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ПроцесПроцес скороченняскорочення історичноісторично сформованихсформованих природнихприродних екосистемекосистем уу промисловопромислово--індустріальнихіндустріальних
регіонахрегіонах викликаєвикликає збідненнязбіднення біологічногобіологічного різноманіттярізноманіття, , погіршенняпогіршення загальногозагального станустану
навколишньогонавколишнього середовищасередовища. . ВтратиВтрати біорізноманіттябіорізноманіття викликаютьвикликають подальшеподальше порушенняпорушення круговоротукруговороту
речовинречовин іі екологічноїекологічної стійкостістійкості природнихприродних екосистемекосистем, , посилюєтьсяпосилюється загальнийзагальний процеспроцес деградаціїдеградації
середовищасередовища мешканнямешкання тваринтварин, , уу томутому числічислі –– значнезначне зменшеннязменшення продуктивностіпродуктивності функціональнофункціонально тата уу
господарськомугосподарському аспектіаспекті ціннихцінних групгруп тваринтварин. . ВстановленіВстановлені шляхишляхи спроможностіспроможності угрупованьугруповань тваринтварин
опиратисяопиратися техногенномутехногенному впливувпливу заза рахунокрахунок адаптивнихадаптивних процесівпроцесів даютьдають змогузмогу запропонуватизапропонувати
заходизаходи зз підвищенняпідвищення продуктивноїпродуктивної ефективностіефективності, , збагаченнязбагачення природнихприродних системсистем функціональнимифункціональними
біологічнимибіологічними елементамиелементами, , уу томутому числічислі –– заза рахунокрахунок інтродукціїінтродукції. . РеалізаціяРеалізація указанихуказаних ідейідей можливаможлива
ужеуже нана сучасномусучасному етапіетапі. . ОсновнийОсновний напрямокнапрямок реалізаціїреалізації ідейідей проектупроекту –– створеннястворення умовумов длядля
відновленнявідновлення тата подальшогоподальшого усталеногоусталеного функціонуванняфункціонування зоокомпонентівзоокомпонентів екосистемекосистем, , безпечноїбезпечної зз
екологічноїекологічної точкиточки зорузору експлуатаціїексплуатації природнихприродних ресурсівресурсів..

ООписпис проектупроекту

Стадії техногенної трансформації екосистем

Рис 1. Природна
екосистема

Рис 2. Промисловий кар’ер Рис 3. Формування
вторинної екосистеми



ПорівняноПорівняно зз результатамирезультатами дослідженьдосліджень уу світовійсвітовій практиціпрактиці вв указаномууказаному напрямкунапрямку, , одержаніодержані
результатирезультати маютьмають науковунаукову новизнуновизну уу процесіпроцесі пізнанняпізнання основоснов життєвоїжиттєвої спроможностіспроможності організміворганізмів
спонтанноспонтанно протидіятипротидіяти складнимскладним екологічнимекологічним умовамумовам. . ЦеЦе дозволяєдозволяє встановитивстановити ступіньступінь толерантностітолерантності
маютьмають світовийсвітовий рівеньрівень уу реабілітаціїреабілітації екологічнихекологічних процесівпроцесів, , якіякі відбуваютьсявідбуваються вв умовахумовах техногенноготехногенного
впливувпливу.. КрімКрім вищезазначеноговищезазначеного, , порівнянопорівняно зз іншимиіншими вітчизнянимивітчизняними тата зарубіжнимизарубіжними аналогамианалогами, , данийданий
проектпроект нене передбачаєпередбачає суттєвихсуттєвих фінансовихфінансових тата виробничихвиробничих витратвитрат нана упровадженняупровадження, , маємає нене тількитільки
загальнийзагальний екологічнийекологічний ефектефект, , алеале відрізняєтьсявідрізняється відчутноювідчутною економічноюекономічною фоновихфонових видіввидів тата угрупованьугруповань
тваринтварин додо техногенезутехногенезу йй можливостіможливості їхїх беззбитковогобеззбиткового зз екологічноїекологічної точкиточки зорузору господарськогогосподарського
використаннявикористання..

ПеревагиПереваги

Реабілітація екосистеми і види конструктори

Рис 4. Вторинна
екосистема

Рис 5. Кріт

Рис 6. Сойка
Рис 7. Дощовий
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ЗалученняЗалучення інвесторівінвесторів зз метоюметою отриманняотримання економічногоекономічного прибуткуприбутку відвід ефективногоефективного використаннявикористання
нановонаново сформованихсформованих екосистемекосистем тата системсистем, , щощо єє трансформованимитрансформованими, , алеале функціонуютьфункціонують підпід
моніторинговиммоніторинговим контролемконтролем тата нана основіоснові біологічнихбіологічних обґрунтуваньобґрунтувань науковоїнаукової організаціїорганізації..
НауковимНауковим колективомколективом лабораторіїлабораторії НДІНДІ біологіїбіології тата факультетуфакультету біологіїбіології, , екологіїекології тата медицинимедицини ДНУДНУ уу

межахмежах відпрацьованихвідпрацьованих гірничимигірничими розробкамирозробками ландшафтівландшафтів ЗахідногоЗахідного ДонбасуДонбасу тата КриворізькогоКриворізького
районурайону проведенопроведено експериментальніекспериментальні роботироботи ізіз формуванняформування вториннихвторинних екосистемекосистем, , дослідженодосліджено
процесипроцеси їхїх розвиткурозвитку, , розробленорозроблено тата апробованоапробовано конкретніконкретні заходизаходи зз інтродуктціїінтродуктції біокомпонентівбіокомпонентів тата
підтримціпідтримці їхїх стабільногостабільного відновленнявідновлення..

МетаМета проектупроекту тата апробацапробаціяія

Рис 8. Наукові труди виконані
у межах попередніх розробок



СоціальноСоціально--економічнеекономічне значеннязначення
УУ межахмежах облаштованихоблаштованих ландшафтівландшафтів іі акваторійакваторій можливоможливо створеннястворення рекреаційнихрекреаційних зонзон длядля

активногоактивного тата іншихінших видіввидів відпочинкувідпочинку, , щощо позитивнопозитивно вплиневплине нана здоровздоров`̀яя людинилюдини.. ЕкологічнаЕкологічна
ефективністьефективність проектупроекту полягаєполягає уу формуванніформуванні довготерміноводовготерміново діючихдіючих природнихприродних системсистем, , щощо
забезпечуютьзабезпечують самовідновлювальнісамовідновлювальні можливостіможливості біокомпонентівбіокомпонентів, , нівелюваннянівелювання антропогеннихантропогенних
чинниківчинників. . СупутньоСупутньо формуютьсяформуються природніприродні ландшафтиландшафти, , щощо забезпечитьзабезпечить підвищенняпідвищення усталеностіусталеності
екосистемекосистем ((якяк вториннихвторинних, , тактак іі первиннихпервинних, , алеале трансформованихтрансформованих). ). ЯкЯк наслідокнаслідок, , відбуваєтьсявідбувається загальнезагальне
оздоровленняоздоровлення навколишньогонавколишнього природногоприродного середовищасередовища, , поліпшуєтьсяполіпшується середовищесередовище мешканнямешкання
людинилюдини. . ЕкономічнеЕкономічне значеннязначення полягаєполягає уу можливостіможливості отриманняотримання додатковоїдодаткової харчовоїхарчової продукціїпродукції уу
виглядівигляді твариннихтваринних ресурсівресурсів іі створенністворенні умовумов длядля якісногоякісного рекреаційногорекреаційного відпочинкувідпочинку ((риболовляриболовля, , 
полюванняполювання, , екологічнийекологічний туризмтуризм), ), щощо уу данийданий часчас єє самоюсамою прибутковоюприбутковою галуззюгалуззю користуваннякористування
живимиживими природнимиприродними ресурсамиресурсами уу світовійсвітовій практиціпрактиці..

Цінні промислові види

Рис 9. Косуля

Рис 10. Качка

Рис 11. 
Перепел

Рис 12. Кабан



СфераСфера застосуваннязастосування
ПроектПроект можеможе використовуватисявикористовуватися державнимидержавними установамиустановами тата організаціямиорганізаціями різнихрізних формформ

власностівласності уу природоохороннійприродоохоронній діяльностідіяльності тата процесіпроцесі експлуатаціїексплуатації природнихприродних ресурсівресурсів. . ДержавніДержавні
організаціїорганізації: : ДніпропетровськаДніпропетровська облдержадміністраціяоблдержадміністрація; ; ГоловнеГоловне державнедержавне управлінняуправління охорониохорони, , 
використаннявикористання йй відтвореннявідтворення воднихводних живихживих ресурсівресурсів тата регулюваннярегулювання рибальстварибальства уу ДніпропетровськійДніпропетровській
тата ЗапорізькійЗапорізькій областіобласті; ; ДержавнеДержавне управлінняуправління охорониохорони навколишньогонавколишнього природногоприродного середовищасередовища, , 
КонтрольноКонтрольно--ревізійнеревізійне управлінняуправління, , УправлінняУправління міністерстваміністерства внутрішніхвнутрішніх справсправ УкраїниУкраїни вв
ДніпропетровськійДніпропетровській тата полтавськійполтавській областяхобластях, , УправлінняУправління зз питаньпитань надзвичайнихнадзвичайних ситуаційситуацій, , ДПДП
ДніпроводоспДніпроводосп, , ДержкомрибгоспДержкомрибгосп, , ДПДП ДніпрокомунпроектДніпрокомунпроект, , ДПДП УкррічфлотУкррічфлот, , тата інін. . ГосподарськіГосподарські
організаціїорганізації різнихрізних формформ власностівласності, , щощо здійснюютьздійснюють експлуатаціюексплуатацію живихживих ресурсівресурсів: : ДВРСПДВРСП
““ДніпрорибгоспДніпрорибгосп””, , ВАТВАТ ““КриворіжрибсільгоспКриворіжрибсільгосп”” тата інін. . ОрганиОргани управлінняуправління природоохороннимиприродоохоронними
обоб`̀єктамиєктами –– ДніпровськоДніпровсько--ОрільськийОрільський природнийприродний заповідникзаповідник тата інін. . ПромисловіПромислові підприємствапідприємства, , щощо
здійснюютьздійснюють втручаннявтручання уу природніприродні системисистеми регіонурегіону уу процесіпроцесі виробничоївиробничої діяльностідіяльності: : ДПДП ДХКДХК
««ПавлоградвугілляПавлоградвугілля»», , ЗАТЗАТ ««ОрджонікідзевськийОрджонікідзевський ГЗКГЗК»», , ЗАТЗАТ ««КриворіжстальКриворіжсталь»» тата інін..

Рис. 13  Судак Рис. 14 Короп

Цінні промислові види риб
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