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Питання сучасного озеленення курортних населених пунктів Херсонської області на 
сьогодні є відкритим. Система зелених насаджень міста Скадовськ почала формуватись 
у дореволюційний період. Вдале географічне положення сприяло розвитку міста як пор-
тового та курортного. Тому з розвитком міської забудови інтенсивно відбувалось і озе-
ленення територій. Попередній моніторинг зелених насаджень міста Скадовськ дозво-
лив встановити комплекс хвороб та шкідників, які уражають 17 видів дерев та кущів. 
Встановлено, що у вуличних та паркових насадженнях Скадовську у спектрі патогенів 
переважають хвороби та шкідники листя або хвої. Суховершинність та всихання дорос-
лих екземплярів в лінійних насадженнях міста пов’язані з перестиглим віком насаджень, 
а також з недостатнім доглядом за вуличними насадженнями курортного міста, нек-
валіфікованою та несвоєчасною  агротехнікою робіт. Дослідженнями встановлено, що 
ентомошкідниками та хворобами часто уражаються Acer platanoides L., Acer negundo 
L., Aesculus hippocastanum L., Buxus sempervirens L., Populus alba L. та Populus pyramidalis 
Rozier. Ці породи часто характеризуються зниженою життєздатністю та втрачають 
декоративний вигляд. В останні роки спостерігали епіфітотії, пов’язані з масовим роз-
витком комах-фітофагів: Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 1986 та Hyphantria cunea 
(Drury, 1773). Найбільше на території дослідження американським білим метеликом 
пошкоджуються Morus alba L. та Sambucus nigra L. Зелені бордюри з Buxus sempervirens 
L. знищуються шкідником Cydalima perspectalis (Walker, 1859). Для підвищення стійкості 
насаджень необхідно забезпечити комплекс агротехнічних заходів згідно ґрунтово-кліма-
тичних умов регіону дослідження. Вести систематичний моніторинг за розвитком найа-
гресивніших шкідників та збудників хвороб. 

Ключові слова: патогенні організми, хвороби рослин, ентомошкідники, деревні рос-
лини, курортні міста.

Boiko T.O. Preliminary results of the phytosanitary survey of the condition of green spaces 
in the city of Skadovsk (Ukraine, Kherson region)

The issue of modern greening of resort settlements of the Kherson region is still open. The system 
of green areas of the town of Skadovsk began to form in the pre-revolutionary period. A favorable 
geographical location contributed to the development of the town as a port and resort. Therefore, 
with the increase in the area of urban development, the greening of the territories took place 
intensively as well. Preliminary monitoring of the green spaces of the town of Skadovsk made it 
possible to establish a complex of diseases and pests affecting 17 types of trees and bushes. It has 
been established that in the street and park plantings of Skadovsk, the spectrum of pathogens is 
dominated by diseases and pests of leaves or needles. The dryness of the branches and the drying 
of adult specimens in the linear plantations of the town are associated with the overripe age 
of the plantations, as well as with insufficient care for the street plantations of the resort town, 
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unqualified and untimely agrotechnics. Research has shown that Acer platanoides L., Acer 
negundo L., Aesculus hippocastanum L., Buxus sempervirens L., Populus alba L. & Populus 
pyramidalis Rozier are often affected by pests and diseases. These breeds are often characterized 
by reduced vitality and lose their decorative appearance. Epiphytotia associated with the massive 
development of phytophagous insects have been observed in recent years: Cameraria ohridella 
Deschka & Dimic, 1986 та Hyphantria cunea (Drury, 1773). Morus alba L. and Sambucus 
nigra L. are most damaged by the Hyphantria cunea in the study area. Green borders consisting 
of Buxus sempervirens L. are destroyed by the pest Cydalima perspectalis (Walker, 1859). To 
increase the stability of plantations, it is necessary to provide a set of agrotechnical measures 
in accordance with the soil and climatic conditions of the study region. To conduct systematic 
monitoring of the development of the most aggressive pests and disease-causing agents.

Key words: pathogenic organisms, plant diseases, pests, woody plants, Skadovsk.

Постановка проблеми. Питання сучасного озеленення курортних населених 
пунктів Херсонської області на сьогодні є відкритим. Система зелених насаджень 
міста Скадовськ почала формуватись у дореволюційний період. В цей час густо 
засадженою була лише центральна частина курортного міста. Околиці міста в той 
час мали вигляд пустирів з типовими для Степу заростями бур’янів та кущів. 
Вдале географічне положення сприяло розвитку міста як портового та курортного. 
Тому з розвитком міської забудови інтенсивно відбувалось і озеленення територій. 
В 30-х роках ХХ століття в Скадовську можна було виділити об’єкти загального 
та обмеженого користування, а також спеціального призначення.

Однією з основних проблем зеленого господарства Скадовська є відсутність 
цілісної системи озеленення та єдиного підходу до його створення. Ця проблема 
є загальною для багатьох курортних міст та містечок Півдня України. У 60-х роках 
в місті було висаджено низку деревних та кущових порід. Прижились на той 
момент і успішно ростуть лише кілька порід: Eleagnus angustifolia L., Elaeagnus 
commutata Bernh. ex Rydb. Tamarix ramosissima Ledeb., Robinia pseudoacacia L., 
Ulmus pumila L., Populus nigra L. Біля прісних водойм Salix alba L. Було висаджено 
низку кущових рослин Ribes nigrum L., Rosa canina L., Syringa vulgaris L., Berberis 
vulgaris L. тощо. У 70-х роках минулого століття було висаджено Pinus sylvestris 
L., Pinus pallasiana D. Don., Pinus banksiana Lamb., Celtis occidentalis L., Sophora 
japonica L., Fraxinus excelsior L. тощо [1].

На сьогодні проблему становить наявність у зелених насадженнях Скадовська 
значної кількості крупномірних сухостійних і фаутних дерев. Ці екземпляри часто 
втрачають естетичний вигляд і не здатні виконувати санітарно-гігієнічні та еколо-
гічні функції. Крім того, вони є джерелами хвороб та шкідників. Хворі рослини 
внаслідок падіння під час урагану можуть призвести до пошкодження транспорт-
них засобів, обриву проводів, призупинення руху взагалі [2].

Відповідно, дослідження фітосанітарного стану деревних насаджень міста 
Скадовськ становить значну практичну та наукову цінність. 

Матеріали та методи. Інвентаризацію деревних рослин проводили на тери-
торії м. Скадовськ протягом 2019–2021 років. Діагностику хвороб та уражень 
шкідниками проводили за зовнішніми макроскопічними ознаками на листях, 
молодих пагонах, стовбурах та гілках деревних рослин. Фітосанітарний стан 
проводився шляхом візуальної оцінки під час експедиційних обстежень парків, 
скверів та вуличних насаджень міста. Камеральну обробку матеріалу проводили 
на кафедрі лісового та садово-паркового господарства Херсонського державного 
аграрно-економічного університету за стандартною методикою. Визначення пато-
генних організмів проводили з використанням визначників, атласів, наукових 
публікацій та електронних ресурсів [3–22].
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Результати досліджень. У місті Скадовськ нараховується 84 види деревних 
рослин [1]. За попередніми дослідженнями хворобами та шкідниками уражено 
17 видів дерев та кущів.

Санітарний стан деревних насаджень Скадовську загалом можна охарактери-
зувати як задовільний. Однак, за попередніми обстеженнями виявлено, що окремі 
екземпляри деревних порід, уражені шкідниками, хворобами, або ушкодженнями 
неінфекційного походження. 

Серед хвороб деревних насаджень Скадовська традиційно для Херсонської 
області домінують хвороби листя [23, 24]. Найбільш поширеною серед них є борош-
ниста роса. Так на листях Quercus robur L. виявлено хворобу борошниста роса дуба 
(збудник Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam.). На терито-
рії дослідження уражено майже 100 % екземплярів дуба черешчатого різного віко-
вого складу. Листя Acer platanoides L., Acer negundo L. також уражені борошнистою 
росою (збудник гриб Sawadaea bicornis (Wallr.) Miyabe). У Acer platanoides уражені 
рослини віком 2–7 років. На дорослих екземплярах ця патологія трапляється тільки 
у формових або сортових екземплярів. На листі Syringa vulgaris хворобу викликає 
Erysiphe syringae Schwein, на Mahonia aquifolium (Erysiphe berberidis (DC.) Lev.), на 
Platanus orientalis L. – Erysiphe platani (Howe) U. Braun & S. Takam.

На деяких екземплярах Thuja occidentalis L. спостерігали пожовтіння країв 
хвої на краях гілочок, що пов’язане з пересушуванням ґрунту.

Гілки Cerasus avium (L.) Moench. та Cerasus vulgaris Mill. як у вуличних 
насадженнях так і в приватному озелененні уражені Monilia cinerea Bonord.

На стовбурах Aesculus hippocastanum L., Gleditsia triacanthos L., Populus alba L. 
та Populus pyramidalis Rozier., Platanus orientalis – відмічені дупла та морозобійні 
тріщини.

Екземпляри Populus alba, Populus pyramidalis, Populus deltoides Marsh., які 
ростуть вздовж автодоріг та на центральному бульварі часто суховершинять, 

Рис. 1. Листя Mahonia aquifolium та Platanus orientalis, уражені збудниками 
борошнистої роси
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подекуди трапляються повністю всохлі екземпляри. Також трапляються напливи, 
ураження грибами Stereum hirsutum (Willd.) Pers. та Schizophyllum commune Fr., 
а також короїдами.

Листя деревних рослин також часто уражають ентомошкідники. Так на  листі 
Robinia pseudoacacia L. трапляється Etiella zinckenella (Tr., 1832). На листі 
Ribes nigrum L. у вуличних насадженнях – кліщі Amblyseius andersoni Chant, 
1957 та Aphis grossulariae Kaltenbach, 1843. Листя Juglans regia L. уражають 
Amblyseius andersoni Chant, 1957 та Aceria erinea (Nalepa, 1891). 

На Quercus robur L. зафіксовані Neuroterus quercusbaccarum (Linnaeus, 1758) 
та Cynips quercusfolii (Linnaeus, 1758). Однак, не зважаючи на цілий комплекс 
патогенів, дерева дуба черешчатого зберігають декоративність та в подальшому 
можуть використовуватись на території дослідження.

Eriophyes tiliae Nalepa 1890 уражає листя Tilia cordata Mill.

Рис. 2. Екземпляри Populus alba з сухими гілками (А), з плодовими тілами 
Schizophyllum commune Fr.

 

Рис. 3. Насадження Buxus sempervirens уражені Cydalima perspectalis (Walker, 1859)
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Листя та плоди Malus domestica Borkh. уражаються Cydia pomonella (Lin-
naeus, 1758).

В останні роки спостерігали епіфітотії, пов’язані з масовим розвитком 
комах-фітофагів [20]. На листі Aesculus hippocastanum – Cameraria ohridella 
Deschka & Dimic, 1986 та Hyphantria cunea (Drury, 1773), який уражає широкий 
спектр деревних порід. Найбільше на території дослідження американським 
білим метеликом  пошкоджуються Morus alba L. та Sambucus nigra L., у окремих 
екземплярів яких влітку 2021 року були уражені 100 % крони.

Бордюри з Buxus sempervirens L. знищуються шкідником від Cydalima perspec-
talis (Walker, 1859). В місті кілька локалітетів ураження. Посадки поблизу центру 
еколого-натуралітичної творчості знищені шкідником на 100 % та підлягають пов-
ному видаленню.

Нашими спостереженнями з’ясовано, що розвитку хвороб та шкідників, зни-
ження їх життєздатності пов’язано з недостатнім доглядом за вуличними насад-
женнями курортного міста, некваліфікованою та несвоєчасною  агротехнікою 
робіт. Першим етапом при відновленні зелених насаджень Садовську необхідно 
провести санітарно-омолоджуючу обрізку дерев, вибіркові санітарні рубки, вида-
лення всіх фаутних екземплярів дерев та кущів. Оскільки територія дослідження 
розташована в степовій зоні України та характеризується посушливим кліматом, 
рослини в насадженнях потребують регулярного поливу протягом вегетаційного 
сезону. Наступним етапом має стати створення стійких до ураження високодеко-
ративних насаджень. Обирати асортимент рослин слід з аборигенних та інтроду-
кованих деревних рослин, які мають високу стійкість до хвороб та шкідників. 

Висновки. Попередній моніторинг зелених насаджень міста Скадовськ доз-
волив встановити комплекс хвороб та шкідників, які уражають 17 видів дерев 
та кущів. Дослідженнями встановлено, що ентомошкідниками та хворобами часто 
уражаються Acer platanoides L., Acer negundo L., Aesculus hippocastanum L., Buxus 
sempervirens L., Populus alba L. та Populus pyramidalis Rozier. Ці породи часто 
характеризуються зниженою життєздатністю та втрачають декоративний вигляд. 

Встановлено, що у вуличних та паркових насадженнях Скадовську у спектрі 
патогенів переважають хвороби та шкідники листя або хвої. Суховершинність 
та всихання дорослих екземплярів в лінійних насадженнях міста пов’язані з пере-
стиглим віком насаджень, а також з недостатнім доглядом за вуличними насаджен-
нями курортного міста, некваліфікованою та несвоєчасною  агротехнікою робіт. 

Для підвищення стійкості насаджень необхідно забезпечити комплекс агротехніч-
них заходів згідно ґрунтово-кліматичних умов регіону дослідження. Вести система-
тичний моніторинг за розвитком найагресивніших шкідників та збудників хвороб.
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