 м і таким 

чином закрити доступ відвідувачів до історичного дерева. Для влаштування 

живоплоту доцільно використати один із видів чагарникових рослин: бирючину 

звичайну, свидину кровавочервону, глід одноматочковий тощо. Металеві 

підпірні стійки (5 шт.), які підтримують скелетні гілки дуба, доцільно замінити 

на більш сучасні – телескопічного типу, які дозволяють регулювати їх висоту. 

Для цього доцільно розробити окремий проект організації території біля дуба та 

узгодити його із відповідними природоохоронними органами; 

б) продовжити моніторинг за станом крони дерева з метою виявлення 

сухих та ушкоджених гілок та своєчасного їх видалення;  

в) організувати проведення робіт захисту листового апарату дуба від 

пошкодження борошнистою росою та дубовою широкомінуючою міллю, а 

стовбура від ушкоджень стовбуровими шкідниками; 

г) влаштувати закриття дупел і ушкоджених скелетних гілок від 

потрапляння вологи та сміття за допомогою металевих сіток і дубових пластин 

з корою, а бетонні пломби потрібно демонтувати. Таке закриття дупел і 

ушкоджених скелетних гілок широко застосовується у багатьох країнах Європи 

та світу і вважається  сучасним та екологічним. Таким чином, ми зможемо 

знизити ризики ушкодження деревини стовбуровими гнилями; 

д) постійно проводити моніторинг за станом конструкції типу «дашка», 

яким закрили ушкоджений стовбур у кроні історичного дерева у 2017 році, 

особливо в періоди грозових дощів, на предмет міцності конструкції.  

5. Перспективні заходи повинні передбачити та включити: 

а) періодичну організацію моніторингових досліджень та комплексне 

обстеження „Будищанського Дуба Шевченка 1” із запрошенням вітчизняних і 

закордонних фахівців, зокрема, із Міжнародного Товариства Дослідження і 
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Охорони Дерев, які мають значний досвід лікування дерев – пам’яток історії та 

природи; 

б) лікування історичного багатовікового дерева – „Будищанського Дуба 

Шевченка 1” необхідно проводити за сучасними світовими методиками, які 

передбачають мінімальне втручання у його природу, бути екологічно 

виправданими і випливати із сучасного його стану;  

г) доцільно видалити, або ж кронувати дерева ( гіркокаштан звичайний і 

ясен звичайний), які зростають поряд з багатовіковим дубом, сильно його 

затінють, а це призводить до асиметрії крони;  

в) в межах крони „Будищанський Дуб Шевченка 1” доцільно висадити 

декілька екземплярів саджанців - нащадків цього історичного дерева, які в 

майбутньому зможуть замінити та зберегти його генофонд; 

д) необхідно відновити біля дуба живий надгрунтовий покрив із видів 

трав’янистих рослин, притаманних для дібров, зокрема, копитняка 

європейського, медунки темної тощо. 

 

б) по „Будищанському Дубу Шевченка 2”: 

1. Обстежене нами дерево - „Будищанський Дуб Шевченка 2”, 

ботанічна назва дуб звичайний (Quercus robur L.), вік якого сягає біля 800 

років, має задовільний стан. У нього добре розвинута крона, спостерігається 

періодичне цвітіння та плодоношення. Разом з тим дерево має численні 

ушкодження і вимагає проведення термінових лікувальних та оздоровчих 

заходів за допомогою сучасних методів арбористики. 

2. До негативних факторів слід віднести наявність дупел у середній 

частині стовбура і пошкоджень скелетних гілок. У кроні спостерігаються 

окремі сухі гілки. Листовий апарат дуба значно пошкоджується борошнистою 

росою, також спостерігаються пошкодження дубовою широкомінуючою міллю 

та стовбуровими шкідниками. 
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3. Для поліпшення стану обстеженого багатовікового історичного 

дерева - „Будищанський Дуб Шевченка 2” необхідно здійснити ряд заходів, які 

можна назвати як першочергові та перспективні. 

4. Під час проведення першочергових заходів, які слід провести у 

найкоротші терміни до кінця 2018 року, необхідно: 

а) організувати територію навколо багатовікового історичного дерева –

пам’ятки історії та природи „Будищанський Дуб Шевченка 2” шляхом 

встановлення біля нього металевої огорожі ажурного типу (Н = 1,5 -2,0 м.) та 

влаштуванням живоплоту по периметру крони дуба і таким чином закрити 

доступ відвідувачів до історичного дерева;  

б) терміново потрібно провести санітарну чистку крони дерева шляхом 

видалення сухих та хворих гілок; 

в) організувати проведення робіт захисту листового апарату дуба від 

пошкодження борошнистою росою та дубовою широкомінуючою міллю, а 

стовбура від ушкоджень стовбуровими шкідниками; 

г) влаштувати закриття дупел і ушкоджених скелетних гілок від 

потрапляння вологи та сміття за допомогою металевих сіток і дубових пластин 

з корою. Таке закриття дупел і ушкоджених скелетних гілок широко 

застосовується у багатьох країнах Європи та світу і вважається  сучасним та 

екологічним. Таким чином, ми зможемо знизити ризики ушкодження деревини 

стовбуровими гнилями; 

д) потрібно видалити 2 екземпляри гіркокаштана звичайного, які 

зростають поряд із дубом і сильно його затінюють, що призводить до асиметрії 

крони багатовікового дерева. 

5. Перспективні заходи повинні передбачити та включити: 

а) організацію у наступні роки комплексного обстеження 

„Будищанського Дуба Шевченка 2” із запрошенням вітчизняних і закордонних 

фахівців, зокрема, із Міжнародного Товариства Дослідження і Охорони Дерев, 

які мають значний досвід лікування дерев – пам’яток історії та природи; 
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б) лікування історичного багатовікового дерева –„Будищанського Дуба 

Шевченка 2” необхідно проводити за сучасними світовими методиками, які 

передбачають мінімальне втручання у його природу, бути екологічно 

виправданими і випливати із сучасного його стану;  

в) налагодити проведення постійного моніторингу за станом 

багатовікового історичного дерева – „Будищанський Дуб Шевченка 2”. Для 

проведення моніторингу необхідне залучення компетентних вітчизняних і 

закордонних фахівців, що забезпечить вироблення сучасних методів 

підвищення його життєвості, декоративності та продовження термінів життя 

для наступних поколінь; 

г) у межах крони „Будищанський Дуб Шевченка 2” також доцільно 

висадити декілька екземплярів саджанців – нащадків цього історичного дерева, 

які в майбутньому зможуть замінити та зберегти його генофонд; 

д) необхідно відновити біля дуба живий надгрунтовий покрив із видів 

трав’янистих рослин, притаманних для дібров, зокрема, копитняка 

європейського, медунки темної тощо. 

 

в) по „Будищанському Дубу Шевченка 3”: 

1. Обстежене нами дерево - „Будищанський Дуб Шевченка 3”, 

ботанічна назва дуб звичайний (Quercus robur L.), вік якого сягає біля 1000 

років, має незадовільний стан. Дерево практично загинуло. У нього лише у 

нижній частині спостерігаються окремі живі гілки. Скелетні гілки у більшості 

відламані і лежать біля дерева. На дереві спостерігаються численні 

ушкодження. 

2.  „Будищанський Дуб Шевченка 3” вимагає проведення робіт з 

консервації за допомогою сучасних методів арбористики і тим самим 

збереження його історичної пам'яті. 

3. Після проведення робіт з консервації потрібно організувати 

територію навколо „Будищанський Дуб Шевченка 3” шляхом встановлення 

біля нього огорожі ажурного типу (Н = 1,5 -2,0 м.) радіусом біля 30 м і таким 
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чином закрити доступ відвідувачів до залишків історичного дерева. Біля 

огорожі доцільно встановити аншлаг з історичною довідкою про багатовікове 

історичне дерев –пам’ятку історії та природи. 

 

За результатами обстеження унікальних пам’яток історії та природи 

„Будищанський Дуб Шевченка 1” і „Будищанський Дуб Шевченка 2” та 

проведених стабілізаційних заходів та робіт з консервації „Будищанського 

Дуба Шевченка 3” у наступні роки доцільно буде організувати та провести 

Міжнародну науково-практичну конференцію.  

У найкоротші терміни доцільно визначити та юридично закріпити 

наукового куратора для цих багатовікових історичних дерев. Таким куратором 

може бути Навчально-науковий інститут лісового та садово-паркового 

господарства Національного університету біоресурсів і природокористування 

України в складі якого є фахівці, які багато років займаються питаннями 

вивчення багатовікових історичних дерев та їх збереження чи інша наукова 

установа України 
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