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МIЖНАРОДНI ЕКОЛОГIЧНI ПРОЕКТИ
КАФЕДРИ БОТАНIКИ ТА ЕКОЛОГIЇ
КРИВОРIЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГIЧНОГО УНIВЕРСИТЕТУ
Е. О. Євтушенко∗ , В. М. Савосько
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет,
м. Кривий Рiг, Україна
Анотацiя. Мета роботи проаналiзувати результати участi викладачiв i
спiвробiтникiв кафедри ботанiки та екологiї Криворiзького державного
педагогiчного унiверситету у мiжнародних екологiчних проектах, якi були
реалiзованi у ХХI ст. Мiжнародний науковий проект «Територiя кар’єру
як депозитарiй для рiдкiсних рослин i основа для екологiчної освiти» був
виконаний в рамках програми The Quarry Life Award 2014 (органiзатор
«HeidelbergCement»). Пiд час реалiзацiї проекту його команда, основу
якої складали викладачi i спiвробiтники кафедри ботанiки та екологiї,
на Жовтокам’янському кар’єрi здiйснила наступне: 1) провела екологоландшафтний аналiз територiї, 2) дослiдила фiторiзноманiття, 3) створила
депозитарiй «Рослини Червоної книги», 4) розробила екологiчну стежку
«Зелений шлях», 5) запропонувала напрямки подальшого розвитку
проекту.
Реалiзацiя мiжнародного наукового проекту «Створення чагарникових
угруповань як нового мiсця iснування для бiоти кар’єру» в рамках
програми The Quarry Life Award 2018 (органiзатор «HeidelbergCement»)
дозволила колективу дослiдникiв: 1) створити окремi бiогрупи з 8 гарно
квiтучих ранньовесняних чагарникiв, у тому числi хвойних, на 5 дiлянках;
2) результати проекту внести до навчально-методичних матерiалiв
дисциплiни «Бiорiзноманiття i стратегiя сталого розвитку»; 3) провести
семiнари зi збереження бiорiзноманiття з вчителями бiологiї та екологiї,
учнями та студентами закладiв середньої i професiйно-технiчної освiти;
4) рекомендувати види для фiтомелiорацiї iнших кар’єрiв компанiї
«ХайдельбергЦемент».
Ключовi слова: збереження бiорiзноманiття, депозитарiй
«Рослини Червоної книги», екологiчна стежка «Зелений
шлях», чагарниковi угруповання, Жовтокам’янський кар’єр.

Вступ. Збереження бiорiзноманiття є глобальною проблемою,
яка має виняткове значення для такого антропогенно навантаженого
регiону як Криворiжжя [5, 12, 16, 17]. Руйнацiя природних ландшафтiв внаслiдок гiрничо-видобувної дiяльностi зумовлює докорiнну
перебудову, трансформацiю флори i фауни, зникнення або зменшення
чисельностi окремих видiв або їхнiх представникiв та становить
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серйозну загрозу бiорiзноманiттю [13, 21, 25, 31]. У таких умовах
створення окремих локусiв (оселищ) iснування видiв флори i фауни
з подальшим прогнозованим поширенням на прилеглi територiї
кар’єру дозволить пiдвищити рiвень бiорiзноманiття, а участь в
реалiзацiї таких дiй — рiвень екологiчного виховання, фаховостi та
екологiчної обiзнаностi учнiвської, студентської молодi, пересiчних
громадян [2, 8, 10, 14]. Реалiзованi проекти стали продовженням
фiторекультивацiйних дослiджень, вагомим сучасним практичним
внеском у збереження бiорiзноманiття кафедри ботанiки та екологiї та
неоцiненим досвiдом у реалiзацiї подальших екологiчних проектiв.
Мета — проаналiзувати результати участi викладачiв i
спiвробiтникiв кафедри ботанiки та екологiї Криворiзького державного
педагогiчного унiверситету у мiжнародних екологiчних проектах, якi
були реалiзованi у ХХI столiттi.
Матерiали та методи дослiджень. Мiжнароднi екологiчнi
проекти виконувалися в межах Жовтокам’янського кар’єра (Жовтокам’янське родовище цементної сировини). В адмiнiстративному
вiдношеннi це родовище розташоване в Апостолiвському районi
Днiпропетровської областi за 18–21 км на пiвнiчний схiд вiд районного
центру i вузлової залiзничної станцiї Апостолове Приднiпровської
залiзницi. Жовтокам’янське родовище цементної сировини знаходиться
на схилi пiвденно-схiдної частини Приднiпровської височини. У його
геологiчнiй будовi вапнякiв i глин є сучаснi (голоценовi), плейстоценовi
i неогеновi вiдклади, а також продукти кори вивiтрювання докембрiйських кристалiчних порiд.
Площа кар’єру, що розташований майже посерединi родовища,
складає близько 103 га. Режим роботи — цiлорiчний з безперервним
робочим тижнем в 1 змiну по 12 годин. Кар’єр складається з 5-ти
уступiв: 1) ґрунтово-рослинний шар (0,3–0,5 м), 2) суглинки та жовтi
глини (0,8–10,0 м), 3) червоно-бурi глини (6,0–10,0 м), 4) вивiтрений
вапняк, некондицiйний (4,0–6,0 м), 5) вапняк середньосарматичний
(7,0–9,0 м). Ширина робочих майданчикiв 30–35 м, довжина кар’єру —
1100 м. Глибина його на даний час складає вiд 0 до 40 м.
Дослiдження проводилися у вiдпрацьованi частинi кар’єра. Використовували загально-геоботанiчнi методи (рекогносцирувальний для
загального зонування територiї та видiлення перспективних для збiльшення бiорiзноманiття зон, маршрутний для встановлення видового
складу чагарникiв).
Рослини висаджували чагарники з грудкою або в контейнерi у
заздалегiдь пiдготовленi ямки з гумусованим чорноземом i рясним
поливом пiсля посадки.
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Результати та їх обговорення. У ХХI ст. викладачi i
спiвробiтники кафедри ботанiки та екологiї Криворiзького державного
педагогiчного унiверситету прийняли участь у двох мiжнародних
екологiчних проектах. Перший проект — «Територiя кар’єру як
депозитарiй для рiдкiсних рослин i основа для екологiчної освiти (на
прикладi Жовтокам’янського кар’єру)». Другий проект — «Створення
чагарникових угруповань як нового мiсця iснування для бiоти кар’єру».
Мiжнародний науковий проект
«Територiя кар’єру як депозитарiй для рiдкiсних рослин
i основа для екологiчної освiти
(на прикладi Жовтокам’янського кар’єру)»
Проект був виконаний в рамках програми The Quarry Life
Award 2014 як складова конкурсу мiжнародних дослiджень з
метою сприяння розвитку бiорiзноманiття в кар’єрах та освiти у
природоохоронному напрямку. Органiзатор та фундатор конкурсу —
компанiя «Хайдельберг-Цемент (HeidelbergCement)».
Команда проекту: к.б.н. Василь Савосько — керiвник проекту
(завiдувач лабораторiї «Екологiя рослинностi Кривбасу», Криворiзький
педагогiчний iнститут ДВНЗ «Криворiзький нацiональний унiверситет»), к.б.н. Едуард Євтушенко (завiдувач кафедри ботанiки та
екологiї Криворiзький педагогiчний iнститут ДВНЗ «Криворiзький
нацiональний унiверситет»), Юлiя Копiлева-Ромащенко (директор
КПНЗ «Центр дитячої та юнацької творчостi «Гармонiя»»), Максим
Квiтко (асистент каф. зоологiї, фiзiологiї i валеологiї Криворiзький
педагогiчний iнститут ДВНЗ «Криворiзький нацiональний унiверситет»), Надiя Аврамчук (методист КПНЗ «Центр дитячої та юнацької
творчостi «Гармонiя»»), Юлiя Попович (аспiрант каф. ботанiки та
екологiї Криворiзький педагогiчний iнститут ДВНЗ «Криворiзький
нацiональний унiверситет»).
Мета проекту: розробити i впровадити природоохороннi технологiї
використання частини територiї Жовтокам’янського кар’єру, де не
проводяться гiрничi роботи, для створення депозитарiю «Рослини
Червоної Книги» та проведення «Зелених урокiв».
Завдання проекту: 1) провести еколого-ландшафтний аналiз
територiї Жовтокам’янського кар’єру, що не використовується;
2) проаналiзувати фiторiзноманiття спонтанних вищих судинних
рослин територiї Жовтокам’янського кар’єру, що не використовується;
3) створити депозитарiй «Рослини Червоної книги» на територiї
Жовтокам’янського кар’єру, що не використовується; 4) розробити
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Екологiчну стежку «Зелений шлях» на територiї Жовтокам’янського
кар’єру, що не використовується; 5) розглянути можливiсть подальшого
використання результатiв проекту у формуваннi сталого розвитку
регiону.
Результати проекту. Проект виконувався протягом вегетацiйного
сезону 2014 р. в межах територiї Жовтокам’янського кар’єру, що
не використовується. Виробнича дiяльнiсть, унаслiдок економiчних i
полiтичних причин, на цiй територiї була зупинена орiєнтовно у 1995 р.
Рекультивацiйнi та iншi природоохороннi роботи на неї не вiдбувалися.
Надалi мало мiсце самовiдновлення (регенерацiя) основних компонентiв
природних бiогеосистем: рослинного та ґрунтового покривiв (Рис. 1).

Рис. 1. Еколого-геоморфологiчна характеристика
Жовтокам’янського кар’єру, що не використовується
Figure 1. Ecological and geomorphological characteristics of the
Zhovtokamyansky quarry, part of which is not used
I — днище кар’єру, II — перша берма, III — друга берма, IV — третя берма,
V — технологiчний розрiз гiрських порiд, VI — свiжа вiдсипка
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Еколого-ландшафтний аналiз. Основними геоморфологiчними
елементами територiї Жовтокам’янського кар’єру, що не використовується, є: горизонтальнi поверхнi (днище, берми кар’єру), схиловi
поверхнi (схили берм зi свiжою вiдсипкою), вертикальнi поверхнi
(технологiчний розрiз гiрських порiд). Загальний стан цiєї територiї є
типовим для девастованих земель України та свiту [4, 9, 11, 20].
На нашу думку, максимально сприятливi екологiчнi умови для росту
i розвитку рослинного покриву мають мiсце на днищi кар’єру i другiй
бермi [22].
Фiторiзноманiття. Попереднi результати польових маршрутних
дослiджень рослинностi територiї Жовтокам’янського кар’єру, що не
використовується, дозволили встановити наявнiсть у межах берм i
днища 62 видiв судинних трав’янистих рослин з 22 сiмейств та 28
видiв дерев i чагарникiв, якi вiдносяться до 20 родiв i 13 родин. Такi
показники є спiвзвучними з результатами iнших дослiджень, якi були
проведенi на iнших девастованих землях Криворiжжя, України та
свiту [3, 4, 16, 23, 24].
Депозитарiй. Перспективним способом збереження рослинного
бiорiзноманiття на територiї Жовтокам’янського кар’єру є створення
депозитарiю «Рослини Червоної книги». Пiд депозитарiєм розумiється
штучно створенi бiогрупи рiдкiсних рослин, якi зростають та розвиваються без участi людини. При цьому передбачається, що з часом
рослини депозитарiю можуть бути використанi для рiзних природоохоронних акцiй (створення нових депозитарiїв, повернення у природу,
формування насаджень на заповiдних територiях). Як результат,
«депозитарiй» буде генерувати «вiдсотки».
При створеннi депозитарiю були використанi три види трав’янистих рослин: ковила волосиста (Stipa capillata L.), Астрагал шерстистоквiтковий (Astragalus dasyanthus Pall.), карагана скiфська (Caragana
scythica (Com.) Pojark). Цi види занесенi до Червоного списку Днiпропетровської областi, Червоної книги України, Європейського та
свiтового червоних спискiв [1], пристосованi до екологiчних умов
територiї кар’єру та мають неабияку певну етнографiчну значущiсть
(Табл. 1).
Депозитарiй «Рослини Червоної книги» був закладений в травнi
2014 р. на другiй бермi територiї Жовтокам’янського кар’єру, що не
використовується. Висаджено по 20 рослин кожного виду. При створеннi
депозитарiю задля пiдвищення ефективностi посадкових робiт нами
використовувалися «Екомодулi» (Рис. 2).
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Таблиця 1. Характеристика видiв депозитарiю
«Рослини Червоної книги»
Table 1. Characteristics of the species from Depository
“Red List Plants”
Природоохоронний статус виду
Червоний список
Днiпропетровської
областi

Червона
книга
України

Європейський
Червоний
список

Свiтовий
Червоний
список

Ковила
волосиста Stipa
capillata L.

3 рiдкiсний

неоцiнений

–

–

Астрагал
шерстистоквiтковий
Astragalus
dasyanthus Pall.

2 вразливий

вразливий I невизначений R рiдкiсний

Карагана
скiфська,
Caragana
scythica (Com.)
Pojark

2 вразливий

вразливий

Назва виду

R рiдкiсний

Рис. 2. Посадковi екомодулi
Figure 2. Ecomodules for planting

I — Астрагал шерстистоквiтковий, II — Карагана скiфська

–
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Вiзуальнi спостереження влiтку та восени 2014 р. показали
досить високий рiвень успiшностi видiв депозитарiю: вiд 35 до 75%.
Остаточно оцiнка перспективностi депозитарiю може бути виконана
тiльки в подальшому (Табл. 2). Висока природна приживлюванiсть
використаних багаторiчних рослин вселяє надiю на успiх депозитарiю.
Таблиця 2. Попереднi результати створення депозитарiю
«Рослини Червоної книги»
Table 2. Preliminary results in creating a depository
“Red List Plants”
Назва виду

Кiлькiсть живих екземплярiв рослин, %
15 липня 2014

15 вересня 2014

Ковила волосиста Stipa
capillata L.

90–95

85

Астрагал шерстистоквiтковий
Astragalus dasyanthus Pall.

80–90

75

Карагана скiфська, Caragana
scythica (Com.) Pojark

50–55

35

Екологiчна стежка. У рамках проекту була розроблена Екологiчна
стежка «Зелений шлях», яка розмiщена на територiї Жовтокам’янського кар’єру, що не використовується. Головна мiсiя Екологiчної
стежки «Зелений шлях» — ознайомити її вiдвiдувачiв з унiкальними
й цiкавими природними феноменами територiї Жовтокам’янського
кар’єру. Екологiчна стежка «Зелений шлях» складається iз зупинок,
якi називають «Зеленою уроками»: 1) кар’єр, як техногенний об’єкт;
2) депозитарiй рiдкiсних i зникаючих рослин; 3) фiторiзноманiття
трав’янистих рослин; 4) геологiчне багатство кар’єру; 5) фiторiзноманiття деревних рослин.
Екологiчна стежка «Зелений шлях» розрахована на школярiв 10–11
класiв, студентiв 1–2 курсiв вищих навчальних закладiв, а також на всiх
любителiв i цiнителiв природи. За розрахунками довжина маршруту
становить 2,5 км, а його тривалiсть 90–120 хв.
Прикiнцева iнформацiя. Подальший розвиток проекту можливий у
таких напрямах: 1) використання територiї Жовтокам’янського кар’єру
як полiгону для монiторингових дослiджень процесiв самовiдновлення
рослинного та ґрунтового покривiв i як майданчик для проведення
лiтнiх польових практик студентiв рiзних напрямкiв, 2) поповнення
депозитарiю «Рослини Червоної книги» новими екземплярами i видами
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рiдкiсних рослин, 3) поширення рослин депозитарiю «Рослини Червоної
книги» на прилеглi територiї, 4) використання Екологiчної стежки
«Зелений шлях» для екологiчної освiти населення. Реалiзацiя проекту
у майбутньому буде сприяти просуванню iдей сталого розвитку. Як
результат, природа обов’язково стане головним переможцем.
За рiшенням журi Всеукраїнського етапу конкурсу The Quarry Life
Award-2014 проект «Територiя кар’єру як депозитарiй для рiдкiсних
рослин i основа для екологiчної освiти (на прикладi Жовтокам’янського
кар’єру)» та його команда були нагородженi дипломом третього
ступеню.
Мiжнародний науковий проект
«Створення чагарникових угруповань
як нового мiсця iснування для бiоти кар’єру»
Проект був виконаний у рамках програми The Quarry Life Award
2018 як складова конкурсу мiжнародних дослiджень задля збереження
бiорiзноманiття в кар’єрах та пiдвищення рiвня екологiчної освiти
(громадський напрямок). Органiзатор та фундатор конкурсу —
компанiя «ХайдельбергЦемент (HeidelbergCement)».
Учасники проекту: Євтушенко Едуард Олексiйович — декан
природничого факультету, кандидат бiологiчних наук, доцент кафедри
ботанiки та екологiї, Комарова Iрина Олександрiвна — асистент
кафедри ботанiки та екологiї, Позднiй Євген Валентинович — асистент
кафедри ботанiки та екологiї, Брошко Євген Олегович — старший
викладач кафедри зоологiї та методики навчання бiологiї, кандидат
бiологiчних наук, Федянiна Iрина Михайлiвна — старший лаборант
кафедри ботанiки та екологiї (Рис. 3).

Рис. 3. Учасники проекту The Quarry Life Award 2018
Figure 3. Participants of the project The Quarry Life Award 2018
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Мета проекту: вирiшення проблеми збереження бiорiзноманiття у
науковому, освiтньому та суспiльно значимому аспектах.
Завдання проекту: 1) установити видовий склад, життєвiсть та
поширення чагарникових рослин неробочої зони Жовтокам’янського
кар’єру та виявити види, якi збiльшать бiорiзноманiття та є перспективними як осередки iснування тварин; 2) дослiдити екологiчнi
умови та встановити дiлянки придатнi для приживання чагарникових
рослин; 3) створити, на вiльних вiд рослинностi дiлянках, бiогрупи
з природних або iнтродукованих (гарно квiтучих) чагарникових
рослин та доповнити iснуючi чагарниковi угруповання видами, якi не
виявленi на територiї Жовтокам’янського кар’єру; 4) провести науковi
екскурсiї для студентiв природничого факультету; 5) результати
проекту внести до навчально-методичних матерiалiв дисциплiни
«Бiорiзноманiття i стратегiя сталого розвитку»; 6) провести екологiчнi
семiнари з вчителями бiологiї та екологiї, учнями та студентами
закладiв середньої i професiйно-технiчної освiти; 7) хiд виконання
проекту висвiтлити в друкованих, електронних i медiйних засобах
iнформацiї.
Проект розрахований на отримання позитивного ефекту у
формуваннi екологiчної свiдомостi, культури та фаховiй пiдготовцi
школярiв, студентiв природничих спецiальностей, вчителiв бiологiї та
екологiї шкiл, лiцеїв, професiонально технiчних навчальних закладiв,
представникiв громадських органiзацiй, пересiчних громадян мiста
Кривий Рiг.
Результати проекту. Польовi дослiдження надали уявлення про
рiзноманiтнiсть екологiчних умов вiдпрацьованої частини кар’єру.
Наявнiсть достатнього зволоження стала критерiєм визначення мiсця
висадження рослин. Найкращi умови для чагарникiв спостерiгаються
на першiй i другiй бермi кар’єру. Обранi мiсця для розташування 5
дiлянок (Рис. 4).
Дiлянка № 1 знаходиться на 1 бермi, пiд бортом берми 2 у найбiльш
зволоженому мiсцi, у заглибинi якого в березнi була тимчасова водойма.
Шар осадових порiд потужнiстю 15 см. Свiжий тип зволоження.
Оточуюча рослиннiсть — маслинка вузьколиста i шипшина.
Дiлянка № 2 розташована на 2 бермi, пiд бортом берми 3 i пiд
наметом робiнiї псевдоакацiї 10–15 рiчного вiку в затiнених умовах.
Шар осадових порiд потужнiстю 20 см. Сухуватий тип зволоження.
Оточуюча рослиннiсть — робiнiя псевдоакацiя i шипшина.
Дiлянка № 3 розташована на 1 бермi на вiдстанi 200 м вiд дiлянки № 1
в напрямку перемички, пiд бортом берми 2, у найбiльш зволоженому
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мiсцi, у заглибинi якого в березнi було надмiрне зволоження. Шар
осадових порiд потужнiстю 15 см. Свiжуватий тип зволоження. Оточуюча рослиннiсть — маслинка вузьколиста, ясен зелений i шипшина.
Дiлянка № 4 розташована на 1 бермi на вiдстанi 100 м вiд дiлянки № 3
в напрямку перемички, пiд бортом берми 2, у найбiльш зволоженому
мiсцi, у заглибинi якого в березнi була тимчасова водойма. Шар
осадових порiд потужнiстю 10 см. Свiжий тип зволоження. Оточуюча
рослиннiсть — маслинка вузьколиста, ясен зелений i шипшина.
Дiлянка № 5 розташована на перемичцi, що роздiляє робочу i
неробочу зони кар’єра, у найбiльш зволоженому локалiтетi (потускулi)
геоморфогенного походження з шаром водотривких суглинкiв, Шар
осадових порiд потужнiстю 30 см. Свiжуватий тип зволоження. Оточуюча рослиннiсть — робiнiя псевдоакацiя i шипшина.
На всiх дiлянках у складi трав’янистої рослинностi гiгромезофiти
та мезофiти очерет пiвденний, куничник наземний.

Рис. 4. Розмiщення дiлянок для створення бiогруп чагарникiв
Figure 4. The sites’s location for the biogroups of shrubs planting
Створення насаджень. Протягом квiтня травня 2018 р.
студенти природничого факультету здiйснили екскурсiйнi виїзди
до Жовтокам’янського кар’єру. На 5 пiдготовлених дiлянках, пiд
керiвництвом викладачiв-учасникiв проекту, 18 студентiв бiологiв (у
тому числi 5 iноземних студентiв з Туркменiстану) висадили чагарники
рiзних видiв, одержали практичнi умiння i навички з проведення
екскурсiй, пiдготовки посадкового матерiалу та висадження рослин.
Студенти отримали також теоретичнi знання з проблеми збереження

70

ISSN 2664–505X Екологiчний вiсник Криворiжжя. 2020. Вип. 5

бiорiзноманiття у глобальному аспектi та можливостi її вирiшення на
регiональному рiвнi. Керiвник проекту Е. О. Євтушенко акцентував
увагу студентiв на важливостi проведення заходiв зi збереження
бiорiзноманiття компанiєю «ХайдельбергЦемент Україна».
Загальна кiлькiсть висаджених чагарникiв була наступною:
ялiвець козацький (Juniperus sabina L.) — 3 екз., снiжноягiдник бiлий
(Symphoricarpos albus (L.) Blake) — 5 екз., керрiя японська (Kerria
japonica (L.) Dc.) — 3 екз., бирючина звичайна (Ligustrum vulgare L.) —
5 екз., бруслина європейська (Euonymus europaeus L.) — 4 екз., спiрея
японська (Spiraea japonica L.f.) — 3 екз., жимолость татарська (Lonicera
tatarica L.) — 5 екз., бузок Звегинцова (Syringa sweginzowii Koehne &
Lindl.) — 5 екз.
У травнi 2018 р. учасники проекту Комарова Iрина та Позднiй
Євген здiйснили черговий виїзд на кар’єр. Основна мета поїздки —
установлення табличок з назвами видiв на дiлянках, визначення стану
чагарникiв. Установили, що на дiлянках 3, 4, 5 усi чагарники мають
добрий стан, активно вегетують. На дiлянцi 2 не прижилася бруслина
європейська i бузок Звегинцева, на дiлянцi 1 бузок Звегинцева. Висадженi чагарниковi рослини функцiонують вiдповiдно своїй фенологiчнiй фазi розвитку. Загалом, прижились на новому мiсцi 90,9% рослин
(30 з 33 екземплярiв). Найактивнiше розвивається керiя японська.
Екологiчна освiта. Проведено екологiчнi семiнари з учителями
бiологiї та екологiї, учнями та студентами закладiв середньої
i професiйно-технiчної освiти: 1) КЗОШ № 7 — 02.03.2018 р.
2) КЗОШ № 94 — 05.03.2018 р., 3) презентацiя проекту на курсах
пiдвищення квалiфiкацiї вчителiв хiмiї та бiологiї. 14.03.2018 р.,
4) Жовтокам’янська школа. 18.05.18 р., 5) Дитячий оздоровчий
табiр «Сонячний» (с. Гурiвка, Долинський район Кiровоградської
областi) — 09.06.2018 р., 03.08.201 р., екологiчний тренiнг «Планета
моєї мрiї» у Криворiзькому професiйному гiрничо-технологiчному
лiцеї — 10.09.2018 р.
Був оголошений конкурс на формулювання слогану до логотипу
(автор Є. В. Позднiй) проекта «Створення чагарникових угруповань
як нового мiсця iснування для бiоти кар’єру» (Creation of Shrub
Groups as a New Habitat for Quarry’s Biota). Журi зi складу учасникiв
проекту оголосило переможцем Турського В’ячеслава — завiдувача
мiжнародним вiддiлом КДПУ — зi слоганом «Вдихни життя в кар’єр
разом з компанiєю «ХайдельбергЦемент».
Створенi електроннi презентацiї «Екологiчнi характеристики
чагарникiв Жовтокам’янського кар’єру» (автор Є. В. Позднiй, вiдповi-
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дальний за флористичний напрямок) та «Тваринний свiт Жовтокам’янського кар’єру» (Є. О. Брошко, вiдповiдальний за фаунiстичний
напрямок) використовуються у фаховiй пiдготовцi студентiв бiологiв
та екологiв.
Результати проекту внесенi до навчально-методичних матерiалiв
дисциплiни «Бiорiзноманiття i стратегiя сталого розвитку». У фаховiй
пiдготовцi магiстрiв бiологiв значна увага придiляється природоохоронним проблемам i збереженню бiорiзноманiття. Результати реалiзацiї
проекту стали важливим практичним пiдґрунтям теоретичних роздiлiв
навчальної дисциплiни.
Результати виконання проекту висвiтлювалися на сайтi компанiї
«ХайдельбергЦемент Україна», Криворiзького державного педагогiчного унiверситету, в мережi Фейсбук та в Iнстаграмi. До реалiзацiї
проекту були залученi директори криворiзьких шкiл № 7 (Ю. С. Завалiй), № 94 (С. М. Бородавка), Жовтокам’янської школи (Н. А. Гошина),
ДОТ Сонячний (О. О. Крошка), директор Криворiзького професiйного
гiрничо-технологiчного лiцею (колишнє ПТУ № 30) В. Г. Сиротюк, пресцентр КДПУ Авраменко, Д. Е. Шабанiн.
Прикiнцева iнформацiя. На територiї непрацюючої частини кар’єру
встановлено наявнiсть на 41 виду рослин, що належать до 17 родин.
Вiдбiр чагарникiв для висадження здiйснювався за критерiями
посухостiйкостi, морозостiйкостi, життєздатностi, перiодiв цвiтiння та
дозрiвання плодiв, трофностi, можливостi використання представниками фауни [7, 15, 19, 26, 27]. Вiдiбранi 8 видiв (снiжноягiдник
бiлий, керрiя японська, бирючина звичайна, бруслина європейська,
спiрея японська, жимолость татарська, бузок Звегинцова, ялiвець
козацький) показали високий рiвень приживання. Висадженi 33
чагарниковi рослини у групах по 3–5 видiв (4–8 рослин на дiлянцi) на
кожнiй з 5 дiлянок, матимуть середовище перетворювальний вплив,
сприятимуть поселенню нових видiв трав’янистих рослин та збiльшать
фiторiзноманiття територiї [6, 18, 28–30].
Загалом, для створення чагарникових угруповань як нового
мiсця iснування для бiоти кар’єру можна рекомендувати усi види
за виключенням бузка Звегинцева. Такий вид як керрiя японська,
є оптимальним для висадження на несформованих грунтоподiбних
субстратах з рiзкими перепадами показникiв зволоження, оскiльки є
гiдроконтрастофiлом
Установлено перебування на дослiдних дiлянках та поблизу їх
(безпосереднє та опосередковане) 14 видiв птахiв (дрiзд чорний,
галка, сорока, фазан, коноплянка, щиглик, вiвсянка садова, зеленяк,
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сорокопуд чорнолобий, синиця велика, горобець польовий, горлиця
садова, соловейко, кам’янка звичайна), 1 виду земноводних (ропуха
зелена), 1 виду плазунiв (ящiрка прудка), 1 виду ссавцiв (заєць сiрий).
На пiдставi оцiнки потенцiйних екологiчних зв’язкiв та аналiзу
фауни прилеглих територiй здiйснено попереднiй прогноз появи на
дiлянках нових видiв у майбутньому (птахiв: шпак, жулан, омелюх,
чикотень, кропив’янка сiра, яструб малий, сова вухата; ссавцiв: мишак
лiсовий, миша хатня, куниця кам’яна, тхiр степовий, лисиця, ласка).
Таким чином, чагарниковi види можуть бути рекомендованi для
фiтомелiорацiї iнших кар’єрiв компанiї «ХайдельбергЦемент». Гарно
квiтучi ранньовеснянi та декоративнi види чагарникових рослин
покращать естетичне сприйняття територiї i разом з чагарниковими
видами природної флори стали середовищем проживання, харчування
i розмноження рiзноманiтних груп тваринного свiту: паукоподiбних,
комах, плазунiв, птахiв i ссавцiв (шпак, жулан, омелюх, чикотень,
кропив’янка сiра, яструб малий, сова вухата; ссавцiв: мишак лiсовий,
миша хатня, куниця кам’яна, тхiр степовий, лисиця, ласка). Плоди
та насiння ендо- та епiзоохорно (представниками тваринного свiту)
уже цього року поширюватимуться на новi територiї, як кар’єру так i
прилеглi до нього, збiльшуючи їхнє бiорiзноманiття.
За рiшенням журi Всеукраїнського етапу конкурсу The Quarry Life
Award-2018 проект «Створення чагарникових угруповань як нового
мiсця iснування для бiоти кар’єру» (на прикладi Жовтокам’янського
кар’єру) та його команда були нагородженi дипломом першого ступеню.
Висновки. Пiдготовка i реалiзацiя проектiв зi збереження
бiорiзноманiття провiдними науковцями кафедри ботанiки та екологiї,
за участi викладачiв, лаборантiв, аспiрантiв кафедри, викладача
кафедри зоологiї та методики навчання бiологiї, студентiв природничого
факультету КДПУ, викладача та вихованцiв ЦДЮТ «Гармонiя» є
важливим етапом консолiдацiї теоретичних знань i практичних зусиль
зi збереження природного стану флори i фауни територiї вiдкритих
гiрничих розробок. Такi проекти покликанi прискорити процеси
самовiдновлення рослинних угруповань у кар’єрах завдяки створенню
депозитарiїв червонокнижних рослин, бiогруп чагарникових рослин
з видiв зональної природної флори. Апробованi методи збереження
та вiдновлення бiорiзноманiття територiї Жовтокам’янського кар’єру
можуть бути використанi у подальших пошуках ефективних засобiв
фiтомелiорацiї та фiторекультивацiї порушених земель Криворiжжя.
Виконання проекту сприяло фаховiй пiдготовцi студентiв-бiологiв
природничого факультету КДПУ, пiдвищенню квалiфiкацiї вчителiв
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бiологiї та екологiї, екологiчнiй обiзнаностi учнiв шкiл, професiйнотехнiчних навчальних закладiв Кривого Рогу, с. Жовтокам’янки,
вихованцiв ЦДЮТ, пересiчних громадян мiста.
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INTERNATIONAL ECOLOGICAL PROJECTS IN
DEPARTMENTS OF BOTANY AND ECOLOGY AT
KRYVYI RIH STATE PEDAGOGICAL UNSVERSITY
E. O. Yevtushenko, V. М. Savosko
Kryvyi Rih State Pedagogical Unsversity, Kryvyi Rih, Ukraine
Abstract. The results of participation of teachers and employees of
department of botany and ecology at Kryvyii Rih State Pedagogical
Unsversity in international ecological projects that were realized in ХХI
century were analyzed. The first international scientific project was named
“Territory of quarry as a depositary for rare plants and basis for ecological
education”. This project was executed within the framework of the program
The Quarry Life Award 2014 (organizer “HeidelbergCement”). The purpose
of this project: to develop and implement environmental technologies for
the use of part of the territory of the Zhovtokamyansky quarry, which is
not working, to create a depository “Red Book Plants” and to conduct
“Green Lessons”. During realization of project his team (basis of that as
made by teachers and employees of Department of Botany and Ecology) on
Zhovtokamyansky had been implemented: 1) conducted the ecological and
landscape analysis of territory, 2) investigated phitodiversity, 3) created
the depositary of “Plant of the Red book”, 4) worked out an ecological
path the “Green way” and 5) offered directions of further development of
project. The second international scientific project was named “Creation
of Shrub Groups as a New Habitat for Quarry’s Biota” This project was
executed within the framework of the program The Quarry Life Award 2018
(organizer “HeidelbergCement”). The purpose of this project: to solving the
problem of biodiversity conservation in scientific, educational and socially
significant aspects. The results of this project were: 1) establishment of species
composition, viability and distribution of shrub plants in the non-working
part of the Zhovtokamyansky quarry, 2) identification of shrub species
that will increase biodiversity and are promising as habitats for animals;
3) research of ecological conditions and identification of places for bush
plantations; 4) creation of bushes; 5) organizing and conducting excursions
for students of the Faculty of Natural Sciences; 6) introduction of research
results into educational and methodical materials of disciplines; 7) conducting
ecological seminars with teachers of biology and ecology, pupils and students
of secondary and vocational education institutions; 8) clarification of all
results of this project in print, electronic and media media.
Keywords: maintenance of biodiversity, depositary of “Plant of
the Red book”, ecological path the “Green way”, shub groupments,
Zhovtokamyansky quarry.
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