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НАСАДЖЕНЬ МЕТАЛУРГIЙНОГО
ТА ДОВГИНЦIВСЬКОГО РАЙОНIВ
МIСТА КРИВИЙ РIГ
А. В. Головчак, Я. В. Маленко∗
Криворiзький державний педагогiчний унiверситет,
м. Кривий Рiг, Україна
Анотацiя. Площа та якiсний стан зелених насаджень визнанi
мiжнародним iндикатором вiдповiдностi iнфраструктури мiста принципам
сталого розвитку. Багатофункцiональнiсть зелених насаджень визначає
їх архiважливе, стратегiчне значення в галузi благоустрою промислових
мiст завдяки здатностi нейтралiзувати та зменшувати несприятливий
вплив рiзних факторiв антропного i техногенного походження, створювати
комфортнi умови для вiдпочинку, забезпечувати конституцiйнi права
громадян на життя у сприятливому середовищi. Особлива роль у складi
зелених насаджень мiста належить хвойним видам. Бiологiчнi, екологiчнi,
санiтарно-гiгiєнiчнi, декоративнi особливостi та властивостi цих рослин
визначають їх високу господарську цiннiсть, є передумовою актуальностi
проведення деталiзованих дослiджень, спрямованих на комплексне
вивчення таксономiчного фонду Хвойних зелених насаджень певного
функцiонального призначення конкретних районiв мiста Кривий Рiг iз
метою їх оптимiзацiї.
Дослiдження таксономiчного складу хвойних рослин реалiзованi в межах
зелених насаджень загального й обмеженого користування. Пiд час
виконання роботи обстежено 33 дiлянки Металургiйного та 25 дiлянок
опису Довгинцiвського адмiнiстративно-територiальних районiв мiста.
Результати аналiзу демонструють вузький спектр видiв хвойних рослин,
що використовуються в озелененнi. Так, у межах дiлянок дослiдження
зареєстровано лише 10 видiв хвойних, що є представниками 6 родiв
i 3 родин. Бiльш рiзноманiтним за асортиментом є склад зелених
насаджень загального користування, де зустрiчаються гнiздовi групи
з Picea abies (L.) Karst., Thuja occidentalis L., Pinus sylvestris L.,
наявнi алеї з Picea abies (L.) Karst. та Picea pungens Engelm., Pinus
sylvestris L. На територiях закладiв охорони здоров’я наявнi груповi
посадки з Thuja occidentalis L., Picea abies (L.) Karst. та Picea pungens
Engelm., Pinus sylvestris L. Слiд зауважити, що в зелених насадженнях
обмеженого користування, розташованих на територiях закладiв охорони
здоров’я, хвойнi, навiть у невеликiй кiлькостi таксонiв, присутнi завжди.
Найменше рiзноманiття видiв зареєстровано у складi зелених насаджень
обмеженого користування закладiв освiти. Найбiльшого поширення
набули представники родин Pinaceae та Cupressaceae, зафiксованi в
зелених насадженнях рiзного функцiонального призначення.
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Аналiз результатiв дослiджень засвiдчує потребу розширення асортименту
хвойних рослин зелених насаджень загального й обмеженого користування
за рахунок вже адаптованих до специфiчних умов промислового регiону
видiв iз використанням можливостей конiферетуму Криворiзького
ботанiчного саду НАН України. Перспективними для озеленення можна
вважати: Cryptomeria japonica Thunb. ex L.f., Juniperus squamata Lamb.,
Juniperus procumbens, Pinus nigra ssp. pallasiana, Pseudotsuga menziessii
(Mirb.) Franco., Рinus strobus L., Abies alba Mill., Picea оmorica (Panc.)
Purkyne, Chamaecyparis lawsoniana Parl.
Ключовi
слова: хвойнi рослини, озеленення,
насадження, таксон, таксономiчний склад.

зеленi

Вступ. Сьогоднi на всiх рiвнях суспiльної iнтеграцiї обговорюються
питання вжиття кардинальних заходiв щодо збереження рiзноманiття,
вiдтворення, охорони та рацiонального використання рослинного свiту.
Особливої актуальностi вони набувають на фонi стрiмких процесiв
урбанiзацiї, пiдсилення техногенного тиску на природнi системи,
проявiв негативних наслiдкiв стихiйної антропогенної еволюцiї
рослинностi.
Багатофункцiональнiсть зелених насаджень визначає їх
архiважливе, стратегiчне значення для промислових мiст завдяки
здатностi нейтралiзувати та зменшувати несприятливий вплив
рiзних факторiв антропного i техногенного походження, створювати
комфортнi умови для вiдпочинку, що позитивно позначається на
працездатностi та здоров’ї населення. Кiлькiсть (площа) та якiсний стан
зелених насаджень визнанi мiжнародним iндикатором вiдповiдностi
iнфраструктури мiста принципам сталого розвитку. Озеленення, як
комплекс робiт, що включає створення, використання, оздоровлення
зелених насаджень, є обов’язковим складником благоустрою населених
пунктiв.
Правова база озеленення населених пунктiв перебуває на стадiї
розбудови i включає, на сьогоднi, низку законодавчих актiв: Закони
України «Про охорону навколишнього природного середовища» [1],
«Про благоустрiй населених пунктiв» [2], накази «Про затвердження
Iнструкцiї з iнвентаризацiї зелених насаджень у населених пунктах
України» [10], «Про затвердження Правил утримання зелених
насаджень у населених пунктах України» [11], «Про затвердження
Положення про систему монiторингу зелених насаджень у мiстах i
селищах мiського типу України» [12], Указ Президента України «Про
деякi заходи щодо збереження та вiдтворення лiсiв i зелених
насаджень» [19] тощо. Водночас забезпечення конституцiйно
визначеного права громадян України на життя у сприятливому
середовищi вимагає вдосконалення механiзму управлiння та контролю
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щодо захисту зелених насаджень, установлення сучасних норм
озеленення територiй населених пунктiв, упровадження дiєвої,
ефективної i комплексної системи впорядкування, оцiнки й облiку
зелених насаджень.
Створення системи збереження iснуючої екологiчної мережi мiста
та збiльшення площi зелених насаджень є однiєю з оперативних
складових стратегiчного напряму «Екологiчно безпечне мiсто
ефективного використання ресурсiв» документу «Стратегiчний план
розвитку мiста Кривого Рогу на перiод до 2025 року», що регламентує
реалiзацiю Мiської програми вирiшення екологiчних проблем Кривбасу
та полiпшення стану навколишнього природного середовища на
2016–2025 роки, яка затверджена рiшенням Криворiзької мiської ради
вiд 28.09.2016 № 901 [17].
Особлива роль у складi зелених насаджень мiста належить хвойним
видам. Хвойнi рослин є джерелом кисню та летких протимiкробних
речовин, що сприятливо впливають на клiматичнi, санiтарно-гiгiєнiчнi,
екологiчнi умови, забезпечують оригiнальнi, комфортнi, естетично
привабливi мiсця для вiдпочинку громадян. До переваг хвойних
необхiдно вiднести рiзноманiття розмiрiв, форм i кольорiв, що робить
їх незамiнними в ландшафтному дизайнi. Специфiка анатомiчних i
фiзiологiчних особливостей цих рослин обумовлює їхню чутливiсть до
впливу техногенних забруднювачiв i дозволяє використовувати їх як
бiоiндикатори стану мiських екосистем рiзного рангу, характеру та
ступеню трансформацiї.
Бiологiчнi, екологiчнi, санiтарно-гiгiєнiчнi та декоративнi
особливостi та властивостi хвойних рослин визначають їх високу
господарську цiннiсть. Рiзнi аспекти й окремi питання використання
хвойних в озелененнi населених пунктiв висвiтленi у працях багатьох
учених. Так, I. Ю. Iванова [3], Т. М. Черевченко, С. I. Кузнецов [20]
та О. О. Сердюк, О. М. Якобчук, Г. А. Кривохатко [16] висвiтлюють
особливостi використання та поширення вiчнозелених рослин в
озелененнi мiста Київ, Л. П. Iщук [4] аналiзує роль хвойних у зелених
насадженнях мiста Бiла Церква, С. Г. Лiтвiненко, М. I. Виклюк,
Л. О. Бляхарська [7] наводять перелiк Голонасiнних зелених насаджень
мiста Чернiвцi, С. I. Матковська, О. М. Климчик [9] викладають
результати дослiджень екологiчної ролi хвойних у зелених насадженнях
мiста Житомир, С. О. Потоцька [14] — мiста Чернiгiв, В. В. Пушкар [15]
розкриває специфiку використання хвойних у мiських насадженнях
Києва, Харкова, Черкас, Тернополя, Вiнницi, Львова, Хмельницька.
В. В. Кучеревський, К. Н. Шоль [6] наводять данi щодо участi Pinopsida
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у складi урбанофлори Кривого Рогу, Н. С. Терлига, Н. М. Данильчук,
Ю. С. Юхименко [18] аналiзують роль хвойних рослин у складi
насаджень загального користування (парку iм. Б. Хмельницького),
Т. Ф. Чипиляк, О. М. Лещенюк, М. Ю. Мазура [21] — у складi
урбанодендрофлори Тернiвського району мiста Кривий Рiг.
Аналiтичний огляд публiкацiй свiдчить про активне використання
хвойних рослин в озелененнi промислових мiст, як правило, невеликий їх
видовий асортимент у складi зелених насаджень i визначає актуальнiсть
проведення деталiзованих дослiджень, спрямованих на комплексне
вивчення таксономiчного фонду Хвойних зелених насаджень певного
функцiонального призначення конкретних районiв мiста Кривий Рiг з
метою їх оптимiзацiї.
Мета — визначення видового складу хвойних рослин зелених
насаджень рiзного функцiонального призначення Металургiйного та
Довгинцiвського районiв мiста Кривий Рiг.
Матерiали та методи. Дослiдження проведенi на основi
системного й елементно-структурного пiдходiв з використанням
загальновизнаних унiверсальних методiв (спостереження, опис,
порiвняння, аналiз наукової та науково-методичної лiтератури,
аналiз i синтез краєзнавчого матерiалу, абстрагування, iндукцiя,
дедукцiя, формалiзацiя, класифiкацiя, узагальнення). Таксономiчний
аналiз хвойних рослин у процесi польових рекогносцирувальних i
детально-маршрутних дослiджень протягом 2020–2021 рокiв здiйснено
iз залученням фундаментальних класичних видань та сучасних
конспектiв флори.
Дослiдженнями були охопленi два адмiнiстративно-територiальнi
райони Кривого Рогу. Металургiйний район (до 2016 року
Дзержинський) — один iз трьох найстарiших районiв мiста, був
утворений у 1936 роцi. Його загальна площа становить 4 427 га, а
кiлькiсть населення — 53 500 осiб. У межах району функцiонують
11 промислових пiдприємств, зокрема промисловий гiгант ПАТ
«АрселорМiттал Кривий Рiг», 10 закладiв охорони здоров’я (3 лiкарнi,
7 полiклiнiк), 7 вищих навчальних закладiв, 5 закладiв вищої освiти
I–II рiвня акредитацiї (коледжi), 2 професiйно-технiчнi навчальнi
заклади, 10 закладiв загальної середньої освiти, 3 спецiалiзованi школи,
21 заклад дошкiльної освiти, 3 будинки культури, 12 спортивних
закладiв, 3 великi ринки, 31 зона вiдпочинку та рекреацiйнi
зони тощо [13]. Довгинцiвський район — наймолодший у мiстi
адмiнiстративно-територiальний район, був утворений у 1979 роцi.
Вiн має загальну площу 5 305 га та чисельнiсть населення близько
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95 100 осiб. У районi дiє 6 промислових пiдприємств, зокрема ПАТ
«ХайдельбергЦемент Україна», ПАТ «Криворiзький суриковий завод»,
працює 41 навчально-виховний заклад (11 загальноосвiтнiх шкiл,
1 навчально-виховний комплекс, 20 дошкiльних навчальних закладiв,
5 позашкiльних та КПМНЗ «Криворiзька мiська музична школа
№ 11»), 5 лiкувально-профiлактичних закладiв i 9 амбулаторiй
загальної практики сiмейної медицини. Складна iнфраструктура,
висока концентрацiя промислових пiдприємств i потужне техногенне
навантаження на територiї цих районiв мiста обумовили актуальнiсть
та доцiльнiсть проведення в їх межах багатобiчних дослiджень зелених
насаджень i, зокрема, хвойних видiв.
Результати та обговорення. Таксономiчний аналiз складу
угруповань органiзмiв є багатоспрямованим i передбачає iнвентаризацiю
та облiк, результати яких надають можливiсть характеризувати
складнiсть окремих царств живої природи, таксонiв, їх збалансованiсть,
зв’язки та можливостi розвитку на основi уявлень про функцiональну
роль тих або тих таксономiчних груп у природно чи антропно
формованих угрупованнях. Класичний пiдхiд ґрунтується на
вивченнi складу угруповань як сукупностi певних таксонiв, як
досить вiдмежованих одна вiд одної спорiднених груп органiзмiв,
пiдпорядкованiсть i виокремлення яких фiксують ряди таксономiчних
категорiй систематики [8, 22]. Таксон — безрозмiрна категорiя,
певний фрагмент реальностi. Основною таксономiчною категорiєю є
вид, що за визначенням В. С. Крисаченка [5], акумулює унiкальнiсть
(рiзноманiття) органiчного свiту та його якiснiсть шляхом встановлення
певних напрямiв розвитку, завдяки чому еволюцiйний процес зберiгає
ознаки неперервностi, незворотностi, спадкоємностi та мiнливостi.
Дослiдження таксономiчного складу хвойних рослин реалiзованi
в межах зелених насаджень загального й обмеженого користування.
Пiд час роботи обстежено 33 дослiднi дiлянки Металургiйного та
25 дослiдних дiлянок Довгинцiвського адмiнiстративно-територiальних
районiв мiста. Розташування дiлянок опису в межах зелених насаджень
рiзного функцiонального призначення наведено в таблицях 1 та 2.
Аналiз складу зелених насаджень загального користування
Металургiйного району дозволив виявити 10 видiв хвойних (Juniperus
communis L., Juniperus sabina L., Juniperus virginiana L., Platycladus
orientalis (L.) Franco., Thuja occidentalis L., Picea abies (L.) Karst.,
Picea glauca (Moench)Voss., Picea pungens Engelm., Pinus sylvestris L.,
Taxus baccata L.), якi належать до 6 родiв (Juniperus L., Picea Dietr.,
Pinus L., Platycladus Spach, Taxus L., Thuja L.) та 3 родин (Pinaceae,
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Таблиця 1. Розташування описових дiлянок у межах зелених
насаджень загального й обмеженого користування
Металургiйного району м. Кривий Рiг
Table 1. Location of descriptive areas within the green areas
of general and limited use of the Metallurgical District
of Kryvyi Rih
Номер
дiлянки
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

Повна назва

Адреса

Зеленi насадження загального користування
парк iменi Б. Хмельницького
пр. Металургiв
парк Героїв
пр. Металургiв
сквер Героїв
вул. Героїв АТО
парк 60-рiччя Перемоги
вул. В. Гурова
сквер бiля ДП «Криворiзький
вул. В. Матусевича
державний цирк»
сквери мiж житловими будинками
–
по вул. В. Матусевича
сквер бiля Мiськвиконкомому
площа Молодiжна
Металургiйний вiддiл державної
пр. Металургiв, 16
реєстрацiї актiв цивiльного стану
Зеленi насадження обмеженого користування
(заклади освiти)
Донецький юридичний iнститут
вул. С. Тiльги, 21
МВС України
ДВНЗ Криворiзький нацiональний
вул. Матусевича, 11а
унiверситет
КВНЗ «Криворiзький фаховий
вул. Медична, 14
медичний коледж»
Державний iнститут економiки
вул. Медична, 16б
i технологiй
КФ НУ «Одеська юридична академiя»
пр. Миру, 22
Криворiзька загальноосвiтня
спецiалiзована школа I–III ступенiв
вул. Героїв АТО, 15
№ 4 Криворiзької мiської ради
Центр пiдготовки i перепiдготовки
вул. Каховська, 13б
робiтничих кадрiв № 1
Криворiзька загальноосвiтня школа
I–III ступенiв № 15 iм. М. Решетняка
вул. Криворiжсталi, 40
Криворiзької мiської ради
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9

10
11
12

13

14
15

16

17

1

2

3

4

Продовження табл. 1
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 26
вул. В. Бизова, 7а
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 103
вул. Костенка, 23
Криворiзької мiської ради
Криворiзька гiмназiя № 95
вул. Соборностi, 20а
Криворiзької мiської ради
Криворiзький науково-технiчний
вул. С. Тiльги, 22
металургiйний лiцей № 16
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 69
вул. Хабаровська, 4
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 66
вул. Вокзальна, 6
Криворiзької мiської ради
Криворiзька гiмназiя № 63
вул. Агафонова, 14а
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 7
вул. Героїв АТО, 48
з поглибленим вивченням бiологiї
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 75
вул. Героїв АТО, 52
Криворiзької мiської ради
Зеленi насадження обмеженого користування
(заклади охорони здоров’я)
Комунальне пiдприємство «Криворiзька
станцiя переливання кровi»
вул. Медична, 12
Днiпропетровської обласної ради
Комунальне пiдприємство «Криворiзький
вул. Нiкопольське
цент боротьби зi СНIДом»
шосе, 4г
Днiпропетровської обласної ради
Комунальне пiдприємство «Криворiзька
пр. Металургiв, 12
стоматологiчна полiклiнiка № 2»
Криворiзької мiської ради
Комунальний заклад «Крирорiзька
вул. Нiкопольське
станцiя швидкої медичної допомоги»
шосе, 8
Днiпропетровської обласної ради
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Продовження табл. 1
5

6

7

8

Комунальне некомерцiйне пiдприємство
«Криворiзька мiська лiкарня № 1»
Криворiзької мiської ради
Комунальне некомерцiйне пiдприємство
«Криворiзька iнфекцiйна лiкарня № 1»
Криворiзької мiської ради
Комунальне пiдприємство «Криворiзький
протитуберкульозний диспансер»
Днiпропетровської обласної ради
Комунальне некомерцiйне пiдприємство
«Центр первинної медико-санiтарної
допомоги № 5» Криворзької мiської ради

вул. Святогеоргiївська,
8а
вул. Ю. Камiнського, 5
вул. Ю. Камiнського,
4а
вул. Криворiжсталi, 2

Таблиця 2. Розташування описових дiлянок у межах зелених
насаджень загального й обмеженого користування
Довгинцiвського району м. Кривий Рiг
Table 2. Location of descriptive plots within green plantations
of general and limited use of Dovhyntsivsky district
of Kryvyi Rih
Номер
дiлянки
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1

Повна назва

Адреса

Зеленi насадження загального користування
сквер бiля виконкому районної
вул. Днiпропетровське
у мiстi ради
шосе, 14
сквер бiля пам’ятника «Катюша»
вул. Соборностi
сквер вздовж вулицi Магiстральна
вул. Магiстральна
парк за «ЦЮТ ДРУЖБА»
вул. Магiстральна
парк «Залiзничникiв»
вул. Серафимовича
парк «Ювiлейний»
вул. Соборностi
вул. Незалежностi
зелена зона мiкро р-ну Схiдний-1
України
дендропарк на ст. «Батуринська»
вул. Шполянська
площа перед спорткомплексом
вул. Магiстральна
«Локомотив»
Зеленi насадження обмеженого користування
(заклади освiти)
Криворiзька педагогiчна гiмназiя
вул. Героїв АТО, 88
Криворiзької мiської ради
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13

1

Продовження табл. 2
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 65
вул. С. Тiльги, 63
Криворiзької мiської ради
Криворiзький науково-технiчний
металургiйний лiцей № 81
вул. Сiмонова, 10
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 87
вул. Сормовська, 5
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 88
вул. Колiйна, 26
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
вул. Мальовнича, 1а
школа I–III ступенiв № 89
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
вул. Кокчетавська, 1а
школа I–III ступенiв № 90
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
вул. Промислова, 11
школа I–III ступенiв № 94
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 108
вул. Соборностi, 115
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 109
вул. Я. Мудрого, 83
Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
школа I–III ступенiв № 128
вул. Сiмонова, 12
Криворiзької мiської ради
Криворiзький гуманiтарно-технiчний
вул. Пензенська, 39
лiцей № 129 Криворiзької мiської ради
Криворiзька загальноосвiтня
вул. Незалежностi
школа I–III ступенiв № 130
України, 12
Криворiзької мiської ради
Зеленi насадження обмеженого користування
(заклади охорони здоров’я)
Комунальне пiдприємство
вул. Днiпропетровське
«Криворiзький онкологiчний диспансер»
шосе, 41
Днiпропетровської обласної ради
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Продовження табл. 2
2

3

Комунальне некомерцiйне пiдприємство
«Криворiзька мiська дитяча лiкарня № 2»
Криворiзької мiської ради
Комунальне некомерцiйне пiдприємство
«Криворiзька мiська лiкарня № 10»
Криворiзької мiської ради

вул. Революцiйна, 71
вул. Вернадського,
141а

Cupressaceae, Taxaceae). У межах зелених насаджень обмеженого
користування, розташованих на територiях закладiв освiти, виявлено
7 видiв (Juniperus communis L., Platycladus orientalis (L.) Franco, Thuja
occidentalis L., Picea abies (L.) Karst., Picea glauca (Moench)Voss.,
Picea pungens Engelm., Pinus sylvestris L.) 5 родiв (Juniperus L., Picea
Dietr., Pinus L., Platycladus Spach, Thuja L.) двох родин (Cupressaceae,
Pinaceae). Склад хвойних зелених насаджень територiй закладiв
охорони здоров’я цього району мiста охоплює 5 видiв (Juniperus
communis L., Picea abies (L.) Karst., Picea glauca (Moench)Voss., Picea
pungens Engelm., Pinus sylvestris L.) 3 родiв (Juniperus L., Picea Dietr.,
Pinus L.) двох родин (Cupressaceae, Pinaceae).
У насадженнях загального користування Довгiнцiвського
адмiнiстративно-територiального району Кривого Рогу зафiксовано
9 видiв хвойних рослин (Juniperus communis L., Juniperus virginiana
L., Picea abies (L.) Karst., Picea glauca (Moench)Voss., Picea pungens
Engelm., Pinus sylvestris L., Platycladus orientalis (L.) Franco, Taxus
baccata L., Thuja occidentalis L.), що належать до 6 родiв (Juniperus
L., Picea Dietr., Pinus L., Platycladus Spach, Taxus L., Thuja L.)
3 родин (Cupressaceae, Pinaceae, Taxaceae). Хвойнi зелених насаджень
обмеженого користування територiй закладiв освiти представленi
7 видами (Juniperus communis L., Juniperus virginiana L., Picea abies
(L.) Karst., Picea glauca (Moench)Voss., Picea pungens Engelm., Pinus
sylvestris L., Thuja occidentalis L.) 4 родiв (Juniperus L., Picea Dietr.,
Pinus L., Thuja L.) родин Cupressaceae та Pinaceae. Спектр хвойних
зелених насаджень обмеженого користування територiй закладiв
охорони здоров’я мiстить 6 видiв (Juniperus communis L., Picea abies
(L.) Karst., Picea glauca (Moench)Voss., Picea pungens Engelm., Pinus
sylvestris L., Thuja occidentalis L.) 4 родiв (Juniperus L., Picea Dietr.,
Pinus L., Thuja L.) двох родин.
Таксономiчнi спектри хвойних рослин зелених насаджень
Металургiйного району мiста бiльш ємнi i вiдзначаються домiнуванням
за кiлькiстю видiв (5 видiв; 50,0%) i родiв (3 роди; 50%) представникiв
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Pinaceae. Ця родина зберiгає лiдерськi позицiї в родових спектрах
хвойних зелених насаджень обмеженого користування, як територiй
закладiв освiти, так i дiлянок закладiв охорони здоров’я. Лише у
спектрах таксонiв зелених насаджень обмеженого користування,
розташованих на територiях закладiв освiти, за кiлькiстю родiв (60%)
перевагу має родина Cupressaceae. Порiвняльний аналiз таксономiчного
складу хвойних рослин зелених насаджень Металургiйного району
мiста демонструє таблиця 3.
Таблиця 3. Таксономiчний склад хвойних рослин зелених
насаджень Металургiйного району м. Кривий Рiг
Table 3. Taxonomic composition of coniferous green plants
of the Metallurgical District of Kryvyi Rih

Родина

Cupressaceae
Pinaceae
Taxaceae
Разом

а
2
3
1
6

Спектри таксонiв хвойних зелених насаджень
загального
обмеженого
обмеженого
користування
користування
користування
(заклади освiти)
(заклади охорони
здоров’я)
1
2
1
2
1
2
%
а
%
а
%
а
%
а
%
а
%
33,3 4 40,0 3 60,0 3 42,8 1 33,3 1 20,0
50,0 5 50,0 2 40,0 4 57,2 2 66,7 4 80,0
16,7 1 10,0 –
–
–
–
–
–
–
–
100,0 10 100,0 5 100,0 7 100,0 3 100,0 5 100,0

Примiтки: 1 — кiлькiсть родiв, 2 — кiлькiсть видiв; а — абсолютна
кiлькiсть, % — вiдсоток вiд загальної кiлькостi видiв або родiв

Аналогiчна картина спостерiгається й щодо складу хвойних рослин
зелених насаджень рiзного призначення Довгинцiвського району
Кривого Рогу. Аналiз спектрiв таксонiв хвойних зелених насаджень
дозволяє визначити наступнi особливостi:
1) розширенi спектри хвойних зелених насаджень загального
користування;
2) домiнування у родових спектрах представникiв Cupressaceae, на
частку яких припадає не менше 50,0%;
3) приблизно рiвнозначна частка участi та однакова кiлькiсть видiв
родин Cupressaceae та Pinaceae у спектрах хвойних зелених
насаджень загального й обмеженого користування;
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4) перевага в таксономiчних спектрах хвойних зелених насаджень
загального й обмеженого користування видiв родини Pinaceae
(табл. 4).
Таблиця 4. Таксономiчний склад хвойних рослин зелених
насаджень Довгинцiвського району м. Кривий Рiг
Table 4. Taxonomic composition of coniferous plants of green
plantations of Dovhyntsivsky district of Kryvyi Rih

Родина

Cupressaceae
Pinaceae
Taxaceae
Разом

а
3
2
1
6

Спектри таксонiв хвойних зелених насаджень
загального
обмеженого
обмеженого
користування
користування
користування
(заклади освiти)
(заклади охорони
здоров’я)
1
2
1
2
1
2
%
а
%
а
%
а
%
а
%
а
%
50,0 4 44,4 2 50,0 3 42,8 2 50,0 2 40,0
33,3 4 44,4 2 50,0 4 57,2 2 50,0 3 60,0
16,7 1 11,2 –
–
–
–
–
–
–
–
100,0 9 100,0 4 100,0 7 100,0 4 100,0 5 100,0

Примiтки: 1 — кiлькiсть родiв, 2 — кiлькiсть видiв; а — абсолютна
кiлькiсть, % — вiдсоток вiд загальної кiлькостi видiв або родiв

У межах дiлянок опису зелених насаджень загального й обмеженого
користування хвойнi виростають нерiвномiрно. Тiльки на двох
дiлянках насаджень загального користування Металургiйного району
зареєстровано по 7 видiв, на двох дiлянках — по 6, а на рештi — менша
кiлькiсть видiв (табл. 5). Схожа тенденцiя спостерiгається i щодо
зелених насаджень загального користування Довгинцiвського району,
де на 1 дiлянцi опису виявлено 8 видiв хвойних рослин, на двох —
по 4 види, на однiй — 3 види; на однiй — 2; на однiй — 1; на трьох —
жодного. У зелених насадженнях загального користування найчастiше
зустрiчаються такi хвойнi рослини: Picea glauca (Moench) Voss., Picea
pungens Engelm., Thuja occidentalis L., Picea abies (L.) Karst., Pinus
sylvestris L.
Зеленi насадження обмеженого користування, що розташованi на
територiях закладiв освiти, вiдрiзняються найменшим рiзноманiттям
хвойних рослин. Тут найчастiше зустрiчаються поодинокi особини.
На п’яти iз сiмнадцяти описових дiлянок Металургiйного району
хвойнi вiдсутнi взагалi, а найбiльша кiлькiсть видiв зареєстрована на
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територiях Криворiзької гiмназiї № 95, Криворiзької загальноосвiтньої
спецiалiзованої школи I–III ступенiв № 4 КМР, Криворiзької
загальноосвiтньої школи I–III ступенiв № 15 iм. Решетняка. Ситуацiя
в зелених насадженнях обмеженого користування Довгинцiвського
району iдентична. Бiльша кiлькiсть видiв виростає на дiлянках
Криворiзької загальноосвiтньої школи I–III ступенiв № 130 КМР,
Криворiзького науково-технiчного металургiйного лiцею № 81 КМР,
Криворiзької загальноосвiтньої школи I–III ступенiв № 65 КМР, а на
чотирьох дiлянках опису хвойнi вiдсутнi.
Таблиця 5. Трапляння хвойних рослин у зелених
насадженнях загального користування Металургiйного
та Довгинцiвського районiв м. Кривий Рiг
Table 5. Occurrence of coniferous plants in green plantations
of public use of Metallurgical and Dovgyntsivsky districts
of Kryvyi Rih
Описовi дiлянки зелених насаджень
загального користування
Металургiйний район Довгинцiвський район
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Juniperus communis L.
+ +
+
+
Juniperus sabina L.
+ +
+
+
Juniperus virginiana L.
+
+
Picea abies (L.) Karst.
+ +
+
+
+
+
+ +
Picea glauca (Moench) Voss. + +
+ + + + + + +
+ +
+
Picea pungens Engelm.
+ + + +
+ + + + +
+ +
+
Pinus sylvestris L.
+
+
+
+
Platycladus orientalis (L.)
+
+
Franco
Taxus baccata L.
+
+
Thuja occidentalis L.
+ + + +
+ +
+
+ +
Вид

У зелених насадженнях обмеженого користування закладiв охорони
здоров’я виявлено 6 видiв хвойних рослин, з яких частiше зустрiчаються
Thuja occidentalis L., Picea glauca (Moench) Voss., Picea pungens Engelm.,
Picea abies (L.) Karst. Найбiльш рiзноманiтними за кiлькiстю видiв
хвойних рослин є зеленi насадження дiлянок КНП «Криворiзька
мiська лiкарня № 1» КМР, КНП «Криворiзька iнфекцiйна лiкарня
№ 1» КМР, КП «Криворiзький протитуберкульозний диспансер» ДОР,
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КНП «Центр первинної медико-санiтрної допомоги № 5» КМР та КП
«Криворiзький онкологiчний диспансер» ДОР (табл. 6).
Таблиця 6. Трапляння хвойних рослин у зелених насадженнях
обмеженого користування (заклади охорони здоров’я)
Металургiйного та Довгинцiвського районiв м. Кривий Рiг
Table 6. Occurrence of coniferous plants in green plantations
of limited use (health care facilities) of Metallurgical
and Dovgyntsivsky districts of Kryvyi Rih

Вид

Juniperus communis L.
Picea abies (L.) Karst.
Picea glauca (Moench) Voss.
Picea pungens Engelm.
Pinus sylvestris L.
Thuja occidentalis L.

Описовi дiлянки зелених насаджень
обмеженого користування
(заклади охорони здоров’я)
Металургiйний район
Довгинцiвський
район
1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
+ +
+
+ + + + +
+ + + + + + + +
+ + + + +
+
+ +
+ +
+ + + + + +
+

Висновки. Дослiдження видового складу зелених насаджень
обмеженого та загального користування Металургiйного та
Довгинцiвського адмiнiстративно-територiальних районiв Кривого Рогу
демонструє вузький спектр видiв хвойних рослин, що використовуються
в озелененнi. Так, у межах дiлянок дослiдження зареєстровано лише
10 видiв хвойних, що є представниками 6 родiв i 3 родин. Бiльш
рiзноманiтним за асортиментом є склад зелених насаджень загального
користування (паркiв, скверiв), де зустрiчаються гнiздовi групи з ялини
звичайної, туї захiдної, сосни звичайної (парк iм. Б. Хмельницького,
сквер бiля ДП «Криворiзький державний цирк», парк Ювiлейний).
Також можна зустрiти алеї з ялини звичайної та колючої, сосни
звичайної (парк 60-рiччя перемоги, сквер Героїв, сквери мiж
житловими будинками по вул. Матусевича). Тiльки на однiй дiлянцi
з 17 обстежених (парк Ювiлейний) зареєстровано 8 видiв Хвойних,
на 7 дiлянках зафiксовано 4–7 видiв (парк iм. Б. Хмельницького,
парк Героїв, парк 60-рiччя Перемоги, сквер бiля Державного цирку,
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сквер Героїв, сквер бiля виконкому районної у мiстi ради, парк
«Залiзничникiв»). На територiях закладiв охорони здоров’я наявнi
груповi посадки туї захiдної, ялини звичайної та колючої, сосни
звичайної. На п’яти дiлянках, розташованих у межах комунальних
пiдприємств «Криворiзька мiська лiкарня № 1», «Криворiзька
iнфекцiйна лiкарня № 1», «Криворiзький протитуберкульозний
диспансер», «Центр первинної медико-санiтарної допомоги № 5» та
«Криворiзький онкологiчний диспансер» виростає по 4 види хвойних
рослин. Слiд зауважити, що в зелених насадженнях обмеженого
користування, розташованих на територiях закладiв охорони здоров’я,
хвойнi, навiть у невеликiй кiлькостi таксонiв, присутнi завжди.
Найменше рiзноманiття видiв зареєстровано у складi зелених
насаджень обмеженого користування закладiв освiти. У їх межах часто
зустрiчаються поодинокi особини, а на 9 описових дiлянках хвойнi
вiдсутнi взагалi.
Найбiльшого поширення набули представники двох родин
Pinaceae та Cupressaceae, зафiксованi в зелених насадженнях рiзного
функцiонального призначення. Родина Taxaceae представлена лише
одним видом Taxus baccata L., що занесений до Червоної книги
України.
Аналiз результатiв дослiджень засвiдчує потребу розширення
асортименту хвойних рослин зелених насаджень загального й
обмеженого користування Металургiйного та Довгинцiвського районiв
мiста Кривий Рiг. Оновлення асортименту хвойних рослин зелених
насаджень доцiльно здiйснювати за рахунок вже адаптованих до
умов регiону видiв iз використанням можливостей конiферетуму
Криворiзького ботанiчного саду НАН України. Ураховуючи досвiд
науковцiв України, перспективними для озеленення можна вважати:
Cryptomeria japonica Thunb. ex L.f., Juniperus squamata Lamb., Juniperus
procumbens, Pinus nigra ssp. pallasiana, Pseudotsuga menziessii (Mirb.)
Franco., Рinus strobus L., Abies alba Mill., Picea оmorica (Panc.) Purkyne,
Chamaecyparis lawsoniana Parl.
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SPECIES COMPOSITION OF CONIFEROUS GREEN
PLANTATIONS OF METALLURGICAL AND
DOVHYNTSIVSKY DISTRICTS OF KRYVYI RIH
A. V. Holovchak, Ya. V. Malenko
Kryvyi Rih State Pedagogical University, Kryvyi Rih, Ukraine
Abstract. The area and quality condition of green spaces are recognized as
an international indicator of the compliance of the city’s infrastructure with
the principles of sustainable development. The multifunctionality of green
spaces determines their paramount, strategic importance in the improvement of
industrial cities due to the ability to neutralize and reduce the adverse impact
of various factors of anthropic and technogenic origin, create comfortable
conditions for recreation, and ensure the constitutional rights of citizens to
live in a favorable environment. Coniferous species play a special role in the
composition of the city’s green spaces. Biological, ecological, sanitary and
hygienic, decorative features and properties of these plants determine their high
economic value, which is a prerequisite for the relevance of detailed research
aimed at a comprehensive study of the taxonomic fund of coniferous greenery
of certain functional areas of Kryvyi Rih to optimize them.
Studies of the taxonomic composition of conifers have been implemented
within green areas of public and limited use. In the course of the work 33
sections of Metallurgical and 25 sections of the description of Dovhyntsivsky
administrative-territorial districts of the city were inspected. The results of the
analysis show a narrow range of species of conifers used in landscaping. Thus,
only 10 species of conifers, which are representatives of 6 genera and 3 families,
were registered within the study areas. The composition of public green areas
is more diverse in terms of assortment. Here are nesting groups of Picea abies
(L.) Karst., Thuja occidentalis L., Pinus sylvestris L., available alleys with
Picea abies (L.) Karst. and Picea pungens Engelm., Pinus sylvestris L. In
the territories of health care institutions there are group plantings with Thuja
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occidentalis L., Picea abies (L.) Karst. and Picea pungens Engelm., Pinus
sylvestris L. It should be noted that in the green areas of limited use, located
in the territories of health care institutions, conifers, even in a small number
of taxa, are always present. The smallest diversity of species is registered in
the green areas of limited use of educational institutions. Representatives of
families Pinaceae and Cupressaceae, recorded in green plantations of different
functional purpose, became the most widespread.
The analysis of the research results testifies to the need to expand the range
of coniferous green plants of general and limited use due to the species
already adapted to the specific conditions of the industrial region using
the capabilities of the Kryvyi Rih Botanical Garden of the NAS (National
Academy of Sciences) of Ukraine. Promising for landscaping can be considered
Cryptomeria japonica Thunb. ex L.f., Juniperus squamata Lamb., Juniperus
procumbens, Pinus nigra ssp. pallasiana, Pseudotsuga menziessii (Mirb)
Franco., Pinus strobus L., Abies alba Mill., Picea omorica (Panc.) Purkyne,
Chamaecyparis lawsoniana Parl.
Key words: conifers, landscaping, greenery, taxon, taxonomic
composition.
Citation as:
Holovchak, A. V., & Malenko, Ya. V. (2021). Vydovyi sklad khvoinykh
roslyn zelenykh nasadzhen Metalurhiinoho ta Dovhyntsivskoho
raioniv mista Kryvyi Rih [Species composition of coniferous green
APA
plantations of Metellyrgical and Dovhyntsivsky Districts of Kryvyi
Rih]. Ekolohichnyi visnyk Kryvorizhzhia [Ecological Bulletin of
Kryvyi Rih District], 6, 72–91. https://doi.org/10.31812/eco-bulletinkrd.v6i0.
ДСТУ
8302:2015

Головчак А. В., Маленко Я. В. Видовий склад хвойних рослин
зелених насаджень Металургiйного та Довгинцiвського районiв
мiста Кривий Рiг. Екологiчний Вiсник Криворiжжя. 2021. Вип. 6.
C. 72–91.

91

