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ЕКОЛОГО-БОТАНІЧНА ЗУМОВЛЕНІСТЬ ПОШИРЕНОСТІ 
ДЕРЕВНО-ЧАГАРНИКОВИХ ВИДІВ У ВИЗНАЧНИХ ПАРКАХ
ТА СКВЕРІ ІСТОРИЧНОГО ЦЕНТРУ КРИВОРІЖЖЯ

Мета досліджень — з’ясувати зумовленість (екологічну, ботанічну та історичну) поширення деревно-чагарникових 

видів у визначних парках та сквері історичного центру Криворіжжя. 

Матеріал та методи. Об’єктом досліджень були парки культури та відпочинку імені Газети «Правда», імені Ю. Га-

га ріна, імені М.Ф. Єгорова та сквер на вул. С.М. Харитонова. Вивчали загальні характеристики парків і скверу, 

екологічні та едафічні умови їх території. Визначали флористичний склад деревних і чагарникових видів. Уточнюва-

ли таксономічний склад. 

Результат. Флористичний склад деревно-чагарникових насаджень в об’єктах озеленення історичного центру Криво-

ріжжя нараховує 79 видів, які належать до 52 родів та 27 родин. Відділ голонасінні представлений 10 видами, відділ 

покритонасінні — 69. Установлено екологічну, ботанічну та історичну зумовленість видової насиченості території лі-

вобережної частини парку культури та відпочинку імені Газети «Правда» та скверу на вул. С.М. Харитонова. Неспри-

ятливі екологічні умови території парку імені М.Ф. Єгорова є причиною незадовільного стану дерев та чагарників. 

Висновок. Установлено тенденцію до занедбання та деградації садово-паркових насаджень, зокрема зменшення їх 

площі, втрату природоохоронного статусу та зняття з балансового обліку Управління з благоустрою та житлової 

політики.
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У сучасних містах деревно-чагарникові рос-

лини формують функціонально-естетичний 

каркас садово-паркових насаджень, які є ос-

новою зеленого благоустрою урбанізованого 

середовища [13—15, 18]. Проте ці рослини за-

знають регулярного негативного впливу вна-

слідок забруднення довкілля (насамперед ат-

мосферного повітря), значного рекреаційного 

навантаження та несприятливих кліматичних 

умов південних регіонів України. У зв’язку з 

цим актуальним є визначення оптимального 

видового асортименту деревно-чагарникових 

насаджень у містах [3, 10, 15, 20].

Проблема оптимізації існуючих садово-пар-

кових насаджень та створення нових має  

важливе значення для Криворізького залізо-

рудного регіону (Криворіжжя). Як відомо, 

починаючи з другої половини ХІХ ст. м. Кри-

вий Ріг формувалося виключно як промисло-

вий осередок. Тому на деревно-ча гар ни кову 

рослинність регіону впливає поєднання не-

гативної дії промислового та ур ба ні зо ва ного 

середовища і посушливого клімату. Законо-

мірним результатом цього є передчасне ста-

ріння окремих екземплярів та втрата ними 

функціонального значення для озеленення 

[3, 20, 22, 24].

У середині ХХ ст. дослідження деревно-ча-

гарникової флори Криворіжжя провів профе-

сор І.А. Добровольський [9—12, 23]. У 2010— 

2013 рр. співробітниками Криворізького бота-

нічного саду НАН України виконано загальне 

інвентаризаційне обстеження насаджень парків 

та скверів міста [1, 3, 5, 24], а також проведено 

вивчення флористичного складу дерев но- ча-

гар ни кових видів найбільш унікальних об’єк тів 

озеленення Криворіжжя: Довгинцівського ден-

дропарку, парку «Веселі Терни» і території ко-

лишнього ботанічного саду Криворізького дер-

жавного педагогічного інституту [20—22].
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Незважаючи на численні публікації, при-

свячені дослідженню деревно-чагарникових 

видів у садово-паркових насадженнях Криво-

різького регіону, поза увагою вчених залиши-

лася низка актуальних питань. Так, у більшос-

ті робіт детально досліджено переважно фло-

ристичні аспекти (видовий склад деревних 

рослин парків та скверів, таксономічний 

склад тощо). Проте практично не вивчено пе-

редумови формування та особливості сучасно-

го складу деревно-чагарникових видів в об’єк-

тах озеленення регіону.

Мета досліджень — з’ясувати зумовленість 

(еко логічну, ботанічну та історичну) поширен-

ня де рев но-чагарникових видів у визначних 

парках та сквері історичного центру Криво-

ріжжя.

Матеріал та методи 

Протягом 2012—2015 рр. досліджено парк 

культури та відпочинку імені Газети «Правда», 

парк імені Ю. Гагаріна, парк імені М.Ф. Єго-

рова та сквер на вул. С.М. Харитонова. За лі-

тературними та архівними даними визначено 

рік створення, площу, природоохоронний та 

юридичний статус цих об’єктів озеленення. 

Едафічні умови (трофність та вологість) те-

риторій парків і скверу оцінено за стандарт-

ними ґрунтознавчими та лісівничими методи-

ками [2, 4]. Стан забруднення атмосферного 

повітря оцінено з урахуванням рекомендацій 

проф. І.А. Добровольського [10].

У польових умовах маршрутним методом 

визначали пооб’єктний флористичний склад 

деревних та чагарникових видів, який у каме-

ральних умовах уточнювали за визначниками 

та посібниками [6—8, 17]. Номенклатуру так-

сонів та їх систематичну приналежність наве-

дено за С.К. Черепановим [26]. 

Результати та обговорення 

Характеристика об’єктів озеленення 

Парк культури та відпочинку імені Газети 

«Правда» розташований в історичному центрі 

м. Кривий Ріг — місці впадіння р. Саксагань у 

р. Інгулець. Структурно цей парк складається 

з двох частин, розташованих відповідно на лі-

вому та правому березі р. Інгулець. Лівобе-

режна частина парку є його історичним ядром. 

Її було закладено у 1926—1929 р. на місці са-

диби Ф.М. Мершавцева. Правобережну час-

тину парку створено у 1935—1937 р. як окре-

мий об’єкт озеленення під назвою парк «Ком-

сомольський». Таким він залишався до 1961 р., 

коли був приєднаний до лівобережної части-

ни. У 1971 р. об’єднаний парк отримав статус 

Пам’ятник садово-паркового мистецтва. Нині 

парк імені Газети «Правда» — це парк культу-

ри та відпочинку (за типом — напівфункціо-

нальний). Він також є базою для проведення 

культурно-освітньої та оздоровчої роботи се-

ред дорослих та дітей. 

Розташування території парку імені Газети 

«Правда» у заплаві річки зумовило формуван-

ня особливих едафічних умов, максимально 

сприятливих для росту та розвитку деревно-

ча гарникових насаджень (табл. 1). Так, ґрун-

товий покрив представлений лучно-чор но-

зем  ними ґрунтами, які характеризуються по-

тужними гумусовими горизонтами (до 140—

180 см), високим вмістом гумусу (6—8 %) та 

нейтральною реакцією ґрунтового розчину 

(рН—6,8—7,0). Територія парку додатково 

зрошується природними ґрунтовими водами, 

що зумовлює формування вологих та сирих 

грудів. Винятком є висока західна частина пра-

вого берегу, де поширені свіжі груди [19].

Територія парку імені Газети «Правда» від-

далена на значну відстань від потужних гір-

ни чо-металургійних підприємств. Тому за-

бруднення атмосфери у межах парку нами 

апріорі оцінено як незначне, що є позитив-

ним явищем для деревно-чагарникових наса-

джень.

Парк імені Ю. Гагаріна розташований у за-

плаві р. Саксагань. Його було відкрито у липні 

1961 р. (див. табл. 1). Цей об’єкт озеленення — 

дитячий парк (за типом — спеціалізований). 

Основним його призначенням є відпочинок 

дітей у природному середовищі. 

Едафічні умови (трофність та вологість 

ґрунтів) території цього парку, а також рівень 

забруднення атмосфери аналогічні таким пар-

ку імені Газети «Правда». Загалом екологічні 
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Таблиця 1. Загальна характеристика парків та скверу історичного центру Криворіжжя

Table 1. The general characteristic of parks and the square at Kryvorizhzhya Historical Center

Об’єкт озеленення
Рік 

заснування

Едафічні 

умови
Забруднення 

атмосфери

Площа, га

Троф-

ність

Воло-

гість
1965* 2010**

Парк культури та від по  чин-

ку імені Газети «Правда»

Лівий берег р. Інгулець 1926 —1929 D 3—4 ЗНЗ 20,0
36,6

Правий берег р. Інгулець 1935 —1937 D 2—3 ЗНЗ 30,0

Парк імені Ю. Гагаріна 1950 —1951 D 3—4 ЗНЗ 19,0 9,6

Парк імені М.Ф. Єгорова 1934 —1935 C 1—2 ЗСЗ 10,4 8,4

Сквер на вул. С.М. Харитонова 1930 D 3—4 ЗНЗ 3,0 2,0

П р и м і т к и :  Трофність ґрунтів: C — сугруди; D — груди. Вологість ґрунтів: 1 — сухі; 2 — свіжі; 3 — вологі; 

4 — сирі. Забруднення атмосфери: ЗНС — зона незначного забруднення атмосфери; ЗСЗ — зона середнього за-

бруднення атмосфери. Площа: * — дані проф. І.А. Добровольського; ** — дані балансового обліку Управління  з 

благоустрою та житлової політики.

умови парку імені Ю. Гагаріна є максимально 

сприятливими для росту та розвитку деревно-

чагарникових рослин.

Парк імені М.Ф. Єгорова було закладено у 

1934—1935 рр. як місце відпочинку робітни-

ків колишнього заводу «Комуніст». У 1990-х 

роках його було знято з балансового обліку 

Управління з благоустрою та житлової полі-

тики, проте парк продовжує функціонувати 

переважно завдяки активній громадянській 

позиції міської спільноти. 

Територія парку розташована у типових для 

Криворізького регіону едафічних умовах. Так, 

ґрунтовий покрив представлений чорнозема-

ми звичайними, які характеризуються серед-

ньопотужним гумусовим профілем (40—80 см), 

середнім вмістом гумусу (4,0—4,5 %) та луж-

ною реакцією ґрунтового розчину (рН — 7,1—

7,3). Розташування території парку на плакор-

ній ділянці (де спостерігаються максимально 

посушливі риси регіону) зумовлює формуван-

ня сухих та свіжих сугрудів [19]. Поряд із пар-

ком розташований завод гірничого машино-

будування (колишній завод «Комуніст»), що є 

причиною незначного забруднення атмосфе-

ри і негативним чином впливає на рослин-

ність. Загалом екологічні умови парку імені 

М.Ф. Єгорова є малосприятливими для росту 

та розвитку деревно-чагарникових видів.

Сквер на вул. С.М. Харитонова було створе-

но як Ботанічний сад Криворізького держав-

ного педагогічного інституту (КДПІ) у заплаві 

р. Саксагань на початку 1930-х років для про-

ведення науково- педагогічних досліджень [9, 

21]. Піку свого розвитку він досяг у середині 

60-х років. У зв’язку з переїздом у 1967 р. КДПІ 

до нового навчального корпусу, насадженням 

Саду почали приділяти менше уваги. Напри-

кінці 1970-х років його територію було пере-

дано на баланс Зеленому господарству міста 

Кривого Рогу. Ґрунтові характеристики (троф-

ність та вологість ґрунтів) території цього скве-

ру, а також рівень забруднення його атмосфери 

аналогічні таким парків імені Газети «Правда» 

та імені Ю. Гагаріна, тому можна вважати, що 

екологічні умови скверу на вул. С.М. Харито-

нова є максимально сприятливими для де рев-

но-чагарникових насаджень.

Флористичний склад деревно-чагарникових 

насаджень в об’єктах озеленення історичного 

центру Криворіжжя нараховує 79 видів, які 

належать до 52 родів та 27 родин (табл. 2). Від-

діл голонасінні представлений незначною 

кількістю видів (10 видів), тоді як відділ по-

критонасінні — 69 видами. Провідними роди-

нами є Rosaceae — 17 видів, Salicaceae — 9 , 

Fa baceae — 6 , Pinaceae — 5. Роди Acer та Popu-

lus представлені 6 та 7 видам відповідно.
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Таблиця 2. Поширення деревно-чагарникових видів у парках та сквері історичного центру Криворіжжя

Table 2. The occurrence of the trees and shrubs species in parks and the square at Kryvorizhzhya Historical Center

№ Назва виду

Об’єкт озеленення

Кількість 

об’єктів,  

де зафік-

совано 

вид

Парк культури та від-

починку імені Газети 

«Правда»
Парк 

імені 

Ю. Гага-

ріна

Парк імені 

М.Ф. Єго  -

рова

Сквер 

по вул. 

С.М. Ха-

ритонова
лівий 

берег

р. Інгулець

правий 

берег

р. Інгулець

Pinophyta

1 Ginkgo biloba L. – – – – * 1

2 Juniperus communis L. ** – – – – 1

3 J. sabina L. *** – *** – – 2

4 Larix decidua Mill. * – – – – 1

5 Picea abies (L.) Karst. ** * – * – 3

6 P. pungens Engelm. *** ** ** ** ** 5

7 Pinus pallasiana D. Don ** – * – ** 3

8 P. sylvestris L. ** – – – ** 2

9 Platycladus orientalis (L.) Franco *** – * – – 2

10 Taxus baccata L. ** – – – – 1

11 Thuja occidentalis L. *** * *** – ** 4

Magnoliophyta

12 Acer negundo L. *** ** * ** *** 5

13 A. platanoides L. ** ** *** ** ** 5

14 A. pseudoplatanus L. ** ** ** * ** 5

15 A. saccharinum L. – * * * ** 4

16 Aesculus hippocastanum L. *** *** * ** *** 5

17 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle ** ** – * ** 4

18 Amorpha fruticosa L. ** *** – – – 2

19 Armeniaca vulgaris Lam. * * – – – 2

20 Berberis vulgaris L. * – – – ** 2

21 Betula obscura A. Kotula – – * – – 1

22 B. pendula Roth *** ** – * *** 4

23 Buxus sempervirens L. *** – – – – 1

24 Caragana arborescens Lam. – – – – ** 1

25 Сarpinus orientalis Mill. *** – – – – 1

26 Catalpa speciosa (Warder) 

Warder ex Engelm.

– – * – – 1

27 Сeltis occidentalis L. * * – – – 2
28 Cerasus avium (L.) Moench *** – – – ** 2

29 C. tomentosa (Thunb.) Wall. – ** – – – 1

30 C. vulgaris Mill. – – – – ** 1

31
Chaenomeles japonica (Thunb.) 

Lindl.
** *** – – – 2

32 Crataegus curvisepala Lindm – – – – ** 1

33 C. laevigata (Poir.) DC. * * – – – 2

34 Forsythia suspensa (Thunb.) Vahl ** ** – – – 2

35 Fraxinus excelsior L. *** ** ** ** ** 5

36 F. lanceolata Borkh. – – * – – 1

37 Gleditsia triacanthos L. *** ** * ** ** 5

38 Gymnocladus dioicus (L.) C. Koch – – – – * 1

39 Hippophaё rhamnoides L. – – – – *** 1
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40 Juglans regia L. * * * * *** 5

41 Lonicera tatarica L. – – – – ** 1

42 Mahonia aquifolium (Pursh) Nutt. – – * – – 1

43 Malus sylvestris Mill. – * – – ** 2

44 Morus nigra L. ** * – – * 3

45 Padellus mahaleb (L.) Vass. – – – – * 1

46 Padus avium Mill. * – * – – 2

47 P. serotina (Ehrh.) Ag. – – – – ** 1

48 Philadelphus coronarius L. ** – – – ** 2

49 Populus canescens (Ait.) Smith. – – ** – – 1

50 Populus alba L. – – * * ** 3

51 P. deltoides Marsh. ** *** * – ** 4

52 P. italica (DuRoi) Moench – * * * – 3

53 P. nigra L. – – * * ** 3

54 P. tremula L. – – – – * 1

55 Prunus domestica L. * * * – – 3

56 Ptelea trifoliata L. – ** – – – 1

57 Pyrus communis L. * * * – * 4

58 P. pyraster Burgsd. – – – – * 1

59 Quercus robur L. **** *** * * ** 5

60 Q. rubra L. ** – – – ** 2

61 Rhamnus cathartica L. – * – – – 1

62 Rhus typhina L. ** – – – – 1

63 Ribes aureum Pursh. * – – – – 1

64 Robinia pseudoacacia L. **** **** ** *** ** 5

65 R. viscosa Vent. * – – – * 2

66 Rosa canina L. – – – – *** 1

67 Salix alba L. – – * – – 1

68 S. caprea L. – * – – –

69 S. fragilis L. *** *** – – ** 3

70 Sorbus aucuparia L. ** – ** – ** 3

71 Spiraea media Franz Schmidt. ** – – – *** 2

72 Symphoricarpos rivularis Suksdorf. ** ** – – – 2

73 Syringa vulgaris L. *** * – * *** 4

74 Tilia cordata Mill. ** ** ** – * 4

75 T. platyphyllos Scop. ** ** *** ** * 5

76 T. tomentosa Moench. * * – – – 2

77 Ulmus laevis Pall. ** ** ** ** ** 5

78 U. minor Mill. **** **** *** *** – 4

79 U. scabra Mill. **** **** – – – 2

П р и м і т к и :  * — 1—5 особин у межах парку (скверу); ** — 6—30 особин у межах парку (скверу); *** — 

понад 30 особин у межах парку (скверу); **** — масиви в межах парку (скверу). 

Продовження табл. 2. 

Continuation of tabl. 2.

№ Назва виду

Об’єкт озеленення

Кількість 

об’єктів,  

де зафік-

совано 

вид

Парк культури та від-

починку імені Газети 

«Правда»
Парк 

імені 

Ю. Гага-

ріна

Парк імені 

М.Ф. Єго-

рова

Сквер 

по вул. 

С.М. Ха-

ритонова
лівий 

берег

р. Інгулець

правий 

берег

р. Інгулець
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Види деревних та чагарникових рослин ма-

ють нерівномірну поширеність у межах об’єктів 

озеленення історичного центру Криворіжжя. 

Так, в усіх об’єктах виявлено Acer negundo L., 

Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., Aes-

culus hippocastanum L., Fraxinus excelsior L., 

Gleditsia triacanthos L., Juglans regia L., Picea 

pungens Engelm., Quercus robur L., Robinia pseu-

doacacia L., Tilia platyphyllos Scop., Ulmus laevis 

Pall. На нашу думку, ці види утворюють фло-

ристичне ядро деревно-чагарникових видів 

у са дово-паркових насадженнях історичного 

центру Криворіжжя. 

Установлено, що найчисленнішими за кіль-

кістю особин є Acer platanoides, Fraxinus excel-

sior, Picea pungens, Robinia pseudoacacia, Tilia 

platyphyllos, Ulmus laevis, Ulmus minor Mill. Нині 

ці види сформували масивні насадження і, та-

ким чином, створили своєрідний структур -

но-функціональний каркас досліджувальних 

об’єк тів озеленення. 

За результатами наших досліджень, до не-

численних та поодиноких належать такі ви-

ди: Betula obscura A. Kotula, Catalpa speciosa 

Warder ex Engelm., Сeltis occidentalis L., Gink-

go biloba L., Gymnocladus dioicus (L.) С. Koch, 

Larix decidua Mill., Populus tremula L., Robinia 

viscosa Vent.

Нами також виявлено види, занесені до 

Червоної книги України [25]: Larix decidua (лі-

вобережна частина парку імені Газети «Прав-

да»), Taxus baccata L.(лівобережна частина 

парку імені Газети «Правда»), Betula obscura 

(парк імені Ю. Гагаріна). Крім того, виявлено 

реліктову рослину — Ginkgo biloba (сквер на 

вул. С.М. Харитонова). Екземпляри цих ви-

дів, а також старовікові дерева Quercus robur 

потребують додаткового вивчення, догляду та 

захисту як особливо важливі.

Аналіз отриманих результатів засвідчив, що 

об’єкти озеленення історичного центру Криво-

ріжжя характеризуються різноманіттям скла-

ду деревно-чагарникових видів (рисунок).

За винятком парку імені М.Ф. Єгорова, у 

са дово-паркових насадженнях історичного цент-

ру Криворіжжя трапляється понад 30 видів де-

рев та чагарників. Така насиченість є нетипо-

вою для парків і скверів промислових міст, 

розташованих у степовій зоні [13, 14, 16]. У ліво-

бережній частині парку імені Газети «Правда», 

а також у сквері на вул. С.М. Харитонова ви-

явлено максимальну насиченість деревно-ча-

Таксономічний склад дерев та чагарників у парках та сквері історичного центру Кри-

воріжжя

The taxonomic composition of trees and shrubs in parks and the square at Kryvorizhzhya 

Historical Center
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гарниковими видами — відповідно 52 та 46 

екз. (див. рисунок) У правобережній частині 

парку імені Газети «Правда» та у парку імені 

Ю. Гагаріна кількість видів становить відпо-

відно 40 та 33 види, що не є типовим для місь-

ких парків. Мінімальна кількість деревно-ча-

гарникових видів (20 видів) свідчить про дегра-

дацію насаджень парку імені М.Ф. Єгорова.

Зумовленість поширення 
деревно-чагарникових видів 

На нашу думку, існує певна закономірність 

між видовим розмаїттям та історією створення 

об’єктів озеленення історичного центру Кри-

воріжжя. Так, у ХІХ ст. мала місце тенденція 

до створення у приватних маєтках садів пере-

важно для задоволення естетичних потреб. 

Більшість землевласників приділяли певну 

увагу інтродукції та акліматизації деревно-

чагарникових видів. Одним із таких наса-

джень був сад-парк Ф.М. Мершавцева (сучас-

не лівобережжя парку імені Газети «Правда»). 

Відповідно ця частина парку є найбагатшою 

за видовим різноманіттям.

Після 1945 р. основними завданнями з від-

новлення зелених насаджень були рекон-

струкція існуючих та створення нових парків і 

скверів. Проте для цього часто бракувало ба-

гатьох цінних, високодекоративних порід та 

їх садових форм. Тому найчастіше зелені на-

садження проектували з урахуванням наявно-

го посадкового матеріалу [15]. Підтверджен-

ням цієї думки є парки імені Ю. Гагаріна та 

імені М.Ф. Єгорова. Обидва парки набули най-

більшого розвитку в 1960-ті роки, коли вико-

ристовували типові проекти озеленення, які 

не передбачали значного деревно-чагар ни ко-

вого різноманіття. Як наслідок, ці парки мають 

подібний нечисленний флористичний склад. 

За літературними даними, сквер на вул. 

С.М. Харитонова мав багату та унікальну ко-

лекцію дендрофлори, залишки якої вражають 

[9, 21].

Додатковим важливим чинником поширен-

ня деревно-чагарникових видів у визначних са-

дово-паркових насадженнях історичного цент-

ру Криворіжжя є екологічні умови їх території. 

Розташування парку імені М.Ф. Єгорова по-

ряд із промисловим підприємством та на по-

сушливих ділянках зумовлює напружений стан 

де ревно-чагарникових видів та прискорене ви-

падіння з насаджень найчутливіших видів.

Висновки

Визначні об’єкти озеленення історичного 

центру Криворіжжя створено у 1920—1960-х 

роках як місце відпочинку для мешканців 

міста (парк культури та відпочинку імені Га-

зети «Правда»), робітників промислового 

під приємства та членів їх сімей (парк іме-

ні М.Ф. Єгорова), а також для забезпечення 

дозвілля дітей (парк імені Ю. Гагаріна) і про-

ведення науково-педагогічних заходів (сквер 

на вул. С.М. Харитонова). Останнім часом 

спостерігається чітка тенденція до занедбан-

ня та деградації цих парків та скверу. Має міс-

це зменшення їх площі, втрата природоохо-

ронного статусу та зняття з балансового об-

ліку Управління з благоустрою та житлової 

політики. Окремі громадські ініціативи не 

компенсують негативні наслідки цього.

У межах територій парків та скверу історич-

ного центру Криворіжжя виявлено 79 видів 

деревно-чагарникових рослин, які належать 

до 52 родів та 27 родин. Установлено екологіч-

ну, ботанічну та історичну зумовленість видо-

вої насиченості території лівобережної части-

ни парку культури та відпочинку імені Газети 

«Правда» та скверу на вул. С.М. Харитонова. 

Несприятливі екологічні умови території пар-

ку імені М.Ф. Єгорова зумовлюють напруже-

ний стан та прискорюють процес деградації 

окремих екземплярів найбільш чутливих ви-

дів дерев та чагарників.

Отримані дані можуть бути використані 

у науково-практичних цілях: для комплексної 

оцінки екологічного стану деревно-чагар ни-

кової флори Кривого Рогу, ефективного до-

гляду за парками і сквером, а також для від-

новлення та проектування нових зелених на-

саджень з урахуванням не лише декоративної 

цінності, а й життєвої стійкості рослин.

 Слід приділити увагу дослідженню істо-

ричного аспекту розвитку парків та скверів.
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ЭКОЛОГО-БОТАНИЧЕСКАЯ 

ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ 

ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ВИДОВ 

В ВЫДАЮЩИХСЯ ПАРКАХ И СКВЕРЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА КРИВОРОЖЬЯ

Цель исследований — выяснить обусловленность 

(экологическую, ботаническую и историческую) рас-

пространения древесно-кустарниковых видов в вы-

дающихся парках и сквере исторического центра 

Криворожья.

Материал и методы. Объектом исследований были 

парки культуры и отдыха имени Газеты «Правда», 

имени Ю. Гагарина, имени М.Ф. Егорова и сквер на 

ул. С.М. Харитонова. Изучали общие характеристики 

парков и сквера, экологические и эдафические усло-

вия их территории. Определяли флористический со-

став древесных и кустарниковых видов. Уточняли 

таксономический состав.

Результаты. Флористический состав древесно-кустар-

никовых насаждений в объектах озеленения истори-

ческого центра Криворожья насчитывает 79 видов, 

относящихся к 52 родам и 27 семействам. Отдел голо-

семенные представлен 10 видами, отдел покрытосе-

менные — 69. Установлена экологическая, ботаниче-

ская и историческая обусловленность видовой насы-

щенности территории левобережной части парка 

культуры и отдыха имени Газеты «Правда» и сквера на 

ул. С.М. Харитонова. Неблагоприятные экологиче-

ские условия территории парка имени М.Ф. Егорова 

являются причиной неудовлетворительного состоя-

ния деревьев и кустарников. 

Вывод. Установлена тенденция к запустению и дегра-

дации садово-парковых насаждений, в частности, 

уменьшение их площади, утрата природоохранного 

статуса и снятие с балансового учета Управления по 

благоустройству и жилищной политике.

Ключевые слова: парки и скверы, древесно-кустар ни-

ковые виды, Криворожье.
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THE ECOLOGICAL AND BOTANICAL 

DEPENDENCE OF THE TREE AND SHRUB 

SPECIES OCCURRENCE IN OUTSTANDING-

PARKS AND THE SQUARE AT KRYVORIZHZHYA 

HISTORICAL CENTER

The aim — to determine the dependence (ecological, bo-

tanical and historical) occurrence of trees and shrubs spe-

cies in outstanding parks and the square at Kryvorizhzhya 

Historic Cen ter.

Material and Methods. The object of research were parks: 

Culture and Rest named Newspaper “Pravda”, named 

Yuri Gagarin, named M.F. Yegorov and the square on 

S.M. Kharitonov Street.

Results. Floristic composition of trees and shrubs planted 

in the outstanding historic parks and squares at Kry-

vorizhzhya Historical Center has 79 species belonging to 

52 genera and 27 families. Pinophyta representatives 10 spe-

cies, Magnoliophyta — 69. A ecological, botanical and his-

torical occurrence of richness species in territory on the left 

bank of the park Culture and Rest named Newspaper “Prav-

da” and in the square on S.M. Kharitonov Street has been 

installed. Adverse environmental conditions in the park 

named M.F. Egorov cause poor state of trees and shrubs. 

Conclusion. There is a tendency to neglect and degrada-

tion of garden and parkland: reduction of their area, the 

loss of conservation status and removal from the balance 

sheet of the Office of Public Works records and housing 

policies.

Key words: parks and gardens, tree and shrub species, Kry-

vorizhzhya. 




