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Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.
Convolvulus lineatus L.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
Ephedra distachya L.
Astragalus pallescens M. Bieb.
Astragalus pubiflorus DC.
Bellevalia sarmatica (Pall, ex Georgi) Woronow
Hyacintheila leucophaea (K.Koch) Schur
Muscari neglectum Guss, ex Ten.
Ornithogaium kochii Pari.
Scilla bifolia L.
iris halophilla Pall.
iris pumila L. ,
Betonica officinalis L.
Lamium album L.
Salvia austriaca Jacq.
Thymus dimorphus Klokov et Des.- Shost.
Gagea minima (L.) Ker Gawl.
Alcea rugosa Alef.
Anemone sylvestris L.
Clematis integrifolia L.
Amygdalus nana L.
Cotoneaster melanocarpus Fisch, ex Blytt
Rosa bordzilowskii Chrshan.
Galium volhynicum Pobed.
Linaria biebersteinii Besser
Melampyrum argyrocomum Fisch, ex Koso-Pol.
Valeriana tuberosa L.
Valeriana stolonifera Czern.
Viburnum lantana L.

Caryophyllaceae
Convolvulaceae
Cystopteridaceae
Cystopteridaceae
Dryopteridaeeae
Ephedraceae
Fabaceae
Fabaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
iridaceae
Iridaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Liliaceae
Malvaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Scrophuiariaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Viburnaceae

Гвоздика Андржієвського
Березка лінійнолиста
Пухирник крихкий
Голокучник дубовий, папороть Ліннея
Щитник шартрський
Ефедра двоколоскова
Астрагал блідий
Астрагал пухнастоквітковий
Белевалія сарматська
Гіацинтик блідий
Гадюча цибулька занедбана
Рястка Коха
Проліска дволиста
Півники солелюбні
Півники карликові (п. маленькі)
Буквиця лікарська
Глуха кропива біла
Шавлія австрійська
Чебрець двовидний
Зірочки маленькі
Рожа зморшкувата
Анемона лісова
Ломиніс цілолистий
Мигдаль низький
Кизильник чорноплідний
Шипшина Бордзиловського
Підмаренник волинський
Льонок Біберштейна
Перестріч сріблястий
Валеріана бульбиста
Валеріана пагононосна (в. горбкова)
Калина гордовина
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На території, де постало місто Кривий Ріг, серед безлічі 
степових балок на початок колонізації краю дві з них одержали 
однакову назву – Червона. Та з них, що розташована південніше, 
припинила своє існування на початку епохи індустріалізації 
в СРСР через будівництво гіганта металургії – комбінату 
«Криворіжсталь». Іншій, розташованій на північній околиці 
міста і названій згодом Північною Червоною, поталанило 
більше, принаймні її частині. Побудований через балку в кінці 
XIX-го століття залізничний міст гілки Катерининської залізниці, 
до якого у тридцяті роки XX-го століття додався ще один, до кінця
50-х років перебували, разом з підступами до них, під суворою 
воєнізованою охороною, що сприяло збереженню автентичного 
характеру природного стану довкілля. 
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У 1960-ті роки за поданням обласних
організацій охорони природи, за участі 
спеціалістів геологорозвідувальних і 
науково-дослідних установ, переважно 
системи Мінгео УРСР, були виявлені і 
затверджені більшість геологічних пам’яток, 
які перебували на території України. Тоді ж у 
статусі пам’ятки природи республіканського 
значення були затверджені і відслонення 
порід криворізької серії в балці Північній 
Червоній, виходи яких знаходяться на 
схилах балки. 
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Якщо зійти крутим схилом до струмка, що тече по дну 
балки,зникають промислові контури на обрії, здається кругом лише 
первісний степ, який існував тут споконвіку.

Балка Північна Червона – залишок цього незайманого степу – 
неповторна природна краса посеред розритих людиною надр і 
вивержених на земну поверхню корисних і не дуже копалин.

На крутих схилах балки відслонюються породи Криворізької 
серії палеопротерозою, в тому числі її складової частини 
Саксаганської світи – основної продуктивної товщі, яка вміщає 
поклади багатих руд і залізистих кварцитів Кривбасу. Діяльність 
криворізьких гірничовидобувних підприємств за більш ніж сто років 
перетворила зону залягання рудних покладів у ланцюг гігантських 
проваль, що простяглися вздовж міста на десятки кілометрів.

Між двох таких проваль – зоною обвалення шахти Тернівська 
та Першотравневим кар’єром Північного гірничозбагачувального 
комбінату – затиснутий клаптик реліктового степу, через який 
пролягла балка Північна Червона. 
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У спадщину від прадавнього степу балка отримала різноманітну
рослинність, чимало видів якої у наш час підлягають охороні.

Згідно зі звітом про біологічні дослідження балки, проведені 
колективом криворізьких вчених у 1990 році*, на той час загальна кількість 
видів рослин, які зростали на схилах балки Північної Червоної становила 
361 вид із 227 родів і 57 сімейств. З них до Червоної книги України (1980) 
включено 6 видів, а 28 – охоронялися у Дніпропетровській області.

*Отчет. Государственный ландшафтный заказник «Балка Северная Червоная»
/биологические исследования/. Авторский коллектив НТЦ «Кривбасс»: Мазур А.Е., 
Кучеревский В.В., Таран Н.А., Фомичев А.И., Лапин Е.И. Булава Л.И.; научный консультант 
Добровольський И.А.; руководитель коллектива Коробко Н.И. Кривой Рог, 1990, 104 стр.  
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У виданому у 1987 році довіднику-путівнику «Геологічні пам’ятки 
країни» в описі цієї пам’ятки зазначено: «Відслонення балки Північної 
Червоної мають велике наукове значення. Унікальні виходи порід 
Криворізької серії докембрійського віку дають можливість 
ознайомитися з геологією Криворізького басейну. В районі балки 
зустрічаються цінні рослини, серед яких декоративні, лікарські, 
медоносні види, а також кормові, фітомеліоративні, барвникові та інші. 
Рослинність типова для злаково-лугового степу. Реліктові, рідкісні і 
зникаючі види рослин також потребують охорони.» 
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Станом на сьогодні, за даними наукових працівників Криворізького
ботанічного саду, кількість видів, занесених до Червоної книги України, зросла 
до 14, а занесених до Червоної книги Дніпропетровської області – до 43. Серед 
перших – астрагал шерстистоквітковий, шафран сітчастий, тюльпан бузький, 
два види горицвіту, чотири види ковили, сон чорніючий, пирій ковилолистий, 
рястка Буше, осока житня та морковниця прибережна, а серед обласних 
червонокнижних видів – гіацинтик блідий, півники карликові, мигдаль низький, 
ломиніс цілолистий, шавлія австрійська та інші. Список рідкісних і зникаючих 
видів, які ростуть на території балки Північна Червона і підлягають охороні, 
нашій організації люб’язно надали наукові співробітники Криворізького 
ботанічного саду НАН України Г.Н. Шоль та О.О. Красова. 
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Першими навесні зацвітають золотаві горицвіти – весняний та волзький, ніби 
жаринки на торішній сухій траві. Наступними розпускаються білі зірочки шафрану 
сітчастого, який зростає виключно на правобережжі балки. На крутих схилах балки у 
чагарниках з’являються квіти рясту щільного та проліски дволистої. Згодом 
розпускаються пухнасті квіти сону чорніючого. На осонні з’являються перші квіти 
гіацинтика блідого та тюльпана бузького, згодом квітуючий гіацинтик вкриває значні 
площі схилів балки суцільним килимом. Цвітуть карликові та солелюбні півники, 
пурпурово-синіми озерцями вкривають балку шавлія степова та шавлія поникла. 

Нарешті приходить час ковили. Практично вся заповідна територія надовго 
вкривається квітуючою ковилою різних видів. Неспеціалісту важко розібратися у суміші 
червонокнижних видів. Слабкий вітерець котить хвилі ковили схилами балки. Цвітуть 
терен, глід, дикі яблуні та груші. Крупні куртини карагани, мигдалю низького жовтими та 
рожевими плямами прикрашають схили балки. Пізніше розцвітають ажурні кущики 
астрагалів. З кінця березня до кінця червня балка перетворюється на своєрідний 
різнокольоровий букет. 
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За даними досліджень 1990 року на території балки мешкають більш ніж чотириста
видів тварин, що належать до різних таксонів. Із числа хребетних тварин присутні амфібії, 
рептилії, птахи і ссавці. Поблизу дна балки зустрічаються жаба озерна, чесночниця, 
червонобрюха жерлянка. Із рептилій поширені ящірка прудка, звичайний і водяний вужі. Із 
птахів тут мешкають представники 28 видів, більшість із яких, за винятком сірої куріпки, 
входять до списку немисливських птахів і занесені до списків охоронних. Це – болотний 
лунь, боривітер звичайний, малий зуйок, жовтоносий мартин, сизий мартин, мартин 
звичайний, чорний стриж, чубатий жайворонок, сільська ластівка, міська ластівка, жовта 
плиска, біла плиска, луговий шеврик, жулан, соловей східний, чорноголова трав’янка, 
кам’янка звичайна, дроздовидна очеретянка, сіра славка, звичайна вівсянка, зеленяк, 
щиглик, коноплянка, горобець хатній, шпак і сорока. Гніздиться також синиця-ремез. 
Відвідують балку білі лелеки, білі та сірі чаплі, бугайчики, багато видів куликів. Ссавці 
репрезентовані шістьма видами: заєць-русак, крапчастий ховрах, миша-польовка, кріт 
звичайний, мала білозубка, водяна кутора, лисиця звичайна, зрідка заходить косуля. 
Найбільшим видовим різноманіттям відзначається клас комах, якому належить 398 із 436 
видів тварин, зареєстрованих на території балки. Серед них чимало червонокнижних видів: 
шість видів метеликів – махаон, подалірій, поліксена та інші; сім видів джмелів – моховий, 
глинистий, джміль лезус та інші, а також бджола-тесля, сколія-гігант. 
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Таким чином, територія балки, її фауна та флора до 
цього часу збереглися як релікт типового цілинного степу з 
видовим складом, характерним для непорушених степових 
біотопів підзони різнотравно-типчаково-ковилових степів. 
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На лівому схилі балки розташовані невеликі кар’єри, в яких у давнину 
нашими пращурами видобувалася залізна руда. Здалека видно їхні скелясті 
уступи кольору охри. Пологі борти кар’єрів та відвали частково заросли 
ковилою, гіацинтиком блідим, тюльпаном бузьким, чагарниками. Ці кар’єри 
знаходяться у товщі сьомого залізистого горизонту Саксаганської світи 
Криворізької серії. На правому схилі балки породи цього горизонту виходять на 
поверхню у вигляді ланцюжків невеликих за розмірами денудаційних останців 
(гривки, «баранці»), а також у вигляді крупних скель вздовж крутого схилу 
балки північно-західної експозиції. 
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Нижче за течією, в районі руїн залізничних мостів, на крутих схилах 
балки відслонюються залізисті кварцити п’ятого та шостого залізистих 
горизонтів у вигляді окремих крупних скель та невисоких скелястих уступів. 
На пологому лівому схилі кварцити цих горизонтів виходять на поверхню у 
вигляді поодиноких скель, а на рівнинній ділянці правого схилу вздовж 
старого залізничного насипу – у вигляді тих же «баранців». Відслонення 
сланцевих горизонтів, як правило задерновані, рідше представлені у вигляді 
висипок, а нижче руїн мостів, разом з залізистими горизонтами, засипані в 
процесі рекультивації території під садові ділянки. У відрогах балки 
зустрічаються брили імпактитів – порід, які утворилися в результаті падіння 
метеориту в районі балки багато мільйонів років тому. 
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З південного сходу до заповідної території примикають залишки гілок
Катерининської залізниці, збудованої в кінці XIX-го століття, та залізниці 
радянських часів (30-ті роки XX-го ст.), у вигляді залізничних насипів та руїн 
мостів через балку Північну Червону. Металеві конструкції демонтовані 
у 1956 році. Збереглися берегові опори оригінальних архітектурних форм та 
проміжні опори мосту радянських часів, вимуровані з гранітних блоків. 
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В комплексі степові рівнинно-балкові ландшафти, відслонення 
кристалічних порід Криворізької серії віком у 2 мільярди років, 
рукотворні кар’єри, руїни залізничних мостів та залишки залізничних 
насипів являють собою унікальний, єдиний у своєму роді, об’єкт 
природно-заповідного фонду. 
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На час зняття охоронного режиму мостів в середині 1950-х років площа 
цілинної степової ділянки в межах балки значно перевищувала сто гектарів і, 
в разі її заповідання, мав би місце значний позитивний природоохоронний 
ефект, оскільки від розміру заповідного об’єкта залежить міра стійкості його 
біорізноманіття проти шкідливих впливів і деградації. Крім того, зі зростанням 
розміру площі зростають естетичні цінності ландшафтних об’єктів. Однак, 
лісові насадження та організація садових товариств на ділянках цілинного 
степу пообіч балки у 1960-1980 роки значно зменшили можливу площу 
заповідної території. 
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Постановою Ради Міністрів УРСР від 12.12.1983 року затверджено 
рішення виконкому Дніпропетровської обласної ради від 14.10.1982р., № 654 
про створення ландшафтного заказника республіканського (тепер –  
загальнодержавного) значення площею 28,3 гектара в районі балки 
Північної Червоної. «За счет свободных городских земель», як зазначено 
у рішенні Криворізького міськвиконкому від 19 травня 1982 року № 17/182, 
яке стало підставою для рішення облвиконкому. Тим же рішенням 
міськвиконкому обов’язки по відводу земельної ділянки та оформлення 
відповідної документації покладені були на архітектурно-планувальне 
управління міськвиконкому (сьогодні це – Департамент регулювання 
містобудівної діяльності та земельних відносин). 
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У 1988 році у балці з’явився ще один ландшафтний заказник «Балка Північна 
Червона», але вже місцевого значення (Рішення Дніпропетровського облвиконкому 
від 09.06.1988р., № 231), площею 26 гектарів. За існуючими на той час правилами, 
згаданими рішеннями облвиконкому заповідні території передані під охорону 
промисловому підприємству – рудоуправлінню ім. Леніна. 

В результаті майже сорокарічної чехарди управлінських рішень, на 
сьогоднішній день землекористувачами заказників, за даними Дніпропетровської 
облдержадміністрації, офіційно є: заказника загальнодержавного значення – 
виконком Тернівської районної у місті Кривому Розі ради (охоронне зобов'язання від 
19.02.2019р.), заказника місцевого значення – управління містобудування і 
архітектури виконкому Криворізької міської ради (охоронне зобов'язання від 
25.09.2000р.). 

Разом з геологічною пам’яткою України, яка теж має назву «Балка Північна 
Червона» (згідно з виданням «Геологічні пам’ятки України» Київ, 2007.), це вже 
три об’єкти природно-заповідного фонду сконцентровані на невеликій території 
у 54 гектари. Орієнтовно, така ж площа цілинного степу знаходиться за межами 
заказників і є їхнім природним продовженням.
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Межі заказників – ахіллесова п’ята територій природно-заповідного 
фонду Криворіжжя в цілому і заказників «Балка Північна Червона» зокрема. 
Минуло майже 40 років з дати заповідання, а землекористувачі не 
спромоглися провести землевпорядні роботи з визначення меж заказників 
та винести ці межі на місцевість. А приписи в охоронних зобов’язаннях 
про охорону та збереження об’єктів природно-заповідного фонду 
землекористувачами банально не виконуються. Територія заказників 
вздовж і впоперек покреслена польовими автодорогами, сюди завозять 
будівельне сміття, відпочиваючі влаштовують пікніки, розводять багаття, 
знічев’я палять суху траву. Територію заказників облюбували мото- і 
велолюбителі, які прокладають тут свої маршрути. На руїнах залізничних 
мостів тренуються скелелази і канатоходці. Для зручності спортсменів 
вирубуються дерева і кущі, влаштовуються греблі та містки на струмку, що 
протікає балкою. 
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Користуючись невизначеністю меж заказників, нікому не відоме 
товариство з обмеженою відповідальністю одержало у 2018 році у Державній 
службі геології та надр України (Держгеонадра) дозвіл на використання надр 
(видобування окислених кварцитів відкритим способом) на території 
заказників. Дозвіл видано всупереч відмові Дніпропетровської облради 
узгодити його видачу. Факт видачі дозволу зафіксований на картах 
Держгеокадастру (шар «Геонадра»). Видобуток корисних копалин може 
розпочатися в будь-який час. 
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У 2020 році за ініціативою Миколи Івановича Коробка група членів очолюваного 
ним ГО «Криворізьке міське правозахисне товариство» подала до Міндовкілля 
«Клопотання про розширення меж ландшафтного заказника загальнодержавного значення 
«Балка Північна Червона». Розширення планується за рахунок суміжних ділянок цілинного 
степу, які є природним продовженням заповідної території, площа якої досягла б більше 
100 гектарів. За основу був взятий контур заповідної території, узгоджений у 1988 році 
керівниками Криворізької геологорозвідувальної експедиції, Криворізького відділення 
Донецького ботанічного саду та головним інженером-землевпорядником району. На цей 
час це – єдиний достовірний план заповідної території. 
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Натомість прибічники перетворення заповідної території на рекреаційну нещодавно
виступили з ініціативою створення геопарку площею біля 40 гектарів на заповідній 
території у 50 гектарів, з улаштуванням наметових містечок та навіть гірничих виробок, що 
призведе до неминучого знищення унікальної рослинності балки. Ініціатором створення 
геопарку виступила громадська організація «Міжрегіональне бюро екологічного захисту». 
Підтримали ідею громадська спілка «Зелений центр Метінвест» та громадська організація 
«Скелелази Кривого Рогу». Остання відзначилася вирубкою дерев та влаштуванням 
греблі на струмку, що тече балкою. Ідея перетворити заповідну територію на рекреаційну 
зону імпонує і владі Кривого Рогу, яка за майже 40 років не спромоглася провести 
землевпорядні роботи по визначенню меж заповідної території та винесенню їх на 
місцевість,  що унеможливило б вищеописані руйнівні дії. 
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На початку червня 2021 року на Публічній кадастровій карті України (шар 
«Природно-заповідний фонд») нарешті з’явилися контури ландшафтного заказника 
загальнодержавного значення «Балка Північна Червона» та ландшафтного заказника 
місцевого значення «Балка Північна Червона». Недолугі «природоохоронці» помістили 
заказник місцевого значення «Балка Північна Червона» на відвалах пустих порід 
Північного гірничо-збагачувального комбінату, а заказник загальнодержавного значення 
«Балка Північна Червона» на порушених та деградованих степових ділянках. Територія 
з найбільшою концентрацією червонокнижних видів не увійшла до контурів заказників. 
Унікальний витвір природи залишається беззахисним. 
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Натомість прибічники перетворення заповідної території на рекреаційну нещодавно
виступили з ініціативою створення геопарку площею біля 40 гектарів на заповідній 
території у 50 гектарів, з улаштуванням наметових містечок та навіть гірничих виробок, що 
призведе до неминучого знищення унікальної рослинності балки. Ініціатором створення 
геопарку виступила громадська організація «Міжрегіональне бюро екологічного захисту». 
Підтримали ідею громадська спілка «Зелений центр Метінвест» та громадська організація 
«Скелелази Кривого Рогу». Остання відзначилася вирубкою дерев та влаштуванням 
греблі на струмку, що тече балкою. Ідея перетворити заповідну територію на рекреаційну 
зону імпонує і владі Кривого Рогу, яка за майже 40 років не спромоглася провести 
землевпорядні роботи по визначенню меж заповідної території та винесенню їх на 
місцевість,  що унеможливило б вищеописані руйнівні дії. 



Види, які включені до Червоної книги України
Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П Дідуха. - К: Глобалконсалтинг, 2009., – 912с.

Список рідкісних і зникаючих видів,
які ростуть на території балки Північна Червона, і підлягають охороні

Аріасеае
Сурегасеае
Fabaceae
Iridaceae
Hyacinthaceae
Liliaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Poaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae

Astrodaucus littoralis (M. Bieb.) Drude
Carex secalina Willd ex Wahlenb.
Astragalus dasyanthus Pall.
Crocus reticulatus Steven ex Adams
Ornithogalum boucheanum (Kunth) Asch
Tulipa hypanica Klokov et Zoz
Elytrigia stipifolia (Czern. ex Nevski) Nevski
Stipa capillata L.
Stipa lessingiana Trin. et Rupr.
Stipa pulcherrima K.Koch
Stipa ucrainica P. Smirn.
Chrysocyathus vernalis (L.) Hoiub (Adonis vernalis L.)
Chrysocyathus wolgensis (DC.) Holub (Adonis wolgensis Steven
Pulsatilla pratensis (L.) Mill. (P. nigricans Storck)

Морковниця прибережна
Осока житня
Астрагал шерстистоквітковий
Шафран сітчастий
Рястка Буше
Тюльпан бузький
Пирій ковилолистий
Ковила волосиста
Ковила Лессінга
Ковила найкрасивіша
Ковила українська
Жовтоцвіт весняний (горицвіт весняний)
Жовтоцвіт волзький (горицвіт волзький)
Сон лучний (сон чорніючий)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Види, які включені до Червоної книги Дніпропетровської області 
Червона книга Дніпропетровської області (Рослинний світ) / За ред. А.П. Травлєєва. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс клуб». 2010., – 500с.

Allium flavescens Besser
Allium podolicum (Asch, et Graebn.) Blocki ex Racib.
Seseli pallasii Besser
Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Centaurea orientalis L.
Inula oculus-christi L.
Pyrethrum corymbosum (L.) Scop.
Serratula bracteifolia (lljin ex Grossh.) Stank.
Berberis vulgaris L.
Campanula giomerata L.

АІІіасеае
АІІіасеае
Аріасеае
Aspleniaceae
Aspleniaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Berberidaceae
Campanulaceae

Цибуля жовтіюча
Цибуля подільська
Жабриця Палласа
Костянець муровий (аспленій муровий)
Костянець північний (аспленій північний)
Волошка східна
Оман очний
Маруна щиткова
Серпій приквітковий
Барбарис звичайний
Дзвоники скупчені

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.



26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Dianthus andrzejowskianus (Zapal.) Kulcz.
Convolvulus lineatus L.
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman
Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs
Ephedra distachya L.
Astragalus pallescens M. Bieb.
Astragalus pubiflorus DC.
Bellevalia sarmatica (Pall, ex Georgi) Woronow
Hyacintheila leucophaea (K.Koch) Schur
Muscari neglectum Guss, ex Ten.
Ornithogaium kochii Pari.
Scilla bifolia L.
iris halophilla Pall.
iris pumila L. ,
Betonica officinalis L.
Lamium album L.
Salvia austriaca Jacq.
Thymus dimorphus Klokov et Des.- Shost.
Gagea minima (L.) Ker Gawl.
Alcea rugosa Alef.
Anemone sylvestris L.
Clematis integrifolia L.
Amygdalus nana L.
Cotoneaster melanocarpus Fisch, ex Blytt
Rosa bordzilowskii Chrshan.
Galium volhynicum Pobed.
Linaria biebersteinii Besser
Melampyrum argyrocomum Fisch, ex Koso-Pol.
Valeriana tuberosa L.
Valeriana stolonifera Czern.
Viburnum lantana L.

Caryophyllaceae
Convolvulaceae
Cystopteridaceae
Cystopteridaceae
Dryopteridaeeae
Ephedraceae
Fabaceae
Fabaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
Hyacinthaceae
iridaceae
Iridaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Liliaceae
Malvaceae
Ranunculaceae
Ranunculaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rubiaceae
Scrophulariaceae
Scrophuiariaceae
Valerianaceae
Valerianaceae
Viburnaceae

Гвоздика Андржієвського
Березка лінійнолиста
Пухирник крихкий
Голокучник дубовий, папороть Ліннея
Щитник шартрський
Ефедра двоколоскова
Астрагал блідий
Астрагал пухнастоквітковий
Белевалія сарматська
Гіацинтик блідий
Гадюча цибулька занедбана
Рястка Коха
Проліска дволиста
Півники солелюбні
Півники карликові (п. маленькі)
Буквиця лікарська
Глуха кропива біла
Шавлія австрійська
Чебрець двовидний
Зірочки маленькі
Рожа зморшкувата
Анемона лісова
Ломиніс цілолистий
Мигдаль низький
Кизильник чорноплідний
Шипшина Бордзиловського
Підмаренник волинський
Льонок Біберштейна
Перестріч сріблястий
Валеріана бульбиста
Валеріана пагононосна (в. горбкова)
Калина гордовина

Види, які включені до Червоної книги України
Червона книга України. Рослинний світ / За ред. Я.П Дідуха. - К: Глобалконсалтинг, 2009., – 912с.

Список рідкісних і зникаючих видів,
які ростуть на території балки Північна Червона, і підлягають охороні
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4.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Види, які включені до Червоної книги Дніпропетровської області 
Червона книга Дніпропетровської області (Рослинний світ) / За ред. А.П. Травлєєва. - Дніпропетровськ: ВКК «Баланс клуб». 2010., – 500с.
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Asplenium ruta-muraria L.
Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
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Serratula bracteifolia (lljin ex Grossh.) Stank.
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